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Hola! 

Tens entre les teues mans el 37é núme-
ro de Benimaclet Entra, la teua guia del 
barri.

En aquesta revista podreu trobar arti-
cles, entrevistes, art, històries, iniciatives 
socials i notícies relacionades amb Beni-
maclet i també una agenda i tallers per a 
descobrir i gaudir del barri. 

Xicotets comerços i xicotetes persones 
que units es fan grans. Això és aquesta 
revista: Una plataforma per a unir forces, 
per a proposar, debatre, dinamitzar el 
barri i poder oferir activitats culturals de 
manera conjunta.

Està dedicada amb amor a les persones 
que fan d’aquest projecte una realitat mes 
a mes i a tots els veïns i veïnes que treba-
llen cada dia per a fer aquest barri un lloc 
més bonic, complet i interessant.

Benimaclet: Tots els colors, totes les 
cultures.

benimacletentra.org - 646 25 89 92
info@benimacletentra.org

benimaclet.entra
benimacletentra

Benimaclet és un barri on gaudir de 
l’oci també és respectar el descans 
dels veïns, les veïnes i l’espai públic. 
Descans i oci poden conviure. 

Gràcies a totes i tots!
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Vinc de família de llauradors, 
per a mon pare la seua vida ha 
sigut el camp i m’ha transmés 
eixe amor per la terra

Continue la seua feina però 
amb les meues ferramentes 
com a il·lustradora

L’entrevista completa a la nostra web

María Maraña
Portada del número d’estiu

Què t’agrada dibuixar? Lluites col·lectives, 
personatges empoderats, escenes que conten 
alguna cosa del que estic sentint. Per a mi té 
més sentit el treball quan dóna suport a pro-
jectes conscients que cal actuar per a canviar 
el nostre model econòmic i social. 

Al teu treball existeix un fort compromís 
social, quin creus que és el paper de la 
il·lustració? Entenc que la funció de l’art, 
no sols de la il·lustració, és la d’expressar 
lliurement idees, llançar preguntes, provocar 
reflexions, i amb aquesta llei mordassa que 
estem patint és molt més urgent no caure 
en l’autocensura i enfrontar amb valentia 
aquesta llei totalment absurda i retrograda. 
Quan es tracta de rebre encàrrecs i dibuixar 

allò que uns altres volen comunicar, com 
en qualsevol treball, pots vendre’t al millor 
postor sense cap criteri més que el de la pas-
ta o pots ser conscient i dedicar-te a posar 
l’energia en allò que consideres important, 
verdader. Dibuixar per a projectes que estan 
lluitant per una transformació social és molt 
satisfactori, em fa sentir part d’eixes lluites 
col·lectives amb les quals compartisc idees. 

La defensa per la terra i la lluita per un 
model de consum més sostenible és un 
tema recurrent al teu treball, per quin 
motiu? Vaig conéixer aquests moviments 
fa uns anys. Acabava d’arribar a Alacant i 
el meu amic Bleda, em va enganxar per a 
pintar una pancarta per a unes jornades de 
la plataforma per la Sobirania Alimentària. 
Jo no havia sentit mai açò. A poc a poc, he 
anat coneixent més sobre el tema i prenen 
consciència. La sobirania alimentària és una 
lluita que recull moltes altres:  l’ecologia, 
l’ecofeminisme, l’economia local, la indús-
tria agroquímica, la defensa de la terra, la 
crisi energètica... i la llista no acaba. A més,  
vinc de família de llauradors, per a mon pare 
la seua vida ha sigut el camp i m’ha transmés 
eixe amor per la terra i la naturalesa. Cap 
dels meus germans ni tampoc jo, hem con-
tinuat amb la seua tasca, així que quan vaig 
començar a acostar-me a aquests col·lectius 
supose que vaig trobar-li sentit a dibuixar 
verdures en lloc de cultivar-les, continuar 
la feina de mon pare però amb les meues 
ferramentes.  

Treballant i vivint a Alacant, com se su-
pera l’abisme existent entre la ciutat i el 
camp? És molt difícil superar-ho però hi ha 
prou opcions a la ciutat: grups de consum, 
horts urbans, punts de recollida, els agri-
cultors s’organitzen per a donar-li eixida als 

seus productes fent mercadets amb regulari-
tat i la gent cada volta respon més a aquestes 
iniciatives. Per a mi el punt de trobada és 
l’hort comunitari de Carolines.

La defensa de l’Horta està molt present a 
la nostra societat, és una moda? Pareix que 
algunes lluites com poden ser la defensa de 
l’Horta o el feminisme, són susceptibles a 
ser instrumentalitzades pels interessos polí-
tics o engolides per un mercat oportunista 
que ens ven tot un estil de vida. Per altra 
banda, hi ha aquests moviments indepen-

dents amb un activisme real i sincer. En-
mig d’açò pot ocórrer que, estant de moda 
aquestes lluites, tots aprofiten la situació i 
part d’aquells grups que van començar sent 
independents comencen a dependre de l’ad-
ministració. Aquest joc pot ser perillós, per-
què quan la moda passe, aquests que s’han 
emparat en l’administració probablement 
no es puguen sostenir i caiguen.

Al cartell que vares realitzar per a la 
Trobada per la Terra, podem veure una 
llauradora amb poders, quin superpoder 
tens? Jo sóc dibuixant i a més com em diu 
una amiga, sóc agroil·lustradora.  També 
puc dormir al costat d’una mascletà.

Parla’ns de la portada. És el moment de 
l’intercanvi on també s’intercanvien afectes, 
idees, projectes i lluites.

Entrevista per Manuel P. Bernat
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Quines necessitats cobreixen els horts 
urbans de Benimaclet? Crec que els horts 
urbans de Benimaclet compleixen una fun-
ció de cohesió social, sobretot, tenint en 
compte la forma en què es van aconseguir. 
L’Associació de Veïns va veure que el barri 
tenia una necessitat social i que a més hi 
havia uns terrenys que estaven disponibles. 
El projecte dels horts que es presentava era 
molt beneficiós i a més complia la necessi-
tat de recuperació de la vida entre veïns del 
barri. Amb els horts aquesta necessitat s’ha 
cobert amb escreix.

Quines són les diferències entre un ali-
ment conreat de forma ecològica i un 
d’industrial? Les nostres verdures ecolò-

giques no porten cap tipus de component 
químic. L’agricultura ecològica utilitza els 
mateixos recursos de la terra per a tirar en-
davant. En els nostres horts comptem amb 
un reglament que imposa el principi de no 
utilitzar cap tipus de químics per al cultiu. 
De la mateixa forma, l’agricultura ecolò-
gica és molt complicada perquè requereix 
uns coneixements molt complets dels ci-
cles de vida de les plantes. L’esforç d’aquest 
tipus d’agricultura resideix en utilitzar la 
mateixa naturalesa per al benefici tant de 
l’agricultor com del consumidor.

Horts Urbans de Benimaclet
Entrevista a Antonio Carrilero

Qualsevol persona pot conrear la terra? 
Poder conrear la terra, ho pot fer. No és 
necessari ser un geni, però sí que reque-
reix un esperit de sacrifici i de treball molt 
potent. Una persona a la qual no li agrade 
alçar-se a les 3 del matí i ficar-se al llit a les 
11 de la nit difícilment podrà fer-ho. Una 
persona treballa 8 hores en una oficina i 
se’n va a casa, torna a la seua vida. Però 
per a l’agricultor, conscient que vol ser-ho, 
la seua vida és la terra i és molt sacrificat i 
molt dur.

Quin és el problema de la indústria ali-
mentària actual? El problema és que l’ob-
jectiu dels grans proveïdors és guanyar di-
ners i açò s’aconsegueix amb preus baixos, 
en molts casos explotant treballadors, mol-
tes vegades provinents de països en vies de 
desenvolupament. D’altra banda, hi ha un 
problema amb l’alimentació. No ens ali-
mentem de la millor manera possible: ens 
alimenten. La indústria ens imposa modes 
o dietes i les imposa literalment, o bé per-
què et piquen amb la publicitat o bé perquè 
quan vas a qualsevol supermercat veus que 
no hi ha oferta de productes alternatius als 

Els Horts Urbans compleixen 
una funció de cohesió social. 
L’Associació de Veïns va 
veure que teníem una neces-
sitat social i que hi havia uns 
terrenys disponibles

No utilitzem cap tipus de 
químics per al cultiu. L’esforç 
de l’agricultura ecològica re-
sideix en utilitzar la mateixa 
natura per al benefici de 
l’agricultor i del consumidor

L’objectiu dels grans proveï-
dors és guanyar diners i açò 
s’aconsegueix amb preus 
baixos, en molts casos ex-
plotant als treballadors

És fonamental fer pinya. Si 
vas per lliure, estàs con-
demnat a lamentar-te per no 
haver fet res per a canviar les 
coses que no t’agraden

L’entrevista completa a la nostra web

que volen que consumim. L’alimentació és 
salut i en aquest engranatge entren en joc 
grans empreses com les farmacèutiques. Hi 
ha aliments que produeixen malalties com 
la Coca Cola o la “comida basura”, el con-
sum de la qual està demostrat que provoca 
obesitat, malalties de cor, problemes de 
salut a uns consumidors que les grans em-
preses farmacèutiques prenen com a clients 
potencials. Una persona obesa i amb pro-
blemes de salut és la que anirà a la farmàcia 
a comprar medicaments i també a la clínica 
per aprimar-se. Es tracta d’un engranatge 
en el qual tot està connectat.

Què hem de fer per a integrar la cons-
ciència ecològica i el respecte pel medi 
ambient en la societat? En l’àmbit social 
és fonamental fer pinya. Implicar-se so-
cialment en la lluita, entesa com a reivin-
dicació. S’aconsegueix infinitament més 
formant part d’un grup, d’una associació, 
d’un col·lectiu, siga el que siga. Si vas per 
lliure, hui dia estàs condemnat a lamen-
tar-te per no haver fet res per a canviar les 
coses que no t’agraden. Cal tractar de fer 
xarxa i la bomba és quan uns col·lectius 
s’enllacen amb uns altres. En aquest mo-
ment la societat té coses a dir i pot parar-li 
els peus a qualsevol.

Entrevista per Alejandro Murcia
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Imaginem una societat on el treball de 
cures es desfeminitza i assolim aquests 
en condicions d’igualtat entre homes i 
dones. Establim per mutu acord una so-
cietat feminista que aborda els problemes 
estructurals en l’àmbit polític, econòmic 
i de poder i reformula l’economia on no 
només es tenen en compte tota la diversi-
tat humana i cultural vibrant sinó també 
l’animal i la biosfera, tenint en compte la 
integritat de la terra i la diversitat com a 
condició de vida. Ací tenim una societat 
ecofeminista! 

Tal volta ens trobem molt lluny d’aquells 
dies en els quals fer la compra al mercat, 

era un dia assenyalat a la setmana, un cú-
mul d’esperes, converses i aprenentatges, 
on es mirava bé el que es comprava i d’on 
provenia, qui treballava la terra i quin era el 
tracte de qui acabava venent-ho al mercat. 
Cues infinites, en el meu cas, per al rebost 
de sis germanes i germans. Pot ser de mo-
ment, no està produint-se la desitjada re-
bel·lió moral en aquest sistema de consum 
alimentari, però cada vegada conec més 
persones conscients de la profundíssima 
crisi ecològica que travessem i de les des-
igualtats que ha generat el model de con-
sum actual i que no només tenen aquesta 

Reformulem el sistema
Estimem-nos

responsabilitat assolida, sinó que a més 
ens donen les ferramentes per a aprendre 
a viure així.  Al voltant d’aquesta idea ens 
preguntem: I que menge? On compre? 

A aquesta pregunta es pot respondre de 
moltes formes, però amb els anys m’ado-
ne que podria dir que el que mengem és 
part de tot un plantejament vital i un 
posicionament polític. Hi ha formes tan 
diverses com tendes responsables, grups de 
consum, mercats de proximitat... Jo per-

Ser conscient de la profun-
díssima crisi ecològica que 
travessem i de les desigual-
tats que ha generat el model 
de consum actual 

Estimar és la preocupació 
activa per la vida i el creixe-
ment o perdurabilitat del que 
estimem

L’ecofeminisme per a com-
prendre que tot allò que con-
sumim es tracta d’un treball 
constant de cura col·lectiva

Imaginem una societat on el 
treball de cures es desfeminit-
za i assolim aquests en igualtat 
entre homes i dones

sonalment, opte per estimar el que tinc al 
meu voltant i menge les verdures que un 
xic cuida a la seua terra amb cura ecològica 
i que conec de la muixeranga i que normal-
ment el veig a la part de baix, tenint cura 
de les persones que pugen i sobretot dels 
més menuts, un plantejament de vida molt 
lògic: tenir cura de l’arrel. Aquesta verdu-
ra, l’arreplegue a una tenda amb la meua 
cistella heretada de la meua germana, i que 
abans era del meu pare. Aquesta tenda de 
productes a granel té la cura de la proxi-
mitat, on pots comprar sense produir cap 
residu portant els teus pots de casa, i ací és 
on, entre les meues verdures i cereals, lle-

gums, algues, espècies, sabons, compreses 
de tela... faig pràcticament la meua compra 
setmanal produint el mínim impacte, que 
de moment he aconseguit assolir, i gene-
rant un sistema de consum col·lectiu, i 
a la meua manera de veure-ho univer-
salitzable, on totdon i tothom pot tenir 
accés. En aquesta recerca vital el que em 
sembla imprescindible és apropar-se a la 
concepció de l’ecofeminisme per a com-
prendre que tot allò que consumim es trac-
ta d’un treball constant de cura col·lectiva, 
de responsabilitat amb les persones i orga-
nitzacions que promouen aquests sistemes 

de consum més justos i ens faciliten a les 
consumidores productes de qualitat i amb 
un mínim impacte ecològic amb uns preus 
accessibles a totes les butxaques i sobretot 
ens donen com a aprenentatge que la so-
cietat ha d’aprendre a viure bé amb menys 
materials i amb menys energia.

I és que, pot ser, també aquest és un apre-
nentatge relacionat amb la concepció de 
l’amor, i el vincle de l’amor en la mesura 
en la qual tenim cura dels altres. Estimar 
és la preocupació activa per la vida i el 
creixement o perdurabilitat del que esti-
mem, siguen persones presents o venido-
res, la sostenibilitat de la vida o la terra que 
trepitgem, la vida política o el cel sota el 
qual vivim.

Clara Moltó Gisbert

8  9



BENIMACLET COMBATIU10 

Teixeix una xarxa que dóna 
suport a les llauradores, als 
pobles i a les comarques, a 
l’economia justa, real i del bé 
comú i a l’ecologia

Un grup de consum és un 
grup de persones que 
converteixen el consum en 
un carro de combat 

La Morera es creà per 
difondre els guanys del 
consum de productes ecolò-
gics i per a impulsar hàbits 
de consum responsable

Grup de consum La Morera
Dimarts 15:30-19h / AVV Benimaclet 
Grup de consum Sóc el que menge
Dimarts 18-20h / el Terra

Perquè una altra manera de 
consum és possible
Grup de Consum La Morera

Canvi climàtic, abandonament dels pobles i 
comarques, precarització de les llauradores, 
residus i petjada ecològica, despesa energè-
tica, empreses transnacionals que acumulen 
i dominen el món, economia especulativa, 
desforestació, desigualtats, pobresa, sequera, 
assassinats d’activistes per la Terra...

Per a fer front a la desil·lusió, a l’individua-
lisme o la desídia, al barri tenim una eina 
ben potent que teixeix una xarxa resistent 
que dóna suport real a les llauradores, als 
pobles i a les comarques, a l’economia 
real i del bé comú, a l’economia justa, a 
l’ecologia... Una eina que crea complicitats. 
Al local de l’Associació de Veïns i Veïnes de 

Benimaclet es reuneix cada dimarts de ves-
prada el Grup de Consum La Morera des 
de fa cinc anys.

Un grup de consum és un grup de per-
sones que converteixen el consum en un 
carro de combat. La compra, no sols d’ali-
ments, es realitza de forma regular i conjun-
ta directament de l’agricultor o productor. 
Els productes que s’adquireixen van des de 
fruites i verdures fresques, llegums, cereals i 
farines a productes de neteja, higiene per-
sonal, etcètera. Entre les persones membres 
existeix, almenys, un acord informal de com 
ens organitzem i, de vegades, ens donem su-
port sobre una estructura legal. 

A La Morera no sols fem comandes conjun-
tes de productes ecològics i de proximitat; 
les trenta-una unitats de convivència que 
formem el grup no tan sols recollim la com-
pra cada dimarts, també intercanviem roba 
o carmanyoles de menjar, compartim cotxes 
o la cura de les més menudes. A més, re-
comanem professionals, generem debat al 
barri sobre altres maneres de consumir o 
treballem per fer realitat cada jornada de 
l’Ecomaclet amb un mercat no sedentari, 
ecològic i de proximitat. Entre totes les di-
ferents unitats familiars compartim necessi-
tats, dubtes i, sobretot, conreem confiança. 
La complicitat naix no només entre les con-
sumidores; també les productores formen 
part d’eixa xarxa d’estima i suport.

Cada setmana ens deixen les verdures Àlex, 
de l’alqueria de Vicent Martí, i Xusso, 
d’Ecocaixa; Xelo de Racó Silvestre ens porta 
productes de cosmètica i higiene personal, 
i Artur ens porta taronges i mandarines. 
Quinzenalment, Alberto d’Ecochirimoya 
ens envia les seues fruites tropicals, i Les 
Mestres, els ous. Mensualment, Vegadénia, 
de l’Horta Sud, ens porta les seues confitu-
res i patés vegetals elaborats amb productes 
de temporada. Ens arriben les exquisides 
olives de la comarca del Comtat, conreades 
i adobades per Rosa i Jandro; i també ens 
visita Silvia, que conrea a l’Alt Palància els 
camps de cereals amb llavors antigues de la seua 
família. Cada dos mesos, des dels Serrans, ens 
alegra el cor Fernando de Huerta Serrana, 
qui ens duu el primer safrà ecològic certifi-
cat del País Valencià, oli d’oliva, vi o l’apre-
ciada ametlla marcona; i també els germans 
Martínez Zaballos de Mozaira, que amb la 
seua almàssera recuperen camps abandonats 
d’oliveres i vinyes antigues.

I en no res ens visitaran les productores de 
temporada: Bea de La Ferme de Serapio a 
l’Alt Palància ens porta les abellidores cire-
res, i les germanes Torró-Albero dels camps 
de secà de La Vall d’Albaida ens porten els 
desitjats albercocs i les cruixents i saboroses 
bresquilles.

Altres productors ens porten formatges, ai-
gua, fongs, herbes aromàtiques, envasats... 
Sempre a l’aguait de nous productes, el da-
rrer descobriment del grup de consum ha 
estat un productor de paper higiènic ecolò-
gic i de proximitat sense embolcall plàstic.

La Morera es creà per a fomentar el con-
sum i la producció de productes ecolò-
gics, afavorir els canals curts de distribu-
ció i una agricultura lliure de transgènics, 
plaguicides, herbicides i fertilitzants no 
naturals. Es creà per difondre els guanys del 
consum de productes ecològics per a la nos-
tra salut i per tal d’impulsar hàbits de con-
sum responsable. Nosaltres pensem que és la 
forma de promoure i defensar, mitjançant el 
nostre acte de consum, la riquesa ecològica 
i cultural de l’horta; de conservar les llavors 
autòctones i de promoure i defensar el saber 
tradicional. 

Després de tot això pots preguntar-te: són 
sans els aliments que consumeixes? On 
compres el teu menjar? On, com i qui el 
produeix? En quines condicions treballa la 
gent que els produeix o els comercialitza? 
En quin tipus de projectes estàs col·laborant 
amb la teua cistella de la compra? Quants 
quilòmetres recorre fins a arribar a tu? 
Com es reparteixen els beneficis que ge-
neren les vendes? Quants envasos tenen i 
quant han contaminat per a produir-lo? 
Si et decideixes, t’esperem!

María Santos
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Són llavor de canvi cultural, 
de transformació social, 
canviant les regles del joc, 
invertint la deshumanització 
del consum irresponsable

L’Ecomaclet: venda directa 
productora-consumidora; 
productes ecològics i de 
proximitat; mercat autoges-
tionat i comunitari i el valen-
cià com a llengua vehicular

Ara és el moment de recu-
perar aquells mercats de 
barri que feien poble i feien 
comunitat

directa productora-consumidora; produc-
tes ecològics i de proximitat; mercat au-
togestionat i comunitari i el valencià com 
a llengua vehicular d’ús. Puc resumir-ho 
més: sobirania alimentària al barri de 
Benimaclet. O encara més: Sobirania. 
Aquesta és la clau, prendre les rengles de 
les nostres vides en tots els àmbits i tindre 
les eines per relacionar-nos i viure de forma 
justa, lliure i sostenible.

«Benimaclet és un poble d’horta». Aques-
ta afirmació costumista i embafadora que 
les aborígens no ens cansem de repetir com 
si es tractés d’un antídot a la gentrificació 
(paraula de moda), amaga un debat molt 
més complex i que alguns col·lectius del barri 
ja fa anys que tracten de posar damunt de la 
taula: Quin és el model de barri que tenim, 
i quin és el model de barri que volem.

Però siguem propositius i llancem alterna-
tives. Parlem de quines eines o estratègies 
ens poden ser útils per revertir aquestes 
situacions. Parlem del Mercat de Proximi-
tat i Ecològic per al nostre barri. 

És possible un mercat 
ecològic, comunitari i de 
proximitat a Benimaclet?
L’Ecomaclet

Perquè (re)pensar quin model de barri 
volem suposa ineludiblement decidir 
també quin model de mercat volem.

Els mercats històricament han sigut espais 
de trobada, de relacions humanes, de co-
hesió social en definitiva. Qualsevol mo-
viment veïnal que es plantege defensar la 
identitat d’un barri ha de tindre açò clar. 
I tots els agents socials i culturals, també. 
Perquè aquests espais de trobada són llavor 
de canvi cultural, de transformació social 
feta a peu de carrer, canviant les regles del 
joc, invertint la deshumanització del con-
sum irresponsable i salvatge.

Ja fa dos anys que els grups de consum del 
barri, determinats espais socials i gastronò-
mics, col·lectius i persones, van entendre 
aquesta hipòtesi i van confluir en una pro-
posta amb cara i ulls: l’Ecomaclet. Aquest, 
amb uns trets definitoris molt clars: venda 

Ara, un cop s’ha demostrat la capacitat, 
la possibilitat i, sobretot, la necessitat i 
demanda social que és un mercat a Be-
nimaclet, l’Ajuntament de València ha 
decidit fer un pas endavant per encarar 
aquest debat i intentar «regular» aquests 
mercats mitjançant una futura proposta 
de tipologia i models de cogestió per a 
un possible Mercat Agroalimentari de 
Venda No Sedentària. I ho fa amb un 
procés participatiu en el qual es convida a 
diferents agents del barri a prendre partit 
(Ecomaclet, Associació de Veïnes, Asso-
ciació de Comerciants...). Caldrà veure si 
participació equival a capacitat de decisió 

o simplement, com tantes altres vegades, 
se’ns permetrà parlar per després prendre 
una decisió des d’altres instàncies que poc 
o res tenen a veure en el dia a dia del nos-
tre barri. Però aquesta partida cal jugar-la. 
Perquè no podem donar-los ni una excusa 
i perquè el futur depén dels nostres actes i 
de les nostres consciències.

Ara bé, aquest és un procés que ha de de-
finir també on es troba cadascú: de part de 
les persones o dels interessos econòmics; de 
part del rèdit electoral o de part del canvi 
social; de part de la sobirania alimentària 
o de part d’aquella agricultura que no res-
pecta la terra ni el territori. Ací, totes hem 
de ser conscients que l’argument de «hem 
de fer política per a tots i pensar en totes 
les opinions» és correcte sempre que no 
estiguem parlant d’una situació de greuge 
o injustícia com el que viu hui en dia la 
xicoteta llauradora ecològica de proximi-
tat (sense canals de distribució ni suport 
econòmic i social).

Ara és el moment d’uns i d’altres. Ara és 
el moment de recuperar aquells mercats 
de barri que feien poble i feien comuni-
tat. On totes ens coneixíem i era més fàcil 
trobar-nos des de la cooperació i el suport 
mutu. La sobirania alimentària és el 
marc per recuperar-ho i la ferramenta 
per tornar a ser les propietàries de les 
nostres vides. Fem-ho.

Natxo Calatayud - Col·lectiu Guaret
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Volem una ciutat verda que tinga l’Albu-
fera i l’Horta com a espais intocables de 
goig i producció d’aliments preparada per 
als reptes que planteja el canvi climàtic, no 
una ciutat condemnada a ser un apèndix 
d’un port industrial. Volem decidir el nos-
tre futur entre totes i no estar subordinats 
als interessos dels més poderosos i per tant 
acceptar acríticament les seues decisions.

A la cultura popular hi ha diverses frases fetes 
amb la paraula punta, la punta de l’iceberg, 
la punta del fil, la punta de l’agulla de cap, 
la punta de llança... En un futur, a València, 
dir “la Punta” podrà, o només recordar-nos 
alguna d’aquestes frases o, en canvi serà un 
símbol de resistència i apoderament ciu-
tadà. Pot significar el principi d’una nova 
ciutat que es preocupa per la seua horta, la 
seua alimentació i els seus veïns. Una ciutat 
“puntera” quant a sobirania alimentària.

Recuperem la Punta, aturem la ZAL

Guanyem el futur, 
recuperem la Punta
Horta és futur. No a la ZAL

Posem-nos en situació, a principis dels 
2000 l’Ajuntament i el Port de Valèn-
cia decideixen que aquest últim necessita 
“créixer”, per la qual cosa realitzen un pro-
jecte d’una ZAL (Zona d’Activitats Logís-
tiques) perquè empreses privades posen allí 
les seues oficines de distribució i logística. 
Per a això, amb el beneplàcit del govern de 
València, inicien la seua obra, destrossant 
70 hectàrees d’horta especialment protegi-
da, séquies, alqueries i deportant de forma 
totalment il·legal de les seues cases i vides 
a una part de les veïnes de la pedania de 
la Punta. 

Amb tot aquest terreny, es prepara una gran 
zona per a urbanitzar, asfaltant-la, llevant 
tota la terra fèrtil. Però, les següents fases 
previstes posteriorment, s’acaben para-
litzant al posar-se en marxa els processos 
judicials generats després de les denúncies, 
la dura lluita i resistència de les veïnes. Fi-
nalment, allí queda un solar gegant sense 
ús i totalment tancat. Després de tres sen-
tències judicials que ho confirmen, aquest 
crim que es va fer contra la Punta, les seues 
veïnes i en definitiva, contra tota València, 
és totalment il·legal. Ha quedat anul·lat, 
per tant el Port i l’Ajuntament haurien de 
revertir la destrossa efectuada al seu dia i 
reparar en la mesura que siga possible el 
dany fet.

El govern “del canvi”; en compte de diri-
gir les seues forces a dur a terme un projecte 
de regeneració i transformació d’aquest es-
pai en horta i en zones de connexió verda 

Amb la ZAL es varen destros-
sar 70 hectàrees d’horta i es 
varen deportar de les seues 
cases i vides a una part de 
les veïnes de la Punta

Volem un projecte de re-
generació i transformació 
d’aquest espai en horta i en 
zones de connexió verda que 
unisquen València amb el 
Parc Natural de l’Albufera

#Guanyemelfutur 
#RecuperemlaPunta 
#NoZAL

que unisquen la ciutat de València amb el 
Parc Natural de l’Albufera, pràcticament 
ha calcat el seu projecte a l’anterior, age-
nollant-se i rendint homenatge de nou al 
Port i les seues exigències.

Fins ara per on el Port de València ha xafat 
no ha tornat a créixer l’herba (o la posidò-
nia oceànica). Però volem impedir que açò 
continue sent així. Estem convençudes de 
què és el moment de desurbanitzar el 
solar “maleït” d’eixa desfasada i vergonyo-
sa zona d’activitats logístiques per al Port 
(antiga ZAL) reconvertint-ho en una nova 
“zona d’activitats lògiques” per a totes. 

És per això que reclamem: 
1 La paralització del “Plan Especial de la 
ZAL de Valencia”. El Port de València, sen-
se ZAL, hi ha triplicat el seu moviment co-
mercial els últims quinze anys, qüestionem, 
per tant, la seua necessitat, a més del propi 
model comercial que promou.

2 L’obertura d’un procés de participació 
ciutadana. Fa 35 anys els valencians i valen-
cianes guanyem un futur per al llit del Túria 
i decidim que acollira un gran parc urbà. 
Ara reclamem el dret a decidir quin futur 
volem per als terrenys de la Punta. Els di-
ners invertits no pot servir d’excusa perquè 
la ciutat renuncie a la possibilitat de dispo-
sar d’un autèntic territori verd que enllace 
l’antic llit del Túria amb el Parc Natural de 
l’Albufera.

3 Que es reparen les injustícies comeses 
amb els veïns i veïnes. Volem que es done 
l’oportunitat a les famílies deportades per a 
tornar a viure i treballar les terres de l’Hor-
ta de la Punta. Que veïns i veïnes tinguen 
l’oportunitat de decidir el futur per a aquest 
territori. 
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I deixar caure el pa, aquell pa cruixidor, 
i alegre, a les paneres [...]
Vicent Andrés Estellés

Comence aquest text amb uns dels tants 
versos que Estellés dedica al pa, l’aliment 
més bàsic i simple de la nostra societat i, 
tanmateix, un dels que més costa trobar 
de qualitat en l’actualitat. Ell, que venia 
d’una llarga nissaga de forners, s’espan-
taria en tastar aquest pa que s’endureix 
al cap d’unes hores, eixa consistència de 
xiclet que prenen moltes de les baguettes 
que cada cop més envaeixen els nostres 
rebostos.

El títol del llibre d’Alain Ducasse i Chris-
tian Regouby és una declaració d’inten-
cions prou clara: menjar és un acte polític. 
El gest més menut de les nostres vides 
pot tenir uns efectes més importants 
d’allò que pensem, sobretot quan deci-
dim què mengem o a on comprem els 
ingredients. Quant hem pagat per eixe 
producte? Quin és el seu cost ecològic? 
Tantes i tantes preguntes que ens assetjaran 
sempre que decidim posar-nos les ulleres 
de mirada crítica per a observar el món.

Comer es un acto político
Alain Ducasse i Christian Regouby

Ducasse ha escrit una obra que comença a 
fer-nos goleta només repassant el seu índex. 
Per a l’autor, no hi ha dubte que venim 
d’un moment en què l’alimentació in-
dustrial és hegemònica -amb tots els pro-
blemes socials, de salut i mediambientals 
que això suposa-, però estem vivint una 
«transició alimentària» en què cada volta 
més persones busquen una alimentació 
saludable i de proximitat. A través de les 
seues pàgines l’autor intenta defugir de la 
seua posició de xef gurmet amb restaurants 
de luxe per a fer veure que es pot menjar 
d’aquesta manera amb pocs diners.

Pots trobar aquest llibre a
La Repartidora
C/ Arquitecte Arnau, 5

El menjar és cultura, ens parla 
de les nostres identitats, és la 
poesia d’un paisatge que po-
dem sentir, olorar i conéixer a 
través dels seus sabors

Una de les principals tesis de l’obra és que 
el menjar és cultura, l’alimentació ens parla 
de les nostres identitats, els productes són 
la poesia d’un paisatge que podem sentir, 
olorar i conéixer a través dels seus sabors. 
Cada trosset de món té els seus codis i ri-
tuals per a menjar i els aliments -com diu 
Ducasse-, «ens permeten aprendre a en-
tendre’ns a nosaltres mateixos i a la res-
ta». Aquesta diversitat ha de ser un valor 
que cultivem enfront de l’estandardització 
culinària dels nostres dies.

Menjar és un acte polític, 
sobretot quan decidim què 
mengem o on comprem els 
ingredients. Quant hem pagat? 
Quin és el seu cost ecològic? 

L’autor intenta defugir de la 
seua posició de xef gurmet 
per a fer veure que es pot 
menjar saludable i de proxi-
mitat amb pocs diners

Aquest llibre és una apologia que no només 
ens vol fer reflexionar sobre el que mengem 
sinó també sobre com ens ho mengem. 
«Mengem al davant de les pantalles i ens 
afartem mentre traguem imatges. A pe-
nes mirem el plat. És molt ximple: ja no 
prestem atenció al que estem menjant». El 
cuiner ens recorda que hem de reconci-
liar-nos amb les nostres necessitats, rea-
propiar-nos del temps de menjar i fer-ho 
amb una consciència plena doncs «el plaer 
de menjar és un factor de bona salut». Sí, sé 
que aquesta apologia al slow food sovint està 
renyida amb els nostres esgotadors ritmes 
quotidians, però hem de lluitar per fer lloc 
a la vida enmig de tantes presses i angoixes.  

Ducasse, com he dit, és un dels xefs estrella 
de la cuisine française i això ha fet que m’ho 
pensara dues voltes abans d’escriure aquest 
text. No m’agraden els personalismes que 
a vegades gira al voltant d’aquestes noves 
estrelles mediàtiques, encara que en aquest 
cas podria sota-signar gairebé tot el que 
diu. Servisquen aquestes darreres línies per 
a recordar a totes eixes persones anònimes 
-sobretot dones- que es fan càrrec de per-
petuar el receptari tradicional dels nostres 
pobles i no renuncien a fer-ho amb pro-
ductes locals, de temporada i, cada volta 
més, de producció ecològica. A les llaura-
dores i llauradors, a les cuineres i cuiners 
anònims que garanteixen que no ens falte 
mai un plat a taula i a les cambreres i cam-
brers, víctimes de la precarietat dels nostres 
dies.

Quim R. Vázquez
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Marina, 31 anys
Jornalera i cambrera al servei de l’agricultura ecològica
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Al-Paladar
C/ Jaume Esteve Cubells, 5

Tabulé amb alvocat 
i dàtils medjoul
Al-Paladar

Ingredients 
8 comensals
- 500 g de cuscús palestí
- Un manoll gran d’herba-sana
- Un manoll gran de julivert
- El suc de 4 llimes
- 2 kg de tomaques madures
- 100 ml d’oli d’oliva verge
- Sal
- Comí
- 1 pimentó roig
- 1 pimentó verd
- 2 alvocats madurs però ferms
- 1 grapat de dàtils palestins medjoul

Fet amb cuscús elaborat per dones de Cis-
jordània, en el territori palestí ocupat, les 
quals gràcies al comerç just poden millorar 
les seues condicions de vida. 

El cuscús Black Maftoul es comercialitza 
a la web d’OXFAM. Ve de l’ONG Pa-
lestinian Agricultural Relief Committees 
(PARC), organització palestina que s’en-
carrega de recolzar i millorar la condició 
social de la dona, ofereix assessorament, 
serveis, consultories per a grups i institu-
cions i té per objectiu, protegir les terres 
Palestines de la confiscació d’Israel.

Elaboració
Pas 1 Hidratar el cuscús amb la mateixa 
quantitat de líquid. En aquest cas, nosal-
tres a Al-Paladar fem el suc de les llimes, 
el suc de les tomaques, batut amb la sal, 
el comí, l’oli i les herbes. Amb això, que 
resulta un líquid espés, es remulla la sémola 
fins a deixar-la coberta i es deixa reposar a 
la nevera.
Pas 2 Mentrestant farem els pimentons 
i dues tomaques que ens hagen sobrat a 
trossets xicotets i també el grapat de dàtils. 
Pas 3 Traguem la sémola ja hidratada de 
la nevera i la barregem amb les hortalisses. 
Pas 4 Per últim, afegim amb cura l’alvo-
cat a trossets xicotets també amb molt de 
compte, que no es desfasa.

Combinació perfecta entre l’àcid, el dolç, 
les herbes amb la cremositat de l’alvocat!

Lorena Gascón - Cuinera d’Al-Paladar
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És necessari construir el 
pont entre salut, 
alimentació i cura del terri-
tori i llegar-ho a les genera-
cions futures

Un menjador agroecològic 
implica cuinar al col·legi, eli-
minar aliments processats, 
consumir verdures i fruites 
de temporada i reduir la 
quantitat de proteïna animal

El col·legi Pare Català va 
ser pioner en la introducció 
d’aliments ecològics en els 
seus menús

riquesa del patrimoni agrari i paisatgístic. 
Aquests aliments han de ser produïts en el 
territori o el més a prop possible, amb la 
finalitat de disminuir l’empremta de car-
boni associada al transport i revitalitzar les 
economies locals. 

Un menjador agroecològic és també 
un potent projecte educatiu: identifi-
car el que hi ha sobre el plat amb el qual 
creix en les hortes de l’entorn evidencia 
la connexió amb el territori, creant llaços 
invisibles amb la naturalesa a través de 
l’alimentació diària i oferint l’oportunitat 
de reforçar continguts treballats en classe.

A Benimaclet, els menjadors escolars ja 
s’han posat mà a l’obra, una tendència ini-
ciada fa ja diversos anys pel col·legi Pare 
Català, que va ser pioner en la introducció 
d’aliments ecològics en els seus menús. 

Al llarg del curs 2016-2017 es va dur a 
terme en el col·legi Benimaclet La Sos-
tenibilitat al Plat, un projecte executat 
per CERAI i recolzat per la Plataforma 
per la Sobirania Alimentària del País Va-
lencià i la Regidoria d’Educació amb fi-
nançament de la Generalitat Valenciana i 
l’Ajuntament de València, que va consistir 
a treballar amb tots els agents implicats en 

La transició cap a models agroalimentaris 
més sostenibles implica anar més enllà de 
les opcions individuals de consum i en 
aquest salt d’escala la compra pública ali-
mentària és una eina imprescindible. És 
necessari construir el pont entre salut, ali-
mentació i cura del territori i llegar-ho a les 
generacions futures. Aquest és el propòsit 
d’un menjador escolar agroecològic.

Un menjador agroecològic implica cui-
nar al col·legi, eliminar els aliments pro-
cessats, consumir diàriament verdures i 
fruites de temporada i reduir la quantitat 
de proteïna animal. La transició a dietes 
menys càrnies és un d’un dels grans desa-

Menjadors escolars
Educació, salut i territori

fiaments de la humanitat en les pròximes 
dècades, ja que no hi ha terra ni aigua 
suficients en el planeta per a mantenir 
el consum de carn actual i la ramaderia 
intensiva és una de les activitats humanes 
que més contribueix al canvi climàtic.

També implica consumir aliments pro-
duïts per mitjà de sistemes sostenibles. 
L’agricultura ecològica i la ramaderia 
extensiva contribueixen a mantenir la 
biodiversitat, a reduir la dependència del 
petroli i els agroquímics, a tancar els ci-
cles de matèria i energia i a conservar la 

l’alimentació escolar (famílies, alumnat, 
professorat, direcció, monitores, perso-
nal de cuina i empresa) per a afavorir el 
trànsit del menjador cap a un model sos-
tenible, apostant pels aliments saludables, 
frescos, de proximitat i de temporada i 
assentant les bases per a la creació d’un 
Consell Alimentari Escolar.

Per la seua banda, el col·legi Carles Salva-
dor ha participat aquest curs en l’Escola 
d’AMPAs d’Alimentació Sostenible, 
una iniciativa impulsada per Justícia Ali-
mentària en col·laboració amb la Confe-
deració d’AMPAs Gonzalo Anaya amb 
finançament de la Generalitat Valenciana. 
En la formació, realitzada ja en més de 35 
centres, s’analitzen les conseqüències de 
l’actual model agroalimentari, s’ofereixen 
consells i trucs de cuina amb especial 
atenció als desdejunis, esmorzars i bere-
nars i es du a terme una anàlisi del menú 
escolar amb la finalitat de formular pro-
postes de millora.

La transició agroecològica del menja-
dor és un procés que implica a tota la 
comunitat educativa. Un dels principals 
reptes és desenvolupar un espai de diàleg 
entre l’AMPA, l’equip directiu i l’empresa 
gestora per a portar aquestes propostes a 
la pràctica.

Raquel Álvarez Herranz



22 

Menjar sa i saludable implica 
un sobrecost que moltes 
persones no poden assumir

Proposem mesures impo-
sitives sobre els aliments 
malsans i que reduïsquen 
els impostos de les opcions 
alimentàries saludables

L’elevat consum d’aliments 
processats amb excés de 
sucres afegits, sal i greixos 
saturats és la gran pandèmia 
del segle XXI

T’has adonat que els ali-
ments insans estan per tot 
arreu, són molt econòmics 
i els trobem sempre a mà a 
qualsevol hora i lloc?

El 44% 
de la població no pot 
seguir les recoma-
nacions nutricionals 
pel seu cost

Viuràs 11 
anys menys 
si vius a un barri 
pobre enlloc d’un 
barri de renda alta

  FENT MÓN

Ens trobem a l’era de les malalties ali-
ment-dependents. Només a l’estat es-
panyol, cada any moren 90.000 per-
sones per malalties relacionades amb 
l’alimentació insana. De fet, se li poden 
atribuir entre un 40-55% de les patolo-
gies cardiovasculars, un 45% dels casos 
de diabetis i entre un 30-40% d’alguns 
tipus de càncer, com el d’estómac i còlon. 
L’elevat consum d’aliments processats 
amb excés de sucres afegits, sal i greixos 
saturats està darrere de tot això i es pot 
considerar com la gran pandèmia del 
segle XXI.

I si els aliments més barats 
foren els saludables?
Salut i alimentació

Aquestes dades tan alarmants afecten la 
globalitat de la societat, però no de ma-
nera homogènia. Es tracta d’un proble-
ma altament estratificat, on els diferents 
grups socials es veuen afectats de manera 
molt diferent. El fenomen de l’alimenta-
ció insana afecta majoritàriament a algu-
nes capes i grups socials, mentre que altres 
apareixen impermeables. En altres parau-
les, les malalties associades a una mala 
alimentació tenen un clar component 
de classe social, fent realitat la frase: “dis-
me quant guanyes i et diré quan moriràs”.

Són molts i variats estudis els que certifi-
quen que hi ha un gradient de salut asso-
ciat a la mala alimentació entre les classes 
populars i les altes. Com un bon exemple 
d’això podem citar un informe de l’Escola 
de Salut Pública d’Andalusia on s’assenyala 
que les diferències socioeconòmiques ex-
pliquen moltes de les desigualtats en salut 
de la població espanyola i que la incidèn-
cia de l’obesitat en dones amb estudis 
primaris és quatre vegades superior a 
la d’aquelles amb estudis universitaris. 
També aporten dades relacionades amb 
l’obesitat infantil: en passar de nivells de 
renda alts a baixos, l’obesitat s’incrementa 
en més d’un 30%.

Per frenar tot açò que, al cap i a la fi, és 
una qüestió de salut pública, les políti-
ques governamentals preventives s’han 
basat fonamentalment en l’elaboració de 
campanyes educatives, situant a la per-
sona consumidora com el centre absolut 
de la presa de decisions. Però aquest és 
un enfocament totalment liberal, que 
tan sols serveix per a donar ales al mercat 
lliure i la indústria alimentària. Hem de 

ser conscients que el problema de la mala 
alimentació és un problema estructural i 
que al voltant de tres quartes parts de la 
humanitat no pot triar lliurement com-
portaments relacionats amb la salut, com 
portar una alimentació adequada, ja que 
menjar sa i saludable implica un so-
brecost que moltes persones no poden 
assumir. En concret, hem quantificat que 
menjar d’acord amb les recomanacions de 
la piràmide nutricional costa al voltant de 
200 € per persona i any de més, i moltes 
llars no poden assumir-ho.

Davant d’aquest greu problema d’accés a 
l’alimentació saludable proposem a les 
administracions competents que, si real-
ment volen vetllar per la nostra salut, que 
apliquen mesures impositives sobre els 
aliments malsans que permeten desin-
centivar el seu consum i que reduïsquen 
els impostos de les opcions alimentàries 
saludables. Per aconseguir-ho, hem 
llançat una campanya per promoure una 
política fiscal alimentària que aplique un 
IVA del 0% als aliments saludables i del 
21% als aliments insans, ja que és l’úni-
ca manera amb la qual podrem assegurar 
l’accés a una alimentació saludable bàsica 
per a tothom.

Marta Ribó Herrero
Coord. de Justícia Alimentària del País Valencià
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20:25 Hatha ioga Centre Mompó 45€/mes

20:30 Kundalini ioga Centre Mompó 45€/mes

20:30 Yoga dinámico Samadhi 25-30€/m

20:30 Clase Regular Lindy Hop Satchmo 35€/mes

21:00 Taller de Teatro… Nivel 1/A +Info: 697 800 774Fusionart 30€/mes

9:30 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -

9:30 Yoga dinámico Samadhi 25-30€/m

10:00 KungFu (Bagua y Xingyi) (Shen Yi) Polideportivo Beni 50€/mes

10:30 Pilates para embarazadas A Contar Mentiras -

11:00 Taller de grabado y estampaciòn Escuela Meme 40€ /mes

11:00 Taichi y Chikung + Info: 679 369 846 (María) Fusionart 25€/mes

11:30 Pilates con bebés A Contar Mentiras -

11:30 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -

12:00 Hatha ioga Centre Mompó 45€/mes

12:15 Yoga dinámico Samadhi 25-30€/m

14:00 La Bajoquera Mágica Escuela Meme 3€/dia

16:00 Taller de pastisseria vegana CSOA L'Horta

16:50 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -

17:00 Pilates per a embarassades Centre Mompó 45€/mes

17:00 Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda)Fusionart 18€/mes

17:30 Pilates Samadhi 25-30€/m

18:00 Hatha ioga Centre Mompó 45€/mes

18:00 Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda)Fusionart 18€/mes

18:30 Taller de escritura creativa Escuela Meme 20€/mes

18:45 Kundalini Yoga Satchmo 30€/mes

8:30 Ashtanga ioga Centre Mompó 45€/mes

9:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -

10:00 Chen Taiji (Shen Yi) Jardin C/ G. Civil 30€/mes

10:30 Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi) Poli Benimaclet 50€/mes

11:00 Club Tejedorxs Entre agujas y ganchillos 25€/mes

11:00 Hatha Yoga + Info: 620 221 847 (Yolanda)Fusionart 18€/mes

11:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -

12:00 Taller De Ingles + Info: (Daniel) 711 738 445 Fusionart 20€/mes

14:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m

15:30 Pilates A Contar Mentiras -

15:55 Pilates Centre Mompó 40€/mes

16:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -

16:30 Pilates A Contar Mentiras -

16:55 Pilates terapéutic Centre Mompó 45€/mes

17:00 Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi) Polideportivo Beni 50€/mes

17:30 Club Tejedorxs Entre agujas y ganchillos 25€/mes

17:55 Pilates Centre Mompó 40€/mes

18:00 Danza Africana + Info (Moukhamet) 632385529 Fusionart 20€/mes

18:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -

19:00 Hatha ioga Centre Mompó 45€/mes

19:00 Taichi Chi kung Samadhi 25-30€/m

19:00 Authentic Jazz Satchmo 35€/mes

19:15 Pilates Centre Mompó 40€/mes

19:30 Salsa Cubana + Info: 696 810 012 Fusionart 25€/mes

19:45 Chen Taiji (Shen Yi) Plaza trece rosas 30€/mes

Dilluns

Dimarts
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12:00 Pilates para mamás y papás con bebés A Contar Mentiras -

12:00 Clases De Técnica Vocal +Info: Leya 658538278 Fusionart 20€/mes

14:30 Yoga dinámico Samadhi 25-30€/m

15:30 Pilates A Contar Mentiras -

16:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -

16:55 Pilates terapéutic Centre Mompó 45€/mes

17:00 Espai de crianca Escuela Meme

17:00 Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi) Polideportivo Beni 50€/mes

17:30 Club Tejedorxs Entre agujas y ganchillos 25€/mes

17:30 Clases De Sevillanas + Info: 622 125 658 Fusionart 20€/mes

18:30 Taller de foto digital Escuela Meme

18:30 Clases De Flamenco + Info: 622 125 658 Fusionart 20€/mes

18:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -

18:45 Danza oriental - Energía femenina Samadhi 25€/mes

19:00 Hatha ioga Centre Mompó 45€/mes

19:00 Popping Pina Submarina

19:30 Danza Africana + Info (Aly) 632 184 083 Fusionart 25€/mes

19:30 Clase Regular Lindy Hop Satchmo 35€/mes

19:30 Danza Africana (2h) Satchmo 45€/mes

19:45 Chen Taiji (Shen Yi) Plaza trece rosas 30€/mes

20:15 Ashtanga ioga Centre Mompó 30€/mes

20:15 Tribal Hard Pina Submarina

20:30 Pilates A Contar Mentiras -

20:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m

21:00 Taller de Teatro…(Nivel 2) +Info: 697 800 774 Fusionart 30€/mes

21:00 Lindy Hop Iniciación Satchmo 35€/mes

19:00 capoeira angola CSOA L'Horta

19:00 Taller de Boxeo CSOA L'Horta

19:00 Taller de teatro Escuela Meme 30€/mes

19:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -

19:00 Clases De Técnica Vocal +Info: Leya 658538278 Fusionart 20€/mes

19:00 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m

19:00 Clase Regular Lindy Hop Satchmo 35€/mes

19:20 Pilates Centre Mompó 40€/mes

20:30 Pilates Centre Mompó 40€/mes

20:30 Hatha ioga Centre Mompó 45€/mes

20:30 danza Tribal clásica (ATS) II Pina Submarina

20:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m

20:45 Clase Regular Lindy Hop Satchmo 35€/mes

21:00 Taller de Teatro… Nivel 1/B +Info: 697 800 774Fusionart 30€/mes

8:30 Ashtanga ioga Centre Mompó 45€/mes

9:00 Chen Taiji (Shen Yi) Jardin C/ G. Civil 30€/mes

9:15 Pilates A Contar Mentiras -

9:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -

9:45 Pilates (4 horaris diferents) Centre Mompó 45€/mes

10:30 danza Tribal Fusión II Pina Submarina

10:30 Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi) Polideportivo Beni 50€/mes

11:00 Taller de bicis CSOA L'Horta

11:00 Club Tejedorxs Entre agujas y ganchillos 25€/mes

11:00 Hatha Yoga + Info: 620 221 848 (Yolanda)Fusionart 18€/mes

11:35 Costura a la Carta - Reserva tu plaza!! Esperanzarecicla 15€

Dimecres
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19:20 Pilates Centre Mompó 40€/mes

20:30 Pilates Centre Mompó 40€/mes

20:30 Hatha ioga Centre Mompó 45€/mes

20:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m

20:30 Lindy Hop Iniciación Satchmo 35€/mes

20:30 Authentic Jazz - Iniciación Satchmo 35€/mes

9:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -

9:45 Pilates Centre Mompó 45€/mes

10:30 Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi) Polideportivo Beni 50€/mes

11:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -

16:45 Estiramientos de cadenas musculares Samadhi 25-45€/m

17:00 Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi) Polideportivo Beni 50€/mes

17:00 Claqué Nivel 1 Satchmo 40€/mes

18:00 Taller de poesía Escuela Meme

18:00 Claqué Infantil Satchmo 40€/mes

18:40 danza Tribal clásica (ATS) I (iniciación) Pina Submarina

19:00 Claqué Inicación Satchmo 40€/mes

19:30 Taller de Guitarra CSOA L'Horta

19:40 Danza Tribal Vintage Pina Submarina

9:50 Yoga Pina Submarina

11:00 Taller de grabado y estampaciòn Escuela Meme 40€/mes

11:00 Danza Tribal Fusión (medio-avanzado) Pina Submarina

11:00 Swinging Together (Papas + peques) Satchmo

12:00 Tribal Jam Pina Submarina

9:30 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -

9:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m

10:00 Danza Contact Pina Submarina 25€/8€

10:00 KungFu (Bagua y Xingyi) (Shen Yi) Polideportivo Beni 50€/mes

10:30 Danza Clásica A Contar Mentiras -

11:00 Taichi y Chikung + Info: 679 369 846 (María) Fusionart 25€/mes

11:40 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -

12:00 Hatha ioga Centre Mompó 45€/mes

12:15 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m

12:30 Danza Contemporánea A Contar Mentiras -

15:30 Acupuntura Escuela Meme

16:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -

17:00 Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda)Fusionart 18€/mes

17:30 Costura creativa Entre agujas y ganchillos 35€/mes

17:30 Pilates Samadhi 25-45€/m

18:00 Hatha ioga Centre Mompó 45€/mes

18:00 Taller de esparto Escuela Meme

18:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -

18:00 Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda)Fusionart 18€/mes

19:00 Taller de Boxeo CSOA L'Horta

19:00 Taller de teatro Escuela Meme 30€/mes

19:00 Clases De Tango Argentino + Info: 677 031 564 Fusionart 20€/mes

19:00 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m

19:00 Lindy Hop Iniciación Satchmo 35€/mes

19:15 Kundalini ioga Centre Mompó 45€/mes

Dijous

Divendres

Dissabte
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Com arribar a Benimaclet
A peu, en bici o en transport públic!  
Metro 3 i 9 (Benimaclet i Machado)
Tramvia 4 i 6 (Benimaclet i V. Zaragozà) 
EMT 10, 12, 29, 41, 70, 89 i 90
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20:00 Ginclub (hasta las 01:30) London -

21:00 Noche juegos de mesa Clandestí -

21:00 Degustación japonesa Tulsa 3€

22:00 Jam de Lindy Hop Spirit Beni

10:00 Dansa amb Fil d'Arena A Contar Mentiras -

11:40 Curso de costura para niñxs-adolescentxs Esperanzarecicla -

16:00 Autosuficiencia en costura Esperanzarecicla -

20:00 Speak English : Informal language practice La Ola Fresca 5€

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé

21:00 Flamenco Tallafocs -

22:00 3º MicroFestival de MicroTeatro 1/2 - 4 Micro obras/humor Fusionart 6-8€aa-

23:30 Fiesta fin de curso + DJ: (Música para bailar). Fusionart 

19:00 Samadhi time: Sesión de Yoga nidra Samadhi 5€

19:00 Gourmet Knights : Tapas: Alta Cocina La Ola Fresca

20:00 Benimacustic: Berta Iniguez i Carlos Medina Tulsa 3€

20:30 Marapez. Catalina Landívar teatre Teatro Círculo

22:00 3º MicroFestival de MicroTeatro 2/2 - 3 Micro obras/humor Fusionart 6-8€mi-

12:00 Tribal Jam® con música en directo en Viveros Pina Submarina 8€

19:00 Clandestino Spirit Benimaclet Plaza de Beni

19:00 Gourmet Knights : Tapas: Alta Cocina La Ola Fresca

20:00 Benimacustic: Borja Penalba Tulsa 3€

20:30 Marapez. Catalina Landívar teatre Teatro Círculo

17:00 Taller "Viculos afectivos" Pina Submarina

19:00 Clandestino Lindy Hop by Satchmo Plaza Beni

20:00 La Pina clandestina, espectáculo de danza Espai de Circ 5€

20:30 Trilogia de mujeres medievales. Antonia Bueno Teatro Círculo

21:00 XII Cinema d'estiu: concert de Mans Brunes plaça Beni

22:00 XII Cinema d'estiu: Júlia ist plaça Beni

12:00 Dansa amb Lorenza di Calogero A Contar Mentiras -

21:00 Open Jam Tallafocs -

22:00 3º MicroFestival de MicroTeatro 1/2 - 4 Micro obras/humor Fusionart 6-8€  ió 

10:00 Dansa amb Fil d'Arena A Contar Mentiras -

12:00 Dansa amb Rodrigo Benítez A Contar Mentiras -

20:00 Cocktail Day (hasta las 01:30) London -

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé

21:00 Degustación Street food Tulsa 3€

10:00 Inici del curs de quiromasatge Centre Mompó 950€

10:00 Dansa amb Fil d'Arena A Contar Mentiras -

12:00 Dansa amb Lorenza di Calogero A Contar Mentiras -

16:00 Inici del curs de mindfulness II Centre Mompó 195€

18:00 Cervesa i tapa internacional i solidària terra 2.50€

Diumenge 1
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22:00 3º MicroFestival de MicroTeatro 2/2 - 3 Micro obras/humor Fusionart 6-8€

11:00 Brunch: 'when breakfast meets lunch' La Ola Fresca

18:00 Carton jam (danza contact) en el rio Rio Truria

19:00 Clandestino Lindy Hop by Satchmo Plaza Beni

20:30 Marapez. Catalina Landívar teatre Teatro Círculo

21:00 XII Cinema d'estiu: concert Lorena Bonet i Edware plaça Beni

22:00 XII Cinema d'estiu: La Llibreria plaça Beni

12:00 Dansa amb Lorenza di Calogero A Contar Mentiras -

17:30 Swing Kids Satchmo

21:00 Open Jam Tallafocs -

12:00 Dansa amb Rodrigo Benítez A Contar Mentiras -

17:30 Swing Kids Satchmo

20:00 Cocktail Day (hasta las 01:30) London -

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé

21:00 Degustación Street food Tulsa 3€

12:00 Dansa amb Lorenza di Calogero A Contar Mentiras -

17:30 Swing Kids Satchmo

18:00 Cervesa i tapa internacional i solidària terra 2.50€

20:00 Ginclub (hasta las 01:30) London -

Diumenge 8

Dilluns 9

Dimarts 10

Dimecres 11
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19:00 Concierto-Meditación de armonización vibracional Samadhi 10€

19:00 Gourmet Knights : Tapas: Alta Cocina La Ola Fresca

20:00 Benimacustic: Oh No! Tulsa

21:30 Pepe Ruiz, cantautor Kafcafé

22:00 Concierto: Amares (Fusión, Étnica, Popular) Fusionart 5€

23:30 DJ: (Música para bailar) Fusionart

11:00 Brunch: 'when breakfast meets lunch' La Ola Fresca

19:00 Clandestino Lindy Hop by Satchmo Plaza Beni

21:00 XII Cinema d'estiu: concert de Noemí plaça Beni

22:00 XII Cinema d'estiu: Estiu 1993 plaça Beni

12:00 Dansa amb Lorenza di Calogero A Contar Mentiras -

21:00 Open Jam Tallafocs -

10:00 Inici del curs de reflexología podal Centre Mompó 450€

12:00 Dansa amb Rodrigo Benítez A Contar Mentiras -

20:00 Cocktail Day (hasta las 01:30) London -

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé

21:00 Degustación Street food Tulsa 3€

12:00 Dansa amb Lorenza di Calogero A Contar Mentiras -

18:00 Cervesa i tapa internacional i solidària terra 2.50€

21:00 Noche juegos de mesa Clandestí -

21:00 Degustación japonesa Tulsa 3€

21:30 Microabierto poético Kafcafé

22:00 Jam de Lindy Hop Spirit Beni

11:40 Curso de costura para niñxs-adolescentxs Esperanzarecicla -

16:00 Autosuficiencia en costura Esperanzarecicla -

17:30 Swing Kids Satchmo

20:00 Speak English : Informal language practice La Ola Fresca 5€

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé

21:00 Flamenco Tallafocs -

18:30 Inici del curs de mindfulness I Centre Mompó 159€

19:00 Gourmet Knights : Tapas: Alta Cocina La Ola Fresca

20:00 Benimacustic: Gilbertástico Tulsa 3€

21:00 Fiesta fin de temporada con una = Reggae Night = Fusionart 

21:30 Flamenco con Fernando Lucas y Sergio Calero Kafcafé

21:30 ¡Tarta y chupito gratis! 21:30 a 22hs. Fusionart 

22:00 Concierto: Mad Pluma (Reggae Rumba Soul... ) Fusionart 

23:30 DJ: Selecta Trinity (Reggae & Dub). Fusionart 

11:00 Ecomaclet Plaça Beni -

11:00 Showroom La Chica de Nadie (Ropa Vintage) Satchmo

Dijous 12

Divendres 13

Dissabte 14
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20:00 Iniciación al Lindy Hop Satchmo 45€

20:00 Intensivo Iniciación Lindy Hop Spirit Beni 30€/4h

20:00 Ginclub (hasta las 01:30) London

21:00 Noche juegos de mesa Clandestí -

21:00 Degustación japonesa Tulsa 3€

21:30 Jam de Comédia Kafcafé

22:00 Jam de Lindy Hop Spirit Beni

11:40 Curso de costura para niñxs-adolescentxs Esperanzarecicla -

16:00 Autosuficiencia en costura Esperanzarecicla -

20:00 Iniciación al Lindy Hop Satchmo 45€

20:00 Speak English : Informal language practice La Ola Fresca 5€

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé

21:00 Flamenco Tallafocs -

22:00 3º MicroFestival de MicroTeatro 2/2 - 3 Micro obras/humor Fusionart 6-8€

19:00 Gourmet Knights : Tapas: Alta Cocina La Ola Fresca

20:00 Iniciación al Lindy Hop Satchmo 45€

21:30 Recital Poético Musical performativo Kafcafé

22:00 3º MicroFestival de MicroTeatro 2/2 - 3 Micro obras/humor Fusionart 6-8€

23:30 Fiesta fin de curso + DJ: (Música para bailar). Fusionart 

Dijous 19

Divendres 20
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Organitza: AMPA Pare Català Coordinació pedagògica: Catxirulo Lab

escola d’estiu 2018
Del 25 de juny al 31 de juliol

Hi havia  una vegada un
quebarri escola... era una 

F E R  c i n e M A  *  A R T S  ( t e at r e ,  d a n s a ,  m ú s i c a )  *  c r e a c i ó  d e
l l i b r e s  *  a r q u i t e c t u r e s  u r b a n e s  *  c r e a c i o n s  a m b  c a r t r ó  

ampaparecatala.org/escoldestiu



42   AGENDA

exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició 

21:00 Degustación japonesa Tulsa 3€

21:30 Fede Cabral. Acústico con bases electónicas Kafcafé

20:00 Speak English : Informal language practice La Ola Fresca 5€

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé

21:00 Flamenco Tallafocs -

19:00 Gourmet Knights : Tapas: Alta Cocina La Ola Fresca

21:30 Recital de Noelia Morgana. Poesía Kafcafé

19:00 Gourmet Knights : Tapas: Alta Cocina La Ola Fresca

21:30 Errece y El Rojo Kafcafé

11:00 Brunch: 'when breakfast meets lunch' La Ola Fresca

21:30 Mr. Sanchez Kafcafé

12:00 Dansa amb Lorenza di Calogero A Contar Mentiras -

21:00 Open Jam Tallafocs -

12:00 Dansa amb Rodrigo Benítez A Contar Mentiras -

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé

21:00 Degustación Street food Tulsa 3€

18:00 Taller  ATS con faldeo Pina Submarina 25€

19:00 Clandestino Spirit Benimaclet Plaza de Beni

19:00 Gourmet Knights : Tapas: Alta Cocina La Ola Fresca

10:00 Taller  tribal fusión Pina Submarina 35€

11:00 Brunch: 'when breakfast meets lunch' La Ola Fresca

21:00 XII Cinema d'estiu: Sessió de micros oberts plaça Beni

22:00 XII Cinema d'estiu: Terra ferma plaça Beni

12:00 Dansa amb Lorenza di Calogero A Contar Mentiras -

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé

21:00 Open Jam Tallafocs -

12:00 Dansa amb Rodrigo Benítez A Contar Mentiras -

20:00 Cocktail Day (hasta las 01:30) London -

21:00 Degustación Street food Tulsa 3€

12:00 Dansa amb Lorenza di Calogero A Contar Mentiras -

18:00 Cervesa i tapa internacional i solidària terra 2.50€

20:00 Intensivo Iniciación Lindy Hop Spirit Beni 30€/4h

20:00 Ginclub (hasta las 01:30) London -

21:00 Noche juegos de mesa Clandestí -

Dissabte 21

Diumenge 22

Dilluns 23

Dimarts 24

Dimecres 25

Dijous 26

Divendres 27

Dissabte 28

Diumenge 29

Dilluns 30

Dimarts 31

    43  21-31 JULIOL



44   LLOCS  45  LLOCS

Si véns a comptar mentides és perquè no 
busques una escola de dansa clàssica, con-
temporània, infantil i de pilates estricta, 
de poses i manierismes. És perquè treba-
lles amb rigor i dedicació. És per parlar 
amb Santi. És per deixar la bici dins. És 
perquè t’agrada anar a tu, als teus fills i 
als teus pares. És perquè saps que ce-
deixen l’espai com a residència artística. 
És perquè reivindiques tot allò que una 
coixa pot fer en la dansa. Només tu, tal 
com eres.

C/ Leonor Jovani, 12
Dl-Dv 10:30-20:30 
669 514 173
facebook / Acontarmentiras
acontarmentiras.com

A Contar Mentiras
Escola de dansa

Sembla que en Al-Paladar han encertat 
amb la recepta per a fer que es detinga 
el temps. Els responsables de tal desco-
briment són Dario, María i Lorena. Tres 
persones amb tres principis, un objectiu 
i un secret. Els seus principis: el respecte 
al medi ambient, la proximitat i la quali-
tat del producte. El seu objectiu: menjars 
sans, casolans, saborosos i assequibles per 
a totes les butxaques. I el seu secret: pro-
ductes ecològics, de temporada i coccions 
lentes.

C/ Jaume Esteve Cubells, 5
Dl-Dg 12-16h - per endur-se
Dl-Dg 13-15.30 - taverna eco
96 338 93 39
al-paladar.com

Al-Paladar
Taverna i take away

C/ Utiel, 6
Dl-Dv 9-14h 16-19h
649 999 854
archicercle@archicercle.com
archicercle.com

Archicercle
Estudi creatiu 

Pablo i el seu equip són uns apassionats 
de l’arquitectura, el disseny, la publicitat, 
el màrqueting i els processos industrials. 
Volen apropar-los a la gent, a peu de ca-
rrer, creant comboi amb estudiants i pro-
fessionals. Llapis, regles, màquines làser, 
ordinadors i taules plenes de dibuixos. En 
Archicercle controlen tot el procés crea-
tiu, des de la ideació, fins al prototipat i 
la fabricació de tot tipus de productes. El 
lloc perfecte on convertir qualsevol idea 
en una realitat.

Estem pels teus drets.
Viu-los.

www.elrogle.es
Pl/ Alcalde Domingo Torres, 2-1-1,  València, 46020 
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AVATI
Teràpia, orientació i educació

Un espai de transformació personal i 
comunitària que ens convida a conver-
tir-nos en  l’agent de canvi de la nostra 
vida. Un lloc per a treballar la relació amb 
la parella, amb els fills, amb el treball, 
amb les amistats. Un lloc  on aprendre 
sobre les nostres sexualitats i on podem 
elaborar les nostres pèrdues. Un lloc on 
trobar acompanyament terapèutic per a 
créixer com a persona. Sempre des de la 
igualtat, la llibertat, la responsabilitat i el 
respecte a les diferències.

C/ Torreta de Miramar, 4 esc B, porta 3
Dl-Dv 10-20h Cita prèvia
680 287 620
facebook / AVATI Teràpia i Educació
avati.terapiaieducacio@gmail.com

La Bufala
Restaurant napolità

La Bufala és més que un restaurant, més 
que una pizzeria, és un lloc que et trans-
porta a una altra part del món. En el me-
diterrani conviuen moltes cultures, molts 
sabors i olors. 
En entrar ací viatgem a Nàpols, lloc que 
va veure nàixer a la pizza i a Ernesto, el 
seu cuiner. De totes les pizzes, ell prefereix 
la clàssica, la genuïna, la pizza Margarita; 
amb la mozzarella de búfala, la tomaca de 
les faldes del Vesuvi i la coronació de fulls 
d’alfàbega.

C/ Real Acadèmia C. Valenciana, 4
Dm-Dv 19-00h Ds-Dg 12-16h 19-00h
96 006 47 09
facebook / labufalabenimaclet

Centre Instructiu Musical
Escola de música

El Centre Instructiu Musical de Benima-
clet és una societat centenària que acull 
moltes agrupacions lligades totes a la 
música. La banda simfònica, l’orquestra 
(amb les corresponents agrupacions ju-
venils), la rondalla, la Big Band i el cor 
són algunes d’elles. El CIM, a més, té una 
missió molt important: articular la vida 
social dels veïns i les veïnes del barri. La 
seua història i la seua agenda molt ampla 
d’esdeveniments fan d’aquest espai el ver-
dader cor del barri.

C/ Baró de Sant Petrillo, 14
Dl-Dg 9-00h
96 369 17 03
facebook / cimbenimaclet
cimbenimaclet.com
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Centre Mompó
Teràpies naturals

C/Arquitecte Arnau, 11
Dl-Dv 10-14h, 15-20h Ds 10-14h
96 113 20 51
facebook / centreMompó
centreMompó.es

El centre que dirigeix Pere Mompó, ha 
mantingut sempre la mateixa filosofia: 
Les persones poden millorar la seua qua-
litat de vida a través del desenvolupament 
físic, personal i espiritual. Gràcies a anys 
d’experiència, Centre Mompó s’ha con-
vertit en el lloc de referència a Benimaclet 
per a aquells que busquen en les teràpies 
naturals una forma òptima de millorar la 
seua qualitat de vida. Osteopatia, quiro-
massatge, reflexologia podal, pilates o 
ioga són algunes de les seues propostes.

C/Arquitecte Arnau, 11
Dl-Dv 10-14h, 15-20h Ds 10-14h
96 113 20 51
facebook / centreMompó
centreMompó.es

La Comanda
Botiga d’alimentació i neteja a granel

Sense pressa arribes a La Comanda per a 
comprar productes d’alimentació, neteja i 
higiene personal a granel. Et recomanen 
la xufa arribada d’Alboraia, l’aigua de Be-
jís o l’arròs de l’Albufera. Amb un paquet 
de paper ens portem a casa la nostra co-
manda. No hi ha plàstic, no hi ha envasos, 
no hi ha publicitat enganyosa. Només uns 
principis bàsics: productes sostenibles, de 
proximitat i assequibles per a tots. Per fi 
a Benimaclet ja tenim el nostre xicotet 
mercat de barri! 

C/ Juan Giner, 13
Dl-Dv 10-14h 17-21h Ds 10-14h 
96 062 29 70
facebook / lacomandaagranel

Clandestí
Bar popular

Podria dir-se que Ximo, en compte de 
crear un bar, va decidir obrir al públic 
el saló de la seua casa. Una vegada dins 
descobriràs les seues passions: el swing i 
el blues, la música valenciana, els cantau-
tors, el lindy-hop, els jocs de taula i per 
descomptat, la cocteleria. Demana-li el 
seu famós gintònic de romaní i mel o atre-
veix-te amb un parell de Chufitos. Clan-
destí es posiciona en Benimaclet com un 
lloc on reivindicar la cultura popular i on 
et sentiràs formar part.

C/ del Poeta Asins, 9
Dm-Dg 18:30-2:30h
636 960 548
facebook / clandestibenimaclet
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Entre agujas y ganchillos
Llana i creativitat

Passa. Assenta’t a la taula i parlem. Ella 
improvisa, reacciona, redissenya, modi-
fica patrons, soluciona quasi qualsevol 
dubte, fa coses boniques amb les mans. 
Drapet, Macramé, Frivolité, com fer un 
vestit, un jersei, un llacet o un amiguru-
mi. Al voltant d’una taula, entre agulles 
de cosir i agulles de teixir, entre fils, llanes 
i cotons, una xicoteta comunitat parla, 
aprén i comparteix el que sap. Millor 
entre tots que tu sol a casa. Un mal vici. 
Començar i no parar.

C/ Enric Navarro, 27
Dl-Dv 10-14h 17-20.30h Ds 10-14h
96 00 177 33 - 655 25 36 77
facebook / entreagujasyganchillos

Escuela Meme
Escola d´arts i oficis

Escuela Meme és un lloc on tot és possi-
ble. Un projecte d’autogestió que pretén 
apropar l’ensenyament dels oficis i de la 
cultura a totes les edats i gèneres. 
Una antiga alqueria, que feia 20 anys que 
estava abandonada, és l’espai recuperat 
per aquest digne objectiu. Mà a mà, els 
seus socis han aconseguit crear una escola 
que vol ser diferent, que vol transmetre 
valors socials i aposta per l’aprenentatge 
intergeneracional. El lloc perfecte per 
aprendre en llibertat. 

C/ Poeta Ricard Sanmartí, 7
Dl-Dv 18-21h Ds 10-14h
facebook / escuelameme.benimaclet
escuelameme.com

Esperanzarecicla
Costura i artesania

Esperanza va veure la necessitat de rein-
ventar-se, de reciclar-se a si mateixa. 
Després de treballar per a altres empreses 
tèxtils va fer el pas i va obrir el seu propi 
lloc on la creativitat no té fi.
En Esperanzarecicla s’aposta pel treball fet 
a mà, per l’artesania, pel reciclatge, per la 
reutilització i per la reducció material. És 
un lloc únic en tot el barri per qualsevol 
persona que vulga aprendre tot el que Es-
peranza sap fer: costura, teixir, indumen-
tària valenciana...

C/ Viver, 8
Segons Activitat
96 361 55 98
facebook / pages/Tiempo -de-Costu-
ra-Esperanzarecicla

Carrer d'Enric Navarro, 26
46020 Valencia • www.larossa.es

l'autora que 
busques 
està ací
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Fusionart
Associació cultural

Emanuel va emprendre un viatge per tota
Europa. No coneixia València. Però quan 
va arribar es va enamorar de les seues acti-
vitats, de la platja, de les seues cases ocu-
pades, iniciatives autogestionades i sobre-
tot, de la seua tranquil·litat. Buscava un 
lloc per realitzar el seu projecte, Fusionart 
i el va trobar, un gran lloc a Benimaclet. 
Va començar a llevar tot el que sobrava. 
I finalment, va quedar un gran espai per 
a nits temàtiques, menjars populars, mú-
sica, fires d’artesania i moltes coses més.

C/ Juan Giner, 5
Consultar programació
96 193 95 15
facebook / fusionartespacio

La Gramola
Café-bar

Passem front un cantó del barri de Beni-
maclet. Ens aguaitem tímidament a una 
finestra. Veiem gent somrient, parlant, 
jugant... I sobre les taules trobem les di-
ferents mans de la gent. 
Obrim la porta i Noemí ens invita a pren-
dre seient. Després ens dóna la carta ama-
blement. Nosaltres demanem finalment 
una cervesa d’importació de les moltes 
que ofereix, un mojito elaborat amb un 
tipus propi de sucre i un gintònic, espe-
cialitat de la casa.

C/ Baró de Sant Petrillo, 9
Dl-Ds 18:30-1:30h Dg 18:30-23h
660 829 084
facebook / lagramola

Itamora 
Perruqueria

La història es repeteix, alguns somnis, 
encara que no ho pareguen, es fan reali-
tat. Claudia sempre havia tingut un, ser 
propietària de la seua pròpia perruqueria. 
Per això, quan Claudia obri la porta d’Ita-
mora a un client, no veu uns cabells a 
pentinar, a tallar o a rentar, veu una perso-
na que recorre a ella, que li demana ajuda, 
assessorament. Veu una persona que vol 
ser ella mateixa, que vol mirar-se a l’espill, 
orgullosa i eixir cada matí, valenta de la 
seua casa.

Avd. Primat Reig, 109
Dm+Dj+Ds 9-18h Dx 14-22h 
Dv 9-21h 
96 114 50 07
facebook / itamora.peluqueras
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Kaf Café
Café literari

El nom d’aquest singular café literari, ine-
vitablement ens invita a recordar a l’autor 
xec Franz Kafka. La Metamorfosi, Die 
Verwandlung, correspon en la nostra llen-
gua a canvi, transformació, conversió...
Sebas és el regent d’aquest xicotet café de 
Benimaclet, una verdadera institució al 
barri. Ell ha aconseguit canviar, transfor-
mar, convertir un humil local en un café 
on la pintura, la fotografia, el debat, la 
poesia i la música s’eleven a la seua màxi-
ma expressió.

C/ Arquitecte Arnau, 16 
Dl-Ds 18-1:30h
96 113 17 06
facebook / kafcafebenimaclet

Laboratorio de Fabricación
Desenvolupant les teues idees

Existeix al barri un espai on ensenyen 
com estan fetes les coses, com es poden 
arreglar i com pots donar-les un nou ús. 
Amb les portes ben obertes, treballant en 
equip, ajuntant persones de diferents dis-
ciplines, desenvolupen idees i fabriquen 
quasi qualsevol cosa. Productes, màqui-
nes, artefactes, robòtica, electrònica i 
processos de fabricació pensats i produïts 
per gent d’ací. Coneixement compartit i 
lliure. Tecnologia modificable i accessible 
per a canviar i millorar el món. 

C/ Poeta Carles Salvador, 8
Dl-Dj 10-14h 17-20h Dv 10-14h 17-19h
96 015 19 78 - 685 92 53 96
facebook / laboratoriodefabricacion
laboratoriodefabricacion.com

London
Lounge

Quan una persona entra en el London en-
tra en un lloc on fer còctels és una qüestió 
molt seriosa. Les persones que treballen a 
aquest lloc, són capaços de preparar-te la 
beguda perfecta per a tu. Darrere d’aques-
ta barra trobem una varietat espectacular 
de begudes de tot el món, cerveses na-
cionals i d’importació, més de 300 mar-
ques que fan del seu negoci, el London, 
un lloc únic. Begudes de campionat que 
et faran experimentar noves i suggerents 
sensacions.

C/ Enric Navarro, 8 esq
Dl-Dg 18-2:30h
687 07 94 34
facebook / cafelondonbenimaclet
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La Pentola
Osteria - Pasta fresca

Aquesta és la història d’un tirapasta. Un 
objecte poc freqüent per aquesta la nostra 
terra però, l’objecte més valuós que un 
amant i expert de la cuina italiana tradi-
cional com Luca pot tenir al seu poder. 
Aquest tirapasta té ja més de 30 anys, un 
vertader expert, per tant, en fer tot tipus 
de pasta fresca: Tortellini, ravioli, talla-
rins, plaques de lasanya... Un regal, a més, 
d’una àvia al seu estimat net. Des que 
Luca el va portar d’Itàlia, no ha aturat ni 
un dia sencer de fer pasta!

C/ Vicente Barrera Cambra s/n
Dm-Dv 8:00-0:00h Ds-Dg 10:00-1:00
96 327 68 06
facebook / lapentolavalencia
lapentolavalencia.es

C/ Músic Magenti, 11
Dm-Ds 10-22h Dg 10:30-20h
610 026 305
facebook / laolafresca

La Ola Fresca 
All you need is love!

Helen va arribar gràcies a la vela, gràcies a 
la mar. El seu somni, la seua cafeteria no 
podia anomenar-se d’una altra manera: 
La Ola Fresca. Primer va trobar un xicotet 
local i el va pintar de vius colors. A ell van 
arribar les teteres, les tasses blanques i de 
colors. Més tard, les cerveses artesanals i 
els menjars ecològics. Després, els llibres, 
per a xiquets i per a adults, les plantes i 
els espills, les cadires i les taules de fusta. 
Finalment, arribaren els fidels clients, els 
seus veïns, els seus amics.

La Pina Submarina
Espai creatiu

Pina Bausch va ser ballarina i coreògrafa. 
Els seus espectacles eren com un guisat. 
Un poc de dansa, teatre i una mica d’art. 
Ernesto Pastor és actor i Doriana Rossi 
és ballarina, coreògrafa i artista. El seu 
espai és com una llavadora, com un sub-
marí. Dansa, teatre, classes, exposicions, 
concerts, creació d’espectacles, ... Coses 
diferents, en moviment, tancades en un 
xicotet espai. Quedem atrapats en un 
món hipnòtic del que ja no podem esca-
par. Donant voltes, en la Pina Submarina. 

C/ Salvador Almenar, 3 baix esquerra
Dl-Dv 10:30-14 17:30-20:30 Ds 10:30-14  
697 84 61 53
facebook / La-Pina-Submarina
lapinasubmarina.com
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C/ Albocàsser, 33 
Dl-Dv 18-22h Ds 10-13h
670 013 343 - 626 362 404
facebook / satchmo
swingvalencia.es

Satchmo és el tribut de tres joves al mestre 
de la trompeta, al referent del jazz, al gran 
Louis Armstrong. Un homenatge a la mú-
sica swing i als anys 20, on aprendre Lindy 
Hop, Balboa, Jazz Steps i claqué. Aquest 
serà un lloc per fer comboi, un espai cul-
tural per als veïns. Una família amant de 
la nostàlgia que ens conviden a la immer-
sió en una dècada passada. T’animem que 
els visites, t’informes del taller pares-fills, 
i et sumes a la comunitat que porta un 
somriure com a senya d’identitat.

Satchmo
Lindy Hop, Balboa, Jazz Steps i claqué

La Repartidora
Llibres, formació i comunicació

“Ja vindrà la repartidora, i els rics d’avui 
seran els pobres de demà.” Aquesta frase 
del passat il·lustra el que seria el pensa-
ment d’un grup de cinc persones, que 
volen canviar el sistema des de dins. Totes 
elles han creat La Repartidora, un projec-
te social, cultural i polític autogestionat 
que dóna suport a projectes d’economia 
solidària, productes ecològics i llibreria. 
Tot per a preparar el que ha de vindre. Ja 
que com va dir el filòsof: “El revolucionari
ha d’escoltar l’herba créixer.” 

C/ Arquitecte Arnau, 5
Dx-Dv 10:30-13:30 17-20
facebook.com/larepartidora.valencia
larepartidora.org

C/ Sant Columbà, 11
Dl-Dv 8:30-22:00 Ds-Dg (programació)
669 498 520 - 615 153 328
facebook / 
asociacionsamadhisaludintegral

Samadhi
Associació de salut integral

Samadhi és, segons el ioga, l’estat físic, 
mental i espiritual al qual trobes la unió 
de tu mateix amb l’univers. No sabem 
realment si nosaltres podrem trobar el 
Samadhi alguna vegada, el que sí que sa-
bem és que Nuria i Sara s’han unit perquè 
nosaltres trobem el benestar físic, mental 
i emocional més gran possible. Per això 
proposen una gran quantitat d’activitats 
com ioga, pilates, massatges, teràpies 
bioenergètiques, neuroemocionals... 
I tot, perquè et trobes en pau.   
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C/ del Dr. Vicent Zaragozà, 29
Dl-Dv 17.30-23h. Segons programació
656 408 776 - 679 267 474
facebook / spiritbenimaclet
valencialindyhop.com

Spirit Benimaclet
Escola de Swing

Ells vivien en mons diferents. No havien 
ballat mai abans. Ella estudia psicologia. 
Ell toca l’oboé. Una nit, van eixir al carrer 
i en el silenci d’una ciutat desconeguda, 
el jazz d’Ella Fitzgerald els va fer creuar 
unes portes fins a l’interior d’un edifici. 
Allí van conéixer el swing i s’enamoraren 
d’ell. Des d’eixa nit, ballen junts cada dia. 
Però... Què té aquest ball? L’espontaneï-
tat? La connexió? Frankie Manning té la 
resposta: ‘No hi ha cap lindy hopper que 
no estiga sempre somrient’. 

Tallafocs
Espai gastronòmic 

Una flama batega a la cuina del Tallafocs. 
Els seus ganivets la tallen, juguen amb 
ella, evitant que s’apague. Mentrestant, 
dels fogons ixen plats casolans, vegeta-
rians, vegans i ecològics per al menú del 
dia o pinxos a la nit. Els vins valencians 
i la cervesa artesanal permeten que el foc 
prenga amb més força. De sobte, aquest 
ball roig i blau il·lumina als músics en un 
xicotet escenari. Només sabem una cosa, 
mentre la flama no s’apague, quedarem 
sempre captius per aquesta màgia. 

C/ Baró de San Petrillo, 46
Dl-Ds 13:30-16 i 20.45-00h 
96 193 13 39
facebook / tallafocsgastrobar

Teatro Círculo
Teatre

El cercle és una figura constituïda per in-
finits punts que equidisten d’un centre. 
Una forma inclusiva i igualitària. Així és 
aquest teatre, inclusiu i igualitari. Centrat 
en produccions pròpies que volen rescatar 
el millor del teatre del segle xx, aquell que 
aposta pel compromís social. Diversos 
autors són els referents de la seua trajec-
tòria i forma de ser d’aquesta companyia 
i teatre: Becket, Pessoa, García Márquez, 
Benedetti, Pasolini... moltes d’elles adap-
tades i versionades. 

C/ Prudenci Alcón i Mateu, 3
Segons programació
96 392 20 23
facebook / teatro.circulo
teatrocirculo.com



62   LLOCS  63

C/ Juan Giner, 11
Dl-Dx 18-2h Dj-Ds 18-3h
679 932 627
facebook / tulsacafeperfil

Tulsa Café
Café-bar

Una antiga casa guarda un xicotet secret, 
un lloc on la música retrocedeix dècades. 
Un lloc de reunió per als amants de la 
música rock, del power-pop i dels anys 
60. Des de fa ja 15 anys aquesta cantona-
da roja de Benimaclet no ha canviat quasi. 
Nosaltres i els seus regents, Raúl i José, no 
ens imaginem aquest lloc, el Tulsa,  fora 
de Benimaclet. Un lloc on s’aposta per 
la música i també per les activitats com 
el trivial, els concerts en petit format i el 
café-teatre.

El Terra
Centre social autogestionat

C/ Baró de Sant Petrillo, 9
Dl-Dv 8:00-1:00 Ds-Dg 9:00-1:00
699 319 665
facebook / terra.socialbar
elterra.org

Des de finals del segle passat un grup de 
persones que volen canviar les coses al País 
Valencià i al món sencer, crearen El Terra. 
Un projecte basat en l’autogestió, el cata-
lanisme, la independència i la llibertat de 
classe i país. Un lloc on tot tipus de per-
sona és benvinguda, bé per escoltar una 
xarrada, o per a fer falles populars i també 
per participar en una assemblea. On els 
dinars i els sopars, sempre casolans, sem-
pre ecològics, s’allarguen infinitament. 
Un lloc on ens sentim entre amics.




