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Hola! 

Tens entre les teues mans el 38é 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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carmenfrontera.com 
instagram / @carmenfrontera

Com a dona en una societat 
heteropatriarcal per a mi és 
necessària una reivindicació 
feminista

Les dones nues de les meues 
il·lustracions empoderen el 
seu cos, despullant-se de la 
visió sexualitzada masculina 
que controla la sexualitat 
femenina des de sempre

L’entrevista completa a la nostra web

Carmen Frontera
Portada del número d’octubre

Sent espectadora del teu treball, com el 
definiries? En aquest punt del meu treball 
sempre estic experimentant amb diferents 
tècniques i personatges. Però sempre es 
mantenen elements comuns. Com a es-
pectadora del meu treball crec que diria: 
“Aquesta tia millor o pitjor, sempre intenta 
eixir de la seua zona de confort”.

Què t’agrada dibuixar? M’interessen les 
històries quotidianes, escenes costumistes. 
M’encanta dibuixar lleones amb mamelles, 
persones amb la vagina a l’aire i botes de 
cowboy.

El tarot, la màgia, les societats secretes, 
semblen temes recurrents en la teua obra, 
per què aquesta predilecció per aquests 
mons amb tanta simbologia? Més que les 
societats secretes, m’interessa l’esotèric, la 
simbologia paleocristiana i romànica, els 
bestiaris, el Pantocràtor, etc. Però també em 
va interessar el tema del Tarot pel costumis-
ta que pot arribar a ser.

En “Pussy Tarot Deck” realitzes una 
reinterpretació del tarot on reivindiques 
la figura de les dones en aquesta pseu-
dociència. Quina relació trobes entre el 
tarot i les reivindicacions feministes? No 
crec que el Tarot en si tinga cap relació amb 
les reivindicacions feministes. En la meua 
baralla, com en la resta del meu treball, rei-
vindique el feminisme i la sexualitat, des del 
meu punt de vista. “Pussy Tarot Deck” va 
sorgir d’un tiratge de cartes, en aquell mo-
ment em va sorgir una fascinació per tota la 
simbologia que envoltava les cartes. Seguint 
investigant em vaig adonar que, cregues o 
no cregues en açò, sempre hi ha una curiosi-
tat. A partir d’ací va ser quan vaig començar 
a il·lustrar el meu propi Tarot.

Als teus treballs, mostres la bellesa més 
natural, imperfecta. Moltes d’aquestes 
obres representen dones que miren a l’es-
pectador i que expressen a través del seu 
cos com es senten, per quin motiu aquest 
tema és recurrent al teu treball? Com a 
dona en una societat heteropatriarcal per a 
mi és necessària una reivindicació feminista. 

Les dones nues de les meues il·lustracions, 
que moltes persones veuen com una provo-
cació, empoderen el seu cos, despullant-se 
de la visió sexualitzada masculina que con-
trola la sexualitat femenina des de sempre. 
Veiem un clar exemple en la història de l’art 
on el cos de la dona sempre es veu des d’una 
perspectiva sexualitzada per l’home. Jo di-
buixe el meu cos nu perquè puc i m’ix del 
cony i si li ofèn a algú és un el seu problema.

Els teus treballs aconsegueixen fer-nos 
arribar un missatge que incita un canvi 
d’actitud, una xicoteta revolució, per què 
has escollit aquest camí? Per a mi és ne-
cessari tenir un discurs i transmetre’l amb 
el meu treball, sense necessitat de tractar 
aquests temes amb solemnitat, però si amb 
convicció.

Com veus Benimaclet? M’encanta la seua 
identitat com a barri i sempre està en mo-
viment, em sent molt acollida sempre que 
hi vaig.

Parla’ns de la portada per a Benimaclet 
Entra. La temàtica de l’educació al principi 
m’ha resultat una mica complexa d’abordar. 
Simplement he volgut reflectir alguna cosa 
que em crida l’atenció i que crec que ha de 
canviar. L’educació sexual, ara mateix, és 
pràcticament inexistent o superficial, i ja no 
parlem si eres dona o queer. Des de la meua 
pròpia experiència com a dona, no vaig te-
nir cap tipus d’orientació ni pràcticament 
informació sobre com funcionava el meu 
cos, així que vaig haver de descobrir-ho per 
mi mateixa com vaig poder.

Entrevista per Manuel P. Bernat
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L’escola en el seu sentit més 
ampli, la comunitat edu-
cativa, és, com el seu nom 
indica, una comunitat

El Consell Escolar representa 
amb totes les seues imper-
feccions una gestió demo-
cratitzadora de la comunitat 
escolar

L’escola comunitat no intenta 
crear un producte sinó un 
procés que permeta entendre 
i gestionar la complexitat de 
la vida

Preparar per a la vida

La vida, però, és massa complexa per 
a quedar enclaustrada en unes poques 
normatives. Sempre se n’escapa, és mu-
tant i líquida. No és un procés que es puga 
tecnificar i l’escola ha d’assumir aquesta 
complexitat i adaptar-s’hi. A l’inrevés mai 
succeirà.

A l’inrevés que l’escola fàbrica, l’escola 
comunitat no intenta crear un producte 
sinó un procés que permeta entendre i 
gestionar la complexitat de la vida. Pot-
ser no és tan senzill com memoritzar unes 
taules o copiar unes plantilles, però el destí 
final no és el mateix, ara es tracta de crear 
gent preparada per a la vida, per assumir 
les seues responsabilitats ciutadanes i no 
tant aquestes competències limitades.

L’escola en el seu sentit més ampli, la co-
munitat educativa, és, com el seu nom in-
dica, una comunitat. Una comunitat que 
va més enllà, fins i tot, dels seus membres 
estrictes: alumnes, mestres, personal no 
docent i tutors dels alumnes. Hi ha també 
el personal del menjador i les extraescolars, 
la resta de les famílies dels alumnes, el veï-
nat, els usuaris de l’escola en activitats no 
lectives, els col·lectius del barri...

Com a qualsevol comunitat l’escola té una 
forma de govern que pot ser més o menys 
democràtica. El Consell Escolar –recone-
gut en la mateixa Constitució– representa 
amb totes les seues imperfeccions una 
gestió democratitzadora de la comunitat 

La comunitat educativa 
com a procés i no producte
L’escola comunitat vs. l’escola fàbrica

escolar. Un espai on participen mestres 
i famílies, alumnes, personal no docent i 
administració i on, fins i tot, s’hi poden 
expressar altres col·lectius no reconeguts.

El Consell Escolar, però, es troba en perill. 
La llei Wert del PP va convertir-lo en un 
òrgan pràcticament decoratiu, concen-
trant tot el poder en les direccions dels 
centres que, a més, ja no són elegits per 
la comunitat sinó que van per projectes 
escollits per l’administració. Un canvi le-
gislatiu coherent amb la visió conservadora 
de l’escola, no com a comunitat, sinó com 
a fàbrica. Una institució que genera un 
«producte» –unes competències concretes 
i delimitades per uns interessos concrets– i 
que està dissenyada i dirigida per uns tec-
nòcrates que «saben com es fan les coses». 
A la resta de la comunitat –alumnes, però 
també famílies i mestres– només els queda 
obeir i seguir el manual.

Per a fer açò possible, l’escola comunitat 
necessita d’una participació com més 
gran millor, i per tant, com deia abans, 
d’uns òrgans de govern com més democrà-
tics millor. Necessita aquesta participació 
per dos motius. El primer és que com més 

permeable siga l’escola al seu entorn, a les 
famílies, a la vida en general, més natural 
i tranquil·la serà aquesta transició entre la 
institució i la comunitat. Segon perquè els 
recursos de l’escola són limitats –i molt 
més limitats amb les polítiques pressu-
postàries que consideren l’escola pública 
una despesa i no una inversió– i per tant 
es requereix gent: gent amb habilitats i 
coneixements concrets, amb experiències 
diferents, d’edat i orígens diversos...

L’escola comunitat no fabrica un pro-
ducte sinó genera un procés. Un procés 
on els alumnes en són el centre –i com a 
tal tenen també dret a opinar i decidir– i 
un procés que faça coses amb sentit: que 
s’arrele al territori, a la realitat material 
dels xiquets i xiquetes i que, per tant siga 
sobre aquesta realitat sobre la qual cons-
truïsquen la seua identitat i assumisquen 
les competències necessàries –sí, també 
són importants–.

Per açò, i mentre no hi haja un govern més 
democràtic de la comunitat eductiva, ca-
len uns mestres implicats, amb un projecte 
definit més enllà de fer la tasca del dia a 
dia sense cap objectiu, i uns claustres més 
oberts i disposats a parlar amb la resta de 
la comunitat.

text: Joan Canela
fotografia: Helena Olcina
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“Necessitem enfrontar-nos a 
desteixir aquest silenci sobre 
les masculinitats de dones, 
lesbianes i xiquetes”

La pedagogia queer té com 
a objectiu la subversió del 
sistema dominant basat en 
la dicotomia de gènere, el 
dimorfisme sexual i l’hetero-
normativitat

Escola crítica, transforma-
dora, innovadora i creativa 
perquè les criatures cresquen 
felices, siguen el que vulguen 
ser, en espais lliures i sense 
relacions de dominació

en cap d’aquests dos gèneres, per exem-
ple. Aquestes situacions, que ens resulten 
tan quotidianes, són el germen de l’asset-
jament escolar que pateix la majoria de les 
criatures que no s’ajusten al que el sistema 
heteropatriarcal ha programat per a elles. 
Resulta cridaner que se’ls permeta jugar a 
matar-se o a imaginar ser superherois, ani-
mals o pirates, i en canvi no s’accepte que 
puguen imaginar ser d’un sexe o un gè-
nere diferent del que se’ls ha assignat, o 
jugar amb l’orientació sexual. El tall dels 
cabells, la manera d’asseure’s, la roba, els 
colors, els esports, o l’ús de l’espai són ele-
ments polítics que seran vigilats i castigats. 

En Benimaclet, el juny passat, vam poder 
gaudir del taller Acompanyar el desig de 
ser:  Famílies i criatures de colors, orga-
nitzat per l’AMPA del Pare Català. Aques-
tes iniciatives són estupendes i necessàries, 
però no suficients. Si fem xarrades pun-
tuals o només parlem de feminisme els 
8 de març de cada any, no aconseguirem 
cap transformació. I si alhora que fem 
aquestes activitats continuem permitint 
que el pati estiga ocupat centralment pel 
futbol construint masculinitat hegemò-
nica, tampoc. Ha de tractar-se des d’una 
mirada transversal present a totes les acti-
vitats i a tota la comunitat educativa.

“Necessitem enfrontar-nos a desteixir 
aquest silenci sobre les masculinitats 
de dones, lesbianes i xiquetes, un silenci 
que tramita el càstig social sobre cossos 
rebel·lats contra la destinació del gènere 
o, més encertadament, contra el gènere 
com a destinació. I els feminismes, que 
tant han aportat a desnaturalitzar la bio-
logia com a fonament de les desigualtats 
i violències contra les dones, no poden 
seguir sent productors i còmplices 
d’aquest silenci”

Chonguitas: masculinidad de niñas. 
tron i flores (2013) 

I si inaugurem el curs amb 
pedagogia queer?
Per una escola amb criatures 
lliures i felices

Pedagogia queer? Com? Quina paraula 
tan estranya! Exacte! Queer té molta rela-
ció amb l’estranyesa, ja que compta amb 
diverses accepcions com ara rara, rar, ex-
travagant, bollera, marica... La pedagogia 
queer té com a objectiu la subversió del 
sistema dominant basat en la dicotomia 
de gènere, el dimorfisme sexual i l’hete-
ronormativitat.

La pregunta: és xiquet o xiqueta?, es re-
peteix constantment a totes les embaras-
sades; a les xiquetes que no porten arraca-
des i no vesteixen de rosa; als xiquets que 
decideixen vestir de rosa i pintar-se les 
ungles, o a les criatures que no se situen 

La infància és un espai polític i per tant no 
es pot seguir intervenint des d’una pers-
pectiva de tolerància del grup hegemònic 
cap al grup al qual s’ha desplaçat als mar-
ges. Açò és violència. Les criatures tenen 
dret a viure felices i sense por, tindre cura 
d’elles és una responsabilitat social ur-
gent. És per això que l’educació hauria 
de pivotar sobre un paradigma feminis-
ta-queer, per a desaprendre i desprogra-
mar el sistema heteronormatiu, i així 
passar a celebrar la diversitat sexual i de 
gènere i poder créixer en llibertat. 

Com ens recorda Remedios Zafra, a l’art 
feminista i queer, i pense que també als 
activismes, podem trobar algunes de 
les eines per a aplicar aquesta pedago-
gia transgressora, com són: el sentit de 
l’humor, la paròdia i la performance, res 
millor per a desplaçar la por i encuriosir 
que és el motor de l’aprenentatge. I és que 
l’escola ha de ser crítica, transformadora, 
innovadora i creativa l’objectiu final de la 
qual siga que les criatures cresquen feli-
ces, siguen el que vulguen ser, en espais 
lliures i sense relacions de dominació. 

Estem ací, som queer, estem a tot arreu, 
acostumeu-vos. (Eslògan queer).

text: Olga Maroto Delgado
imatge: Isa Vázquez
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catxirulolab.org
facebook / catxirulolab

Un procés pedagògic i 
col·laboratiu que implicava a 
famílies, col·lectius del barri i 
activistes culturals

Escoles de vacances: 
basades en models d’edu-
cació viva, posant el joc i la 
llibertat de moviment de les 
xiquetes i xiquets en l’eix de 
la proposta pedagògica

“espacios sociales donde las 
culturas se encuentran, co-
lisionan y forcejean las unas 
con las otras”

Ja va sent hora que l’escola, i 
sobretot la pública, faça pas-
sos clars cap a la renovació i 
l’obertura

gògiques de contacte, o el que deno-
mina zones de contacte, i que defineix 
com a “prácticas horizontales que escapan 
de la asepsia y la profilaxis en las prácticas 
educativas tradicionales.” i, citant a Mary 
Louise Pratt, “espacios sociales donde 
las culturas se encuentran, colisionan y 
forcejean las unas con las otras”.

El passat curs vaig tenir el plaer de què 
un grup de famílies, d’una de les esco-
les públiques del barri, em convidassen 
a coordinar una experiència educativa 
prou singular. Un procés pedagògic i 
col·laboratiu que implicava a famílies, 
col·lectius del barri i activistes cultu-
rals de la ciutat. Finalment, després de 
mesos de treball col·lectiu, el procés va 
prendre forma en dues escoles de va-
cances (Pasqua i estiu) organitzades en 
l’escola en qüestió i obertes al barri. Dos 
projectes basats en models d’educació 
viva, posant el joc i la llibertat de mo-
viment de les xiquetes i xiquets en l’eix 
de la proposta pedagògica, i propers a 
algunes pràctiques pedagògiques del que 
s’està denominant com Art Thinking 
(encara que aquesta darrera és una deno-
minació i una idea que crec que encara 
hem de repensar).

En ambdues ocasions les propostes van 
superar amb escreix les previsions de 

Cap a una educació 
indocent

El títol d’aquest article no és una ocurrèn-
cia pròpia, sinó una idea apropiada d’un 
text que fa anys que m’acompanya. Es 
tracta d’un article, titulat “Actos indo-
centes: hacia una pedagogía de contac-
to”, que Judit Vidiella va escriure en el 
marc d’Aula Abierta (AAAbierta, 2004. 
Granada).

El text, a més de ser una càrrega de 
profunditat a la institució universitària, 
defensa la idea de les pràctiques peda-

participació tan quantitativament (quasi 
dues-centes criatures, més que duplicant 
altres edicions a la mateixa escola) com 
qualitativament per part de famílies i 
entorn. I més enllà de l’amplíssima va-
loració satisfactòria, podríem dir que les 
dues escoles de vacances es van conver-
tir, en paràmetres del text de Judit Vidiella, 
en experiències del tot indocents. Dos 

prototips plens de complicitats i fric-
cions comunitàries que desgraciadament 
tan sols van topar amb una resistència 
insalvable: la institució. L’aparell buro-
cràtic, amb l’equip directiu del centre al 
capdavant, que va ser incapaç d’acollir 
i entendre el que allí hi succeïa, girant 
l’esquena amb desinterès, en primer lloc, 
i, després, amb un boicot actiu que ratllà 
en alguns moments l’assetjament a les 
persones que hi treballàvem.

Per desgràcia, al sistema públic està ple 
de persones que s’apropien indecent-
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ment de les institucions, que són de 
totes, pel fet d’haver estat escollides o 
haver generat mèrits burocràtics per ges-
tionar-les o treballar-hi. I, per desgràcia, 
en l’educació pública aquestes actituds 
són el pa de cada dia.

Sabem que la feina de les mestres és una 
feina plena de complexitats i dificultats 
i que el sistema d’educació pública és 
guany social que hem de preservar i de-
fensar perquè garanteix una societat més 
justa. Però ja va sent hora que l’escola, 
i sobretot la pública, faça passos clars 
cap a la renovació i l’obertura. Que 
deixem de confondre educació amb en-
senyament. Que entenguem que educar 
no és atribució exclusiva del cos de mes-
tres i que si no se cerquen complicitats i 
se surt de la zona de confort per entrar 
a les zones de contacte, l’escola s’anirà 
momificant fins al seu col·lapse.

Tal com anunciaven les samarretes que 
varen fer les famílies per ajudar a finançar 
el projecte: Per educar una criatura cal 
tota la tribu.

text: Lluc Mayol - Catxirulo Lab
il·lustració: Helena Olcina
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“Tinc alguns suggeriments sobre com criar 
la Chizalum. Però recorda que, tot i seguir 
les meves recomanacions, potser ella aca-
barà sent diferent del que esperaves, perquè 
de vegades la vida fa la seva. El que importa 
és que ho intentis. I confia sempre en els 
teus instints, sobretot perquè et guiarà 
l’amor per la teva nena”

De manera epistolar, l’autora de grans no-
vel·les com “Americanah” o “La flor púrpu-
ra”, ens ofereix uns senzills consells per a 
educar en feminisme.

En el cas de Chimamanda es dirigeix  a una 
de les seues amigues que acaba de ser mare 
d’una xiqueta i li demana ajuda per a no 
caure en els tòpics i rols de gènere. En el 
nostre cas, podem aplicar-ho no solament 
a les xiquetes sinó també als xiquets i a la 
població en general.

En un breu text d’unes seixanta pàgines, 
l’autora reflexiona sobre temes tan im-
portants en la formació i educació d’una 
persona com el respecte a la diferència, 

Estimada Ijeawele: 
Manifest feminista en 
quinze consells
de Chimamanda Ngozi Adichiee

el rebuig als estereotips de gènere o la 
sexualitat.

“Parla-li de la diferència. Fes que la di-
ferència sigui una cosa ordinària, normal. I 
el motiu no és per ser justos o ser amables, 
sinó per ser humans i pràctics. Perquè la 
diferència és la realitat del nostre món. 
I en ensenyar-li la diferència, la prepares 
per a sobreviure en un món divers”

Pots trobar aquest llibre a
La Rossa
C/ d’Enric Navarro, 26

“Perquè la diferència és la 
realitat del nostre món. I en 
ensenyar-li la diferència, la 
prepares per a sobreviure en 
un món divers”

Si volem ressaltar alguna cosa que ens 
allunya del text són les referències culturals 
a Nigèria que, a vegades no es distingeixen 
tant dels costums de la societat espanyola 
però, en moltes altres no podem obviar 
aquest fet o assimilar-ho a la nostra cultu-
ra. Sovint fa referències a usos de la seua 
tribu, tant en el llenguatge com en com-
portaments socials. No obstant això, Chi-
mamanda va nàixer a Nigèria en 1977. A 
dinou anys va aconseguir una beca per a 
estudiar comunicació i ciències polítiques 
a Filadèlfia i actualment viu entre Nigèria i 
als Estats Units. 

A Espanya podem trobar publicades tres 
novel·les d’Adichie: “La flor púrpura”, 
guanyadora del Commonwealth Writers 

Uns senzills consells per a 
educar en feminisme 

Per a no caure en els tòpics i 
rols de gènere

L’autora reflexiona sobre el 
respecte a la diferència, el 
rebuig als estereotips de 
gènere o la sexualitat

“Confia sempre en els teus 
instints, sobretot perquè 
et guiarà l’amor per la teva 
nena”

Prize i l’Hurston/Wright Legacy Award, 
“Medio sol amarillo”, guardonada amb 
l’Orange Prize for Fiction i finalista del 
National Book Critics Circle Award, i 
“Americanah”, que va rebre l’elogi de la 
crítica i va ser guardonada amb el Chicago 
Tribune Heartland Prize 2013 i el National 
Book Critics Circle Award en 2014. Tam-
bé podem gaudir de la seua col·lecció de 
relats arreplegats en “Algo alrededor de tu 
cuello” però si per alguna cosa ha sigut co-
neguda a Espanya i en l’àmbit mundial és 
pel xicotet assaig “Tothom hauria de ser 
feminista” (que podem veure en YouTube 
dins de TEDx Talk).

Després de “Tothom hauria de ser femi-
nista” i “Benvolguda Ijeawele: Manifest 
feminista en quinze consells”, ha publicat 
recentment el xicotet assaig “Sobre el perill 
dels tòpics. No hi ha una història única” 
on fa una crida al qüestionament del relat 
únic, als tòpics, a la història explicada pels 
vencedors.

Una brillant escriptora carregada de bo-
nes raons (i sentit comú).

Alodia Clemente
Llibreria La Rossa
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Sembla que als boscos succeeixen coses 
sorprenents. Fa poc vaig llegir que les se-
quoies que tant ens impacten, a Europa 
només arriben a la meitat de l’alçada a la 
qual apleguen al seu lloc d’origen, òbvia-
ment donat per les circumstàncies a les 
quals estan exposades: viuen als parcs 
urbans i baix la lògica natural el que bà-
sicament els falta és el bosc, o millor dit 
la comunitat. 

Llegint açò, des d’un segon pis, pense so-
bre el concepte de comunitat en termes 
humans i com a les ciutats es pot desen-
volupar fixant-me en el paral·lelisme entre 
arbre i bosc i individu i comunitat. En 

termes educatius contemplem molts tipus 
d’aprenentatge però hem deixat de banda 
la importància de l’autoaprenentatge i 
l’educació popular o a peu de carrer. 

Com sobreviu la cultura i saber en les so-
cietats individualistes? Com creixen les 
nostres criatures en una societat que no 
educa per què està desarrelada? Com 
fem el nexe entre els aprenentatges formals 
i els propis? 

Els boscos, com les persones tenen la ca-
pacitat de la comunicació, poden viure o 
aprendre sols però si fan servir l’entorn 

Educant 
com a boscos

Hem deixat de banda la 
importància de l’autoapre-
nentatge i l’educació popular 
o a peu de carrer

Així al carrer, les nostres 
criatures aprenen a resol-
dre problemes o interessos 
creant arran de la cultura 
espais comuns

com ho podem fer nosaltres, si cedim 
si transcendim els límits imposats de 
l’educació productivista i ens apropem 
a les persones que ens envolten compar-
tint el desig del saber, afavorint que es 
donen de manera individual o comú els 
processos de resoldre la curiositat amb els 
seus temps i significats i sobretot tenint en 
compte el valor crític del pensament que 
ens torna més autònomes i capaços de 
transformar les realitats en les quals estem 
immerses, podríem dir que ens eduquem 
entre si intervingudes pel món.

Concebre la comunitat com a membres 
actives d’una educació participativa en 
espais públics, privats o íntims, tant en 
la nostra infància com a qualsevol etapa 
de la vida, afavorint l’observació dels in-
teressos i oficis, valorant el temps que es 
comparteix on es varia de forma col·late-
ral el rol de mestra i aprenent dóna pas a 
què sorgeixin els mecanismes d’admiració 
i respecte mutu i es torna tan natural com 
el procés vital que transiten les persones 
que ho desenvolupen.

Donar a l’educació caràcter orgànic tal 
volta no és més que comprendre que les 
relacions que s’estableixen de manera lliu-
re baix l’influx de l’interés o la curiositat i 
la interacció social fa del saber la sàvia que 
ens nodreix i ens porta de volta a la forma 
més antiga d’aprendre.

Una comunitat enriqueix als seus mem-
bres en l’intercanvi d’experiències i co-
neixements gràcies al diàleg igualitari 
i intergeneracional, defenent i tenint 
cura dels espais físics, polítics, socials, psi-
cològics, històrics, lingüístics, econòmics 
i culturals. Per a mi, descolonitzar i fer 
horitzontal l’educació significa rescatar 
i ampliar nombroses tradicions a l’au-
la i a la comunitat donant caràcter lliure 
al desig de l’aprenentatge fent-lo dialògic 
mitjançant la interacció i la participació 
de qualsevol cosa que ens envolte: fami-
liars, persones amigues, veïnes, comunitat 
escolar, les gallines de l’hort o els arbres i 
plantes de les quals mengem observant-les 
i compartint en qualitat d’iguals. Perquè 
si els conceptes canvien en la seva relació 
amb l’entorn, també fan canviar l’entorn i 
nosaltres tenim a la mà o al cor la capacitat 
d’intervenir en aquestes transformacions i 
en les circumstàncies per a dur el saber i la 
cultura a mesures tan impactants com la 
mida original de les sequoies. 

Així al carrer, sense temps ni pretensions, 
com aprèn una llavor a esclatar i ser arbre, 
les nostres criatures aprenen a anar amb 
bicicleta o de qualsevol índole, resoldre 
problemes o interessos creant arran de 
la cultura espais comuns.

Clara Moltó Gisbert

Descolonitzar i fer horit-
zontal l’educació significa 
rescatar i ampliar nombro-
ses tradicions a l’aula i a la 
comunitat
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“Me senté en la orilla pescando, 
con la árida llanura a mi espalda.
¿Pondré al menos orden en mis tierras?”
T.S. Eliot

Pensar que un territori ha d’estar compost 
per endavant, és acceptar en un mateix 
entorn, una sèrie de pautes encamina-
des cap a una societat de vitrina. Pensar 
que els processos d’aprenentatge hagen 
d’estar reglats per normatives minis-
terials, és sotmetre a l’educació a una 
mera mesura administrativa.

El projecte de desenvolupar l’educació 
sobre continguts comuns, només amb 

les premisses d’estat/nació o públic/privat 
com a enclavament territorial d’arquitec-
tures pedagògiques, fa que els subjectes 
responguen davant el coneixement, amb 
l’advertiment que totes les distincions, 
han de ser executades sota l’apèndix del 
grup social econòmic a què correspon-
guen, i per tant, valorats particularment 
pels continguts estàndards de coneixe-
ment controlat. La base del coneixement 
controlat, irremeiablement des del seu 
propi procés de transmissió, representa 
la transmutació de tots els valors com a 

Universitat de Barri 
Autogestionada
Aprendre en el comú

transformació de tota diferència vertical 
en diferència horitzontal, ja que es crea 
sota la gràcia de la igualtat, com a evo-
lució suspicaç dels processos comunitaris.

Si pensem el nostre territori amb l’es-
cepticisme i la indiferència que hi ha ac-
tualment a emprendre processos comuns 
aliens a aquestes premisses, podem obser-
var: “De cada cual según su capacidad, a 
cada cual según su trabajo”. Paraules que 
Marx fa ballar com el gran titellaire, on 
també observa: “Aquí recae la visión del 
arquitecto que yergue la construcción en su 
mente antes de erguirla en la realidad”. El 
problema que normalitza aquest concep-
te, és la manca de distinció d’un procés 
mediador sobre els béns comuns, ja que 
només distingeix els béns econòmics i 
sobreentén l’educació del coneixement 
com un bé mercantil a costa d’un tre-
ball futur.

A aquests efectes direm que l’obrer, un 
actor que es va proposar imprescindible 
en les lluites de processos igualitaris de 
segles passats, és incapaç d’intervenir avui 
de manera altruista davant la seua comu-
nitat, sense que hi haja una retribució 
econòmica resultant. O en altres casos 
més notoris, com el dels coworkings, on els 

Pensar que els processos 
d’aprenentatge hagen d’estar 
reglats per normatives 
ministerials, és sotmetre a 
l’educació a una mera mesu-
ra administrativa

Potser la qüestió no és 
ocupar, sinó ser el territori

La Universitat de Barri Auto-
gestionada com una aposta 
d’evolució, per passar de la 
idea d’espai, l’Escuela Meme, 
un cos, comú a la de projecte 
comú

Inscripcions obertes en
ubameme.org

treballadors, la majoria llicenciats, priorit-
zen espais neutres, amb l’única motivació 
funcional de generar rendiments econò-
mics individuals i no espais transversals 
de treball interprofessional.

Ens trobarem doncs, generalitzant, amb 
el gran símptoma del subjecte actual, que 
ocupa i deserta el discurs territorial de 
lluita sota un altre conegut lema: “De cada 
cual, según su capacidad, a cada cual, según 
sus necesidades”. El problema d’aquest al-
tre lema, és que rau en la praxi del model 
institucional, del qual el subjecte que ho 
emfatitza ha sigut aprenent, i és per de-
formació, terratinent de l’administració 
ministerial que regula de la massa el seu 
coneixement.

Potser la qüestió no és ocupar, sinó 
ser el territori. Vet aquí la base sobre la 
qual va començar a recuperar l’alqueria 
on s’ubicà Escuela Meme ara fa més de 
cinc anys. I és en aquest mateix desig de 
seguir sent el territori en què es proposa 
la Universitat de Barri Autogestionada 
com una aposta d’evolució, per passar 
de la idea d’espai, un cos, comú a la de 
projecte comú. Les dues idees imprescin-
dibles.

Escuela Meme
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Quin significat té educar, enmig de les 
transformacions que estan vivint les so-
cietats mediatitzades actuals? L’educació 
verdadera és, o hauria de ser, pràctica, 
reflexió i acció de les persones sobre el 
món per a transformar-ho.

És innegable que vivim en una societat on 
les imatges tenen un immens poder, una 
capacitat extraordinària de captar l’aten-
ció, però també d’habilitar la imaginació, 
i és que poden ser font d’inspiració en els 
processos d’ensenyança, per a això és ne-
cessari desconstruir el sistema de repre-

sentacions audiovisuals que han creat els 
mitjans de comunicació massius com a 
reflex de la realitat, i substituir-les per una 
visió amb anàlisis crítiques, generant mis-
satges alternatius com a matèries a treballar 
i no com a consum.

El desenvolupament tecnològic ha produït 
canvis en el conjunt de les relacions socials, 
la qual cosa dóna llum a espais alternatius 
d’educació, que veuen en el nou accés a la 
tecnologia, una oportunitat per a experi-
mentar a través de la creació de missatges 
audiovisuals, revalorant el punt de vista 
subjectiu dins de la societat.

A mirar i escoltar 
també s’aprén
La necessitat de l’alfabetització 
audiovisual com a matèria educativa

En aquest context, en el d’una societat hi-
permediatitzada, coneixem moltes coses pel 
fet d’haver-les vist en fotografies, pel·lícu-
les, internet o televisió. Però és inevitable 
preguntar-nos si la proliferació de sobre-
informació de manera immediata, pro-
dueix saturació i costum, i conforma en 
les ments de les persones una espècie d’en-
dormiscament emocional.

Per a analitzar i comprendre l’audiovisual, 
però també per a produir-ho amb criteri, és 
necessari reflexionar sobre el que represen-
ta, sobre la relació que estableix amb la rea-
litat, amb l’entorn, amb els nostres sabers 
i les nostres expectatives a l’hora de mirar 
i reflexionar. El fet de mirar com a acció 
no es realitza a l’atzar, no és innocent, i 
és que a mirar, també s’aprén.

En la visió i en l’escolta entren en joc tam-
bé les emocions, els afectes, les trobades 
amb els i les altres, però també el desig i les 
ganes de mirar, perquè no hem d’oblidar 
que mirar és un acte voluntari. Totes les 
mirades suposen sabers previs, expectati-
ves, experiències, per això, és necessari un 
canvi en les formes de mirar condicionades 
pels mitjans massius, per a aprendre a mi-
rar i per tant interioritzar l’audiovisual de 
manera crítica.

I per a això l’alfabetització audiovisual 
pot ser una resposta a la pedagogia cultural 

La sobreinformació produeix 
saturació i costum, i con-
forma en les ments de les 
persones una espècie d’en-
dormiscament emocional

L’alfabetització audiovisual 
és un procés educatiu per  a 
aprendre a manejar de ma-
nera autònoma i analítica la 
informació i la tecnologia

Quin significat té educar, 
enmig de les transformacions 
que estan vivint les societats 
mediatitzades actuals? 

dels mitjans, com un procés educatiu per 
mitjà del qual els i les xiquetes aprenguen 
ferramentes bàsiques per a manejar de ma-
nera autònoma i analítica la informació, la 
tecnologia i la cultura que els rodeja.

Hui, les múltiples transformacions socials, 
polítiques, econòmiques, culturals i tec-
nològiques, es fan presents en les escoles i 
ens plantegen el desafiament de reflexionar 
sobre les formes de diàleg que tenim amb 
el contemporani, i és que “la vida moder-
na es desenvolupa a la pantalla”. 

És per aquesta forma de mirar heretada 
culturalment per la qual es fa necessària 
una alfabetització audiovisual de la ciuta-
dania des de les fases més inicials de l’edu-
cació. No podem oblidar que les tecnolo-
gies d’informació han de ser utilitzades 
com a ferramentes de desenvolupament, 
educatives i a la recerca de millors con-
dicions de vida. La tecnologia i l’audiovi-
sual haurien de ser vehicles per a discutir 
i desenvolupar altres dinàmiques que van 
més enllà dels mateixos mitjans, i és que 
les xiquetes i xiquets de hui, són fills de la 
revolució tecnològica, per això l’alfabetit-
zació audiovisual és sens dubte, una neces-
sitat educativa d’aquest segle.

texto: Alba Pascual Benlloch
foto: La Cosecha. Producció Audiovisual
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Dani, Jara i Greta 
42, 11 i 6 anys

 
“Sempre hi ha coses noves per a aprendre. 

Aprenc tant d’elles com elles de mi”

20  21

Este año el conFusión
es el 20 y 21 de Octubre
y esta es la web
> www.beniconfusionfest.es
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CSB Terra
C/ Baró de Sant Petrillo, 9 baix
960 151 185

Temps de preparació 1 hora i 10 minuts
Nombre de comensals 6
Dificultat Baixa

Parmigiana de 
carabasseta vegana
CSB Terra

Ingredients 
- 700 g de carabasseta 
- Farina
- Oli de gira-sol
- 1 l de llet de soja 
- 100 g de margarina vegetal 
- 100 g de farina  
- Nou moscada 
- Sal
- Pebre negre
- 800 g de tomaca tamisada  
- Mitja ceba
- Oli d’oliva
- Alfàbrega

En les cases de la Pulla, en el Sud de la 
Itàlia, algunes persones prefereixen aquest 
plat calent i altres l’estimen més a tempe-
ratura ambient, perquè després de tot és 
ben coneguda la famosa frase: “l’endemà 
està més bona”, però la parmigiana sem-
pre és la parmigiana! 

Si estàs acostumat a la versió més clàssica, 
amb les albergínies, tindràs ganes de tastar 
la parmigiana de carabasseta vegana, pro-
bablement la variant més famosa d’aques-
ta fantàstica recepta mediterrània. 

Preparació 
Pas 1 Per preparar la parmigiana de ca-
rabasseta, primer comencem a fer la sal-
sa. Aboquem una poc d’oli en una olla, 
afegim la ceba picada i la deixem cuinar 
a foc lent. 

Pas 2 A continuació, afegim la salsa de 
tomaca tamisada i un poc d’aigua, condi-
mentem amb sal i cuinem uns 40 minuts 
a foc lent. Una vegada cuita, afegiu-li a la 
salsa unes fulles d’alfàbrega tallades a mà. 

Pas 3 Mentrestant, ens ocupem de la ca-
rabasseta. La tallem a llesques de 5 mm de 
gruix amb una mandolina o un ganivet. A 
continuació, posem l’oli a escalfar en una 
olla gran i esperem que arribe a la tempe-
ratura de 170º. Passem la carabasseta en 
la farina de banda a banda. Submergir les 

llesques a la vegada i fregir-les durant uns 
minuts fins que estiguen ben daurades. 
Deixar-les escolar perquè no es queden 
amb massa oli.

Pas 4 Fem la beixamel vegana. Comen-
cem a abocar la llet en una olla. Afegim la 
nou moscada i deixar-la que bulla. Men-
trestant, transferiu la margarina a una al-
tra olla bastant gran i deixeu-la fondre a 
foc lent. Quan es fonga, afegiu la farina 
a la pluja i remeneu ràpidament amb una 
batedora de mà fins que haja obtingut un 
roux color avellana. Quan la llet estiga 
calenta, agafeu un cullerot i aboqueu-la 
al roux, remenant constantment. A con-
tinuació, ajusteu-vos a sal i pebre negre. 
Continueu cuinant durant 5-6 minuts 
fins que la beixamel s’haja espessit.

Pas 5 Fiqueu les carabassetes ordenada-
ment una al costat de l’altra en una safata 
de forn, una mica superposades, ompliu 
la safata i cobriu amb una capa espessa de 
salsa de tomaca, i després una capa de la 
salsa beixamel. Feu tres pisos de carabas-
seta, tres de beixamel i acabeu amb la salsa 
de tomaca. Poseu en un forn preescalfat a 
200° durant 25-30 minuts. 

Pas 6 Retireu la parmigiana, afegiu unes 
quantes fulles d’alfàbrega i deixeu-ho re-
posar uns minuts abans de servir.

Les cuineres del Terra



Los Hermanos Coent
facebook / loshermanos.coent
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música/dansa
teatre

salut
xiquetes/ts

art
artesania

jocs
literatura/llengües

19:45 Chen Taiji (Shen Yi) Plaza trece rosas 30€/mes
20:00 Merditación Gobinde Yoga

20:25 Hatha ioga Centre Mompó 45€/mes
20:30 Kundalini ioga Centre Mompó 45€/mes
20:30 Teatro Improvisación Pina Submarina

20:30 Authentic Jazz Iniciación Satchmo 35€/ mes
21:00 Taller de Teatro… Nivel 1/A +Info: 697 800 774Fusionart

9:30 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
10:00 KungFu (Bagua y Xingyi) (Shen Yi) Poli Benimaclet 50€/mes
10:00 Taichi y Chikung + Info: 679 369 846 (María) Fusionart 20€/mes
10:00 Danza Contact Pina Submarina

10:30 Pilates para embarazadas A Contar Mentiras -
11:00 Taller de serigrafía Escuela MEME 30€/mes
11:00 Taller / Laboratorio de Grabado y Estampación Escuela MEME 40€/mes
11:00 Pilates Mat + Info: 645 995 335 (Yolanda) Fusionart 25€/mes
11:30 Pilates con bebés A Contar Mentiras -
11:30 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
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 20€/mes
17:30 Lab-Taller de pintura Escuela MEME 35€/mes
18:00 Hatha ioga Centre Mompó 45€/mes
18:00 Colab de costura Escuela MEME 

18:00 Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda)Fusionart 20€/mes
18:00 music Together Pina Submarina

8:30 Ashtanga ioga Centre Mompó 45€/mes
9:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
9:45 Pilates (4 horaris diferents) Centre Mompó 40€/mes
10:00 Chen Taiji (Shen Yi) Jardin G. Civil 30€/mes
10:30 Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi) Poli Benimaclet 42,5€/m
11:00 Club Tejedorxs Entre agujas y ganchillos 25€/mes
11:00 Taller de carpintería Escuela MEME 

11:00 Macrame y Manualidades Escuela MEME 50€/mes
11:00 Hatha Yoga + Info: 620 221 847 (Yolanda)Fusionart 20€/mes
11:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
15:30 Pilates A Contar Mentiras -
15:30 Yoga aéreo Gobinde Yoga 10 €
16:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
16:30 Pilates A Contar Mentiras -
16:55 Pilates terapèutic Centre Mompó 45€/mes
17:00 Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi) Poli Benimaclet 42,50€/m
17:30 Club Tejedorxs Entre agujas y ganchillos 25€/mes
18:30 Danza Africana + Info (Moukhamet) 632385529 Fusionart 20€/mes
18:30 Teatro Improvisación Pina Submarina

18:30 Hatha yoga Gobinde Yoga 10 €
18:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
19:00 Hatha ioga Centre Mompó 45€/mes
19:00 Arte contemporáneo. Apreciación y práctica Escuela MEME 30€/mes
19:00 Lindy Hop Iniciación Satchmo 35€/ mes
19:15 Pilates Centre Mompó 40€/mes
19:30 Salsa Cubana + Info: 696 810 012 Fusionart 25€/mes

Dilluns

Dimarts
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música/dansa
teatre

salut
xiquetes/ts

art
artesania

jocs
literatura/llengües

11:35 Costura a la Carta - Reserva tu plaza!! Esperanzarecicla 15€
12:00 Pilates para mamás y papás con bebés A Contar Mentiras -
12:00 Clases De Canto + Info: 658 538 278 (Leya) Fusionart 25€/mes
15:30 Pilates A Contar Mentiras -
16:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
17:00 Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi) Poli Benimaclet 42,5€/m
17:00 Introducció a la fìsica i el pensament cintifíc Escuela MEME 35€/mes
17:30 Club Tejedorxs Entre agujas y ganchillos 25€/mes
17:30 Clases De Sevillanas + Info: 622 125 658 Fusionart 20€/mes
18:00 Espacio Ruido Escuela MEME 25€/mes
18:00 Grupo de lectura sobre pedagogíes Escuela MEME 

18:00 break dance Pina Submarina

18:30 Clases De Flamenco + Info: 622 125 658 Fusionart 25€/mes
18:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
19:00 Hatha ioga Centre Mompó 45€/mes
19:00 TriPop-A dance Pina Submarina

19:30 Capoeira Angola + Info: 666981634  Fusionart 30€/mes
19:30 Danza Africana (1h30') Satchmo 40€/ mes
19:45 Chen Taiji (Shen Yi) Plaza trece rosas 30€/mes
20:00 Tribal Hard Pina Submarina

20:15 Ashtanga ioga Centre Mompó 30€/mes
20:25 Hatha ioga Centre Mompó 45€/mes
20:30 Pilates A Contar Mentiras -
21:00 Taller de Teatro…(Nivel 2) +Info: 697 800 774 Fusionart

21:00 break dance Pina Submarina

21:00 Lindy Hop Iniciación Satchmo 35€/ mes

18:30 Kundalini yoga Gobinde Yoga 10€
19:00 capoeira angola CSOA L'Horta

19:00 Taller de Boxeo CSOA L'Horta

19:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
19:00 Clases De Canto + Info: 658 538 278 (Leya) Fusionart 25€/mes
19:00 danza tribal I Pina Submarina

19:00 Kundalini Yoga Satchmo 30€/mes
19:20 Pilates Centre Mompó 40€/mes
19:30 Teatro Escuela MEME 25€/mes
20:00 danza Tribal clásica (ATS) II Pina Submarina

20:30 Pilates Centre Mompó 40€/mes
20:30 Hatha ioga Centre Mompó 45€/mes
21:00 Taller de Teatro… Nivel 1/B +Info: 697 800 774Fusionart

21:00 House dance Pina Submarina

8:30 Ashtanga ioga Centre Mompó 45€/mes
9:00 Chen Taiji (Shen Yi) Jardin G. Civil 30€/mes
9:15 Pilates A Contar Mentiras -
9:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
9:30 Hatha yoga Gobinde Yoga 10€
9:45 Pilates (4 horaris diferents) Centre Mompó 45€/mes
10:30 Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi) Poli Benimaclet 42,5€/m
11:00 Taller de bicis CSOA L'Horta

11:00 Club Tejedorxs Entre agujas y ganchillos 25€/mes
11:00 Taller de serigrafía Escuela MEME 30€/mes
11:00 Riñonera y monederos. Escuela MEME 30€
11:00 Hatha Yoga + Info: 620 221 848 (Yolanda)Fusionart 20€/mes

Dimecres
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20:30 Authentic Jazz Satchmo 35€/ mes

9:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
10:30 Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi) Poli Benimaclet 42,5€/m
11:00 Aprende Magia Escuela MEME 

11:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
16:00 Beniarrelat. Mirades critiques del barri Escuela MEME 40€/mes
17:00 Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi) Poli Benimaclet 42,5€/m
17:00 Mindfulness Centre Mompó 30€/mes
17:00 Claqué Nivel 1 Satchmo 40€/mes
17:15 Taller De Pintura (Niñ@s) + Info: 634 755 351 Fusionart 15€/mes
17:30 Fes el teu propi cinema Escuela MEME 15€/mes
18:00 Claqué Infantil Satchmo 40€/mes
18:40 danza Tribal clásica (ATS) I (iniciación) Pina Submarina

19:00 Claqué Iniciación Satchmo 40€/ mes
19:30 Taller de Guitarra CSOA L'Horta

19:40 Danza Tribal Vintage Pina Submarina

20:40 popping Pina Submarina

10:00 curs d'introducció al guiò cinemat Escuela MEME 40€/mes
10:00 Danza Tribal Fusión  I Pina Submarina

11:00 Tribal Jam® Pina Submarina

12:00 Danza Tribal Fusión (medio-avanzado) Pina Submarina

9:30 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
10:00 KungFu (Bagua y Xingyi) (Shen Yi) Poli Benimaclet 50€/mes
10:30 Danza Clásica A Contar Mentiras -
11:00 Taller / Laboratorio de Grabado y Estampación Escuela MEME 40€/mes
11:00 Meditación Mindfulness + Info: 679 369 846 Fusionart 25€/mes
11:00 Pilates Mat + Info: 645 995 335 (Yolanda) Fusionart 25€/mes
11:30 Grupo de movimiento libre, juego y crianza. Gobinde Yoga 12€
11:40 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
12:30 Danza Contemporánea A Contar Mentiras -
15:30 Yoga aéreo Gobinde Yoga 10€
16:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
16:30 Yooga para embarazadas Gobinde Yoga 10€/35€
17:00 Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda)Fusionart 20€/mes
17:30 Costura creativa Entre agujas y ganchillos 35€/mes
18:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
18:00 Hatha ioga Centre Mompó 45€/mes
18:00 Taller de Esparto Escuela MEME 15€/mes
18:00 Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda)Fusionart 20€/mes
19:00 Taller de Boxeo CSOA L'Horta

19:00 Descolonizar la mente. Resistencias y contradiscursosEscuela MEME 12€
19:00 Clases De Tango Argentino + Info: 677 031 564 Fusionart 20€/mes
19:15 Kundalini ioga Centre Mompó 45€/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 Lindy Hop Iniciación Satchmo 35€/ mes

Dijous
Divendres
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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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8:30 Inici del grup de ashtanga ioga en horari de matins Centre Mompo

9:45 Inici del grup de pilates en horari de matins Centre Mompo

20:15 Trivial Tulsa -
20:25 Inici del grup de hatha ioga Centre Mompo

20:30 Inici del grup de kundalini ioga Centre Mompo

21:30 Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs

18:00 Inici del grup de hatha ioga Centre Mompo

20:00 Cocktail Day (hasta las 01:30) London -
20:00 Inauguración Expo: ANATOMIA ILUSTRADA - Alicia Cejalvo Tallafocs

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé -
21:00 Degustación Street Food Tulsa 3€

18:00 Cervesa i tapa internacional i solidària terra 2.50€
20:00 Ginclub (hasta las 01:30) London -
20:00 Concurmix La Gramola 3€ ( . 
20:15 Inici del grup de astanga ioga en horari de vesprades Centre Mompo

21:00 Degustación Japonesa Tulsa 3€
21:30 Jocs de taula a la nit Clandestí

21:30 música en directo: Cumpleaños de Enric Martin e invitados Tallafocs

22:00 JAM de Lindy Hop Savoy Benimaclet

19:00 Presentació: Arrels. Llaurant memòria amb perspectiva feminista La Repartidora -
19:00 Club de lectura La Rossa -
20:00 Speak English : Informal language practice La Ola Fresca 5€
20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé -
22:00 Jam de improvisación: teatro de humor improvisado La Gramola

17:00 Inici del grup regular de mindfulness Centre Mompo

17:30 Taller de yoga restaurativo Gobinde Yoga

Dilluns 1

Dimarts 2

Dimecres 3

Dijous 4

Divendres 5
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18:30 Taller de autoestima=Enamorarte de ti+Info:Hebe 655388550 Fusionart 10€
18:30 Tardeito con Dj y ofertas especiales London -
19:00 Gourmet Knights : Tapas: Alta Cocina en pequeño formato La Ola Fresca 3€/tapa
19:00 Presentació: política, amor i cures (amb les autores) La Repartidora -
20:30 "Las bragas de Alfonso Zurro" Teatro Círculo 11-9-4€
21:30 Espectáculo: "Gala De Magia" (Para todo público) Fusionart

21:30 Vi Blau. Grupo de chicas multintrumentistas Kafcafé -
23:00 DJ: (Reggae & Dub...). Fusionart

10:00 Inici de la formació en Terapia Manual Superior Centre Mompo 1,300€
10:00 Taller Relaciones desde la armonía Samadhi 25€
10:00 Formación de yoga para niños Gobinde Yoga 

10:30 Curs: Construïm amors La Repartidora 10€
12:00 Presentación: "Hacerme el amor" libro ilustrado La Rossa -
14:00 Menú Especial fin de semana Tallafocs 15€
18:00 Cake Walk: Swing, Vermut & Tartas Satchmo 2€
19:00 Gourmet Knights : Tapas: Alta Cocina en pequeño formato La Ola Fresca 3€/tapa
19:00 Concierto-Meditación de armonización vibracional energética Samadhi 8-10€ 
20:00 Aperitiver: Daniel Rosell Tulsa 5€  
20:30 "Las bragas de Alfonso Zurro" Teatro Círculo 11-9-4€
21:00 Noche Argentina + Concierto: Julio Delgado + Empanadas:2€ Fusionart

21:30 Homenaje a Silvio Rodriguez Kafcafé -
22:00 Aniversari Clandestí Clandestí

22:00 ¡Swing en el Olympia! - Fiesta inicio curso Olympia Hotel 6€/8€
23:00 DJ: (Clásicos del Rock Argentino y más...). Fusionart

10:00 Formación de yoga para niños Gobinde Yoga 

11:00 Brunch: 'when breakfast meets lunch' La Ola Fresca 10€
12:30 Clandestino Lindy Hop by Satchmo Plaza Benimaclet

16:00 Taller de Constelaciones Familiares Samadhi 20€
17:00 Taller "Crisis y duelo" Pina Submarina

20:30 "Las bragas de Alfonso Zurro" Teatro Círculo 11-9-4€

20:15 Trivial Tulsa

21:30 Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs

14:00 Menú Especial fin de semana Tallafocs 15€
20:00 Cocktail Day (hasta las 01:30) London -
20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé -
21:00 Degustación Street Food Tulsa 3€
21:30 Pretemporada Truc Clandestí

18:00 Cervesa i tapa internacional i solidària terra 2.50€
20:00 Ginclub (hasta las 01:30) London -
21:00 Degustación Japonesa Tulsa 3€
21:30 Pencil up: Joc de paraules Clandestí

21:30 Microabierto poético temático Kafcafé -
22:00 JAM de Lindy Hop Savoy Benimaclet

20:00 Speak English : Informal language practice La Ola Fresca 5€
20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé -
21:30 Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez y artistas invitadosTallafocs

22:00 Jam de lindy hop Clandestí

22:00 Jam de improvisación: teatro de humor improvisado La Gramola

22:00 Jam de Lindy Hop Clandestí

18:30 Tardeito con Dj y ofertas especiales London -
19:00 Gourmet Knights : Tapas: Alta Cocina en pequeño formato La Ola Fresca 3€/tapa
19:00 Concierto Meditación con David Minguillón Samadhi 10€
20:30 "Las bragas de Alfonso Zurro" Teatro Círculo 11-9-4€
21:30 ~Noche Tango~ Concierto: Lucio Arce + Artistas invitad@s Fusionart

23:00 ~Noche Tango~ DJ: (Tango para bailar). Fusionart
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14:00 Menú Especial fin de semana Tallafocs 15€
18:30 Recital poético de Elena Codes Kafcafé -
19:00 Noche por la mujer artista + Teatro + Concierto + DJs Fusionart

19:00 Gourmet Knights : Tapas: Alta Cocina en pequeño formato La Ola Fresca 3€/tapa
19:00 Clandestino Savoy Benimaclet Plaza de Beni

19:00 Chamanismo Gobinde Yoga 

19:30 Teatro: Dominas, Chonis y Princesas (Clown para p/adulto) Fusionart

19:30 Charla: Gimnasia íntima Kriston Samadhi

20:00 Aperitiver: Canta Canalla Tulsa 5€  
20:30 "Las bragas de Alfonso Zurro" Teatro Círculo 11-9-4€
21:30 Concierto: Kuzu (Kumbia) Fusionart

21:30 Slam Vlc. Cocurso de poesía, el público vota desde la mesa.Kafcafé -
23:00 DJs: Blanca Luna & Dragón (Cumbia Femenina) Fusionart

10:00 Respiración Holoscópica Gobinde Yoga 

11:00 Brunch: 'when breakfast meets lunch' La Ola Fresca 10€
11:00 taller de pintura Sintonía de Colores Pina Submarina 6€/4€
12:30 Clandestino Lindy Hop by Satchmo Plaza Benimaclet

17:00 Taller "Crisis y duelo" Pina Submarina

18:00 Danza de los Sentidos Samadhi 10€
18:00 Danza Reajuste Vital Gobinde Yoga 

20:30 "Las bragas de Alfonso Zurro" Teatro Círculo 11-9-4€

10:00 Inici de la formació en Quiromassatge en horari de matins Centre Mompo 499€
20:15 Trivial Tulsa -
21:30 Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs

16:00 Inici de la formació en Quiromassatge en horari de vesprades Centre Mompo 499€
20:00 Cocktail Day (hasta las 01:30) London -
20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé -

21:00 Degustación Street Food Tulsa 3€

18:00 Cervesa i tapa internacional i solidària terra

20:00 Ginclub (hasta las 01:30) London -
20:00 La Tele que nos parió La Gramola 3€  
21:00 ¡Cumpleaños de Sebas, Clara, Mar y Julia! <3 Kafcafé -
21:00 Degustación Japonesa Tulsa 3€
21:30 Jocs de taula a la nit Clandestí

22:00 JAM de Lindy Hop Savoy Benimaclet

10:00 Inici de la formació en Reflexología Podal Centre Mompo 295€
19:00 Presentación "Antígonas. Tribunal de mujeres" texto teatral La Rossa -
20:00 Speak English : Informal language practice La Ola Fresca 5€
20:30 Debate absurdo Clandestí

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé -
21:30 Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez y artistas invitadosTallafocs

22:00 Jam de improvisación: teatro de humor improvisado La Gramola

18:00 Taller Práctico De Poesía Feminista +Info: Agus.644853212 Fusionart 8€
18:30 Tardeito con Dj y ofertas especiales London -
19:00 Gourmet Knights : Tapas: Alta Cocina en pequeño formato La Ola Fresca 3€/tapa
19:00 Presentació: Tombar l'estaca La Repartidora -
20:30 Concierto: La Magia de los Bosques Samadhi 10€
20:30 "Las bragas de Alfonso Zurro" Teatro Círculo 11-9-4€
21:00 ~Noche Tango~ Teatro + Concierto + ... Fusionart

21:00 Teatro: El Clásico Binomio -Dos soñadores sorteando obs.. Fusionart

21:30 Pako Portalo. Acústico Kafcafé -
22:00 Concierto: Miguel Ángel Rodríguez -Músico de Mendoza Ar.. Fusionart

23:00 ~Noche Tango~ DJ: (Tango para bailar). Fusionart

dia Exposición "La superfícia de lo más profundo", Juditsinhache CIM

10:00 Inici de la formació en Drenatge Linfàtic Centre Mompo 349€
10:30 Confusion Festival Samadhi
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20-25 OCTUBRE

11:00 Confusion festival. Programacion en beniconfusionfest.es Benimaclet -
12:00 Confusion: Mery Frankenstein, Hijos de Rusell y Algarra CIM

12:30 clase abierta danza tribal Pina Submarina

14:00 Menú Especial fin de semana Tallafocs 15€
17:00 Confusion: Amor no es una historia, Aúpa Teatro CIM

17:30 Taller Lindy Hop Palmaret de Beni

17:30 Yoga en família Gobinde Yoga 

18:00 T/de improvisación y juegos teatrales+I:697800774 Emanuel Fusionart

18:30 Confusion: El secreto de mi fracaso, Fuera de Escena CIM

19:00 Gourmet Knights : Tapas: Alta Cocina en pequeño formato La Ola Fresca 3€/tapa
19:00 Jam danza contact Pina Submarina

19:00 Clandestino Savoy Benimaclet Plaza de Beni

19:15 Hi & Bye - Concierto con un alto espectro de variedad m.. Fusionart

19:30 Confusion: Rondalla del Cabanyal/Canyamelar CIM

20:00 Aperitiver: Uke Tulsa 5€  
20:15 Concierto: Carlos Alvira - Presenta: Amateur. Versiones.. Fusionart

20:30 "Las bragas de Alfonso Zurro" Teatro Círculo 11-9-4€
21:30 DJ: Trinity Roots Selecta & F.-Benimaclet Reggae Movement Fusionart

21:30 Ferran & Fran Mariscal Kafcafé -

dia Exposición "La superfícia de lo más profundo", Juditsinhache CIM

10:30 Confusion Festival Samadhi

11:00 Confusion festival. Programacion en beniconfusionfest.es Benimaclet -
11:00 Brunch: 'when breakfast meets lunch' La Ola Fresca 10€
11:00 Swing Arte y Smilen Trio - ver programacion de ConFusion La Ola Fresca -
11:00 Taller Lindy Hop La Ola Fresca

12:30 actuación alumnas de danza tribal (confusion fest) C/ de Masquefa 7

13:15 Confusion: El secreto de mi fracaso, Fuera de Escena CIM

18:00 Confusion: Mery Frankenstein, Hijos de Rusell y Algarra CIM

18:00 Clandestino Lindy Hop con música en directo La Ola Fresca

18:30 Concierto: Ma Wiwi Collective (Música Instrumental, en... Fusionart

20:00 Espectáculo: La Magia del Mago Pinchito (Magia p/niñ@s.. Fusionart

20:30 "Las bragas de Alfonso Zurro" Teatro Círculo 11-9-4€
21:30 DJ: Trinity Roots Selecta & F.-Benimaclet Reggae Movement Fusionart

20:15 Trivial Tulsa -
21:30 Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs

20:00 Cocktail Day (hasta las 01:30) London -
20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé -
21:00 Degustación Street Food Tulsa 3€
21:30 Pretemporada Truc Clandestí

18:00 Cervesa i tapa internacional i solidària terra 2.50€
18:00 Geschichten & mehr auf Deutsch La Ola Fresca 2€
20:00 Ginclub (hasta las 01:30) London -
20:00 Femiquiz La Gramola 3€  
21:00 Degustación Japonesa Tulsa 3€
21:30 Pencil up: Joc de paraules Clandestí

21:30 Carlos Salem y Nerea Delgado. Poesía Kafcafé -
22:00 JAM de Lindy Hop Savoy Benimaclet

10:00 Puertas abiertas: Meditación Mindfulness +Info: 679369846 Fusionart

11:00 Puertas abiertas: Pilates Mat + Info: 645 995 335 Fusionart

18:00 Puertas abiertas: Hatha Yoga + Info: 620 221 847 Fusionart

19:00 Puertas abiertas: Tango Argentino + Info: 677031564 Fusionart

20:00 Speak English : Informal language practice La Ola Fresca 5€
20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé -
21:30 Flamenco en directo con Valeriano Gonzalez y artistas invitadosTallafocs

22:00 Jam de lindy hop Clandestí

22:00 Jam de improvisación: teatro de humor improvisado La Gramola

22:00 Jam de Lindy Hop Clandestí
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17:15 Taller De Pintura (Niñ@s) + Info: 634 755 351 Fusionart

18:30 Tardeito con Dj y ofertas especiales London -
19:00 Gourmet Knights : Tapas: Alta Cocina en pequeño formato La Ola Fresca 3€/tapa
19:00 Presentació: comer és un acto político La Repartidora -
20:30 Inauguración exposición: Bailaores de luces (F/flamenco) Fusionart

20:30 Samadhi time: sesión de yoga nidra con cuencos tibetanos y gong Samadhi 5€ 
20:30 "Las bragas de Alfonso Zurro" Teatro Círculo 11-9-4€
21:30 EspectáculO FlamencO + Al Baile + Al Cante + Al Toque Fusionart

21:30 Noche Flamenca Sergio Calero guitarra y Fernando Lucas en voz Kafcafé -
23:00 DJ: (Flamenco, Rumba, Rock…). Fusionart

10:00 Formación en Terapia de Sonido Samadhi 150/170
10:00 Taller de yoga aéreo Gobinde Yoga 

12:00 Conferencia "Mujeres de armas tomar" La Rossa -
13:00 clase de estiramientos Pina Submarina 8€/5€
14:00 Menú Especial fin de semana Tallafocs 15€
17:00 Cook, bake, speak English La Ola Fresca 15€
19:00 Inauguración exposición: fotografía Nocturna Itamora

19:00 Gourmet Knights : Tapas: Alta Cocina en pequeño formato La Ola Fresca 3€/tapa
19:00 Jam danza contact Pina Submarina 5€
19:00 Clandestino Savoy Benimaclet Plaza de Beni

20:00 Aperitiver: Petit mal Tulsa 5€  
20:30 "Las bragas de Alfonso Zurro" Teatro Círculo 11-9-4€
21:30 ~Noche Tango~ Antonella Fernandez y Javier Díaz González. Fusionart

21:30 Acústico con Antonio Selfa Kafcafé -
23:00 ~Noche Tango~ DJ: (Tango para bailar). Fusionart

10:00 Formación en Terapia de Sonido Samadhi 150-170
11:00 Brunch: 'when breakfast meets lunch' La Ola Fresca 10€
12:30 Clandestino Lindy Hop by Satchmo Plaza Benimaclet

20:30 "Las bragas de Alfonso Zurro" Teatro Círculo 11-9-4€

11:00 Puertas abiertas: Hatha Yoga + Info: 620 221 847 Fusionart

18:30 Puertas abiertas: Danza Africana + Info: 632 385 529 Fusionart

19:30 Puertas abiertas: Salsa Cubana + Info: 696 810 012 Fusionart

20:15 Trivial Tulsa -
21:00 Puertas abiertas: Taller de Teatro...+ Info: 697 800 774 Fusionart

21:30 Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian ZorioTallafocs

10:00 Puertas abiertas: Taichi Y Chikung + Info: 679 369 846Fusionart

11:00 Puertas abiertas: Pilates Mat + Info: 645 995 335 Fusionart

17:00 Puertas abiertas: Hatha Yoga + Info: 620 221 847 Fusionart

18:00 Puertas abiertas: Hatha Yoga + Info: 620 221 847 Fusionart

19:00 Puertas abiertas: Clases De Canto + Info: 658 538 278 Fusionart

20:00 Cocktail Day (hasta las 01:30) London -
20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé -
21:00 Puertas abiertas: Taller de Teatro...+ Info: 697 800 774 Fusionart

21:00 Degustación Street Food Tulsa 3€

11:00 Puertas abiertas: Hatha Yoga + Info: 620 221 847 Fusionart

12:00 Puertas abiertas: Técnica Vocal + Info: 658 538 278 Fusionart

17:30 Puertas abiertas: Clases De Sevillanas +Info: 622 125 658 Fusionart

18:00 Cervesa i tapa internacional i solidària terra 2.50€
18:30 Puertas abiertas: Clases De Flamenco + Info: 622 125 658 Fusionart

19:30 Puertas abiertas: Capoeira Angola + Info: 666981634 Fusionart

20:00 Ginclub (hasta las 01:30) London -
21:00 Puertas abiertas: Taller de Teatro...+ Info: 697 800 774 Fusionart

21:00 Degustación Japonesa Tulsa 3€
21:30 Kevin Herm. Acústico Kafcafé -
21:30 Noche especial de HALLOWEEN Tallafocs -
22:00 Nit de terror: HALLOWEEN Clandestí

22:00 JAM de Lindy Hop Savoy Benimaclet

22:00 Halloween con Mr Perfumme La Gramola -
23:00 Fiesta halloween con Bluestafaris London -

Dilluns 29

Dimarts 30

Dimecres 31

Divendres 26

Dissabte 27

Diumenge 28
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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

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
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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
Dl-Dg 19-23.30h 
Dm-Dg 13.30-15.30h
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

Caixa Fosca
Estudi creatiu

Passant per davant d’aquest xicotet lloc de
Benimaclet és impossible no pregun-
tar-se: Què és aquest lloc? Caixa Fosca? 
Però, si està ple de llum! 
A l’altra part del vidre, dues persones tre-
ballen intensament, mà a mà, són Julia i 
Sven. Dues persones que han vingut de 
molt lluny però que han trobat a Benima-
clet sa casa i sa família. La seua professió: 
la fotografia, la fotografia humana, aque-
lla que extrau de la gent el que hi ha al 
seu interior.

C/ Enric Navarro, 1
Dl-Dv 10-14h 17-20h 
646 258 992
facebook / caixafosca
caixafosca.com
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Centre Mompó
Teràpies naturals

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
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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

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

l'autora que 
busques 
està ací
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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
Dl 10-13.30h
Dm-Ds 10-22.30h Dg 10:30-14.30h
610 026 305
facebook / laolafresca

La Ola Fresca 
Delicafé

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

Savoy 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’. 

Estem pels teus drets.
Viu-los.

www.elrogle.es
Pl/ Alcalde Domingo Torres, 2-1-1,  València, 46020 

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
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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.




