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Amb el suport de

Hola!
Ací tens el 40é número de Benimaclet Entra, la revista veïnal del barri.
En aquest mes, ple de decoració, festins i
regals, la revista s’ha proposat reflexionar
al voltant del Nadal. Diferents visions i
opinions s’han reunit per a acompanyar
les nostres celebracions. Des de les tradicions, les cures, el consumisme i la migració, el Nadal es transforma en un tema
que pot ser pensat de manera crítica.
Pensar els ritus i els costums que cada any
realitzem, i no només viure’ls com si foren alguna cosa natural, ens fa pensar la
cultura com una construcció que podem
acceptar o canviar, siga en l’àmbit personal o col·lectiu.
Per un Nadal feliç, des de la consciència i
coherència amb el nostre temps.
Bones festes!
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polític per a poder ser engranatge d’aquesta societat. La il·lustració moltes vegades té
un caràcter comercial perquè és un art que
s’utilitza en un mercat de venda. No obstant
això, tampoc hem de considerar que treballar per a institucions, per exemple, siga dolent mentre sapiguem que és la nostra feina
i hem de pagar el lloguer i la llum, ... Coses
pròpies de viure a un sistema capitalista.
Actuar des del carrer o des dels principals
espais dedicats a l’art? “Els carrers seran
sempre nostres” és una consigna que hem
utilitzat en moltes lluites. Preferisc el carrer
però sempre s’ha de combinar.

David van der Hofstadt Rovira
Portada del número de desembre
dvanderh.tumblr.com
instagram / @ dvanderh
Quines històries t’interessa tractar al teu
treball? M’interessa molt reflexionar sobre
l’actualitat, la societat i com aquesta ens
tracta dins del sistema capitalista.
Has realitzat treballs contra el feixisme, la
immigració o la llibertat d’expressió, entre d’altres, fins a quin punt comparteixes
aquesta relació de l’artista com a militant
polític? Pense que com a dibuixant sóc una
persona pública amb una eina per a difondre coses. Pense que temes com la llibertat
d’expressió o l’antifeixisme no es poden
quedar en els espais propis de la militància
i que la cultura ha de tindre un contingut

Vàrem veure com la “Balloon Girl” de
Banksy, es destruïa dins del seu marc, després d’haver arribat a un preu d’un milió
d’euros, quina és la teua opinió sobre el
mercat de l’art? És un mercat, que només
val per a estafar... com quasi tots els mercats
que no són dels barris.
En maig de 1968, a Paris, es va desenvolupar un moviment amb el qual els estudiants varen transformar Belles Arts en
un taller de producció gràfica, produint
mitjançant la serigrafia, cartells que es
convertirien en la veu del poble. De la
mateixa manera, gran part del teu treball es produeix mitjançant la serigrafia,
quins avantatges trobes en aquesta tècnica? La serigrafia, com també altres tècniques
d’estampació artesanal em serveixen per
a ser completament conscient del procés.

La cultura ha de tindre un
contingut polític per a poder
ser engranatge d’aquesta
societat

De la mateixa manera que les alumnes de
la facultat de maig de 1968, es pot emprar
per als moviments socials, com per fer produccions comunes com les que he realitzat
amb els meus companys de Les Bobaes, un
col·lectiu d’experimentació gràfica compost
per “grup Bye” i jo.
Realitzes tallers de serigrafia en diferents
espais. Quin són els seus objectius? Ensenyar la tècnica, reciclar roba, empoderar a
col·lectius i fomentar l’autoproducció.
Amb aquest Benimaclet Entra hem tractat de reflexionar al voltant d’aquestes
festes nadalenques, què és per a tu el “Nadal”? El nadal és un producte que, a més de
totes les reflexiones que hi ha a la revista,
està americanitzat en un gest d’aculturació
que dóna molt de fàstic. En canvi, trobar-se
amb la família i els amics sempre està bé.
Defineix la paraula “política”. Tot és política d’un costat o d’altre.

“Els carrers seran sempre
nostres”, és una consigna
que hem utilitzat en moltes
lluites
Quin creus que és el màxim poder que té
la ciutadania enfront d’uns polítics que
semblen no anar sempre de la mà? Això és
ràpid, autoorganització.
Com és la ciutat en la qual vius? Pense
que València té dues cares, la de la resistència en projectes com, EntreBarris, Cuidem
Benimaclet o espais com CSOA l’Horta...
i l’altra és la ciutat negoci. Aquesta cara es
veu en projectes que gentrifiquen barris
com pot ser Benimaclet, Cabanyal, Russafa
o el Carme.
entrevista per Manuel P. Bernat
fotografies per Claudia Marconell

L’entrevista completa a la nostra web
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És possible construir altres
formes d’entendre la migració. Aquestes dates delaten
formes de relacionar-se, de
crear ponts de comunicació
a distància i de conrear els
afectes allà on vivim

Nadal migrant
Ja fa temps que el vídeo “Santa Claus”
del traper Lory Money, va cridar l’atenció
de les xarxes. El curiós de la seua proposta,
més enllà de l’humor, va ser l’aparició en
YouTube d’un manter senegalés fent una
paròdia sobre les seues tàctiques de venda
“il·legal”. En el vídeo, el traper empra la figura de Santa Claus, per tal de mostrar la
típica estratègia dels manters quan fugen de
la policia en les freqüents batudes racistes,
que es realitzen quotidianament en els mercats ambulants de la ciutat.
Pense en aquest exemple quan reflexione
sobre les diverses formes de viure les festes
nadalenques per a les persones que migrem,
i m’imagine a aquest mateix personatge venent regals la Nit de Nadal, mentre que uns
altres compren, sopen i se’n van de festa.

Llavors, aquest Santa Claus senegalés es
converteix en la caricatura d’alguna cosa
més: el migrant que amb el seu treball,
siga assalariat, precari o “il·legal”, ajuda a
sostenir un sistema que permet un nivell
de benestar per als autòctons.
La ficció construeix la realitat, i viceversa.
Així com un vídeo ens pot parlar de la situació d’un col·lectiu migrant, un altre pot
manipular aquesta realitat. En aquestes dates de recolliment a casa, la televisió és una
de les nostres companyes favorites. En ella

En Nadal la proposta mediàtica mostra als migrants com a
lladres d’ocupació, caçadors
d’ajudes públiques o com a
víctimes a les quals cal salvar
perquè no tenim veu pròpia

es retrata la presumpta realitat filtrada per
interessos polítics, en Nadal la proposta mediàtica retrata una felicitat artificial, mentre
que segueix mostrant als migrants com a
lladres d’ocupació, delinqüents, caçadors
d’ajudes públiques o per contra, com a víctimes a les quals cal salvar perquè no tenim
veu pròpia. Aquests retrats mediàtics igual
de falsos que nocius, ens assenyalen el
camí cap a un qüestionament crític de la
informació i la creació de noves narratives
migrants.
Em considere una més en la recerca d’un
canvi d’estructura anticolonial i antiracista i he treballat amb diferents persones i
col·lectius. I des de la col·lectivitat pense
que és possible, però no senzill, construir altres formes d’entendre la migració. Un dels
elements que em semblen fonamentals, per
a elaborar aquest canvi de visió, és l’emocional. Si pensem des de les emocions,
aquestes dates nadalenques es tornen
importants perquè delaten formes de relacionar-se, de crear ponts de comunicació a distància i de conrear els afectes allà
on vivim. A més, per a molts de nosaltres
la ritualitat és molt important, doncs més
enllà del significat religiós d’aquestes festes,
les transicions o canvis de cicle adquireixen
una importància particular quan estàs lluny
del teu entorn.

Molts migrants passem aquestes festes amb
la família, els amics o la parella, altres connectats al Skype i enviant missatges per
Whatsapp a la nostra família en la distància.
Uns altres tenim l’oportunitat de viatjar als
nostres països d’origen i escurçar temporalment la distància física que ens separa dels
nostres éssers estimats. Molts altres passem
les festes protegides en el carrer o en llocs
d’acolliment sentint la gelor de la humida
València. En un mar de realitats diferents,
potser un dels sentiments comuns per a
la majoria és la nostàlgia d’haver deixat
alguna cosa enrere.
La companya migrant Ximena Pardo, amb
qui compartisc el projecte “Descolonizar la
mente”, des del seu taller de dol migratori
em recorda que la sensació de pèrdua és un
espai comú per a tots els migrants. Ella afirma que aquestes dates són tan complicades
perquè evidencien l’absència d’afectes, si en
el teu país de residència no has arribat a formar una xarxa de suport. A més, el Nadal és
una festa en la qual es reuneix tota la família
i ens vénen al cap records infantils, d’il·lusió
i fantasia. Reflexions com aquestes, provoquen que molts migrants es qüestionen si
val la pena migrar. Ximena afirma: “molts
apostem per la incertesa de viure lluny,
encara que sempre vivim dubtant si els
guanys compensen les pèrdues”.
Odette Fajardo. Performer i integrant de
Sudakas nómadas

Ximena afirma: “molts apostem per la incertesa de viure
lluny, encara que sempre
vivim dubtant si els guanys
compensen les pèrdues”
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ment el seu estatus. Si a algú li preocupen
els altres -de debò- que intente crear una
societat més justa. Doneu suport a mesures d’igualtat, estigueu a favor dels impostos i voteu a partits que donen oportunitats a qui més difícil ho té. Però la caritat
és tot el contrari. És un ritual pijo que diu:
jo estic per damunt de tu, però em compadisc del teu sofriment i et done part
del que tinc AVUI que em sent generós.
Dóna canyes en lloc d’ensenyar a pescar.
I pel que sembla Déu et mana al cel si
dónes diners a Càritas en Nadal. En canvi, si votes a partits xenòfobs, enganyes a
Hisenda (quedant-te diners que anirien
als qui ho necessiten) o si doneu suport el
que és privat enfront del que és públic, li
dóna igual, però un bitlletet a Càritas t’assegura un adossat en el núvol 5...

Abecedari nadalenc
(curiositats i impertinències)
Amor: En una societat capitalista el valor
de les coses ho atorga el seu PVP. L’amor
no serà menys. Els regals són les noves
abraçades. El nostre amor es mesura per la
quantitat de caixes i plàstic que portem al
contenidor l’endemà. Sobretot als nostres
fills. El Nadal és l’època de l’Amor. Trau
la targeta i demostra a tots que els vols. I
no sigues avariciós: l’amor és el més gran
que existeix!
Caritat: Se sol dir que el Nadal és genial
perquè tothom és generós i caritatiu, però
siguem francs: la caritat és el pitjor. La
caritat és classista. És la forma que té la
classe privilegiada de mantenir simbòlica-

Família: Qui no es recorda de la seua família en aquestes dates? Tots ens reunim
al voltant del menjar, com a bons mediterranis, i fins ajudem a la nostra mare a
posar la taula, que el feminisme està de
moda. Els menjars segueixen el mateix
patró: A la tercera copa els cunyats es converteixen en filòsofs, els avis es posen a
parlar de la decadència del món modern i
els pares s’enfaden per estupideses (estupideses que amaguen la vertadera raó: el seu
dolor perquè passem molt d’ells).
Jesús: Els historiadors gairebé no saben
res del personatge històric darrere de Jesús de Natzaret. Sembla que va ser el líder
d’un grup armat d’alliberament, alguna
cosa així com un grup terrorista. I que el
seu missatge d’amor era una forma estra-

tègica d’unir a les diferents tribus contra
l’enemic comú: els romans. Per ara no se
sap massa i el que se sap no interessa que
se sàpiga. Bé, sí que és clar que els Evangelis són ficció: que cada llibreter decidisca
el gènere: autoajuda?, èpic?, fantasia?, tal
vegada terror? Perquè el canibalisme de
l’últim sopar (aquest és el meu cos, aquesta és la meua sang) i la resurrecció de Crist
i de Llàtzer bé donen per a històries de
vampirs i zombis.
Loteria: Si creus que perdre el temps resant en lloc d’estudiant t’ajudarà a aprovar
exàmens, la loteria serà la teua part favorita del Nadal. No t’esforces per aconseguir
les coses: compra loteria, asseu-te i espera
que arribe el teu premi. Any rere any.
Mirra: Què és la mirra? Això es pregunta
molta gent. Els Reis d’Orient porten al xiquet or, encens i mirra. Els dos primers els
coneixem, però, i la mirra? Bé, la mirra és
una droga molt comuna a Etiòpia i voltants. Jo mateix l’he mastegat amb amics
africans bastant enganxats a aquesta
arrel... O siga... sí, els Reis d’Orient van
portar droga al xiquet Jesús... Normal que
després sentira veus que li parlaven des
del cel i creguera que el seu pare era un
colom.
Nadal: Nadal significa “naixement”. Però
no va ser Jesucrist el que va nàixer, sinó
Apol·lo, Saturn, Mitra... un o un altre
depenent de l’època. El 25 de desembre
(Fum, Fum, Fum) és des de fa segles el
dia del naixement de déus associats al Sol.
Cada època lleva l’anterior i posa el seu,
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com els governs amb el director de TVE.
Jesucrist és l’últim d’aquest panteó. Fins
que arribe un altre déu més modern. Perquè, qui vol renunciar a un pont? Poseu
el déu que siga, però marqueu-ho com a
festiu!
Però la veritat, siga com siga, és que adore
aquestes festes. Feliç Nadal a tots!
Alberto Torres Blandina

Amor: La quantitat de caixes
que portem al contenidor
Caritat: La forma de la classe
privilegiada per a mantenir el
seu estatus
Família: El menjar, el feminisme i les copes
Jesús: El líder d’un grup
armat d’alliberament
Loteria: La teua part favorita
del Nadal
Mirra: Una droga molt comuna a Etiòpia
Nadal: El dia del naixement
de déus associats al Sol
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Fem l’horta
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HUMANS DE BENIMACLET 11

Comprant verdura ecològica prop de casa

presentació
dissabte 15 de desembre

victòries i resistències

a les 11h a l’ecomaclet

Javier Primo, 59 anys
20 anys darrere de la tenda de regals Suerte Loca
“Pardals al cap, els tenim tots. Viure és deixar que volen”
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Enfront de l’explotació empresarial o la compra en Amazon,
oferim llibres que s’emmarquen dins d’una xarxa de
distribuïdores i editorials cooperatives i autogestionades
Enfront de l’explotació del
sector tèxtil, apostem per
samarretes de producció
ecològica i comerç just

Un Nadal conscient
Entrevista a Jordi Garcia de La Repartidora
Què és la Repartidora? La Repartidora és
un espai social i crític de Benimaclet, que
té l’objectiu de generar pensament crític,
difondre memòria, contribuir a construir
alternatives i teixir xarxa entre diferents
col·lectius dels moviments socials de
València. L’espai físic, ubicat al carrer
Torreta de Miramar 1, és una llibreria on
podràs trobar llibres al voltant dels feminismes, ecologismes, memòria, literatura
crítica, economia alternativa, etc., i també
productes tèxtils elaborats amb criteris de
sostenibilitat ambiental i comerç just.
Quina importància tenen aquest tipus
d’espais enfront del model consumista
nadalenc? Des de La Repartidora fem

una crítica al consumisme però, sobretot,
entenem el nostre projecte com una alternativa: enfront de l’explotació empresarial de grans editorials i distribuïdores o
la compra en plataformes com Amazon,
nosaltres oferim uns llibres que s’emmarquen dins d’una xarxa de distribuïdores i
editorials cooperatives i autogestionades;
enfront de l’explotació del sector tèxtil per
part d’empreses com Zara, nosaltres apostem per samarretes de producció ecològica i comerç just com les d’Ubeefe.
De quina manera penses que se’ns imposa la necessitat de consumir més en
èpoques nadalenques? El capitalisme
funciona en la mesura que la societat assumim el paper de treballadors i de consumidors. És a dir, d’una banda produir i,
de l’altra, comprar (amb el salari obtingut

en la producció) les mercaderies produïdes. Per tant, consumir és fonamental,
si no el sistema es veurà immers en una
crisi provocada per la sobreproducció
(mercaderies produïdes que no es venen
en el mercat). A la gent el consum se’ns
imposa en forma de necessitat fins al punt
que acaba configurant la nostra identitat.
Si no consumim, no som. En aquesta estratègia les noves tecnologies han tingut
un impacte brutal. Se’ns bombardeja contínuament amb missatges que ens inciten
a comprar.
Quines alternatives creus que podem
utilitzar a Nadal per a tractar de reduir
la influència consumista que imposa?
Partim de la idea que acabar amb el Nadal
és impossible: tothom estem implicades
d’alguna manera en aquesta festa. De fet,
pense que si volem conscienciar la gent
més propera sobre tot allò que implica
el consumisme en aquestes dates hem
de treballar des de dins, des de les possibilitats que tenim per a poder generar

algun canvi de consciència. Per exemple,
si ens veiem ‘obligades’ a regalar, podem
regalar productes culturals, fets per empreses cooperatives, elaborats prop de
casa, de comerç just, etc. Jo regale llibres,
cistelles de verdures i productes ecològics
i de proximitat, jocs alternatius. O millor,
també els podem fer nosaltres!
Quant a alternatives alimentàries amb
quin tipus de dificultats et trobes a nadal, com a vegetarià? La dificultat més
gran que et pots trobar és no sentir-te
comprés per aquelles persones amb qui
comparteixes taula, que potser pensen:
‘que tonto aquest, el que s’està perdent’.
Siga com siga, ser vegetarià, sobretot a
Nadal, genera conflicte i el conflicte ens
fa avançar. En ma casa s’ha normalitzat ser
vegetarià i s’ha pres un mínim de consciència en aquest tema i jo m’he enamorat
de la cuina pel fet d’haver-me de buscar
la vida.
Quin consell donaries a aquells que
vulguin començar a viure el Nadal
d’una manera més ètica i responsable i
no morir a l’intent? Els diria que alternatives, n’hi ha, tant en el consum de regals
com en el de menjar. Que cal buscar un
poc més (evidentment no les trobaran a El
Corte Inglés), però val molt la pena. I que
si no ens apanya el menjar que ens fan les
mares (perquè sempre són les mares o les
àvies), és un bon moment per a començar
a cuinar i aprofitar per a aprendre.
Entrevista a Jordi Garcia de La Repartidora
per Alejandro Murcia
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Si valore una mica més el
meu temps de vida, puc decidir què fer amb ell, i, potser,
recuperar alguns dels minuts
que m’ha furtat el sistema
Quan la màquina s’accelera, en funció de generar més i més guanys,
llavors ens trobem enfront d’una
sobreproducció, mala distribució i
un sobreconsum, o consumisme. La
sobreproducció i extracció de recursos
naturals està danyant el nostre ecosistema; la mala distribució dels recursos ha
generat societats desiguals on els sectors
enriquits s’alimenten dels empobrits; i
les persones, a través del consumisme,
mantenim el sistema funcionant.

Regalar temps
Un contra-regal nadalenc

Quan comprem alguna cosa, creiem que
ho comprem amb diners, però la veritat
és que ho comprem amb temps. Considerant la gran màquina capitalista en
la qual estem inserides i inserits, i que
la majoria de les persones encara cedim
el nostre temps de treball a canvi de diners, llavors podem sostenir aquesta afirmació: el que comprem, ho comprem
amb el nostre temps.
Els diners no son part d’una naturalesa
humana, els hem inventat, i es troben

dins d’un sistema d’intercanvis que domina les nostres vides de moltes formes.
Dins d’aquest sistema, trobem tres grans
pilars: la producció, la distribució i el
consum. Aquests pilars o engranatges,
sobre els quals el sistema funciona, es
troben interconnectats i s’influencien
entre ells. Si no hi ha producció, el sistema col·lapsa; si no hi ha distribució, el
sistema col·lapsa; i clar, si no hi ha consum, el sistema també col·lapsa.

Consumir aliments i coses quotidianament no és un problema, el problema
és el consum indiscriminat del qual
siga, el consumisme. Això és el que
aporta a l’acceleració de la màquina. En
Nadal, per exemple, podem veure-ho de
manera evident, quan les grans ciutats es
transformen en un espectacle esquizofrènic del consumisme. Cues interminables en Primark, perquè després la teua
tia, que no veus des de l’any passat, et
regale alguna cosa que no et feia falta i
que tampoc desitjaves.

Quan comprem alguna cosa,
creiem que ho comprem amb
diners, però la veritat és que ho
comprem amb temps

La reflexió sobre les condicions d’explotació de les i els treballadors de les
multinacionals; o l’extracció de matèries
primeres i les lògiques neocolonials, que

també són la base del sistema, són reflexions que moltes vegades creiem que
estan allunyades del nostre quotidià. No
obstant això, l’acumulació indiscriminada de coses inútils en les nostres vides, és una aportació directa a aquesta
realitat.
D’altra banda, aquest sistema és tan
complex i a la mateixa vegada tan difús,
que és molt difícil establir solucions o
maneres d’actuar que ens permeten influir directament en ell. Personalment,
crec que no existeix cap impacte per
deixar de comprar les meues sabates en
Decathlon. Però tal vegada, si valore
una mica més el meu temps de vida,
puc decidir què fer amb ell, i, potser, recuperar alguns dels minuts que
m’ha furtat el sistema.

No asseure’ns a la taula a
menjar de manera obligatòria, sinó prendre tots els
minuts que tinguem i decidir
què fer amb ells i amb qui
compartir-los
Potser, mentre tot l’espectacle consumista esdevé en Nadal, podríem aprofitar que alguns éssers estimats s’ajunten
i decidir regalar el nostre temps. No
asseure’ns a la taula a menjar de manera obligatòria, sinó prendre tots els
minuts que tinguem i decidir què fer
amb ells i amb qui compartir-los.
Valentina Paz Henríquez Ortiz
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Imagine gent a qui se li rebolicaran els budells, altres que
ho porten amb total indiferencia i hi haurà unes altres
que estaran desitjant que
arriben aquests dies
que ens apropen o distancien, els temes a
tractar i els que no es poden ni nomenar...
Tot és temps i cures.

Natalici de cures
Per aquestes dates, encara que falten dies,
m’imagine amb les llums nadalenques reflectides als ulls de les més menudes, allò
què estaran pensant les persones grans que
em creue pel carrer entorn del Nadal, i em
faig un fum de riure creant bafarades amb
les seues reflexions. Imagine gent a qui se
li rebolicaran els budells de només pensar-ho, altres que ho porten amb total
indiferencia i hi haurà unes altres que
estaran desitjant que arriben aquests
dies assenyalats.
En realitat, tant se val en quin grup ens
veiem reflectides, igualment i tot i que podem dir que passem de celebracions imposades o que no tinga’m vincle amb aquestes
dates, sabem que hi han trobades que són

d’alguna manera ineludibles. I és ací on, en
aquest entramat estomacal, es donen una
barreja prou variada de sensacions i sentiments, a més de totes i cadascuna de les
circumstàncies personals, socials i familiars
que per a dir-ho clar: no són gens fàcils de
gestionar. En aquestes “gestions” personalment tinc present tres coses: temps, espai
i cures.
Per una banda està el temps, l’etern retorn
a la infància, haja sigut una infantesa màgica o no i com gestionem l’existència (o
no) d’aquesta màgia amb les nostres criatures. En qüestió de temps hem de tindre en
compte la diversitat que hi ha a les famílies
o a les diverses famílies que formem, i el
temps subdividit entre les diferents famílies, els temps que hi dediquem a cadascuna, la qualitat d’aquest temps i els motius

Per altra banda, està l’espai, l’etern retorn
a la casa familiar, o a les diverses cases, o
inclús pot ser que no hi haja cap lloc on
tornar. Una cosa que em crida l’atenció de
pensar els espais, són els infinits rituals que
ens envolten o que creem. Sobretot observe qui s’encarrega de concebre’ls, organitzar-los i desenvolupar-los amb tota l’energia que cal invertir i qui gaudeix des de la
comoditat de l’ofrena aliena. A més, a cada
casa hi assistim o ens veiem immerses al
calendari d’oci o tot siga dit inclús de responsabilitat d’assistència a les actuacions
o cercaviles, cavalcades... amb tot el que
suposa acceptar o transgredir, o senzillament acompanyar als artificis religiosos i/o
culturals, sobretot i puntualitze, ho patim
(un poc més) qui som dels pobles. Tot és
espai i cures.
Açò fa d’aquestes dates, un cúmul de
possibilitats que ens aboquen any rere
any a la incertesa: o es tracten d’uns dies
absolutament caòtics, d’una satisfacció immensa o acabem creant un nou llistat per
als qüestionaments a treballar en el següent
any. Així de radical.

I és que és un període de festa complex, ple
de costums i tradicions, amb una quantitat
de dies que combatre, sobretot per a qui
tinga criatures, fent equilibris entre la feina
i els dies no lectius. A la fi, tot es tracta de
gestions i cures. Un mal de cap vaja!
Amb tot això, des de la crua realitat
adulta i del constant replantejament
del costumari nadalenc, pense en una
cosa tan senzilla com una taula. Al llarg
dels anys i sent d’una família atípicament
nombrosa, sent que allò que m’aborrona i
em trau un record feliç, s’ha donat a una
taula llarga plena de gent molt diferent,
però que inexorablement s’estima. Òbviament és igual un dia que un altre per a
concebre aquesta taula, però en el meu cas,
retrobar-se i aconseguir que siga’m totes,
és un acte quasi impossible i tal volta, per
això tractar d’aconseguir-ho pot ser l’única
raó o una bona excusa, per veure en els
ulls de la infància, en els nostres propis
o en el dels nostres familiars, el millor
motiu per posar-li ganes i fer d’una casa,
en aquest temps cíclic i irremeiable, amb
família o amigues un “natalici de cures”
d’allò que ens vinga de gust celebrar. I ja
que hi som a l’hivern, i estem en temps de
canvis, que millor que fer-ho cuidant-nos
plegats!
Clara Moltó Gisbert

Sent que allò que m’aborrona
i em trau un record feliç, s’ha
donat a una taula llarga plena
de gent molt diferent, però
que inexorablement s’estima
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Sovint apareixen els nostres
debats les tensions entre
el desig de fer, de ser, i les
possibilitats reals, allò que
la vida ens empeny i el Nadal
és un d’aquells moments

Un Nadal exquisit[o]
Ens proposem escriure un article en
col·lectiu, un cadàver exquisit, sobre les
relacions entre la pedagogia i el Nadal.
Ja fa un parell de mesos que un petit grup
de veïnes ens reunim setmanalment, en el
marc de la Universitat de Barri Autogestionada, per compartir lectures i tertúlia
sobre les pedagogies. Sovint apareixen els
nostres debats les tensions entre el desig de fer, de ser, i les possibilitats reals,
allò que la vida ens empeny i el Nadal
és un d’aquells moments que fa que tornen els ritus, quan repetim amb esforç els
gestos, congelats a les fotos, i on ressalta qualsevol variació menuda mentre les
grans creixen amb els nous familiars i el
buit dels absents. I el ritu és pura pedagogia i performance que invoca històries,

cançons o receptes que vam aprendre i
que transmetem als més joves al voltant
del foc il·lusionant que els seus ulls aviven
perquè ressonen dins seu i puguen crear
les seues pròpies històries.
El Nadal fa olor de joguets com l’estiu fa
olor de riu. Són l’excusa per jugar i donar pas a la llibertat: alçar-se tard, menjar amb calma, elegir el que vull fer, estar
acompanyats... La màgia d’aquests dies
és trencar amb el temps estructurat
i tornar a les vivències més simples i

Ens proposem escriure
un article en col·lectiu, un
cadàver exquisit, sobre les
relacions entre la pedagogia
i el Nadal

naturals. Els xiquets i xiquetes ho tenen
molt clar, per això com si foren espelmes
hauríem de deixar-se endur pel seu batec tan senzill com és de posar-li el cos a
cada moment que hi passem juntes il·lusionant-nos només per compartir tots
aquells temps sense mida que rutinàriament ens perdem o fins i tot arribem a
negar-nos pel bé comú del sosteniment
de les cases. Justament la il·lusió no entén
de mesures ni d’ordre i per tant jugar a
oblidar-nos d’obligacions prescindibles
i gaudir per uns dies o per tot l’any de
la màgica estètica de la pols que hi ha a
les nostres prestatgeries que any rere any
ens fan qüestionar quins són els valors
d’una festa com aquesta. Són els colors,
la purpurina i els papers brillants una
eina per a incentivar la imaginació, la
fantasia i la creació d’un món de fades
col·lectiu, o és una màquina de promoció del consumisme més desfermat en
el que si no tens, no ets feliç? La fantasia
esdevé l’excusa per a què, en massa, eixim
al carrer per llums, garlandes i papers que
en el pitjor dels casos llancem al medi ambient per a comprar-ne uns altres a l’any
següent i en el millor acabarà a una caixa
dalt de l’armari.
I amb això, amb aquestes dinàmiques que
any rere any continuem reproduint, què

transmetem a les criatures? Com se senten
elles quan descobreixen que les persones
adultes ens passem el Nadal intentant
buscar eixos regals amb els quals pretenem
complaure a les altres? No oblide la frustració de la meua germana que, quan s’assabentà, se sentia culpable per no poder
participar en el ritual nadalenc dels regals.
E estou farto desta culpa, deste pesar constante. Basta! Quero me integrar, quero
fazer parte de pelo menos dois dias de
amor e partilha com as pessoas com
quem quero partilhar e amar. Quem me
dera que uma boa conversa pude-se ser uma
prenda, ou um olhar possivel de embrulhar
em algo sintético e brilhante, chamativo à
mesma coisa que quero regalar. Que vazio...
E vem ai outra vez. Não quero mai... basta.
Basta, basta de tradición católica mesturada
con consumismo na educación. Non podo
fomentar o materialismo durante meses
para facer feliz ás empresas que explotan ás
miñas irmás. Basta de reunións familiares
por cortesía e non por desexo. Os colexios
non poden ser o escaparate da industria, basta de que esta época siga sendo
hipocrisía adornada con panxoliñas e
luces de cores.
Grup de lectura sobre pedagogies (per ordre
d’escriptura: Lluc, Álvaro, Carmen, Clara,
Marc, Andrea, Sebastiao i Víctor)

Grup de lectura sobre pedagogies
Aquest grup es reuneix a
UBA Meme
www.ubameme.org
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La Mare Noel (Ed. La Galera) és un
conte escrit per Anna Fité –amb il·lustracions de Cuchu–, en el qual el simpàtic grassonet del vestit roig és una
dona (que no la dona de Santa Claus!).
Els seus ajudants no són donyets: s’han
convertit foques i pingüins. I la resta
de personatges que hi apareixen han
canviat de gènere. Els rens també han
desaparegut de la trama i el trineu vola
gràcies a la màgia de “Campanillo”. A
més a més, la barba és, en realitat, una
bufanda blanca molt llarga. Tot amb
tot, un conte divertit i en vers que vol
reivindicar un Nadal més solidari i respectuós per a tots i totes.

Literatura infantil que
trenca amb els estereotips
de gènere, també en Nadal

“Van tornar a casa de matinada.
La Mare Noel estava tan emocionada
pensant en l’alegria que tindria
tota la canalla en rebre el regal,
que ho va voler repetir cada Nadal.
Sempre en secret, com aquell dia!”

S’acosten les festes de Nadal i, amb
elles, tot un seguit de tradicions, figures i representacions: el Pessebre, el Pare
Noel, el Naixement o els Tres Reis de
l’Orient. Són icones ben conegudes per
tots i totes perquè formen part del nostre imaginari col·lectiu. Tanmateix, què
passaria si en lloc del Pare Noel apareguera la Mare Noel? I si en lloc de Tres
Reis tinguérem Tres Reines de l’Orient?
Aquesta és l’original proposta que us
presentem aquest mes.

I si parlem de literatura infantil des
d’una perspectiva de gènere, hem de
referir-nos necessàriament a la gran
poetessa i dramaturga Gloria Fuertes.
La seua imaginació i el seu compromís
amb la igualtat la va portar a escriure
l’obra de teatre infantil “Las Tres Reinas Magas”, on es capgira el gènere dels
monarques i aquestes parlen en vers.
Pura comèdia! Una obra creada especialment per als més menuts i menudes
que inclou suggeriments de vestuari i,
també, idees per a poder representar-la

i portar-la als escenaris. L’edició a la
qual ens referim pertany a la Fundació
Gloria Fuertes i està fantàsticament
il·lustrada per Beatriz Ujados, que ha
sabut captar el gran sentit de l’humor
d’aquesta magnífica autora.
“Melchora: (Estornuda e hipa también)
¡Achís, achís! ¡Hip, hip! (Pataleando)
¡No tengo pañuelo, no tengo pañuelo!
Baltasara:
Para y calla.
Límpiate con la salla.
Con este tiempo tan loco
a cualquiera se le cae el moco.

Gaspara: (Aparte)
¡Vaya panorama!
Aseguro, con certeza,
que se os ha subido el anisete a la cabeza.
¡Recoged los bártulos!
Melchora:
¡Qué pereza, alteza!”
Dues bones opcions per viure un Nadal
diferent i respectuós, sense perdre l’alegria i la il·lusió d’aquesta festa.
Alodia Clemente

Pots trobar aquest llibre a
La Rossa
C/ d’Enric Navarro, 26
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1 Preparem la massa: mesclem a un bol la sal,
el got de cervesa, el mig got d’oli d’oliva i el
mig d’oli de gira-sol (perquè la massa quede
més lleugera) i afegim una cullerada de margarina o un poquet més d’oli d’oliva. Anem
remenant i afegint la farina a poc a poc per
no passar-nos fins que quede ben dura (aixafar fort amb els punys). Comprovem que està
al punt de sal i la deixem reposar 15-20 minuts. Comencem a calfar el forn a 200 ºC.
2 Preparem la samfaina: ratllem la tomata, tallem
el pimentó i la ceba a la juliana i piquem l’all
al gust. Sofregim el pimentó i la ceba, després
afegim l’all i finalment la tomata. Per rebaixar
l’acidesa podem posar-hi un poc de plàtan o
de poma triturada (a ull fins que ja no quede
àcid). Finalment, afegim pinyons o anacards
picats i remenem. Afegim sal al gust i deixem
refredar.

Pastisset de samfaina vegà
a l’estil de Ximo
Taller de pastisseria vegana del CSOA l’Horta

Temps de preparació 1 hora
Nombre de comensals 6
Ingredients
Sal al gust
1 got de cervesa
½ got d’oli d’oliva i ½ got d’oli de gira-sol
1 quilo de farina (aproximadament)
Margarina (opcional)
Cúrcuma
Colorant
Tres o quatre tomates
Una o dues dents d’all
Un pimentó
Pinyons o anacards
Una ceba
Un plàtan o una poma

3 Fem tires fines de massa (dos o tres dits
d’amples) i les aplanem amb el corró. Després les tallem de forma ovalada.
4 Introduïm la samfaina amb una cullera
dins dels ovals de massa i els pleguem amb
la mescla dins, la part de dalt de la massa
ha d’envoltar la de baix. Unim les vores tot
aplanant-les amb els dits o amb una forqueta
perquè quede ben segellat i no hi haja cap
fuita de samfaina.
5 Clavem al forn durant 10 minuts perquè la
massa s’òbriga amb el vapor de la mescla i no
s’esquerde una vegada pintada. Mentrestant,
podem preparar la “pintura” amb cúrcuma,
colorant i un poc d’oli. Una vegada passats
els 10 minuts, traiem els pastissets, els pintem i els tornem a introduir al forn durant
20 minuts més.
Taller de pastisseria vegana al CSOA l’Horta
Tots els dimarts a les 19h
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Dilluns

20:00

Merditación

Gobinde Yoga

45€/mes

20:25

Hatha ioga

Centre Mompó

45€/mes

-

20:30

Kundalini ioga (reserva la teua classe de prova gratuïta) Centre Mompó

45€/mes

Centre Mompó

40€/mes

20:30

Teatro Improvisación

La Pina Submarina

Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

42,5€/m

20:30

Yoga dinámico

Samadhi

25-45€/mes

Biodanza

Samadhi

50€/mes

21:00

Taller de Teatro… Nivel 1/A +Info: 697 800 774

Fusionart

35€/mes

11:00

Club Tejedorxs

Entre agujas y ganchillos

25€/mes

11:00

Hatha Yoga + Info: 620 221 847 (Yolanda)

Fusionart

20€/mes

9:30

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

11:35

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

-

9:30

Yoga dinámico

Samadhi

14:30

Yoga dinámico

Samadhi

25-45€/mes

10:00

KungFu (Bagua y Xingyi) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

15:30

Pilates

A Contar Mentiras

-

10:00

Danza Contact

La Pina Submarina

15:30

Yoga aéreo

Gobinde Yoga

10€

10:30

Pilates para embarazadas

A Contar Mentiras

16:00

Taller de carpintería

Escuela MEME

11:00

Pilates Mat + Info: 645 995 335 (Yolanda)

Fusionart

16:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

-

11:00

Taller / Laboratorio de Grabado y Estampación Escuela MEME

16:30

Pilates

A Contar Mentiras

-

11:00

Pilates

Samadhi

16:55

Pilates terapèutic

Centre Mompó

45€/mes

11:30

Pilates con bebés

A Contar Mentiras

17:00

Inglés para niños

Campbell College

-

11:30

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

17:00

Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

42,5€/m

12:15

Yoga dinámico

Samadhi

17:30

Club Tejedorxs

Entre agujas y ganchillos

25€/mes

16:50

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

-

17:30

Yoga para peques

Samadhi

25€/mes

17:00

Inglés para niños

Campbell College

-

18:30

Hatha yoga

Gobinde Yoga

10€

17:00

Taller de Boxeo "Pequeña Cuba"

CSOA L'Horta

18:30

Teatro Improvisación

La Pina Submarina

18:35

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

19:00

Arte contemporáneo. Apreciación y práctica Escuela MEME

19:00

Hatha ioga (reserva la teua classe de prova gratuïta) Centre Mompó

19:00

Taichi Chi kung

Samadhi

19:15

Pilates

19:15

Chen Taiji (Shen Yi)

19:30

Inglés adultos

Campbell College

19:30

Salsa Cubana + Info: 696 810 012

Fusionart

8:30

Ashtanga ioga

Centre Mompó

9:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

9:45

Pilates (4 horaris diferents)

10:00
10:30

Dimarts

25-45€/mes

40€/mes
25€/mes
40€/mes
25-45€/mes

25-45€/mes

17:00

Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda)

Fusionart

-

17:00

Pilates per a embarassades

Centre Mompó

30€/mes

17:30

Pilates

Samadhi

25-45€/mes

20€/mes

45€/mes

18:00

Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda)

Fusionart

25-30€/m

18:00

colab de costura

Escuela MEME

Centre Mompó

40€/mes

18:00

Hatha ioga (reserva la teua classe de prova gratuïta) Centre Mompó

Plaza trece rosas

40€/mes

18:00

music Together

La Pina Submarina

-

18:30

Kundalini yoga

Gobinde Yoga

25€/mes

19:00

Taller de pastisseria vegana

CSOA L'Horta

20€/mes
45€/mes

45€/mes
10€
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19:00

Clases de costura a la carta

19:00

Clases De Canto + Info: 658 538 278 (Leya) Fusionart

19:00

danza tribal I

La Pina Submarina

19:00

Yoga dinámico

Samadhi

25-45€/mes

Esperanzarecicla

-

12:00

Pilates para mamás y papás con bebés

25€/mes

12:00

Clases De Canto + Info: 658 538 278 (Leya) Fusionart

12:15

Yoga para embarazadas

Samadhi

50€/mes

14:30

Yoga dinámico

Samadhi

25-45€/mes

A Contar Mentiras

25€/mes

19:00

Kundalini Yoga

Satchmo

30€/ mes

15:30

Pilates

A Contar Mentiras

-

19:20

Pilates

Centre Mompó

40€/mes

16:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

-

19:30

Inglés adultos

Campbell College

-

17:00

Inglés para niños

Campbell College

19:30

Teatro

Escuela MEME

25€/mes

17:00

Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

17:00

Estiramientos de cadenas musculares

Samadhi

40€/mes

17:30

Club Tejedorxs

Entre agujas y ganchillos

25€/mes
20€/mes

20:00

danza Tribal clásica (ATS) II

La Pina Submarina

20:30

Pilates

Centre Mompó

42,5€/m
35-45€

20:30

Hatha ioga

Centre Mompó

45€/mes

17:30

Clases De Sevillanas + Info: 622 125 658

Fusionart

20:30

Yoga dinámico

Samadhi

25-45€/mes

18:00

Grupo de lectura sobre pedagogíes

Escuela MEME

20:30

Lindy Hop Iniciación

Satchmo

35€/ mes

18:00

break dance

La Pina Submarina

20:45

Tango

Satchmo

40€/ mes

18:30

Clases De Flamenco + Info: 622 125 658

Fusionart

21:00

Taller de Teatro… Nivel 1/B +Info: 697 800 774

Fusionart

35€/mes

18:35

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

21:00

House dance

La Pina Submarina

18:45

Danza oriental - Energía femenina

Samadhi

19:00

Hatha ioga (reserva la teua classe de prova gratuïta) Centre Mompó

8:30

Ashtanga ioga

Centre Mompó

45€/mes

19:00

TriPop-A dance

La Pina Submarina

9:00

Chen Taiji (Shen Yi)

Jardin C/Guardia Civil

30€/mes

19:15

Chen Taiji (Shen Yi)

Plaza trece rosas

9:15

Pilates

A Contar Mentiras

-

19:30

Inglés adultos

Campbell College

9:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

-

19:30

Clases de Capoeira + Info: 651 832 671 (Miudo)

Fusionart

30€/mes

9:30

Hatha yoga

Gobinde Yoga

40€/ mes

9:45

Pilates (4 horaris diferents)

Centre Mompó

10:00

Pilates embarazo

A Contar Mentiras

10:00

danza tribal

La Pina Submarina

10:00

Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

11:00

Pilates con bebés

A Contar Mentiras

11:00

Club Tejedorxs

11:00

Hatha Yoga + Info: 620 221 848 (Yolanda)

11:35

Costura a la Carta - Reserva tu plaza!!

Esperanzarecicla

Dimecres

25€/mes
25-30€/m
45€/mes
40€/mes
-

10€

19:30

Danza Africana

Satchmo

45€/mes

20:00

Tribal Hard

La Pina Submarina

-

20:15

Ashtanga ioga (reserva la teua classe de prova gratuïta)

Centre Mompó

30€/mes

20:25

Hatha ioga

Centre Mompó

45€/mes

42,5€/m

20:30

Pilates

A Contar Mentiras

-

20:30

Yoga dinámico

Samadhi

Entre agujas y ganchillos

25€/mes

21:00

Taller de Teatro…(Nivel 2) +Info: 697 800 774 Fusionart

Fusionart

20€/mes

21:00

break dance

15€

La Pina Submarina

25-45€/mes

35€/mes
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Dijous
9:30

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

9:30

Yoga dinámico

Samadhi

10:00

KungFu (Bagua y Xingyi) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

10:30

Danza Clásica

A Contar Mentiras

11:00

Taller de bicis

CSOA L'Horta

11:00

Pilates Mat + Info: 645 995 335 (Yolanda)

Fusionart

11:00

Taller / Laboratorio de Grabado y Estampación Escuela MEME

11:00

Pilates

11:30

Grupo de movimiento libre, juego y crianza. Gobinde Yoga

Samadhi

11:40

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

12:15

Yoga dinámico

Samadhi

12:30

Danza Contemporánea

A Contar Mentiras

15:30

Yoga aéreo

Gobinde Yoga

16:00

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

16:30

Yooga para embarazadas

Gobinde Yoga

17:00

Inglés para niños

Campbell College

17:00

Ganchillo para niñxs

17:00

Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda)

17:30

19:30

Inglés adultos

Campbell College

-

19:30

Teatro

Escuela MEME

25€/mes

25-45€/mes

20:30

Pilates

Centre Mompó

40€/mes

50€/mes

20:30

Hatha ioga

Centre Mompó

-

20:30

Yoga dinámico

Samadhi

-

45€/mes
25-45€/mes

Divendres
25€/mes

9:00

Taller de Ioga

40€/mes

9:00

Meditación Mindfulness + Info: 679 369 846 Fusionart

25-45€/mes

12€

CSOA L'Horta

9:25

Clases indumentaria Valenciana

10:00

Taichi y Chikung + Info: 679 369 846 (María) Fusionart

Esperanzarecicla

25€/mes
20€/mes

-

10:00

Meditación

Samadhi

25-45€/mes

10:00

Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

-

11:35

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

10€

16:00

Inglés adultos

Campbell College

-

16:00

Beniarrelat. Mirades critiques del barri

Escuela MEME

10€

16:00

Grupo de Crianza

Samadhi

13€/mes

-

17:00

Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

42,5€/m

Entre agujas y ganchillos

20€/mes

17:15

Taller De Pintura (Niñ@s) + Info: 634 755 351 Fusionart

15€/mes

Fusionart

20€/mes

17:30

Fes el teu propi cinema

Escuela MEME

15€/mes

Pilates

Samadhi

25-45€/mes

18:15

Estiramientos de cadenas musculares

Samadhi

18:00

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

-

18:40

danza Tribal clásica (ATS) I (iniciación)

La Pina Submarina

18:00

Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda)

Fusionart

20€/mes

19:30

Taller de Guitarra

CSOA L'Horta

18:00

Taller de Esparto

Escuela MEME

15€/mes

19:40

Danza Tribal Vintage

La Pina Submarina

18:00

Hatha ioga (reserva la teua classe de prova gratuïta) Centre Mompó

45€/mes

20:40

popping

La Pina Submarina

19:00

Clases De Tango Argentino + Info: 677 031 564 Fusionart

20€/mes

19:00

Descolonizar la mente. Resistencias y contradiscursos

Escuela MEME

12€

10:00

Inglés adultos

Campbell College

19:00

Kundalini ioga (reserva la teua classe de prova gratuïta) Centre Mompó

45€/mes

10:00

Danza Tribal Fusión I

La Pina Submarina

19:00

Yoga dinámico

Samadhi

25-45€/mes

11:00

Tribal Jam®

La Pina Submarina

19:00

Lindy Hop Iniciación

Satchmo

35€/ mes

12:00

Danza Tribal Fusión (medio-avanzado)

La Pina Submarina

19:20

Pilates

Centre Mompó

40€/mes

Dissabte

25-30€/m
42,5€/m
40€/mes

35-45€

-
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Caminito
Campbell College
Carabasser
Carabasseta
El Aprendiz
El Rogle
Glop
Gruseco
Kaiowa
La Rossa
La Torraeta
Murta
Ochovideos
Shen Yi
Suerte Loca
Vuelta de Tuerca
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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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A Contar Mentiras 30
31
Al-Paladar
3 AVATI
32
4 La Bufala
33
5 Caixa Fosca
34
6 CIM Benimaclet
35
7 Centre Mompó
36
8 Clandestí
37
9 La Comanda
38
10 Entre agujas y
39
11 ganchillos
40
11 Escuela Meme
41
12 Esperanzarecicla
42
13 Fusionart
43
14 La Gramola
44
15 Itamora
45
16 Kaf Café
52
AV
17 L. de fabricación
18 London
19 La Ola Fresca
20 La Pentola
21 La Pina Submarina
22 La Repartidora
23 Satchmo Swing
24 As. Samadhi
25 Savoy Benimaclet
26 Tallafocs
27 Teatre Círculo
28 El Terra
29 Tulsa Café
1
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Dissabte 6

34 AGENDA

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició

Dissabte 6

Dissabte 1

20:30

10:00

Exposición fotografia nocturna

Itamora

10:30

Taller de Estiramientos de cadenas musculares

Samadhi

23-25€

Samadhi

25€

Dimecres
16:00 10
Taller: El niño interior

17:30

Mindfulness,Relajación y Bienestar Psicológico-680175174 Fusionart

19:00

Irina Yellows presenta poemario "Corazon de aguja" a la
guitarra Juan Belda

19:00

Presentació “Balanza de Género” de Susana Gisbert La Rossa

19:00

Jam danza contact

Pina Submarina

19:00

Clandestino Savoy Benimaclet

Plaza de Beni

20:00

Joe Pask. Aperitiver

Tulsa

20:30

LOHDE74. Cía. Cora Mateu

Teatro Círculo

21:30

Concierto: "Manuel Hidalgo" Canción de autor

Fusionart

21:30

Noche de Bohemia y de ilusión

Kafcafé

Dijous 11

23:00

DJ: (Reggae/Roots/Dub...).

-

8€

Kafcafé

5€

5€
-

Diumenge 2
Brunch: 'when breakfast meets lunch'

La Ola Fresca

11:00

Taller Ashtanga Yoga

Pina Submarina

12:30

Clandestino Lindy Hop by Satchmo

Plaza Benimaclet

17:00

Biblioteca Anarquista de l’Horta

CSOA L'Horta

17:00

Taller "Crisis y duelo"

Pina Submarina

17:00

Intensivo de Yoga con Javier Bascón

Samadhi

19:00

Concert de Santa Cecília de la Benimaclet Big BandCIM Benimaclet

Teatro Círculo

-

Tallafocs

-

Dilluns 3
21:30

Open Jam

Dimarts 4
17:30

Mitones calados

Entre Agujas y
Ganchillos

19:00

Presentació “Real Girls B Side”

La Rossa

20:00

Cocktail Day (hasta las 01:30)

London

20:00

Jam al CIM!

CIM Benimaclet

20:30
Microabierto
a cantautores y poetas
Diumenge
7

Kafcafé

21:00

Degustación Street food

Tulsa

22:00

Jam de Lindy Hop

Satchmo

20€

-

3€

Dimecres 5

Fusionart

11:00

LOHDE74. Cía. Cora Mateu

18:00

Cervesa i tapa internacional i solidària

Terra

2.50€

19:00

Xarrada: "Experiències de resistència: la lluita de les
dones al Kurdistan"

Terra

-

20:00

Ginclub (hasta las 01:30)

London

10€

20:30

Concurfilm. Quiz

La Gramola

5€

21:00

Degustación japonesa

Tulsa

21:30

Jocs de taula a la nit

Clandestí

21:30

Jesus Gracias de Nada. Acústico

Kafcafé

22:00

JAM de Lindy Hop

Savoy Benimaclet

Dilluns 8

Dimarts 9

-

15€

3€
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Dijous 6

12:30

20:00

Speak English : Informal language practice

La Ola Fresca

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kafcafé

20:30

Paterland

Teatro Círculo

-

21:30

Flamenco en directo

Tallafocs

-

22:00

Jam de lindy hop

5€

Clandestí

Plaza Benimaclet

Dilluns 10
19:00

Divendres 7

Clandestino Lindy Hop by Satchmo
Presentació “El aprendizaje en juego: tecnopedagogías
lúdicas para el pensamiento crítico”

La Rossa

Dimarts 11
9:00

Inici de la formació en Quiromassatge en horari de matinsCentre Mompo

17:30

Gorro Namasté

Entre Agujas y
Ganchillos

20:00

Cocktail Day (hasta las 01:30)

London

18:30

Tardeo con Dj y ofertas especiales

London

-

20:00

Jam al CIM!

CIM Benimaclet

20:00

Inauguración de nuestro cuadro colaborativo
con Tina McCallan

La Ola Fresca

-

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kafcafé

21:30

Espectáculo: "Gala De Magia" (Para todo público) Fusionart

21:00

Degustación Street food

Tulsa

21:30

Carla Collado y Mabel Flores. Operación Otoño Tour Kafcafé

22:00

Jam de Lindy Hop

Satchmo

23:00

DJ: (Reggae/Roots/Dub...).

499€
20€
-

3€

Dimecres 12

Fusionart

Dissabte 8

17:30

Iniciación a las dos agujas

Entre Agujas y
Ganchillos

18:00

Cervesa i tapa internacional i solidària

Terra

2.50€

19:00

Cuidem benimaclet: Estat actual del pai de Benimaclet. I formació Terra

-

20:00

20€

10:00

Taller Mujer Sabia y Salvaje

Samadhi

19:00

Clandestino Savoy Benimaclet

Plaza de Beni

20:00

Víctimas Civiles. Aperitiver

Tulsa

Ginclub (hasta las 01:30)

London

-

21:30

Noche Africana + Concierto:"Hermanos Thioune" M/tradici.. Fusionart

20:30

Concursong. Quiz

La Gramola

-

21:30

Noche de Bohemia y de ilusión

Kafcafé

21:00

Degustación japonesa

Tulsa

23:30

DJ: (Afro/Reggae para Bailar).

Fusionart

21:30

Jocs de taula a la nit

Clandestí

21:30

Microabierto poético Temático. No es No

Kafcafé

22:00

JAM de Lindy Hop

Savoy Benimaclet

43€

5€

Diumenge 9
11:00

Brunch: 'when breakfast meets lunch'

La Ola Fresca

10€

11:00

Ashtanga Yoga, masterclas Anumanasana

Pina Submarina

20€

3€
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Dijous 13

12:00

Jornada Cuidem amb xerrada formació, activitats i concerts CSOA l'horta

15€

19:00

39ª “Feria De Diseño Independiente” (Especial Navideño) + Fusionart

-

19:00

Concierto-Meditación de armonización vibracional energética Samadhi

19:00

Clandestino Savoy Benimaclet

Plaza de Beni

20:00

Herba Negra. Aperitiver

Tulsa

17:30

Boina Punto Ingles (mat. no incl)

19:00

Presentació: "En Transición" con Ana Penyas

Entre Agujas y
Ganchillos
Cau Muixeranguer
de València

19:00

Presentació “Mujeres en construcción” VVAA

La Rossa

20:00

Radio +Música/vivo +Agenda 104.9FM/ panoramacultureta.com Fusionart

20:00

Speak English : Informal language practice

La Ola Fresca

20:30

Taller Técnicas de PNL: el poder de las emociones Samadhi

20:30

Debate absurdo

Clandestí

21:00

“Micro Abierto”

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kafcafé

21:30

Slam Vlc. Concurso de poesía en donde el público vota. Kafcafé

21:30

Flamenco en directo

Tallafocs

-

23:00

“Sorteo” Nº 1€. (Más de 15 artesanías en un solo premio) Fusionart

22:00

Jam de improvisación. Teatro de humor

La Gramola

-

23:30

DJ: (Reggae/Roots/Dub...).

5€

Divendres 14

10€
8€socios

5€
20€

Fusionart

1€

Fusionart

Diumenge 16

18:30

Tardeo con Dj y ofertas especiales

-

11:00

Brunch: 'when breakfast meets lunch'

La Ola Fresca

18:30

Taller Práctico De Poesía Feminista +Info: Agus.644853212Fusionart

8€

11:00

taller de pintura Sintonía de Colores

Pina Submarina

21:30

Javier Zamora y Toni Cotolí + Bailaora Irene de la Rosa Fusionart

6€

12:30

Clandestino Lindy Hop en Benimarket

Plaza Benimaclet

21:30

Irene X Entradas Agotadas

Kafcafé

16:30

Taller: descubriendo el clítoris "sexo para una"

Samadhi

21:30

Atelier Swing

Satchmo

17:00

Biblioteca Anarquista de l’Horta

CSOA L'Horta

23:30

DJ: (Reggae/Roots/Dub...).

Fusionart

19:00

Gran Subasta. Presentada por Alejandro Portaz Ochovideos

-

20:30

Paterland

-

London

Dissabte 15
09:00

Mostra del Llibre i del Disc en valencià

CIM Benimaclet

10:00

Ecomaclet

Plaça Benimaclet

11:00

Prueba Original Baklavas: dulces sabrosos hechos con amor. La Ola Fresca

12:00

Rurú Camarón. Poemes d'animals

La Repartidora

Teatro Círculo

10€
6€/4€

20-25€
-

Dilluns 17
-

-

19:00

Club de lectura “V y V Violación y venganza”

La Rossa

21:30

Open Jam

Tallafocs

-

18-22 DESEMBRE 41
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Dimarts 18

20:00

Speak English : Informal language practice

La Ola Fresca

5€

14€

20:00

Fiesta de navidad : mince pies y vino caliente

La Ola Fresca

-

-

17:30

Cuello Brioche a dos colores (mat. no incl)

Entre Agujas y
Ganchillos

20:00

Cocktail Day (hasta las 01:30)

London

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kafcafé

20:00

Jam al CIM!

CIM Benimaclet

21:30

Flamenco en directo

Tallafocs

-

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kafcafé

22:00

Jam de improvisación. Teatro de humor

La Gramola

-

21:00

Degustación Street food

Tulsa

22:00

Jam de lindy hop

Clandestí

22:00

Jam de Lindy Hop

Satchmo

3€

Divendres 21

Dimecres 19
10:00

Jornada ONG Artxart

CIM Benimaclet

17:30

Iniciación al ganchillo

Entre Agujas y
Ganchillos

18:00

Cervesa i tapa internacional i solidària

Terra

18:00

Geschichten & mehr auf Deutsch

La Ola Fresca

20:00

Ginclub (hasta las 01:30)

London

21:00

Degustación japonesa

Tulsa

21:30

Jocs de taula a la nit

Clandestí

22:00

Concierto Oldfashioneds

La Gramola

22:00

JAM de Lindy Hop

Savoy Benimaclet

18:30

Tardeo con Dj y ofertas especiales

London

20:00

Gurú Zakun Kinkones. Aperitiver

Tulsa

20€

20:30

Samadhi time: yoga nidra con cuencos y gong

Samadhi

2.50€

20:30

Teatre del poble para el poble

Teatro Círculo

2€

21:30

EspectáculO FlamencO + Al Baile + Al Cante + Al Toque Fusionart

-

21:30

María Ruiz y Eva Sierra

Kafcafé

3€

21:30

Satchmo Meeting

Satchmo

23:00

Concert: Dixie Jumble

Clandestí

23:00

DJ: (Flamenco, Rumba, Rock…).

Fusionart

-

5€
5€
socios

7€

Dissabte 22

Dijous 20

10:30

Calcetines gordos (mat. no incl)

Entre Agujas y
Ganchillos

15€

18:00

Kafeta Cuidem Benimaclet

-

11:00

Mujeres Nahual círculo de mujeres y energía

Samadhi

19:00

Presentació: "100 revolucions" de Rosa Luxemburg amb
La Repartidora
Jorge Brunete

-

13:00

clase de estiramientos

Pina Submarina

8€/5€

20:00

JUJA Teatre presenta: La Xarraeta (podcast)

Tulsa

-

17:00

taller ATS con faldeo

Pina Submarina

30€

20:00

Radio +Música/vivo +Agenda 104.9FM/
panoramacultureta.com

Fusionart

18:30

Cuentos de los Hermanos Grimm

Teatro Círculo

CSOA l'horta

15€

-

22-31 DESEMBRE 43
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Dijous 27
18:30

Lea

19:00

Presentació “Historia de España contada a las niñas, HersLa Rossa
tory y Ladronas Victorianas”

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kafcafé

21:30

Flamenco en directo

Tallafocs

-

-

Teatro Círculo

19:00

Concert de Nadal de la Banda Simfonica

CIM Benimaclet

19:00

Clandestino Savoy Benimaclet

Plaza de Beni

20:00

Alberto Montero & Ona Nua

Tulsa

21:00

Fiesta despedida de año con una “Reggae Night Party" +... Fusionart

18:30

Tardeo con Dj y ofertas especiales

London

-

21:30

Concierto: "JuaNaMaN Saï Saï" (Reggae) Mixer i voz + ... Fusionart

18:30

Flora i el cofre màgic dels contes

Teatro Círculo

-

21:30

Noche de Bohemia y de ilusión

Kafcafé

20:00

Borja Penalba

Tulsa

23:00

Dj set by "Selecta Trinity Roots" (Roots/Reggae) + ...

Fusionart

20:30

Concursong. Quiz

La Gramola

23:30

DJs. + Brindis Fusionart (Chupitos gratis).

Fusionart

21:30

Noche cenas de Navidad y despedida de año.

Kafcafé

21:30

Happy Jazz Year (Cena + Fiesta nochevieja swing) Hotel Olympia

Divendres 28

5€

Diumenge 23
11:00

Brunch: 'when breakfast meets lunch'

La Ola Fresca

18:30

Cuentos de los Hermanos Grimm

Teatro Círculo

10€
-

Dimecres 26

5€
-

Dissabte 29
10:00

Taller de Consteladiones Familiares

Samadhi

20€

17:00

Respiración Ovárica - Alquimia Femenina

Samadhi

25€

18:30

Flora i el cofre màgic dels contes

Teatro Círculo

10:00

Massatges gratuïts realizats per alumnes de Quiromassatge
Centre Mompo
del Centre Mompó

18:00

Cervesa i tapa internacional i solidària

Terra

2.50€

19:00

Clandestino Savoy Benimaclet

Plaza de Beni

18:30

Lea

Teatro Círculo

-

20:00

Carolina Otero & Mike Grak

Tulsa

20:00

Ginclub (hasta las 01:30)

London

-

21:30

Mr. Sanchez. Acústico

Kafcafé

20:30

Concurs edicion especial. Quiz

La Gramola

-

21:00

Degustación japonesa

Tulsa

21:30

Jocs de taula a la nit

Clandestí

21:30

Spoken drawing

Tallafocs

22:00

JAM de Lindy Hop

Savoy Benimaclet

-

5€

Diumenge 30

3€

11:00

-

00:00

Nochevieja

La Gramola

-

00:00

Nochevieja

London

-

Brunch: 'when breakfast meets lunch'

La Ola Fresca

10€

Dilluns 31
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A Contar Mentiras
Escola de dansa

C/ Leonor Jovani, 12
Dl-Dv 10:30-20:30
669 514 173
facebook / Acontarmentiras
acontarmentiras.com
Si véns a comptar mentides és perquè no
busques una escola de dansa clàssica, contemporània, infantil i de pilates estricta,
de poses i manierismes. És perquè treballes 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 cedeixen l’espai com a residència artística.
És perquè reivindiques tot allò que una
coixa pot fer en la dansa. Només tu, tal
com eres.

Al-Paladar

Taverna i take away
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
Sembla que en Al-Paladar han encertat
amb la recepta per a fer que es detinga
el temps. Els responsables de tal descobriment 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 qualitat del producte. El seu objectiu: menjars
sans, casolans, saborosos i assequibles per
a totes les butxaques. I el seu secret: productes ecològics, de temporada i coccions
lentes.

AVATI

Teràpia, orientació i educació
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
Un espai de transformació personal i
comunitària que ens convida a convertir-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.
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La Bufala

Restaurant napolità
C/ Real Acadèmia C. Valenciana, 4
Dl-Dg 19-23.30h
Dm-Dg 13.30-15.30h
96 006 47 09
facebook / labufalabenimaclet
La Bufala és més que un restaurant, més
que una pizzeria, és un lloc que et transporta a una altra part del món. En el mediterrani 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.

Caixa Fosca
Estudi creatiu

C/ Enric Navarro, 1
Dl-Dv 10-14h 17-20h
646 258 992
facebook / caixafosca
caixafosca.com
Passant per davant d’aquest xicotet lloc de
Benimaclet és impossible no preguntar-se: Què és aquest lloc? Caixa Fosca?
Però, si està ple de llum!
A l’altra part del vidre, dues persones treballen intensament, mà a mà, són Julia i
Sven. Dues persones que han vingut de
molt lluny però que han trobat a Benimaclet sa casa i sa família. La seua professió:
la fotografia, la fotografia humana, aquella que extrau de la gent el que hi ha al
seu interior.

Centre Instructiu Musical
Escola de música

C/ Baró de Sant Petrillo, 14
Dl-Dg 9-00h
96 369 17 03
facebook / cimbenimaclet
cimbenimaclet.com
El Centre Instructiu Musical de Benimaclet és una societat centenària que acull
moltes agrupacions lligades totes a la
música. La banda simfònica, l’orquestra
(amb les corresponents agrupacions juvenils), 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 verdader cor del barri.
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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 qualitat de vida a través del desenvolupament
físic, personal i espiritual. Gràcies a anys
d’experiència, Centre Mompó s’ha convertit 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, quiromassatge, reflexologia podal, pilates o
ioga són algunes de les seues propostes.

Clandestí
Bar popular

C/ del Poeta Asins, 9
Dm-Dg 18:30-2:30h
636 960 548
facebook / clandestibenimaclet
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 cantautors, el lindy-hop, els jocs de taula i per
descomptat, la cocteleria. Demana-li el
seu famós gintònic de romaní i mel o atreveix-te amb un parell de Chufitos. Clandestí es posiciona en Benimaclet com un
lloc on reivindicar la cultura popular i on
et sentiràs formar part.

La Comanda

Botiga d’alimentació i neteja a granel
C/ Juan Giner, 13
Dl-Dv 10-14h 17-21h Ds 10-14h
96 062 29 70
facebook / lacomandaagranel
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 Bejís o l’arròs de l’Albufera. Amb un paquet
de paper ens portem a casa la nostra comanda. 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!
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Entre agujas y ganchillos
Llana i creativitat

C/ Enric Navarro, 27
Dl-Dv 10-14h 17-20.30h Ds 10-14h
96 00 177 33 - 655 25 36 77
facebook / entreagujasyganchillos
Passa. Assenta’t a la taula i parlem. Ella
improvisa, reacciona, redissenya, modifica patrons, soluciona quasi qualsevol
dubte, fa coses boniques amb les mans.
Drapet, Macramé, Frivolité, com fer un
vestit, un jersei, un llacet o un amigurumi. 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.

Escuela Meme
Escola d´arts i oficis

C/ Poeta Ricard Sanmartí, 7
Dl-Dv 18-21h Ds 10-14h
facebook / escuelameme.benimaclet
escuelameme.com
Escuela Meme és un lloc on tot és possible. 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.

Esperanzarecicla
Costura i artesania

C/ Viver, 8
Segons Activitat
96 361 55 98
facebook / pages/Tiempo -de-Costura-Esperanzarecicla
Esperanza va veure la necessitat de reinventar-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 Esperanza sap fer: costura, teixir, indumentària valenciana...
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Fusionart

Associació cultural
C/ Juan Giner, 5
Consultar programació
96 193 95 15
facebook / fusionartespacio
Emanuel va emprendre un viatge per tota
Europa. No coneixia València. Però quan
va arribar es va enamorar de les seues activitats, de la platja, de les seues cases ocupades, iniciatives autogestionades i sobretot, 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, música, fires d’artesania i moltes coses més.

La Gramola

Cocktails & Food
C/ Baró de Sant Petrillo, 9
Dl-Ds 18:30-1:30h Dg 18:30-23h
660 829 084
facebook / lagramola
Passem front un cantó del barri de Benimaclet. Ens aguaitem tímidament a una
finestra. Veiem gent somrient, parlant,
jugant... I sobre les taules trobem les diferents mans de la gent.
Obrim la porta i Noemí ens invita a prendre seient. Després ens dóna la carta amablement. Nosaltres demanem finalment
una cervesa d’importació de les moltes
que ofereix, un mojito elaborat amb un
tipus propi de sucre i un gintònic, especialitat de la casa.

Itamora

Perruqueria
Avd. Primat Reig, 109
Dm+Dj+Ds 9-18h Dx 14-22h
Dv 9-21h
96 114 50 07
facebook / itamora.peluqueras
La història es repeteix, alguns somnis,
encara que no ho pareguen, es fan realitat. Claudia sempre havia tingut un, ser
propietària de la seua pròpia perruqueria.
Per això, quan Claudia obri la porta d’Itamora a un client, no veu uns cabells a
pentinar, a tallar o a rentar, veu una persona 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.
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Kaf Café
Café literari

C/ Arquitecte Arnau, 16
Dl-Ds 18-1:30h
96 113 17 06
facebook / kafcafebenimaclet
El nom d’aquest singular café literari, inevitablement ens invita a recordar a l’autor
xec Franz Kafka. La Metamorfosi, Die
Verwandlung, correspon en la nostra llengua a canvi, transformació, conversió...
Sebas és el regent d’aquest xicotet café de
Benimaclet, una verdadera institució al
barri. Ell ha aconseguit canviar, transformar, convertir un humil local en un café
on la pintura, la fotografia, el debat, la
poesia i la música s’eleven a la seua màxima expressió.

Laboratorio de Fabricación
Desenvolupant les teues idees

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
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 disciplines, desenvolupen idees i fabriquen
quasi qualsevol cosa. Productes, màquines, 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.

London
Lounge

C/ Enric Navarro, 8 esq
Dl-Dg 18-2:30h
687 07 94 34
facebook / cafelondonbenimaclet
Quan una persona entra en el London entra 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’aquesta barra trobem una varietat espectacular
de begudes de tot el món, cerveses nacionals i d’importació, més de 300 marques que fan del seu negoci, el London,
un lloc únic. Begudes de campionat que
et faran experimentar noves i suggerents
sensacions.

l'autora que
busques
està ací
Carrer d'Enric Navarro, 26
46020 Valencia • www.larossa.es
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La Ola Fresca
Delicafé

La Pentola

Osteria - Pasta fresca

La Pina Submarina
Espai creatiu

C/ Músic Magenti, 11
Dl 10-13.30h
Dm-Ds 10-22.30h Dg 10:30-14.30h
610 026 305
facebook / laolafresca

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/ 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

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.

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 tradicional 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, tallarins, 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!

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 submarí. 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 escapar. Donant voltes, en la Pina Submarina.
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La Repartidora

Llibres, formació i comunicació
C/ Torreta de Miramar, 1, baix 3
Dm 17-20h Dx-Dj-Dv 10.30-13.30
17-20h Ds 10.30-13.30h
facebook.com/larepartidora.valencia
larepartidora.org
“Ja vindrà la repartidora, i els rics d’avui
seran els pobres de demà.” Aquesta frase
del passat il·lustra el que seria el pensament d’un grup de cinc persones, que
volen canviar el sistema des de dins. Totes
elles han creat La Repartidora, un projecte 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.”

Satchmo

Lindy Hop, Balboa, Jazz Steps i claqué
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 música swing i als anys 20, on aprendre Lindy
Hop, Balboa, Jazz Steps i claqué. Aquest
serà un lloc per fer comboi, un espai cultural per als veïns. Una família amant de
la nostàlgia que ens conviden a la immersió 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.

Samadhi

Associació de salut integral
C/ Sant Columbà, 11
Dl-Dv 8:30-22:00 Ds-Dg (programació)
669 498 520 - 615 153 328
facebook /
asociacionsamadhisaludintegral
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 sabem 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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Estem pels teus drets.
Viu-los.

Pl/ Alcalde Domingo Torres, 2-1-1, València, 46020

www.elrogle.es

Savoy Benimaclet
Escola de Swing

C/ del Dr. Vicent Zaragozà, 29
Dl-Dv 17.30-23h. Segons programació
656 408 776 - 679 267 474
facebook / Savoybenimaclet
savoybenimaclet.es
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’espontaneïtat? La connexió? Frankie Manning té la
resposta: ‘No hi ha cap lindy hopper que
no estiga sempre somrient’.

Tallafocs

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

Teatro Círculo
Teatre

C/ Prudenci Alcón i Mateu, 3
Segons programació
96 392 20 23
facebook / teatro.circulo
teatrocirculo.com
El cercle és una figura constituïda per infinits 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 trajectòria i forma de ser d’aquesta companyia
i teatre: Becket, Pessoa, García Márquez,
Benedetti, Pasolini... moltes d’elles adaptades i versionades.
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ESTAT
ACTUAL DEL
PAI DE
BENIMACLET
12 DE DESEMBRE 19H

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 catalanisme, la independència i la llibertat de
classe i país. Un lloc on tot tipus de persona 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, sempre ecològics, s’allarguen infinitament.
Un lloc on ens sentim entre amics.

Tulsa Café
Café-bar

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

XARRADA I FORMACIÓ PER CONÈIXER L'EINA QUE
PLANTEJA LA PLATAFORMA CUIDEM BENIMACLET

Centre Social-bar Terra
C/ Baró de Sant Petrillo, 9.
Benimaclet, L’Horta, PPCC
tlf: 960 151 185 www.elterra.org
centresocialterra@gmail.com
@CS_Terra
terra.socialbar

