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Hola!
Tens entre les teues mans el 35é número de Benimaclet Entra, la teua guia del
barri.
En aquesta revista podreu trobar articles, entrevistes, art, històries, iniciatives
socials i notícies relacionades amb Benimaclet 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 treballen 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 tots!
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5
obstant això, em mouen les passions del
conjunt de les persones, per açò voldria
fer-les partícips d’alguna forma.
Quin paper creus que ha de tindre
l’il·lustrador actualment? L’il·lustrador
(al meu entendre) ha de ser lliure d’expressar la seua opinió a través del dibuix.
La il·lustració comercial, en la qual només
resolem tècnicament un treball de comunicació d’uns altres, és la que li interessa
al capitalisme. No obstant això, faig part
d’aquesta lògica, assumint les meues contradiccions, i al que desitge arribar a través
d’aquests encàrrecs mercenaris és a deixar
l’empremta de certes idees en el col·lectiu:
fent dubtar, provocant un somriure còmplice o una pregunta a l’aire.

Sent espectador del teu treball, com el
definiries? Com a espectador el miraria
amb desconfiança, el qüestionaria i al mateix temps el valoraria en la justa mesura
del que és: una eina més de conscienciació. Jo personalment, ho definisc com a
activisme gràfic. Com “una de les milers
de mans que estan treballant per un futur
millor” com va dir Víctor Jara.

L’art ha de ser polític? L’art és polític,
sí. Però no sempre està polititzat. L’art
que serveix als interessos hegemònics
del capital és polític encara que no estiga polititzat. Així i tot, jo preferisc, per a
distingir-me en cas contrari (és a dir, de
l’hegemonia) dir que és un art polític. I
ho reivindique i considere necessari: un
art que qüestione constantment les relacions de poder. La societat sempre està
oberta a rebre aquests missatges, els rep
constantment, a tota hora: però des de
l’altre bàndol. Quina altra cosa si no és
el consumisme, la mercantilització del cos
femení, la recerca de la “felicitat” a través
de les “coses”? L’enemic sempre ens porta
més avantatge del que creiem, i el seu pla
està perfectament definit.

Al teu treball hi ha un caire molt col·lectiu, per quin motiu? Perquè el que faig
és per i per a les persones, no trobe cap
satisfacció personal en l’introspectiu. I no

Tot el que no fem nosaltres, serà
fet contra nosaltres. Açò és la política. Per açò ens convé a totes
prendre partit fins a tacar-nos

Elías Taño
Portada del número de maig
eliastano.es
instagram / @elias_tano

L’art és polític però no sempre
està polititzat. Reivindique un
art que qüestione constantment les relacions de poder
Defineix la paraula “política”. Tot el que
no fem nosaltres, serà fet contra nosaltres.
Aquesta és la política. Per açò ens convé a
totes prendre partit fins a tacar-nos.
Gran part del teu treball apareix a l’espai públic, per què al carrer? Perquè al
carrer és on succeeix la vida. No en els
nostres estudis, o en el cap o en els llibres
que llegim. Per a mi al carrer està el valor
d’enfrontar-te amb els teus contemporanis, dialogar amb ells. De generar debat,
discussió i també com a impuls, com el
sentiment de compartir preocupacions i
lluites. Si poguera, només em dedicaria a
pintar al carrer. Crec que és on cobra sentit el que fem i ho aconsegueix en el sentit
de relacionar-nos amb la nostra comunitat i que les seues alegries, la seua ràbia
i les seues esperances siguen compartides
a través, per exemple, d’un dibuix en el
barri.
Quin creus que és el màxim poder dels
barris? Organització. Eixa és la màxima
de qualsevol projecte polític i veïnal. Organització de base, horitzontal. Sent que
les veïnes volen viure en pau en els seus
llocs, créixer i desenvolupar les seues vides
de la forma més digna. El sistema no ho
escolta, perquè els seus ulls estan posats
en els barris, però d’una altra manera: què
tinc ací? Estudiants i Erasmus i allí? Molts
turistes i en el de més enllà? Mà d’obra.
Fer partícip a les persones del fet que evitar aquests processos gentrificadors forma

part d’una lluita política és fonamental
per a qualsevol moviment que senta les
seues bases sobre el col·lectiu, el de barri.
Com veus Benimaclet? Precisament a
Benimaclet el teixit social i la bona (realment envejable) organització dels moviments polítics el fa el barri a l’avantguarda
de les lluites socials. Sense menysprear els
altres, però ací ha confluït un sentiment
de lligam amb l’horta, la proximitat i les
arrels, que ha calat tant en la gent jove que
hi habita, com en els majors. I bé, ací està
l’últim bastió de l’esquerra revolucionària
en aquesta ciutat.

A Benimaclet el teixit social i la
bona (realment envejable) organització dels moviments polítics
el fa el barri a l’avantguarda de
les lluites socials
Parla’ns de la portada per a Benimaclet Entra. En aquest dibuix es fa una
revisió del concepte gentrificador i les
seues culpes i culpables. Culpes les que
arrosseguem com a artistes, com a agents
culturals o com a comerciants d’un lloc.
I culpables, al meu entendre, els interessos capitalistes d’explotació i benefici
econòmic a qualsevol costa. Dirigint-me
en concret a dos paradigmes: els grans
propietaris de béns immobles que desitgen turistificar una zona i, d’altra banda,
els interessos assassins de l’espai d’horta,
tristament afavorits hui per la institució:
PAI de Benimaclet. “M’agrades (social)
democràcia perquè estàs com absent”
-Javier Krahe.
Entrevista per Manuel P. Bernat

L’entrevista completa a la nostra web
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FENT MÓN
La població més afectada és,
la de menors recursos, que
no pot decidir on vol viure
berals, emprenedors...). La seua aparició
genera una revalorització (dit en termes
econòmics) de l’activitat del barri i suposa
una primera pujada del cost de la vida,
que implica una onada de desplaçament
poblacional: la gent més humil que ja
hi vivia, ara no podrà assumir l’encariment. Això va succeir fa quasi 10 anys
a Russafa, i està passant hui al Cabanyal.

Què és la gentrificació?
O com perdre la identitat d’un lloc

La paraula gentrificació ha passat, en pocs
mesos, de ser un terme desconegut a una
fórmula habitual en moltes converses.
Podríem dir que la gentrificació és, bàsicament, un procés de transformació
que experimenten determinades zones
urbanes (dins del marc econòmic capitalista) quan la seua població és parcial
o totalment desplaçada per l’arribada de
gent amb major capacitat econòmica.
El procés s’inicia en àrees que resulten
atractives per a potencials nous habitants,
en tindre una situació favorable dins del
territori (la centralitat de Russafa), una
idiosincràsia especial (el “sabor a poble”

de Benimaclet), potencialitats econòmiques (l’atractiu turístic de Ciutat Vella
o El Cabanyal)... En moltes ocasions,
aquestes zones han experimentat una certa degradació prèvia, ja siga per inèrcia del
mercat i desatenció de l’administració o
obeint a un pla urbanístic especulatiu.
Quan es donen aquestes situacions a un
barri, és probable que nova gent mostre
interés a viure-hi. Parlem de les que s’han
anomenat “classes creatives” (artistes,
universitaris, joves amb professions li-

Una dinàmica que fa que un
barri deixe d’estar a disposició del seu veïnat per a entrar
en un continu procés de venda i promoció cap a l’exterior

Aquesta revalorització genera interés per
part de l’administració (traduït en obres
públiques i inversió) i de classes socials
amb més capacitat adquisitiva, que se
senten atretes pel nou look, dinamisme i
comoditat que ara mostra la zona. Això
comporta un nou encariment de l’habitatge i el comerç i fomenta una altra sèrie
d’expulsions. Potser vos sona del que està
passant a Benimaclet o a Ciutat Vella.
Després, si hi ha perspectiva de creixement del mercat immobiliari i del sector
turístic, es pot donar una altra fase on
capitals estrangers (cada vegada menys
promotores locals tenen capacitat econòmica per a competir amb empreses internacionals) compren finques i solars com a
rendibles inversions. Aquesta etapa l’està
experimentant actualment Ciutat Vella.
Aquests processos generen un efecte centrífug que va passant d’un barri a un altre
quan, per exemple, els nouvinguts que
s’instal·laren en Benimaclet ja no poden

pagar els lloguers de la zona, es traslladen
a Orriols i generen allí una pujada dels
preus, que està començant a expulsar a la
gent més humil d’aquest barri.
Al final, la població més afectada és,
com sempre, la de menors recursos,
que dins d’aquesta lògica econòmica no
té capacitat per decidir on vol viure, i
s’ha de conformar amb els espais que el
mercat considera menys profitosos. Hui
en dia, un bon nombre de famílies pobres
se n’han hagut d’anar de la ciutat per instal·lar-se als pobles de l’àrea metropolitana, augmentant la jerarquització territorial de la ja molt segregada València.
Òbviament, aquestes fases representen
una simplificació, ja que la gentrificació
és un procés multifactorial, ràpid i muta-

La lògica de benefici està
esclafant el dret a l’habitatge
digne, i tots, d’una manera o
altra, estem espentant la roda
ble. En tot cas, estem parlant d’una dinàmica que fa que un barri deixe d’estar a
disposició del seu veïnat per a entrar en
un continu procés de venda i promoció
cap a l’exterior. A poc a poc, la lògica de
benefici està esclafant el dret a l’habitatge digne, i tots, d’una manera o altra,
estem espentant la roda.
El Rogle. Cooperativa Valenciana

El Rogle. Cooperativa Valenciana
633 889 439 / 963 066 798
elrogle.es
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FENT BARRI
Evitem entrar en la lògica del capitalisme fent propostes enriquidores de caràcter polític tenint
present el barri que ens envolta

El paper de la cultura en els processos
gentrificadors, ha tingut en la instal·lació
i en la producció dels artistes un dels seus
agents més dinàmics i influents.

Aquesta nova vida cultural converteix el
barri en objecte d’interès per tal de viure, deixant clar que Benimaclet “mola”;
creant a poc a poc una marca de barri,
d’oci i de comerç.

L’artista despolititzat englobaria una categoria que hui podria incloure a professionals com ara: gestor cultural, activista
cultural, dissenyadores, etc. Aquests
agents anomenats com “estil neo-bohemi” adquireixen rellevància com a classe
transformadora dels teixits urbans. Sent
la seua pròpia despolitització la que farà
que desapareguen perquè es converteixen
en una joguina d’un sol ús.

Aquesta nova vida cultural impulsada pels
pioners, obri les portes als agents especuladors i com a conseqüència:

Benimaclet i la seua
manera de gentrificar-se
La creació d’un barri cool sense haver
passat els processos de gentrificació
Els processos de gentrificació segueixen
normalment un patró típic: barris obrers,
migratoris i degradats, situats més o menys
cèntrics dins la ciutat, fet característic que
els fa atractius per a certs col·lectius de persones (pioners gentrificadors) amb interessos econòmics i culturals diferents dels del
veïnat originari.
La ubicació (perifèria) i la història lligada a l’horta i el treball al camp, fa que
Benimaclet trenque amb l’esquema típic
de gentrificació, però amb els efectes
pareguts. Ací no hem sofrit la degradació

del barri com a Russafa o al Cabanyal o no
de la mateixa manera, açò fa que siga més
difícil identificar-ho. Ací és un procés lent,
potser pel caràcter de poble fa més difícil
trobar-ho en relació a altres barris encara
que cada vegada és més visible per la pujada de preus d’habitatge i els interessos
especulatius d’inversos estrangers.
Entre altres factors les universitats van fer
de Benimaclet un punt estratègic per i
per a les estudiants, iniciant un procés on
aquestes van canviant a poc a poc les necessitats del barri.

La ubicació i la història lligada
a l’horta i el treball al camp, fa
que Benimaclet trenque amb
l’esquema típic de gentrificació

- Augmenta el preu de vida (habitatge, aliments, oci, etc.) Tot açò fa que les veïnes
amb menys recursos econòmics, que fins i
tot al principi de l’arribada d’aquests nous
habitants el veiessen amb bons ulls, ara visquen de manera precària o marxen, viure al
barri per menys de 400 euros de lloguer és
impossible, i comprar per a certes generacions ja és una cosa impensable.
- Instauració de serveis i comerços que
quasi totes responen a les necessitats dels
nous habitants, que sense adonar-se’n seran també aliment per al monstre capitalista que devora modes, i substitueix negocis
que estan per i per al barri.
- La moda com a efecte cridà, creant barris
elitistes i a gust del nou consumidor.
Per altres experiències sabem que aquest
canvi de model de barri pot fer que les
veïnes no senten el barri propi i els futurs usuaris tan sols el vegen com un objecte de consum més.

Entenem que la gran majoria dels pioners no
volen revalorar econòmicament barris i les
seues iniciatives i projectes en la gran majoria enriqueixen i dinamitzen la vida cultural d’un barri. Molts d’aquests agents
pioners que estan aterrant al barri vénen
d’altres barris, en què el procés gentrificador/capitalista del qual en un moment
van ser pioners, ara els ha expulsat. Però
la seua activitat cultural, comercial i artística obri quasi automàticament les portes
a una explotació de les possibilitats econòmiques d’un barri i l’expulsió de la població més precària.
Així doncs i després d’analitzar les raons i
conseqüències d’aquest tipus de processos,
treballem juntes i creem iniciatives sempre tenint en compte el nostre rol com
possibles agents promotors de la gentrificació. Evitem entrar en la lògica del
capitalisme fent propostes enriquidores de
caràcter polític tenint present el barri que
ens envolta.
CSOA l’Horta
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La ciutat està pensada
complint els rols de gènere:
l’esfera productiva és l’eix de
la vida

La Gentrificació no és un
nom de senyora, però quasi

La ciutat cuidadora com a alternativa a la
ciutat neoliberal
“Gentrificación no es un nombre de señora”, així es deia el projecte del col·lectiu
Left Hand Rotation que va sorgir per
analitzar el paper de la cultura als processos de gentrificació durant els anys
2010-2017. I és així, gentrificació no és
un nom de senyora però sí que són, les
dones, el sector de la societat més vulnerable a aquests processos. I ara veurem per què.
Recordem que hi ha moltes formes de
denominar aquest fenomen, gentrificació és un d’ells però també es pot parlar

de processos d’aburgesament i elitització
com a efecte d’una transformació urbana
amb la qual la població original és progressivament desplaçada per altra de major nivell de renda, com a conseqüència
de programes de requalificació d’espais
urbans estratègics. La complexitat es troba a l’impacte humà resultat d’aquestes
polítiques urbanes.
Aquests processos d’elitització es donen com a resultat d’unes polítiques
inspirades en l’urbanisme neoliberal.
Dissenyades per a “gestionar” la ciu-

Gentrificació no és un nom de
senyora però sí que són, les dones, el sector de la societat més
vulnerable a aquests processos

tat sota els paràmetres del denominat
city branding (ciutat-marca), parteixen
d’una concepció de la ciutat com a producte, siga un producte cultural o un
mercantil, i afavoreixen la concentració
en el centre de les ciutats de les classes adinerades o bé, no sempre coincideix, de la
Classe Creativa o Creative Class (Richard
Florida) desplaçant la pobresa a la perifèria. Aquests processos es poden donar
a través de diferents factors de segregació social: el mercat d’habitatge, per
exemple (contractes precaris a persones
vulnerables, majoritàriament les dones
de classe treballadora, les dones immigrants, dones majors i les dones discapacitades). L’assetjament immobiliari és
major sobre les dones grans que viuen a
soles, a través d’aquest mobbing immobiliari i l’expulsió de les dones grans de les
seues vivendes, es revaloren els immobles
donant-se així una feminització de la
pobresa, i fomentant un paisatge urbà
on l’artificiositat preval per damunt del
dret a la ciutat.
Si registràrem l’experiència quotidiana de
les dones dels barris populars de les nostres ciutats, veuríem que dones i homes
tenim una forma diferencial de viure la
ciutat. L’ús dels equipaments i serveis
vinculats a la cura és la diferència principal. La inseguretat de les zones deprimides, la manca de serveis com el transport

públic o l’atenció sanitària, la dificultat
per accedir a una vivenda digna, o poder
ocupar l’espai públic de forma igualitària,
etc. són només exemples de com la segregació social pot dificultar, i molt, la vida
de les dones en totes les seues esferes: la
personal, la productiva, la reproductiva
i la pública o social. La feminització de
la pobresa és innegable, les dones tenim
més dificultat en accedir a un treball, una
vivenda, una jubilació dignes, etc. Els
desplaçaments cap a les zones deprimides no fa més que empitjorar les nostres
condicions de vida. La ciutat tal qual la
coneguem ara, està pensada complint
els rols de gènere: l’esfera productiva
és l’eix de la vida. Així doncs, l’única

Enfront de la turistificació
desmesurada, la ciutat cuidadora com a motor econòmic
alternativa digna és la d’una planificació
urbanística que tinga en compte el valor
de cuidar per assolir una ciutat més sostenible, no sols en termes mediambientals,
sinó també en termes de gènere. Aconseguir una ciutat més justa, igualitària i segura implica dignificar la vida dels barris
populars, no excloent ni desplaçant sinó
incorporant la centralitat de la vida, sostinguda majorment per les dones, les dones populars, al centre de les ciutats.
Enfront de la turistificació desmesurada, la ciutat cuidadora com a motor
econòmic.
text: Mireia G. Gil
foto: Jose Bravo
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Quasi set anys d’activitats
culturals i socials promogudes per veïns al marge del
mercat i de les administracions públiques
Quines han sigut les claus per a l’èxit
d’aquesta iniciativa?

Tanca el Solar Corona
Com ha sigut possible?

I va arribar el dia. El dia que sabíem que
podia arribar en qualsevol moment. El dia
que anunciaven que s’acabava la cessió
del solar. Aquell dia en el qual la destinació final reservada per a aquesta parcel·la,
de poc més de 600 m² en ple centre de
Ciutat Vella, es duria a terme: construir
un edifici i urbanitzar una plaça. I tal com
l’assemblea es va comprometre en el seu
moment amb el propietari, trauen les seues
coses i se’n van agraïts.
Ara que tire la vista enrere m’adone de tot
el camí fet i de tot el que he après. No
ho negaré, sent una mica de tristesa per

deixar aquest lloc en el qual prou bones
estones he passat i a tanta bona gent he
conegut. Els objectes i els llocs ens guarden records, encara que no vulguem.
Però la sensació general que tinc és d’alegria i orgull per tot el fet, que és molt.
Jo vaig arribar al Corona a principis de
2014, vaig portar un moble i em vaig
quedar. Des del primer dia he sigut un
més del grup col·laborant, decidint i impulsant tasques i activitats.

El Corona porta en el seu
ADN moltes de les conductes
saludables que tota ciutat
necessita per a viure millor

1 Precarietat. Un solar o edifici abandonat, o que no s’espera la seua edificació
fins que les condicions econòmiques o
normatives milloren és una oportunitat.
Així es va entendre en l’inici, convertir
un brut solar en un jardí accessible per a
veïns és una aposta segura. La precarietat
permet afrontar totes les accions des del
present, tot és per a avui, i açò lleva molt
pes a l’hora de prendre decisions.
2 Obert. Tant les assemblees com l’espai
han sigut d’accés lliure, sempre. Cap de
les activitats realitzades al llarg d’aquest
temps ha limitat l’accés, ni invitació, ni
taquilla. El Solar Corona era espai públic,
gestionat per un grup de veïns.
3 Sense diners. Per a pertànyer a l’assemblea no va caldre abonar quota ni alta. El
finançament s’ha aconseguit a força de
donatius. S’ha fet molt fora de la lògica
del mercat, activitats per a xiquets realitzades pels mateixos pares, concerts, cinema i actuacions teatrals per les ganes de
fer i voluntarisme veïnal. Jardineria DIY.
Bricolatge extrem. Neteja col·lectiva.
4 Consens. Per a prendre qualsevol decisió s’ha de convèncer a tots. No és el més
pràctic, però no et deixes a ningú fora.
5 Llibertat. En el fons, i malgrat no haver

gaudit de finançament o ajudes econòmiques per part de les administracions
públiques, s’ha permès fer, hi ha hagut
confiança i l’assemblea sempre ha tingut
clara la seua vocació veïnal, la qual cosa
inclou no causar malestar. Autoregulació
i responsabilitat.
6 Naturalesa. Si hi ha alguna cosa necessària en el centre de la ciutat és més
naturalesa, més arbres. El Solar Corona
ha sigut un oasi per a poder relacionar-se
directament amb el món vegetal.
Pense sincerament que l’experiència ha
sigut molt positiva per a tots els que hem
passat pel Solar Corona siga de manera
més activa o només de visita puntual. No
m’agrada parlar de gentrificació perquè és
com centrar-se en les malalties d’una persona per a entendre el seu estat de salut,
quan el millor és fixar-se en l’alimentació,
l’activitat física, les hores de somni, etc.
En aquest sentit el Corona porta en el seu
ADN moltes de les conductes saludables
que tota ciutat necessita per a viure millor.
S’hauria de fer un esforç normatiu per
part de l’Ajuntament per a donar cobertura a aquest tipus d’espais? Estaria bé,
però sempre sense coartar la seua llibertat,
seria com regular el “mentrestant”, que
en realitat és la vida de les ciutats i no tant
l’urbanisme oficial que és un monstre
lent, pesat i a voltes inhumà.
Es tanca el Solar Corona, es tanca l’espai, però ens emportem les abraçades...
Javier Molinero Domingo (A.K.A. Sr. Mixuro)
Arquitecte i membre de l’assemblea del Corona
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Tallarins de carabassa i
llonganissa
La Pentola
Temps de preparació 40 minuts o una
ampolla de vi
Comensals 3
Dificultat Baixa
Ingredients
- 100 grams de tallarins
- 300 grams de carabassa (neta)
- 200 grams de llonganisses
- Timó al gust
- Vi blanc
- Sal i pebre
La Pentola
C/ Vicente Barrera Cambra s/n

HUMANS DE BENIMACLET 17

Elaboració
Pas 1 Posar l’olla amb aigua abundant a
bullir i afegir la sal.
Pas 2 Mentre l’aigua bull, esmollar la
llonganissa en una paella i saltejar-la amb
un poc de sal, pebre i vi blanc.
Pas 3 Una vegada cuinada la llonganissa,
la retirem de la paella i afegim la carabassa tallada en daus (sense pell ni llavors).
Afegim un poc d’aigua i la coem durant
25 minuts.
Pas 4 Quan l’aigua comence a bullir,
afegim els 300 grams de pasta i la coem
durant 6 minuts, després la retirem i guardem l’aigua.
Pas 5 Afegim la pasta a la paella amb la
llonganissa, la carabassa i l’aigua de la cocció. Cuinem durant 3 minuts.
Pas 6 Emplatem i afegim el timó.
Equip La Pentola

Ainoa, 27 anys
Activista, música i psicòloga
“Trencar la por és necessari. Teixir la valentia, també”

18 FENT CULTURA
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per molt que t’obstines no pots deixar
de fer i perquè pensàvem que seguia havent-hi un buit per a una proposta com
la nostra. I la veritat és que ha sigut una
de les millors decisions que hem pres mai.
Noteu que la vostra labor d’opinió,
crítica, dinamització i difusió transcendisca d’alguna manera? No ens agrada
aquest paper d’influencers o prescriptors
amb la qual alguna gent gaudeix. Som
periodistes i aquest no és el nostre treball.
Que després un poc del que hem escrit
o publicat tinga alguna transcendència
doncs sí, ens alegra, però sobretot si açò
significa més difusió per als protagonistes
de l’article en qüestió.

Verlanga
Feliç aniversari d’un mitjà necessari

Una de les plataformes més actives de l’escena cultural valenciana compleix anys i
ho celebra en el barri de Benimaclet. Van
nàixer, van créixer, es van consolidar i van
guanyar el respecte popular, es van retirar,
se’ls va trobar a faltar... i han tornat. Fort
l’aplaudiment. Després d’uns anys d’estar
a peu de carrer i bussejar en les catacumbes de la cultura de la ciutat apel·lem a
la seua visió adquirida en aquest temps i
parlem amb Rafa Rodríguez, un dels pilots de la nau Verlanga.
Què va ser el que va esperonar la iniciativa Verlanga? Som periodistes, sempre
ens ha agradat molt la cultura i la nostra
ciutat, així que decidim inventar-nos el

nostre propi treball en plena crisi. Verlanga es diu Verlanga perquè ens sentim molt
propers de l’ideal de vida tant de Luis
García Berlanga com del seu fill Carlos i
com ho projectaven en els seus projectes
artístics. La seua frescor, el seu hedonisme, el seu afany per conèixer i descobrir
coses, el Mediterrani, el bon humor, els
amics, ... Porta V per a evitar possibles
problemes legals i per València és clar.
Alterneu Verlanga amb altres treballs i
consta l’esforç per a mantenir una regularitat fidel amb els seus alts i baixos, de
fet vau estar un temps de retirada. Què
vau reformar i vau reafirmar per al retorn? Tancarem perquè vam anar perdent
publicitat i sempre l’objectiu de Verlanga
ha sigut i és que siga rendible econòmicament. Vam tornar perquè hi ha coses que

Què ens dius sobre l’escena musical en
Benimaclet? Tan apetitosa i variada com
la seua oferta gastronòmica. I és que, com
canten La Perruquera, “la màgia i el misteri, el soroll i el silenci, presents en els
carrers de Benimaclet, muralles impossibles, fronteres invisibles, en aquest califat
independent”, solament pot donar coses
bones.
Els Aperitivers de Verlanga en coalició
amb Tulsa han fidelitzat el públic i són
un clàssic per la seua constància, qualitat i varietat. Quin balanç tens sobre
aquest tema? En aquesta segona etapa
de Verlanga hem deixat sols els nostres
amics de Tulsa al comandament dels Aperitiver. El temps que vam estar formant
part d’ells (ara també ho fem, però com
a públic) va ser una experiència magnífica
i vam fer un munt d’amics. El balanç no
pot ser més positiu. Jo especialment recor-

de el primer Aperitiver, possiblement un
dels millors i més sentits concerts que he
vist mai de Julio Bustamante.
Dins de la ruleta dels barris de moda,
com creieu que influeix la gentrificació
respecte a la cultura? Malament, molt
mal, com ocorre amb tantes altres coses que es veuen afectades. A aquest pas
hauríem de fotografiar tots els barris de
València per a recordar com eren en un
futur, perquè com se seguisca estenent
aquest fenomen, serem la ciutat sense
identitat.

Van nàixer, van créixer, es
van consolidar i van
guanyar el respecte popular,
es van retirar, se’ls va trobar
a faltar... i han tornat.
Fort l’aplaudiment.
En què consistirà la festa d’aniversari
en Tulsa del 12 de maig? Serà una festa
de no-aniversari perquè realment ja no
tenim aniversari com a tal perquè vam
nàixer, vam morir i vam renàixer. Amb
quina data de les dues ens quedem? Doncs
amb cap. Serà el 12 de maig, en Tulsa, a
les 20h, i amb l’actuació de Parade. Ballar
abans del sopar és una de les millors coses
que es poden fer. Si algú vol portar-nos
regals, els admetrem molt agraïts.
Entrevista per Antonio J. Iglesias

Aniversari Verlanga + Parade
Dissabte 12 - 20h
Tulsa Café C/ Juan Giner, 11
L’entrevista completa a la nostra web
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Impossible desprendre’s de
l’olor de l’asfalt, del xiulit del
metro, dels vapors del tràfic
en la cara, del sabor salat
dels estius en una ciutat
“Raymond pensaba que debía cuidar de
mí, pero no tenía ganas. Cuando me dejó,
fue él quien se quedó con el estómago vacío, porque necesitaba una madre y una
hermana y una mujer que le chupara la
polla y, en general, le instruyese.”

Amor Fou

Última vella-nova novel·la de Marta Sanz
Amor Fou és l’última vella-nova novel·la
de Marta Sanz, autora de l’esplèndida La
lección de anatomía, Farándula o Black,
Black, Black. I diem nova-vella novel·la
perquè, encara que s’acaba de publicar, el
text porta escrit des de 2004 i dormint en
un calaix. Aquesta és la nova versió d’una
novel·la que quasi mata a la seua autora
(en sentit figurat), l’OBRA que acaba amb
l’AUTORA.
Marta Sanz va gratant amb la seua ungla
literària les crostes de l’ànima, deixant a
l’aire la delicada pell que s’amaga davall la
ferida. Amor Fou és un diàleg o, potser més

precís, un monòleg en paral·lel entre Raymond i Lala, que conformen un triangle
amorós. Raymond com a voyeur de l’actual
relació amorosa de la seu exparella amb
Adrián. Raymond pidolaire, exigint el seu
paper en el sainet domèstic, inquisitorial,
reclamant el seu espai en la llar. Lala ferida,
amb l’ànima i la memòria, amb els records,
en carn viva. Lala apoderant-se del seu espai i de la seua actual vida sense Raymond,
de la seua felicitat senzilla.

Una narració tant íntima
com escarpada, tant
delicada com dolorosa. Suau
i aspra a l’uníson. Quirúrgica,
meticulosa i quotidiana al
mateix temps

Però Amor Fou és un poc més que una
història de desamor. Amor Fou parla de la
societat actual, parla de l’aporofòbia, de
les cases ocupades, de la classe mitjana,
de la gentrificació, de l’entorn urbà, de
l’egoisme, de la nostra educació afectiva-sexual, de les nostres aspiracions i
fantasies domèstiques. És una història
que passa cada dia en cada minut en qualsevol ciutat. Impossible desprendre’s de
l’olor de l’asfalt, del xiulit del metro, dels
vapors del tràfic en la cara, del sabor salat
dels estius en una ciutat.
“En cuanto a mí, yo soy el hombre que
hace ya muchos años bajó de tres en tres las
escaleras sin mirar atrás. Se agarró al pomo
metálico del portal y tiró de él con todas
sus fuerzas hasta vencer la resistencia del
fleje y el peso del hierro. Resopló. Escuchó
la precipitación y la fuerza de otros pasos
que, sin esperar el ascensor, volaban detrás
de él, persiguiéndole. El hombre que dio
un salto para llegar a la calle, superando los
dos últimos escalones, y echó a correr por
la cuesta. Tenía como horizonte una plaza

y el hueco salvador de la boca del metro.
No miró atrás ni un solo segundo, pero
seguía escuchando las pisadas de quien
corría detrás de él. También oía su propio
jadeo, la respiración que no se le cortaba
del todo y que solo era un ruido interior
que le impedía percibir los pitidos de los
coches. Una voz que le estaba llamando a
sus espaldas”.
Magistralment prologat per Isaac Rosa,
que escruta l’univers literari de l’autora,
que ens agafa de la mà per a fer-nos de guia
i que no ens perdem en una narració tant
íntima com escarpada, tant delicada com
dolorosa. Suau i aspra a l’uníson. Quirúrgica, meticulosa i quotidiana al mateix
temps.
Llegir a Marta Sanz és pur gaudiment literari. Un plaer quasi masoquista perquè la
seua escriptura t’arrapa l’ànima i la consciència fins a fer-te sagnar, fins a mostrar-te
la teua cicatriu però també un delecte el
fet d’acariciar amb la mirada la qualitat de
la seua escriptura sempre precisa, sempre
certera, encara que es recree en la narració.
“Raymond se puso a jugar a las casitas,
justo delante de nosotros, con una mujer absolutamente loca que tanto Adrián
como a mí nos daba pena y miedo, porque
-voy a pontificar- lo que da pena aterra, y
lo que aterra se odia. Ergo odiamos lo que
nos apena”.
text: Alodia Clemente
fotografia: Julia Reoyo (Caixa Fosca)

La Rossa. Llibres en femení
C/ Enric Navarro, 26
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a Maria Teresa durant tot un dia intentant parlar amb Enrique, la seua parella.
I aquest no contestava. Podem veure a
Maria Teresa passar per tots els estats possibles durant eixe dia. La primera vegada
que ho vaig veure i ho vaig escoltar, alguna cosa es va moure dins de mi. Em vaig
preguntar: Qui no ha sigut alguna vegada
Maria Teresa? Em vaig veure a mi mateixa
així! Vaig reflexionar i vaig entendre que
tots podem arribar a ser obsessius amb
diferents coses...

I leave the lights on
Entrevista a Victoria P. Miranda
Què és I leave the lights on? És un solo
de dansa i teatre que parla del trastorn
obsessivocompulsiu. Podem dir millor
que es recolza en el TOC per a tractar de
l’ésser humà. Qui no ha tingut alguna obsessió en la seua vida?
El teu solo sorgeix d’un curtmetratge
construït a partir d’una cinta d’àudio
antiga que conté una conversa entre
una parella. Què et va cridar l’atenció
per a decidir reinterpretar aquesta història? Aquest solo naix d’un curtmetratge que s’anomena Ni una sola palabra de
amor, d’un director argentí. El director
va comprar un contestador a un mercat
i dins hi havia una cinta on s’escoltava

Aleshores vaig començar a indagar en el
TOC. És cert que és una malaltia molt
dura i perillosa duta a grans extrems on
la gent perd treballs, parelles, família. Em
van interessar eixos llocs, i sobretot em
va interessar eixe lloc de mi. Qui no ha
escoltat una cançó, milions de voltes repetidament quasi obsessivament perquè ens
recorda algú?
En quins aspectes del quotidià creus
que ix a la llum el nostre costat més
obsessiu? Crec que el nostre costat més
TOC ix en molts aspectes, però potser en
l’amor siga el més conegut. Després jo diria, en el treball. Pels artistes segur, inclòs
potser el posaria abans que l’amor...
Per què creus que treballar amb el físic
és una bona ferramenta per a tractar
aquests temes? Crec que és molt impor-

Qui no ha escoltat una cançó,
milions de voltes repetidament
quasi obsessivament perquè
ens recorda algú?

“Ens has deixat amb un
somriure congelat”

Estem pels teus drets.
Viu-los.

tant per a aquest tipus de treball, ja que
l’espectador pot sentir amb el cos. El cos
fa arribar molta informació que a vegades
el cap no processa de la mateixa manera.
Quines sensacions experimentes en
representar l’obsessiu i compulsiu a
través del teu cos? En l’àmbit personal,
és molt complex aquest solo. Em mouen
moltes coses. Amb el temps i des que vaig
començar a crear-lo m’he adonat que
tinc moltes obsessions. Quan interprete
el solo és com al curtmetratge i allò que
vaig dir, passe per molts estats, records,
sensacions. Aquest solo és molt important per a mi. He de reconéixer que sempre acabe plorant.
Què busques generar en el públic? Realment busque empatia amb eixa persona...
Que en realitat podrien ser elles mateixes.
Una frase que em van dir després de veure
el solo i perquè se’m va quedar gravada:
“Ens has deixat amb un somriure congelat”. Crec que en molts moments la gent
se sent identificada amb aquest personatge. També he de reconéixer que el solo és
molt de dones. Elles se senten més connectades.
Entrevista: Alejandro Murcia
Fotografia: Pollobarba

I leave the lights on
17, 18, 19 i 20 de maig - 20.30h
Teatro Círculo

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

www.elrogle.es
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dia estava rodejat d’hortes i es percebia
com un lloc relativament allunyat del nucli urbà. “Semblava que anàvem a la fi
del món”, conta una de les xiquetes que,
seguint la tradició, es desplaçava al lloc en
Pasqua per a celebrar la festivitat junt amb
els seus familiars i amics i amigues.
Es va convertir en hàbit anar a la Patatera
a celebrar la Pasqua, i els grups de joves es
reunien allà, elles amb davantals i cistelles
plenes de mones, llonganisses de Pasqua i
begudes com la ‘zarzaparrilla’, la llimonada i la ‘mirinda’, les quals es compraven a
la tenda de la senyora Magdalena, situada
a la cantonada d’Emili Baró amb Poeta
Asins.

L’Arena Auditorium
El paisatge urbà canvia amb freqüència,
més si cap en una ciutat tan dinàmica
com a València. Els comerços obren i desapareixen, alguns dels edificis més antics,
per desgràcia, també han desaparegut,
mentre que altres han quedat abandonats,
oblidats i sense cap funció. És el cas de
l’edifici anomenat Arena Auditorium en
Benimaclet. Originàriament era un magatzem de creïlles, on es pesaven i distribuïen als diferents mercats de València.
On treballaven tant homes com dones, les
quals feien els sacs on es transportaven les
creïlles i treballaven en la sembra i recollida de la collita. El lloc era conegut com
“la Patatera” i es trobava al carrer principal de Benimaclet, Emili Baró, però al seu

Una vegada a l’any el lloc es convertia en
un espai de reunió, on les famílies s’ajuntaven i els i les joves podien jugar a botar
la comba a la darrera part, la qual estava
asfaltada, a més de dedicar-se com a mode
de joc a espigolar les creïlles als camps del
voltant.
El 29 de desembre de 1983, la Patatera
va passar a ser la discoteca Pachá Auditorium, una sala d’esdeveniments de tot
tipus i inclòs s’arribaren a gravar programes de televisió. Per diversos factors, la
discoteca va canviar de mans, i va passar a anomenar-se Arena Auditorium,
aconseguint atraure a grups de fama internacional com Radio Head i Depeche

Aconseguint atraure a grups
de fama internacional com
Radio Head i Depeche Mode

El rebombori nocturn i l’entrada de drogues va posar en
conflicte l’harmonia veïnal
Mode, entre altres, situant a Benimaclet
al mapa com un barri clau en l’àmbit
musical i de l’oci nocturn.
Amb el pas dels anys, Emili Baró va deixar
de ser el camí de la diligència, per convertir-se en un carrer de capital importància
abarrotada d’edificis alts, símptoma del
creixement del barri. El rebombori nocturn i l’entrada de drogues va posar en
conflicte l’harmonia veïnal i finalment,
amb les protestes i el possible minimitzat
marge de guanys, la discoteca va tancar,
quedant l’edifici abandonat durant anys.
Cal destacar que l’edifici tornarà a
obrir les seues portes, reconvertit en un
supermercat -un altre més en un carrer
abarrotat d’ells-, encara que respectant la
seua façana i part de la seua estructura,
la qual cosa sembla insuficient. El nostre
barri actualment es reconeix com un dels
més bohemis de València i un barri que
es regeix per la inquietud cultural que requereix espais socials que acullen la dinàmica activitat cultural dels seus veïns. És
una llàstima que un edifici emblemàtic
no arribe a convertir-se en un espai per al
barri, siga en forma de mercat o com centre cultural on poder realitzar activitats i
actes de tot tipus, des de la representació d’obres teatrals a l’exposició d’obres
artístiques.
Miguel Asensio
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música/dansa
teatre

salut
xiquetes/ts

art
artesania

jocs
literatura/llengües

Dilluns

20:00

meditación donación

Gobinde Alboraya

10€/clase

45€/mes

20:25

Hatha ioga

Centre Mompó

45€/mes

-

20:30

Kundalini ioga

Centre Mompó

45€/mes

Jardin C/ Guardia Civil

30€/mes

20:30

Teatro de improvisación

La Pina Submarina

Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

50€/mes

20:30

Clase Regular Lindy Hop

Satchmo

35€/mes

Club Tejedorxs

Entre agujas y ganchillos

25€/mes

20:30

Yoga dinámico

Samadhi

25-45€/m

11:00

Hatha Yoga + Info: 620 221 847 (Yolanda)

Fusionart

18€/mes

21:00

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

11:35

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

12:00

Taller De Ingles + Info: (Daniel) 711 738 445

Fusionart

14:30

Yoga dinámico

Samadhi

15:30

Pilates

15:30

Yoga aéreo

15:55

8:30

Ashtanga ioga

Centre Mompó

9:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

10:00

Chen Taiji (Shen Yi)

10:30
11:00

-

30€/mes

Dimarts

20€/mes

9:30

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

25-45€/m

9:30

kundalini yoga

Gobinde Alboraya

A Contar Mentiras

-

9:30

Yoga dinámico

Samadhi

Gobinde Alboraya

10€/clase

10:00

KungFu (Bagua y Xingyi) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

50€/mes

Pilates

Centre Mompó

40€/mes

10:00

Clases De Pilates Postural + Info: 622055590

Fusionart

25€/mes

16:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

-

10:30

Pilates para embarazadas

A Contar Mentiras

16:30

Pilates

A Contar Mentiras

-

11:00

Taller de grabado y estampaciòn

Escuela Meme

16:55

Pilates terapéutic

Centre Mompó

45€/mes

11:00

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

17:00

Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

50€/mes

11:00

Pilates

Samadhi

17:30

Club Tejedorxs

Entre agujas y ganchillos

25€/mes

11:30

Pilates con bebés

A Contar Mentiras

17:30

Yoga para peques

Samadhi

25€/mes

11:30

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

17:55

Pilates

Centre Mompó

40€/mes

12:00

Hatha ioga

Centre Mompó

18:00

Danza Africana + Info (Moukhamet) 632385529Fusionart

20€/mes

12:15

Yoga dinámico

Samadhi

18:30

kundalini yoga

Gobinde Alboraya

10€/clase

14:00

La Bajoquera Mágica

Escuela Meme

18:30

Teatro de improvisación

La Pina Submarina

15:30

yoga aéreo

Gobinde Alboraya

18:35

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

19:00

Hatha ioga

Centre Mompó

19:00

Authentic Jazz

19:00

Taichi Chi kung

19:15

Pilates

19:30

Salsa Cubana + Info: 696 810 012

19:45

Chen Taiji (Shen Yi)

10€/clase
25-45€/m

40€ /mes
25€/mes
25-45€/m
45€/mes
25-45€/m
3€/dia
10€/clase

-

16:50

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

45€/mes

17:00

Pilates per a embarassades

Centre Mompó

Satchmo

35€/mes

17:00

Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda)

Fusionart

Samadhi

25-30€/m

17:30

Pilates

Samadhi

Centre Mompó

40€/mes

18:00

Hatha ioga

Centre Mompó

45€/mes

Fusionart

25€/mes

18:00

Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda)

Fusionart

18€/mes

Plaza trece rosas

30€/mes

18:00

Music Together en familia (de 0 a 5 años)

La Pina Submarina

45€/mes
18€/mes
25-45€/m
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18:30

Taller de escritura creativa

Escuela Meme

20€/mes

12:00

Clases De Técnica Vocal +Info: Leya 658538278 Fusionart

18:30

hatha yoga

Gobinde Alboraya

10€/clase

14:30

Yoga dinámico

Samadhi

18:45

Kundalini Yoga

Satchmo

30€/mes

15:30

Pilates

A Contar Mentiras

19:00

capoeira angola

CSOA L'Horta

16:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

19:00

Taller de teatro

Escuela Meme

30€/mes

16:55

Pilates terapéutic

Centre Mompó

Esperanzarecicla

20€/mes
25-45€/m
45€/mes

19:00

Clases de costura a la carta

-

17:00

Espai de crianca

Escuela Meme

19:00

Clases De Técnica Vocal +Info: Leya 658538278 Fusionart

20€/mes

17:00

Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

50€/mes

19:00

Clase Regular Lindy Hop

Satchmo

35€/mes

17:30

Club Tejedorxs

Entre agujas y ganchillos

25€/mes

19:00

Yoga dinámico

Samadhi

25-45€/m

17:30

Clases De Sevillanas + Info: 622 125 658

Fusionart

20€/mes

19:20

Pilates

Centre Mompó

40€/mes

17:30

Sintonía de colores, pintura de 3 a 100 años

La Pina Submarina

20:00

Yoga aéreo

Gobinde Alboraya

10€/clase

18:30

Taller de foto digital

Escuela Meme

20:30

Pilates

Centre Mompó

40€/mes

18:30

Clases De Flamenco + Info: 622 125 658

Fusionart

20:30

Hatha ioga

Centre Mompó

45€/mes

18:35

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

20:30

danza Tribal clásica (ATS) II

La Pina Submarina

18:45

Danza oriental - Energía femenina

Samadhi

25€/mes

20:30

Yoga dinámico

Samadhi

25-45€/m

19:00

Hatha ioga

Centre Mompó

45€/mes

20:45

Clase Regular Lindy Hop

Satchmo

35€/mes

19:00

Popping

La Pina Submarina

21:00

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

30€/mes

19:30

Clase Regular Lindy Hop

Satchmo

35€/mes

19:30

Danza Africana (2h)

Satchmo

45€/mes

Dimecres

20€/mes
-

8:30

Ashtanga ioga

Centre Mompó

45€/mes

19:30

Danza Africana + Info (Aly) 632 184 083

Fusionart

25€/mes

9:00

Chen Taiji (Shen Yi)

Jardin C/ Guardia Civil

30€/mes

19:45

Chen Taiji (Shen Yi)

Plaza trece rosas

30€/mes

9:15

Pilates

A Contar Mentiras

-

20:15

Ashtanga ioga

Centre Mompó

30€/mes

9:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

-

20:15

Tribal Hard

La Pina Submarina

9:45

Pilates (4 horaris diferents)

Centre Mompó

45€/mes

20:30

Pilates

A Contar Mentiras

10:00

Yoga para embarazadas

Samadhi

50€/mes

20:30

Yoga dinámico

Samadhi

25-45€/m

10:30

Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

50€/mes

21:00

Lindy Hop Iniciación

Satchmo

35€/mes

10:30

danza Tribal Fusión II

La Pina Submarina

21:00

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

11:00

Club Tejedorxs

Entre agujas y ganchillos

25€/mes

11:00

Hatha Yoga + Info: 620 221 848 (Yolanda)

Fusionart

18€/mes

9:30

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

11:35

Costura a la Carta - Reserva tu plaza!!

Esperanzarecicla

15€

9:30

Yoga dinámico

Samadhi

12:00

Pilates para mamás y papás con bebés

A Contar Mentiras

10:00

KungFu (Bagua y Xingyi) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

-

-

30€/mes

Dijous
25-45€/m
50€/mes
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10:00

Clases De Pilates Postural + Info: 622055590

Fusionart

25€/mes

20:30

Pilates

Centre Mompó

10:00

Danza Contact

La Pina Submarina

25€/8€

20:30

Hatha ioga

Centre Mompó

45€/mes

10:30

Danza Clásica

A Contar Mentiras

-

20:30

Yoga aéreo

Gobinde Alboraya

10€/clase

11:00

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

25€/mes

20:30

Lindy Hop Iniciación

Satchmo

35€/mes

11:00

Pilates

25-45€/m

20:30

Yoga dinámico

Samadhi

25-45€/m

Samadhi

11:40

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

12:00

Hatha ioga

Centre Mompó

12:15

Yoga dinámico

Samadhi

12:30

Danza Contemporánea

A Contar Mentiras

15:30

Acupuntura

Escuela Meme

15:30

yoga aéreo

Gobinde Alboraya

-

40€/mes

Divendres

45€/mes

9:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

25-45€/m

9:45

Pilates

Centre Mompó

45€/mes

10:30

Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

50€/mes

11:35

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

12:00

Tribal Jam®

La Pina Submarina

10€/clase

-

-

16:00

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

-

16:45

Estiramientos de cadenas musculares

Samadhi

17:00

yoga para embarazadas

Gobinde Alboraya

10€/clase

17:00

Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

50€/mes

17:00

Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda)

Fusionart

18€/mes

17:00

Claqué Nivel 1

Satchmo

40€/mes

17:30

Costura creativa

Entre agujas y ganchillos

35€/mes

17:40

Danza Contemporánea para non@s

La Pina Submarina

17:30

Pilates

Samadhi

25-45€/m

18:00

Taller de poesía

Escuela Meme

18:00

Hatha ioga

Centre Mompó

45€/mes

18:00

Claqué Infantil

Satchmo

40€/mes

18:00

Taller de esparto

Escuela Meme

25-30€/m

18:00

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

18:00

Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda)

Fusionart

18:00

Break dance

La Pina Submarina

18:45

kundalini yoga

Gobinde Alboraya

10€/clase

19:00

Taller de teatro

Escuela Meme

30€/mes

19:00

Clases De Tango Argentino + Info: 677 031 564 Fusionart

19:00

Lindy Hop Iniciación

19:00

18:30

Meditación tibetana

Samadhi

-

18:40

danza Tribal clásica (ATS) I (iniciación)

La Pina Submarina

18€/mes

19:00

Claqué Inicación

Satchmo

19:40

Danza Tribal Vintage

La Pina Submarina

9:50

Yoga

La Pina Submarina

20€/mes

11:00

Taller de grabado y estampaciòn

Escuela Meme

Satchmo

35€/mes

11:00

Swinging Together (Papas + peques)

Satchmo

Grupo Iniciación Authentic Jazz (individual)

Spirit Benimaclet

35€/mes

11:00

Danza Tribal Fusión (medio-avanzado)

La Pina Submarina

19:00

Yoga dinámico

Samadhi

19:15

Kundalini ioga

Centre Mompó

45€/mes

19:20

Pilates

Centre Mompó

40€/mes

20:20

Authentic Jazz - Iniciación

Satchmo

35€/mes

25-45€/m

35-45€/m

-

40€/mes

Dissabte
40€/mes
-

PLÀNOL 33
Caminito
Carabasser
Carabasseta
El Aprendiz
El Rogle
Glop
Gruseco
La Culona
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
10 ganchillos
40
11 Escuela Meme
41
12 Esperanzarecicla
42
13 Fusionart
43
14 La Gramola
44
15 Itamora
AV
16 Kaf Café
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 Spirit Benimaclet
26 Tallafocs
27 Teatre Círculo
28 El Terra
29 Tulsa Café
1
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exposició
gastronomia
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Divendres
Dissabte4 6
Presentació poemari "I" de Jorge Brunete

Dimarts 1

La Repartidora

10:00

Expo "Errenaif la mirada intima" Rosa Remón Royo Itamora

-

10:00

Concurso "fotografía tu alacena/despensa" ¡sin plásticos! La Comanda

10:00

Concurso "fotografía tu alacena/despensa" ¡sin plásticos! La Comanda

-

19:00

Gourmet Knights : Tapas: Alta Cocina en pequeño formato La Ola Fresca

20:00

Cocktail Day (hasta las 01:30)

London

20:15

Charla sobre PNL

Samadhi

Kafcafé

20:30

hoy no se fia. guerrilla impro

Teatro Círculo

Tulsa

21:30

Noche Africana - Concierto: Hermanos Thioune + Mercadillo Fusionart

21:30

Purahéi Paraná , música Latinoamericana. (Violín, guitarra y voz) Kafcafé

23:00

DJ: (Afro/Reggae para Bailar).

20:30
Dimecres
10Microabierto a cantautores y poetas
21:00

Degustación Asiática

3€

Dimecres 2
Concurso "fotografía tu alacena/despensa" ¡sin plásticos! La Comanda

18:00

Cervesa i tapa internacional i solidària

terra

19:00

Aperitivo Italiano

La Bufala

10:00

Concurso "fotografía tu alacena/despensa" ¡sin plásticos! La Comanda

20:00

Ginclub (hasta las 01:30)

London

10:00

Formación Terapia de Sonido

21:00

Pencil up: Juego de palabras

Clandestí

Diumenge
7
12:00
Presentació-vermut
de "Terra de ningú"

La Repartidora

21:00

Noche de pizza (pizza a 5€)

La Pentola

5€

14:00

Menú Especial fin de semana

Tallafocs

21:00

Degustación: 8 piezas de sushi

Tulsa

3€

18:00

Actuació de la Batucada Embolic al Benimaclet T'estime Plaça de Beni

21:30

Klaro de luna, Folk Pop, multi-instrumentistas

Kafcafé

18:30

Presentación cortos valencianos. Cine y ciudad

El Terra

21:30

Músicas del Mundo: The Lighters

Tallafocs

19:00

Espectáculo: Gala De Magia (Para todo público)

Fusionart

Spirit Benimaclet

19:00

Gourmet Knights : Tapas: Alta Cocina en pequeño formato La Ola Fresca

19:00

Clandestino Spirit Benimaclet

Plaza de Beni

20:00

Blues: Big Hollers

Clandestí

22:00
JAM de Lindy Hop
Dijous
11 3
Dijous
10:00

Concurso "fotografía tu alacena/despensa" ¡sin plásticos! La Comanda

19:00

Authentic Jazz

Spirit Benimaclet

20:00

Speak English : Informal language practice

La Ola Fresca

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kafcafé

21:00

Aperitivo (bebida+tapa por 2,50€)

La Pentola

2,50€

5€
2,50€

11€

Fusionart

10:00

-

-

Dissabte 5
Samadhi

150-170€
15€

20:00
Aperitiver: Carlos Luna con Clara de Luna
Dilluns 8
20:30
hoy no se fia. guerrilla impro

Tulsa

21:30

Fusionart

5€

Kafcafé

8€

Velada poética con música en vivo

21:30
Luis Fercán. Gira Grieta
Dimarts
23:00
DJ:9(Reggae y buen rollo…)

Teatro Círculo

5€

n
11€

Fusionart

21:00

Taller gratuito iniciación al Lindy Hop

Clandestí

21:00

Jam Lindy Hop

Clandestí

21:30

Los Jueves Flamencos, con Valeriano Gonzalez e invitados

Tallafocs

10:00

Concurso "fotografía tu alacena/despensa" ¡sin plásticos! La Comanda

22:00

Jam de lindy hop

Clandestí

10:00

Formación Terapia de Sonido

Samadhi

22:30

Jam de improvisación

La Gramola

11:00

Brunch: 'when breakfast meets lunch'

La Ola Fresca

Diumenge 6
150-170€
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18:00

Meditación activa de Osho + Rebirthing

Samadhi

19:00

Jam de danza contact y Via Jam (salida a la calle)

La Pina Submarina

20:30

hoy no se fia. guerrilla impro

Teatro Círculo

12-20€

20:00

Speak English : Informal language practice

La Ola Fresca

5€

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kafcafé

11€

20:30

a imágen y semejanza. jéssica martín

Teatro Círculo

21:00

Aperitivo (bebida+tapa por 2,50€)

La Pentola

-

21:30

Los Jueves Flamencos, con Valeriano Gonzalez e invitados

Tallafocs

22€

22:30

Jam de improvisación

La Gramola

Dilluns 7
10:00

Concurso "fotografía tu alacena/despensa" ¡sin plásticos! La Comanda

17:30

Top Funny Rainbow

Entre Agujas y Ganchillos

20:00

Homenagem a José Alfonso, autor d "Grândola"

Kafcafé

21:30

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

10:00

Concurso "fotografía tu alacena/despensa" ¡sin plásticos! La Comanda

18:00

Taller de Yoga Aéreo. “Dale alas a tu práctica de Yoga”

10:00

Concurso "fotografía tu alacena/despensa" ¡sin plásticos! La Comanda

19:00

Gourmet Knights : Tapas: Alta Cocina en pequeño formato La Ola Fresca

Cocktail Day (hasta las 01:30)

London

20:30

a imágen y semejanza. jéssica martín

Teatro Círculo

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kafcafé

21:30

Homenaje a Django: The Rain Art Quartet (Jazz Manouche)

Fusionart

21:00

Degustación Asiática

Tulsa

21:30

Múndo chillón

Kafcafé

21:30

Noche de Jazz: Pra Você e invitados , Bossa Nova JazzTallafocs

23:00

DJ: Electro Swing, Nu Jazz, Soul and Blues Remix P/Bailar Fusionart

-

3€

Dimecres 9

20€

Gobinde. Yoga

20:00

11€

Dissabte 12
-

10:00

Concurso "fotografía tu alacena/despensa" ¡sin plásticos! La Comanda

20€

10:30

Taller: técnicas de PNL

Samadhi

25€

2,50€

14:00

Menú Especial fin de semana

Tallafocs

15€

17:00

Taller Laboratorio Tribal

La Pina Submarina

London

18:00

Taller: La Danza de los Sentidos

Samadhi

Clandestí

19:00

Gourmet Knights : Tapas: Alta Cocina en pequeño formato La Ola Fresca

5€

19:30

Concierto: El Gato y el Zorro (Clásicos de Italia)

Fusionart

3€

20:00

Aniversario Verlanga + Aperitiver: Parade

Tulsa

20:30

a imágen y semejanza. jéssica martín

Teatro Círculo

21:30

Noche Tango con: Mariano Siccardi & Nelson Scarlatto +.. Fusionart

10:00

Concurso "fotografía tu alacena/despensa" ¡sin plásticos! La Comanda

17:30

Iniciación a las Agujas

Entre Agujas y Ganchillos

18:00

Cervesa i tapa internacional i solidària

terra

19:00

Aperitivo Italiano

La Bufala

20:00

Ginclub (hasta las 01:30)

21:00

Noche de juegos de mesa

21:00

Noche de pizza (pizza a 5€)

La Pentola

21:00

Degustación: 8 piezas de sushi

Tulsa

21:30

Microabierto poetico temático. Anverso

Kafcafé

21:30

Músicas del Mundo: Natali McPears y Pablo Monleón Tallafocs

JAM de Lindy Hop
Dijous 10

9€

Divendres 11

Dimarts 8

22:00

5€

Spirit Benimaclet

10:00

Concurso "fotografía tu alacena/despensa" ¡sin plásticos! La Comanda

19:00

Presentació poemari Tex-ures

La Rossa

-

21:30

Noche Tango concierto + Bailarines: Ginette y Alfonso +

Fusionart

21:30

Blue Caraban

Kafcafé

23:00

DJ Ginette Montenegro: (Tango para bailar).

Fusionart

-

10€

5€
11€

6€
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Diumenge 13

21:00

Degustación: 8 piezas de sushi

Tulsa

21:30

Billy Pagán. Acústico

Kafcafé

La Pina Submarina

21:30

Músicas del Mundo: The Zippy Zappers

Tallafocs

La Ola Fresca

22:00

JAM de Lindy Hop

Spirit Benimaclet

10:00

Concurso "fotografía tu alacena/despensa" ¡sin plásticos! La Comanda

10:30

Taller Laboratorio Tribal

11:00

Brunch: 'when breakfast meets lunch'

12:30

Clandestino Lindy Hop

Plaza Benimaclet

13:30

Aniversario de la Bufala: Concierto de Gilbertástico La Bufala

18:30

Taller: Tantra como herramienta terapéutica

Samadhi

19:00

La Jam Jazz del diumenge

Clandestí

20:00

Flamenco, Gitarra y voz

Kafcafé

20:30

a imágen y semejanza. jéssica martín

Teatro Círculo

-

Dijous 17
-

19:00

Xarrada afectiu-sexual

La Rossa

8-15€

20:00

Speak English : Informal language practice

La Ola Fresca

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kafcafé

20:30

I leave the light on. victoria p miranda

Teatro Círculo

21:00

Aperitivo (bebida+tapa por 2,50€)

La Pentola

21:00

Clase gratuita Iniciación al Lindy Hop

Clandestí

21:00

Jam Lindy Hop

Clandestí

21:30

Los Jueves Flamencos, con Valeriano Gonzalez e invitados

Tallafocs

22:00

Jam de lindy hop

Clandestí

11€

Dilluns 14
10:00

Concurso "fotografía tu alacena/despensa" ¡sin plásticos! La Comanda

21:30

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

-

Dimarts 15
10:00

Concurso "fotografía tu alacena/despensa" ¡sin plásticos! La Comanda

11:00

Sintonía de colores, taller de pintura de 3 a 100 años La Pina Submarina

17:30

Alpargatas de ganchillo

20:00

Cook, bake, speak English 'Vegan burgers' con Laia La Ola Fresca

20:00

Cocktail Day (hasta las 01:30)

London

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kafcafé

21:00

Degustación Asiática

Tulsa

21:30

Noche de Jazz: Pra Você e invitados , Bossa Nova JazzTallafocs

Entre Agujas y Ganchillos

3€

-

9€
2,50€

Divendres 18

6€

19:00

Gourmet Knights : Tapas: Alta Cocina en pequeño formato La Ola Fresca

20€

20:15

Charla sobre Curso de Tantra Básico

Samadhi

17€

20:30

I leave the light on. victoria p miranda

Teatro Círculo

21:30

EspectáculO FlamencO: (Concierto y Baile)

Fusionart

21:30

Flamenco, con Juan de Pilar y Helena Feenstra

Kafcafé

22:30

Jam de improvisación: Teatro de humor improvisado La Gramola

3€

5€

11€

Dissabte 19

Dimecres 16

10:00

Taller: Constelaciones Familiares y CNV

Samadhi

20€

10:00

Ecomaclet: jornades per la sobirania alimantària

plaça Benimaclet

2,50€

10:30

Macramé: Tapiz o Macetero

Entre Agujas y Ganchillos

20€

Tallafocs

15€

17:30

Iniciación al Ganchillo

Entre Agujas y Ganchillos

18:00

Cervesa i tapa internacional i solidària

terra

19:00

Aperitivo Italiano

La Bufala

14:00

Menú Especial fin de semana

20:00

Ginclub (hasta las 01:30)

London

17:00

Sintonía de colores, taller de pintura de 3 a 100 años La Pina Submarina

21:00

Pencil up: Juego de palabras

Clandestí

19:00

Gourmet Knights : Tapas: Alta Cocina en pequeño formato La Ola Fresca

21:00

Noche de pizza (pizza a 5€)

La Pentola

5€

-
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40 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició

19:00

Clandestino Spirit Benimaclet

Plaza de Beni

19:00

Concierto-Meditación de armonización vibracional energética

Samadhi

20:00

Ginclub (hasta las 01:30)

London

21:00

Noche de juegos de mesa

19:30

Clandestí

Concert "Retrobem la nostra música" del Cor del CIM Benimaclet CIM

21:00

Noche de pizza (pizza a 5€)

La Pentola

19:30

Espectáculo de Baile: Tribal Trip (Danza tribal)

Fusionart

21:00

Degustación: 8 piezas de sushi

Tulsa

19:30

Tribal Trip telón abierto, actuación danza Tribal

Fusionart

21:30

9º Aniversario de Kaf café

Kafcafé

20:00

Jazz: The Smilen Trio

Clandestí

21:30

Músicas del Mundo: Leya & The gentelmen / Soul

Tallafocs

20:00

Aperitiver: Josep Alemany

Tulsa

22:00

JAM de Lindy Hop

Spirit Benimaclet

20:30

Concert de l'Orquestra Simfònica del CIM Benimaclet

CIM

20:30

I leave the light on. victoria p miranda

Teatro Círculo

21:30

Concierto: Stéphanie Cadel et la Caravane

Fusionart

21:30

Slam de Poesia. Concurso donde el público vota

Kafcafé

23:00

DJ: Electro Swing, Nu Jazz, Soul and Blues Remix P/Bailar Fusionart

10€

5€

Brunch: 'when breakfast meets lunch'

La Ola Fresca

12:30

Clandestino Lindy Hop

Plaza Benimaclet

16:30

Taller: Encuentra o Reencuentra a tu pareja

Samadhi

20:30

I leave the light on. victoria p miranda

Teatro Círculo

5€

Dijous 24
11€

10:30

Curs "Ecofeminismes"

La Repartidora

4€

19:00

Presentació Terrorismo emocional de poeta

La Rossa

20:00

Speak English : Informal language practice

La Ola Fresca

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kafcafé

20:30

universidad politécnica de valencia

Teatro Círculo

21:00

Aperitivo (bebida+tapa por 2,50€)

La Pentola

Diumenge 20
11:00

21:00

debate absurdo

London

15-40€

21:30

Los Jueves Flamencos, con Valeriano Gonzalez e invitados

Tallafocs

11€

22:30

Jam de improvisación

La Gramola

Dilluns 21
21:30

41

15€
5€
9€
2,50€

Divendres 25
10:30

Curs "Ecofeminismes"

La Repartidora

15€

17:30

Bordado con aguja mágica

Entre Agujas y Ganchillos

18€

2€

18:30

Taller de autoestima: Kit de positividad +Info: 655388550 Fusionart

30€

19:00

Gourmet Knights : Tapas: Alta Cocina en pequeño formato La Ola Fresca

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

Dimarts 22
Geschichten & mehr auf Deutsch

La Ola Fresca

17:30

Capazo decorado

Entre Agujas y Ganchillos

20:00

Cocktail Day (hasta las 01:30)

London

20:30

universidad politécnica de valencia

Teatro Círculo

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kafcafé

20:30

Samadhi time: Sesión de Yoga nidra

Samadhi

21:00

Degustación Asiática

Tulsa

21:30

Kancaneo Teatro (Improvisación Teatral) Risas aseguradas!

Fusionart

21:30

Noche de Jazz: Pra Você e invitados , Bossa Nova JazzTallafocs

21:30

Garri Campanillo

Kafcafé

21:30

Paco Cifuentes. Acústico

Kafcafé

23:00

DJ: (Reggae y buen rollo…).

Fusionart

3€

Dimecres 23
18:00

Cervesa i tapa internacional i solidària

terra

19:00

Aperitivo Italiano

La Bufala

2,50€

7€
11€
5€

7
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42 AGENDA
exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició

Dissabte 26

Dilluns 28

10:00

Taller de Yoga Aéreo. Volando junt@s. Preparate para viajar! Gobinde. Yoga

20€

21:30

Concert en acústic de Poetes Anònims.

10:30

Curs "Ecofeminismes"

La Repartidora

15€

21:30

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

10:30

Taller: Estiramientos de Cadenas musculares

Samadhi

12:00

Clase Gratuita Swinging Together (Papas + peques) Satchmo

14:00

Menú Especial fin de semana

Tallafocs

16:30

Formación danza tribal fusión con Doriana Rossi

La Pina Submarina

17:00

Taller: Relaciones desde la Armonía

Samadhi

17:30

Mindfulness,Relajación y Bienestar Psicológico 680175174 Fusionart

19:00

Gourmet Knights : Tapas: Alta Cocina en pequeño formato La Ola Fresca

18:00

Cervesa i tapa internacional i solidària

terra

19:00

Clandestino Spirit Benimaclet

Plaza de Beni

19:00

Aperitivo Italiano

La Bufala

20:00

Swing: Dixie Jumble

Clandestí

20:00

Ginclub (hasta las 01:30)

London

20:00

Aperitiver: Junior Mackenzie

Tulsa

21:00

Pencil up: Juego de palabras

Clandestí

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kafcafé

21:00

Noche de pizza (pizza a 5€)

La Pentola

5€

20:30

universidad politécnica de valencia

Teatro Círculo

21:00

Degustación: 8 piezas de sushi

Tulsa

3€

21:00

10ª Noche De Poesía Erótica +Jam Poesía Erótica +Concierto

Fusionart

21:30

Jam de Comédia

Kafcafé

21:00

Concierto: Pool Jazz (Jazz Fusión/Hip Hop Erótico) +...

Fusionart

21:30

Músicas del Mundo: Tena y Raberba / Blues

Tallafocs

21:30

oh no!

Kafcafé

22:00

JAM de Lindy Hop

Spirit Benimaclet

23:00

DJ: (Fusión/Hip Hop, Reggae...).

Fusionart

20-22€
15€
25€
7€

5€
11€

Kafcafé

Dimarts 29
20:00

Cocktail Day (hasta las 01:30)

London

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kafcafé

21:00

Degustación Asiática

Tulsa

21:30

Noche de Jazz: Duo Vintage

Tallafocs

Dimecres 30
2,50€

Dijous 31

Diumenge 27

19:00

Presentació “El pétalo y la espina”

La Rossa

11:00

Brunch: 'when breakfast meets lunch'

La Ola Fresca

20:00

Meditación Kundalini de Osho + Info: 644 064 604 (Víctor)

Fusionart

3€

11:00

Formación danza tribal fusión con Doriana Rossi

La Pina Submarina

20:00

Speak English : Informal language practice

La Ola Fresca

5€

12:30

Clandestino Lindy Hop

Plaza Benimaclet

20:00

Jam Claqué

Satchmo

18:00

Sesión de Rebirthing

Samadhi

10-12€

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kafcafé

20:30

universidad politécnica de valencia

Teatro Círculo

11€

21:00

Aperitivo (bebida+tapa por 2,50€)

La Pentola

21:30

El Jose. Acústico

Kafcafé

5€

21:00

Jam Lindy Hop

Clandestí

21:30

Maia Castro y Horacio Di Yorio. Guitarra, piano y Voz Kafcafé

21:30

Los Jueves Flamencos, con Valeriano Gonzalez e invitados

Tallafocs

22:00

Jam de lindy hop

Clandestí

22:30

Jam de improvisación

La Gramola

2,50€

LLOCS

44 LLOCS

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.

45

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.

46 LLOCS

AVATI

Teràpia, orientació i educació

47

La Bufala

Restaurant napolità

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

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

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.

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.

48 LLOCS

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.

49

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.
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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.
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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
Café-bar

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.

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

All you need is love!
C/ Músic Magenti, 11
Dm-Ds 10-22h Dg 10:30-20h
610 026 305
facebook / laolafresca
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.
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La Pentola

Osteria - Pasta fresca

La Pina Submarina
Espai creatiu

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

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/ Arquitecte Arnau, 5
Dx-Dv 10:30-13:30 17-20
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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Spirit Benimaclet
Escola de Swing

C/ del Dr. Vicent Zaragozà, 29
Dl-Dv 17.30-23h. Segons programació
656 408 776 - 679 267 474
facebook / spiritbenimaclet
valencialindyhop.com
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’.

61

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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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.
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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.

