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Hola!

FEMINISMES

Ací tens el 42é número de Benimaclet
Entra, la revista cultural del barri que vol
donar suport a la vaga feminista i visibilitzar, de diverses formes, alguns dels milers
de raons per les quals pensem que el futur
serà (eco) feminista o no ho serà.

Les meues volgudes mamelles
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Projectes pròxims que us celebren

6

Dones de Benimaclet
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La lluita feminista es presenta com prioritat absoluta, necessària de repensar, com
ho fem cada dia, en les nostres vides, convivint amb injustícies socials diàries arreu
del món, allà on mires, desesperant en
cada abús i assassinat.

De Reines Fantasmes a lideresses de la festa

8

Fa temps que no deixem que aquesta realitat ens debilite, cada injustícia ens arrela, ens fa més fortes. És cert que vam
fer història sortint al carrer, que algunes
persones avui en dia es mostren més sensibles o involucrades però la realitat és
que no ha ocorregut cap canvi miraculós
ni ocorrerà d’avui per a demà. Aquesta és
una carrera de fons i nosaltres no anem
a parar, perquè tot allò que vosaltres feu
nosaltres, d’alguna o d’altra manera, ja ho
hem fet sagnant.
Eixim al carrer, parem el món. Creem
entre totes un futur millor, capaç d’assolir totes les formes de vida.
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.
benimacletentra.org - 646 25 89 92
info@benimacletentra.org
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En Instagram, la xarxa social
amb més influència del nostre
temps, no li agradeu. Us considera ‘contingut inapropiat’
13 anys, eixir a menjar amb les amigues és
una excepció meravellosa. Fins que aquell
grup de xics va propiciar el fàstic. I va seguir
en augment. Amb el pas dels anys, acceptem un codi de conducta del qual ningú
informa obertament, però que vas captant
segons et vas afiançant socialment: vosaltres
teniu el poder pre-virginitat de determinar si
som de la Mare de Déu o de Maria Magdalena, o santes o putes. Quina pena, les meues
volgudes mamelles.
Il·lustració ‘Mamelles’ de Sílvia Ferrer (@silvia.frrer)

Les meues volgudes mamelles
No sé si recordeu ‘l’estiu’. Us parle a vosaltres,
les meues volgudes mamelles. No hi éreu i, de
sobte, sí. Era un dia d’agost, em vaig posar el
meu top favorit d’aquell mes. Ai, els primers
2000. De quadres vichy rojos i blancs, era
com un mocador nuat a l’esquena i al coll. Estàvem menjant diverses famílies en algun poble de la Marina Alta. Hi havia adults, adultes
i moltes xiquetes xicotetes. No entenia el meu
rol, si quedar-me a la taula sentint parlar de
Franco i Felipe González, o posar-me a jugar
al pilla-pilla. Crec que em dolien els renyons.
El meu primer estiu amb la menstruació.
“Hauries de posar-te sostenidor, t’està creixent el pit i no queda bé així”, vaig escoltar
d’un adult a l’altre costat de la taula.
Hui, us vull demanar perdó, les meues volgudes mamelles. Com qui confessa els seus

pecats, tal com em van ensenyar les monges. Vaig encorbar l’esquena i vaig descobrir
la que seria la meua postura la resta de les
vacances. Amagant-vos, les meues volgudes
mamelles. Em féieu vergonya. Aniria en augment: en els pròxims mesos desenvoluparia
una relació d’amor i odi amb la resta del meu
cos. O, millor dit, de fascinació –avalada per
l’aprovat masculí, estar fóra de l’etiqueta de
‘les taules de planxar’– i fàstic. Sobretot, vencia l’últim. Amb les mirades lascives que el
professor d’anglés us propinava a vosaltres,
les meues volgudes mamelles, i a les vostres
iguals, les de les meues companyes. Amb els
comentaris d’aquell grup de xics un parell
d’anys majors que nosaltres en la cua del Burger King a la meua amiga C. “Hace un calor
que-te-to-rras”. Era Nadal. Havia sigut la festa
del col·legi. Estàvem felices i contentes. Amb

Moltes vegades éreu el tema de conversa. Si
no escoltàveu, les meues volgudes mamelles,
ho notaríeu perquè tornaria al citat mecanisme de defensa: m’encorbava, us ocultava, em
protegia. Quan entre amics i amigues, ells
parlaven de vosaltres en general. Bé, el mascle alfa, i tots darrere. A les d’una amiga, que
alguna persona se les havia vistes, les van anomenar ‘campurrianas’ perquè tenien el mugró
gran. A les d’una coneguda, que tothom se
les havia vistes fent topless, ni les van anomenar, directament es van referir a ella com
a guarra. Aquesta conversa es repeteix fins
hui dia, o millor dit, fins fa un parell d’anys,
amb amics i parelles homes. Fins fa un parell
d’anys perquè el despertar feminista em va
fer, ja sabeu, les meues volgudes mamelles,
triar companyies feministes. Fins a aquell
moment, la parella d’una amiga va increpar
a les de vosaltres que tenen una mica de pèl.
Em vaig encorbar, ho recordeu? Un altre xic,
a les de vosaltres que tenen el mugró, diguem,
no normatiu (dit d’una altra manera, com les
actrius porno amb les quals s’ha desenvolupat
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sexualment i amb les quals compara a totes
les dones amb les quals intima en la seua vida
real). Em vaig encorbar una altra vegada.
Però quina sort que ja no hàgeu d’escoltar
moltes coses així. Almenys, en viu. La realitat continua sent dura per a vosaltres i les
vostres iguals, les meues volgudes mamelles.
En Instagram, la xarxa social amb més influència del nostre temps, no li agradeu. Us
considera ‘contingut inapropiat’. No té problema a mostrar cap altra part del cos, però
sí a vosaltres. Us censura. És curiós: fins i tot
en l’entorn digital, on hi ha tant que fer en
matèria de regulació i lleis, en el primer en
el qual s’ha intervingut és en la representació del cos de la dona. És això el progrés?

Heu passat de ser objecte
sexual a subjecte revolucionari. Als carrers us manifestem,
us celebrem, deixem d’encorbar-nos i d’amagar-vos
Tanmateix, les meues volgudes mamelles, per
això mateix heu passat de ser objecte sexual a
subjecte revolucionari. Si les nostres feministes majors cremaven sostenidors com a símbol contra l’opressió, nosaltres a vosaltres, les
meues volgudes mamelles, us manifestem de
totes les formes possibles. En fotografies o escultures, en revistes o fanzines, en samarretes
o collarets. En cançons (Mueveloreina diu en
la seua cançó Vivas: “De enseñar masacres
y drogas y alcohol. Y siendo alarmista por
ver un pezón”). En poemes. Al cinema. En
paraules o en persona. Als carrers (gràcies,
Femen). Us manifestem, us celebrem, deixem
d’encorbar-nos i d’amagar-vos. Espere que
em perdoneu. Sé que ho fareu.
Patricia Moreno Barberá
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DONES DE BENIMACLET

FEMINISMES
Actualment treballa en una col·laboració
amb el projecte Titiak (instagram/@titiak)
per al qual intervé artísticament unes mamelles de ceràmica per a lluitar per la visibilitat
de l’assetjament sexual laboral. El seu treball:
instagram/@africapitarch.
Teta & Teta: la seua ànima mater és la mateixa que la de l’Instagram viral Molaría (instagram/@molaria). És María Rufilanchas,
que està darrere de Teta & Teta, un projecte
que comprén una marca de productes free
the nipple –allibera el mugró–, com les anomenades Camitetas, samarretes de cotó amb
mamelles dibuixades, i iniciatives socials per
a llevar-li la component sexual a la mamella,
per exemple, en el fet d’alletar en públic.

Projectes pròxims
que us celebren

A vosaltres, les meues volgudes mamelles
Girls from today: Andrea Savall, fotògrafa
natural d’Alcoi, porta tres edicions d’aquest
fotollibre que compila diferents perfils de dones de hui, fotografiant-les en la intimitat i
cedint-los un espai per a expressar-se sobre la
seua condició femenina. Amb una mirada feminista, sense censura ni artificis normatius,
plasma la realitat i complexitat de totes les
seues girls from today. La seua última edició
es pot comprar en el seu web.
África Pitarch: artífex de la portada del número de febrer de 2019 de BE, aquesta artista torrentina té l’anatomia femenina com
un dels leitmotivs de la seua creació, que
combina il·lustració digital amb tècniques
d’impressió antiquíssimes, com la risografia.

Elsa Moreno: amb tot just 19 anys, aquesta
jove de Tavernes Blanques acaba de presentar el seu primer poemari, Más allá del ruido,
després de recórrer-se la ciutat en sessions
de micròfon obert en les quals recitava les
seues poesies, que també comparteix en el
seu compte d’Instagram, com a part de la
Generació Z que és. En els seus textos, parla
sense tabús de sentiments, del primer amor,
de relacions i, també, dels seus pits.
(instagram/@aslemor)
Hits with Tits: aquest col·lectiu defineix el
seu treball amb tres conceptes: agitació cultural, il·lustració i música. Però hi ha un d’ells
que ho engloba tot: feminisme. I aquest es
plasma en tot el que fan: des del festival que
organitzen cada tardor, el Trueno Rayo Fest,
fins a les sessions que lideren com a DJs, com
la que desenvoluparan en el Festival de l’Horta Túria, el 14 d’abril en la Masia de San Antonio de Benifaió (instagram/@hitswithtits).
text: Patricia Moreno Barberá
il·lustració: ‘Mamelles’ de Sílvia Ferrer

Àngels, 67 anys
Activista feminista
“No imagine la vida sense el feminisme i l’amor a les dones”
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Els papers més visibles, públics i amb més prestigi són
desenvolupats pels homes i,
a les dones, se’ls atorga les
activitats relacionades amb
la cura i criança
res, els papers socialment visibles i públics
i amb més prestigi festiu són desenvolupats
pels homes i, a les dones, se’ls atorga les activitats relacionades amb la cura i criança,
que malgrat la seua importància social, són
considerats secundaris.

De Reines Fantasmes a lideresses de la festa
La revolta sexual a les Falles de València
Les feministes recordarem l’any 2018
com un punt d’inflexió de les nostres lluites. Arreu del món, col·lectius de dones es
mobilitzaven. Aquestes mobilitzacions van
tenir un fort impacte a l’opinió pública internacional, però també, en diferents espais
socials i la festa gran de la ciutat de València
no va ser aliena a aquesta revolució sexual.
Les Falles, com qualsevol altra tradició
o festa popular, no són neutres, en elles
queden reflectits els valors socials, morals
i, per descomptat, de gènere dels grups
dominants. Així és com, si ens apropem a
aquestes amb una mirada feminista, trobem coses molt interessants.

Una festa no sols és el desenvolupament del
“ritual”, sinó l’organització i gestió d’aquest
durant tot l’any. Així doncs, vegem que
l’any 2019 el 88% dels casals fallers estan
liderats per homes mentre que un 12%
són presidentes. Contràriament, si observem les dades de les delegacions d’infantils,
veurem que aquest percentatge és l’invers,
un 88% de dones i un 12% homes. Alesho-

Les Falles no són neutres,
en elles queden reflectits els
valors socials, morals i, per
descomptat, de gènere dels
grups dominants

Segur que alguna persona estarà pensant,
i la Fallera Major de València (FMV)? Ella
i la seua Cort d’honor són les protagonistes.
Tot i això, alguna vegada s’ha definit a les
Falleres Majors com “Reines Fantasmes”, ja
que “tot i que regnen a la festa, no la governen”. Arribat aquest punt, és important
assenyalar que la representació simbòlica de
la FMV, pren importància a la festa durant
el franquisme amb l’objectiu d’afalagar als
mandataris franquistes, anomenant a les filles i nétes d’aquests. Així doncs, des d’aleshores ha sigut una figura propera al poder
econòmic i social, amb un paper passiu/representatiu i molt vinculada als canons estètics de bellesa hegemònics. Però, malgrat
les transformacions patides per les Falles
des de la finalització d’aquesta obscura època, aquesta figura de la festa, encara avui,
està encotillada per un rígid protocol.
No obstant això, com he dit abans, l’any
2018 va ser un punt d’inflexió per a les dones i, també per a les falleres. A l’exaltació
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de Rocío Gil, FMV 2018, Ana Cuesta, la
seua mantenidora, va convidar a Rocío i a
la seua cort a alçar la veu per a reivindicar
el seu lideratge festiu. Així doncs, Rocío
Gil va abanderar aquesta transformació
feminista festiva, mitjançant els seus parlaments tant a la Cridà, com al seu comiat a
La Fonteta. En ells instava a totes les dones
falleres a fer un pas endavant i encapçalar la
festa de la ciutat, perquè, com havia afirmat
Ana Cuesta, les dones falleres tenen molt a
dir. Per la seua banda, Marina Civera, FMV
2019, no ha dubtat en agarrar el relleu, assegurant que la igualtat és una batalla irreversible al context faller.

Les feministes recordarem
l’any 2018 com un punt d’inflexió de les nostres lluites i
les Falles no van ser alienes
a aquesta revolució sexual
Les FMV són les cares més visibles de la
festa. Però, per acabar aquesta reflexió, no
puc (ni vull) oblidar-me de totes aquelles
dones que des dels seus casals i quotidianitats fa anys que lluiten aprofitant les
escletxes de la festa per a capgirar-la.
Dones pioneres que van ocupar espais de
poder festiu, amb no poques dificultats,
dins d’estructures i dinàmiques fetes per i
per a homes. Falleres que qüestionen una
tradició que les relega als espais secundaris
de la festa. Sense cap dubte, totes elles amb
les seues reivindicacions fan la festa de la
ciutat de la València molt més gran.
Verónica Gisbert Gracia
foto: Helena Olcina
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El nostre paper en la lluita feminista és centrar els nostres
esforços a preocupar-nos per
totes eixes tasques invisibles
que mai seran aplaudides
que no el dominàvem ja abans). Per això,
pensem que el nostre paper en la lluita
feminista no ha de ser tant utilitzar el femení quan parlem o animar les dones a
fer de portaveus d’assemblees, que també;
sinó centrar els nostres esforços a preocupar-nos per totes eixes tasques invisibles
que mai seran aplaudides. Que no se’ns
oblide la pintada anònima que deia “en la
calle són el Che y en la casa Pinochet”.

Un pas enrere per avançar
Vam nàixer als noranta. Eixa cosa anomenada Espanya era moderna i europea i
suposadament la dona ja era com l’home.
Aleshores, perquè tant de rebombori amb
el feminisme? Potser el problema és que
no vam pensar a invertir la idea: i si som
els homes els qui hauríem de ser com
les dones? Està clar que aspectes com les
cures o posar els sentiments en el centre
no són qualitats biològicament femenines
però, encara que siga com a construcció
sociocultural, sí que són valors vinculats
a la idea de dona. Pensem que és més interessant que nosaltres tractem d’assumir
aquests valors i no demanar a les dones
que siguen com nosaltres. A més, què vo-

lem? Dones més agressives, competitives i
egoistes o homes més sensibles, cooperatius i solidaris?
Quan la societat i moralitat burgesa es va
imposar en el segle XIX, els àmbits públic
i privat van quedar definitivament separats. Les dones van ser relegades a l’espai
privat, les labors de la casa, i els homes
ens vam apropiar de l’espai públic (si és

Què volem? Dones més agressives, competitives i egoistes o
homes més sensibles, cooperatius i solidaris?

Una altra tasca pendent és aprofundir en
la nostra escolta. Volem dir una escolta
profunda i respectuosa en les crítiques que
plantegen les nostres companyes. No val
fer com si la cosa no anara amb nosaltres.
Per exemple, quan les feministes diuen
que si una dona camina a la nit a soles, es
troba amb un home i sent por o inquietud, el pitjor que podem fer és reaccionar
dient que la nostra intenció no és fer mal
a cap dona. Si senten por, per alguna cosa
serà. La crítica no va dirigida a nosaltres
com a individus, sinó a nosaltres com
a representants, ens agrade o no, d’eixa part de la humanitat que oprimeix a
l’altra meitat. Un altre exemple: quan les
companyes diuen que reproduïm actituds
masclistes, podem pensar “ah, però jo sóc
diferent, jo no faig eixes coses” o assumir
que sempre tindrem coses a treballar-nos i
que no som perfectes.

Deia un meme que va rutllar per xarxes:
“muerto el príncipe azul, nos inventamos
el hombre feminista. No tenemos paz”.
Ser homes feministes no és passar-nos tot
el dia recordant que som feministes i explicar a tot el món que ara som millors
perquè hem descobert el feminisme. Això
és fàcil. Nosaltres preferim no dir-nos
homes feministes i ens agrada pensar
que caminem, silenciosament, cap al
feminisme. Això vol dir renunciar als
nostres privilegis: en l’àmbit privat prestar total atenció a les tasques invisibles; en
l’àmbit públic (assemblees, treball, etc.)
ser pacients, escoltar, callar, no intervenir
fins que no ho hagen fet les companyes,
evitar actituds patriarcals i paternalistes,
valor el que és experiencial i emocional
i no solament el que és teòric i racional.
Anar perdent privilegis.

Preferim no dir-nos homes
feministes i ens agrada pensar
que caminem, silenciosament,
cap al feminisme. Això vol dir
renunciar als nostres privilegis
Sabem que és difícil i que, com assenyala Bell Hooks, “la masculinitat patriarcal
anima els homes a ser psicològicament
dependents dels privilegis que reben” i
que “molts homes senten que les seues
vides es veuen amenaçades si se’ls priva
d’aquests privilegis”, però hem de seguir
treballant. I és que “La verdadera revolución es fregar el baño y barrer el salón”.
Jorge i Jordi, de La Repartidora
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13/02/19
El alcalde de Colmenar Viejo
“Se tiene que luchar contra la violencia
machista, feminista y de todos los colores”
eldiario.es
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Les nostres creences sobre
gènere i sobre la divisió sexual
de la nostra societat són un
element essencial que modela
el què i el com aprenem
igualtat d’oportunitats i de tracte amaga dins
un potencial transformador tan gran (TAN
GRAN) que qüestiona de fons les arrels
culturals de la nostra estructura social.

Multipliquem les oportunitats!!
Eduquem en el feminisme
Només cal veure que passa al nostre voltant, a una plaça, als patis de les escoles, al
carrer, a la platja, en el joc espontani de la
nostra xicalla... Els rols de gènere es repeteixen allà on deixes descansar la mirada. Es
repeteixen i també es reprodueixen.
És igual que les criatures que observes siguen filles d’una família de valors progressistes, de dones feministes, o que vagen a
una escola que s’autodefineix com coeducativa... Hi ha excepcions que són meravelloses, però no mirem ara les excepcions,
sinó a la norma, el que més es veu, el que
abunda, el que està normalitzat al nostre
transitar quotidià: les trampes de gènere
les trobem a tot arreu (als joguets, a la

roba, als contes i llibres, a la TV, a la ràdio,
als sentiments i a les relacions d’amistat) i
tothom (i totdon) participem, en alguna
mesura, d’aquesta reproducció.
Podríem pensar què és allò que ens està
fallant com a societat, i reflexionar per
què en entorns afins al feminisme falla la
transmissió dels seus valors en l’educació
de les criatures. I també per què, l’escola,
falla en aquest objectiu.
Per començar, és important assenyalar que
no li donem la rellevància que realment té
el fet de combatre els estereotips de gènere
i com açò pot multiplicar enormement el
potencial de cada persona. Una educació en

Educar combatent els estereotips de gènere
vol dir ampliar les oportunitats en el joc, en
l’aspecte físic, en el llenguatge, en l’amistat, en les possibilitats del cos, en els sentiments... Les nostres creences sobre gènere i
sobre la divisió sexual de la nostra societat
són un element essencial que modela el què
i el com aprenem, per aquesta raó és tan
important prendre consciència sobre les
creences de gènere que tenim naturalitzades i que travessen la nostra mirada sobre
el món.
En relació a l’escola, seria important realitzar una reflexió pedagògica sobre el paper
del gènere en els processos d’aprenentatge
de les criatures. Un altre aspecte important
és el d’identificar aquest sistema de creences
naturalitzat i conéixer a través de quins mecanismes el reprodueix.
La realitat ens mostra que no és suficient
amb accions puntuals coeducatives (les més
habituals: activitats al voltant del 8 de març
o del 25 de novembre), sinó que es necessiten accions transversals des de les primeres
etapes educatives que tinguen una continuïtat i coherència en totes les etapes de la
vida escolar. Alguns dels aspectes transver-

sals que es poden treballar, com apunta la
cooperativa catalana Coeducacció, són:
“Desvetllar l’androcentrisme en la creació del coneixement, trencar amb els
estereotips de gènere presents a les intervencions com a professionals, o revisar les expectatives que es depositen en
l’alumnat en funció del gènere que els hi
assignem. Alhora seria necessari un debat
sobre el paper de la cura, de les emocions
i de les relacions inter i intrapersonals als
centres educatius”.
Educar en els valors que el feminisme defensa tant a casa com a l’escola, va més enllà
de rescatar de l’oblit a dones creadores, o
d’organitzar activitats puntuals al voltant
d’una temàtica coeducativa. Significa concebre la igualtat i el feminisme entre les
prioritats dintre del model educatiu i
d’escola que desitgem, i treballar perquè
eixos valors tinguen una incidència significativa en la realitat en la seua totalitat.
Com bé diu el llibre de l’editorial Gato
Sueco, educar en feminisme significa donar
100 oportunitats en lloc d’1.
Multipliquem les oportunitats d’aprendre!!
Multipliquem les oportunitats de ser!!
Mireia G. Gil / disseny: Mineral Gràfics
Campanya per a l’Ajuntament Almassora (2018)

Educar combatent els estereotips de gènere vol dir ampliar
les oportunitats en el joc, en
l’aspecte físic, en el llenguatge,
en l’amistat, en les possibilitats
del cos, en els sentiments...
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Les parets parlen a Benimaclet i avisen que si les dones
parem, s’atura el món, que
l’amor romàntic mata i que
volem ser lliures, no valentes
tat el mercat del barri per fer difusió de les
accions i activitats.
Les parets parlen a Benimaclet, ja haureu
vist pintades que avisen que si les dones
parem, s’atura el món, que l’amor romàntic mata, que volem ser lliures, no valentes, i que tenim més de 1.000 motius per
fer aquesta vaga. Moltes dones* ja estem
escalfant motors per als 8 Dies de Revolta
Feminista.

Benimaclet penja els davantals als balcons
i camina cap a la vaga feminista

L’Assemblea Feminista 8M de Benimaclet
arriba al març del 2019 amb la certesa
que aquesta vaga feminista serà encara
més gran que la del 2018. Ho hem vist al
nostre barri, cada volta hi participen més
dones* en les assemblees, i estem millor
organitzades. Tornarem a omplir els carrers el 8 de març, i farem història. Però
abans tenim preparades diverses activitats
i accions que volem compartir amb el veïnat de Benimaclet.
Entre les accions per a visibilitzar la vaga
feminista al nostre barri, es penjaran, des

del dia 1 de març, davantals als balcons.
Amb això pretenem que es valore el treball de cures, habitualment realitzat per
les dones.
Durant les últimes setmanes, hem visitat
diferents espais del barri (llibreries, bars,
centres culturals, escoles) per a informar
tant dels diferents eixos que fan la vaga feminista, com de les accions que portarem
a terme a Benimaclet. Molts d’ells han
mostrat el seu suport a la vaga feminista penjant cartells als aparadors. A més a
més, els divendres previs al 8M hem visi-

8 Dies de Revolta Feminista
Aquest any el moviment feminista vol
anar més enllà i per això a València hem
preparat, des de l’1 de març, 8 Dies de
Revolta Feminista. Cada dia fins al 8 de
març es faran reivindicacions des de diferents eixos (violències, antirepressió i cultura feminista, laboral, migrades, cures,
consum, i educació). El dia 2, en concret,
l’Assemblea Feminista 8M de Benimaclet
participarà en la II Fira Feminista de València preparant una paella per a totes.
El 8 de març, dia de la vaga feminista, es
faran, igual que l’any passat, piquets informatius des de bon matí. Volem recordar que el 8M 2018 les companyes del
moviment feminista van ser durament
reprimides a Benimaclet per la policia,
per prendre els carrers en el marc d’una

vaga legal. Ens han arribat multes, per
valor de 6.000 €, emparades en la Llei
Mordassa. Malgrat la repressió, tornarem
a eixir als carrers aquest 8 de març.
Eixe dia també es farà la característica
intifalla morada a la mascletada, a les
14.00h, a la plaça de l’Ajuntament de
València, i un dinar a les 14.30h al CIE
de Sapadors, des d’on eixirà una columna
cap a la manifestació. L’Assemblea Feminista 8M de València ha escollit aquest
lloc per a reivindicar la necessitat que es
tanquen aquestes presons i s’acabe amb el
racisme institucional.

Som moltes, diverses, i volem construir juntes un món
nou, des dels feminismes
anticapitalistes i antiracistes
Dissortadament, algunes companyes no
podran fer vaga. Moltes han sigut assassinades, empresonades, o han de sostenir
la seua vida en una situació de precarietat
tal, que els impedeix participar-hi. Així i
tot, les recordem i ho fem també per elles.
Som moltes, diverses, i volem construir
juntes un món nou, des dels feminismes
anticapitalistes i antiracistes. Suma’t a la
vaga i tornarem a fer història.
text i foto: Assemblea Feminista 8M
del barri de Benimaclet
més informació en
facebook/AssembleaFeminista8MBenimaclet
*dones, bolleres, trans, identitats no binàries
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Sempervivum
Compreu! Compreu! Violacions en
paper i a doble pàgina! La llibertat està
en venda i a bon preu! Aquest és el circ
d’aquest segle i el menjar és de pa i porta!
Tinc clar que si portara un megàfon
durant tot un dia, totes les dones que
em creuaria tindrien alguna cosa a dir,
amb absoluta necessitat, pel dolor, per
la ràbia, la tristesa... i aquesta certesa fa
estremir-me. Des d’aquest punt, és estrany plantejar-se fer un homenatge a les
dones pel fet d’haver sigut assassinades.
És estrany, com a dona, tractar de treu-

re alguna cosa d’aquest tema sense que
et llastime l’ànima. Són molts i en excés
incomprensibles els assassinats. És molt
estrany viure amb la mort per tot arreu, a cada instant, cada dia de la teua
vida. És molt dolorós conviure amb ella
com un ombra, com alguna persona que
es presenta sense haver sigut convidat i
és infinit i molest, no s’esgota, tant que
t’afecta en cada cosa que fas, penses o crees. És si cap, més incomprensible, saber
que tot allò que per un motiu o un altre
et fa por o et violenta, una part de la societat masculina, ho fa sense pensar que
li puga passar res, amb total llibertat. I és
en aquest punt que confluint amb el pes
que portem de les morts per assassinats,
les morts per feminicidi, la violència i les
morts que ens endolen en l‘àmbit planetari, les víctimes que ens recorden la nostra possible mort a cada pas, on descobrim que no ens sentim més vives per
conviure amb ella, estem cada dia més
molestes, cada dia més unides i com a
dona, em plantege com totes, què és allò
que està matant-nos, quin és el germen
de la violència que manté actiu aquest
geofeminicidi.
Per poder fer acte de reflexió, decidisc
mantenir silenci per uns dies, escoltar i
apuntar cada frase que m’envolta i em fa
mal per arribar a aquesta relació:

És molt dolorós i estrany viure
amb la mort per tot arreu, a
cada instant, cada dia de la
teua vida

A veure... què portaves posat? (bar):
Rebeca Santamalia Cáncer, 48 anys.
Si t’estira dels cabells, és que t’estima
(parc infantil): Rebeca Alexandra Cadete, 26 anys. Aaaaai, si tinguera uns
anyets menys (mercat): Leonor Muñoz
González. 47 anys. Però dona, no t’enfades! Si somrius, estàs més bonica (carrer): Rosa R.R., 68 anys. Qui t‘estimarà
amb eixe caràcter!? (familiar): Kelly M.
Q., 17 anys. Per a ser feminista, ets prou
guapa (pub): Rosa María Concepción
Hernández, 60 anys. Com és que aneu
tan soles? (plaça): Daría O. C., 22 anys.
A les ties us afecta tot! (reunió): Sense
nom, 95 anys. Ja esteu una altra volta
amb el feminisme? (reunió amb coneguts): Romina Celeste Núñez, 25 anys.
No accepteu ni una broma! (discoteca):

Com a dona, em plantege com
totes, què és allò que està
matant-nos, quin és el germen
de la violència que manté actiu
aquest geofeminicidi
Sheila, 29 anys. No sigues tan histèrica! (vincle afectiu): M.T.L.L., 73 anys.
Les dones, avui en dia, no accepteu ni
una floreta (panaderia): Natalia B.G.,
20 anys. Aquesta xiqueta és encara més
guapa que la mare... Em fas un bes?
Quins llavis més gruixuts que té! Eixes
cames són per a menjar-se-les! A aquesta la rebentaria. A eixa no hi ha qui li
comprenga. Molt feminisme però... Tens
pensat tindre més filles? Quant de temps
portes sola? Et preocupa que et caiga el

Tenim un megàfon al pit i hem
de fer-lo servir per a continuar
en vida i en dignitat per nosaltres, les que han de vindre i per
les que ja no hi són
pit? T’he dit la cosa bonica que és la teua
filla? La teua gosa mossega? I tu?
És açò suportable? Fins on estem afectades? Alguna pot quantificar-ho? El
feminisme surt dels budells que estan
menejant-se en aquest moment. És allò
que batega com una remor per a escoltar-la mentre la vida, aquesta violenta
vida passa i anem convertint-la col·lectivament en un espai temps amable,
igualitari i divers. No és res fàcil accedir
als vincles des d’aquesta situació, no ho
és tampoc en cap àmbit on ens hem de
posar a gestionar i lidiar per a fer-nos respectar i valorar, és molt complicat criar
en aquestes circumstàncies. És dur enfrontar el carrer a qualsevol hora, el bosc,
espais públics, privats, laborals, familiars,
sexuals... i adonar-te que no ets tan sols
tu qui decideix, entre tu i la vida està
aquest circ de mort i crueltat, del que
totes i tots som participes i hem d’enderrocar conscients i amb voluntat ecofeminista, antiracista i en lluita contra el
patriarcat en cada paraula, a cada pas.
Tenim un megàfon al pit i hem de fer-lo
servir per a continuar en vida i en dignitat per nosaltres, les que han de vindre i
per la memòria de les que ja no hi són.
Clara Moltó Gisbert / foto: Ovario Insurrecto
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L’any de la vaga feminista del
8M, l’any del #MeToo, l’any de
la manada i de la carta de les
nostres camarades franceses.
L’any de les portaveus i de
mossegar la poma
l’any del #MeToo, l’any de la manada i de
la carta de les nostres camarades franceses. L’any de les portaveus i de mossegar la
poma. L’autora no pot evitar expressar les
seues contradiccions, reflexions i sorpreses
davant tots aquests esdeveniments.
Arranca amb la manifestació del 8M agafada del braç de la seua amiga Elvira i de
Vulvita Palpita:

Monstruas i centauras
o com analitzar el temps present amb ull clínic

Llegir a Marta Sanz és tot un plaer. Un
plaer en tots els sentits. L’autora demostra un domini del llenguatge com en pocs
textos ens podem trobar. Si existeix la
paraula precisa per a designar un concepte, situació o idea, no es preocupen que
l’autora no dubtarà a emprar-la amb pols
d’orfebre. Un plaer per a l’intel·lecte. Llegir a Marta Sanz és un plaer també per
a l’oïda, ja que les seues paraules salten i
dringuen per les nostres pupil·les una vegada assimilades i es llisquen per les cavitats oculars acariciant-les fins als timpans.
Llegir a Marta Sanz és també un estímul
per a la vista, ja que l’aclareix i aguditza

i ens fa percebre la realitat en tecnicolor,
atrapant la nostra atenció.
Marta ha escrit un llibret xicotet, per a
portar a la butxaca de l’abric i consultar
quan la realitat ens col·lapsa l’olfacte. Un
llibret dividit en tres parts i 25 reflexions
sobretot el que hem viscut aquest últim
any. L’any de la vaga feminista del 8M,

Marta Sanz ha escrit un llibret
xicotet dividit en tres parts i 25
reflexions sobretot el que hem
viscut aquest últim any

“Estas páginas nacen del desconcierto
que provoca la saturación informativa.
Estoy expuesta a tantas fuentes que ya
no sé casi nada. Estas páginas son el
resultado de leer unos pocos periódicos
(muy pocos) durante los meses de febrero y marzo de 2018”.
Durant aquest breu, insistisc, títol l’autora no aspira a assentar dogmes de fe, ni
tan sols a fer una anàlisi profunda de cadascun dels esdeveniments que hem viscut durant el passat 2018 (impossible fer,
si més no, un breu acostament en 131 pàgines); sinó que pretén assenyalar-nos amb
el dit, fites sobre les quals reflexionar, reconeixent els nostres privilegis, bé siga com
a homes en un sistema patriarcal, classe
mitjana en un sistema classista, heterosexuals o cis en un sistema LGTBI+fòbic,

blanques en un sistema racista, europees
en un sistema xenòfob.
“Hay personas que reformulan sus
prejuicios a través de las noticias; hay
personas que los afianzan; hay personas
que, con sus prejuicios, se defienden
de noticias que cada vez lo son menos.
Así que estas páginas se componen del
jugo gástrico con el que he digerido el
#MeToo, la carta de las intelectuales
francesas y la huelga feminista de 2018.
Son reflexiones dispersas y posibles vías
de trabajo. Balizas. Puntos que se señalan en el mapa del tesoro. Las marcas
que deja una goma de borrar cuando se
ha escrito mal, a lápiz, una letra. Correcciones y frases”.
L’autora ens convida a llegir, ens convida a
pensar, ens convida a conéixer, a analitzar
i a repensar. Ens convida a llegir a autores,
a descobrir a les que ens proposa i a altres
noves. És tremend el llistat de les autores
més rellevants per a ella i encara es disculpa de no conéixer les salvatgement oblidades africanes. Jo afegiria a les companyes
de l’altre costat del globus, a les asiàtiques,
altres sagnantment ocultades.
Llegir a Marta és fer un poc cas a Hipatia:
“Defensa el teu dret a pensar, perquè fins
i tot pensar de manera errònia és millor
que no pensar”. Passen i lligen (pensen).
Alodia Clemente

Pots trobar aquest llibre en
La Rossa, llibres en femení
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Que sea una novedad para
ustedes no les exime del error
de racializar y capitalizar las
raíces de nuestras voces
mente nos favorezcan como la derogación
de la Ley de Extranjería y la ratificación
del Convenio 189 de la OIT si de trabajadorxs del hogar y los cuidados se trata,
el acceso real a la sanidad pública, el cierre
de los CIES, el reconocimiento justo de
los trabajos agrarios en manos migrantes,
las jubilaciones dignas, los currículum no
racistas ni coloniales en el sistema educativo, el derecho a la vivienda, etc, etc.

Ojo intruso
Una pedagógica antirracista anticolonial

A quienes se interesan por las vidas demasiado “otras” especialmente vísperas
del 8M 2019. Escribo una pedagógica
antirracista anticolonial desde mi corazón
que piensa con el cuerpo. Como migrante, indiadescendiente y sudaka, retomo
algunos girones de la memoria cósmica
de Abya Yala que me incitan a cuestionar
la versión oficialista del 8M proyectada, a
mi parecer, en una pedagógica fantasiosa.
Las heridas migrantes están expuestas
a todas horas del día, todos los días del
año, no sólo el 8M, 25N y demás celebratorias. A lo largo, ancho y profundo de
este territorio y en el patrimonio tangible,

simbólico e inmaterial, las vidas migrantes irrumpen con pluriversas prácticas de
existencia. Han pasado años para que mis
ojos intrusos se puedan percatar de que las
reivindicaciones y demandas migrantes
forman parte de la agenda feminista local. No niego la pertinencia de las alianzas
estratégicas con la izquierda blanca para
efervecer -algún día- las políticas que real-

Las heridas migrantes están
expuestas a todas horas del
día, todos los días del año,
no sólo el 8M, 25N y demás
celebratorias

En el afán de aflorar un proceso social
transformador ante el entreverado de las
múltiples opresiones por género, raza,
clase, sexualidades, etc., se han moldeado
las experiencias “otras” para integrarlas
en agendas respectivas, ignorando que
nuestras prácticas están enraizadas en las
memorias de largo aliento desde hace más
de 500 años. Que sea una novedad para
ustedes, a quienes les anda interesando
últimamente los feminismos otros, el
pensamiento descolonial y alguna genealogía intrusa, no les exime del error de racializar, capitalizar y despolitizar las raíces
de nuestras voces. Adscribo mi sentir a la
declaración que hizo Silvia Rivera Cusicanqui: “lo postcolonial es un deseo, lo
decolonial una moda y lo anticolonial
una lucha”, visto lo visto y escuchado en
contextos feministas de diversas índoles.
Ante la performance violeta global que augura el próximo 8M recomiendo ejercitar

el ojo intruso como pedagógica. No es suficiente pancartas contra el racismo en la
mani, ni que Benimaclet se inunde de carteles de mujeres racializadas, asumamos
la ignorancia porque “en el proceso de
levantar la cabeza y de asumir nuestra
ignorancia sobre el mundo del “otro”
o de la “otra”, comenzamos a mirarnos
en el acto de mirar a otras personas.
Las brechas, pues, o bien se cruzan o
se hacen infranqueables” (Rivera Cusicanqui, 2015:296). Se trata de amasar
un antirracismo político desde Abya Yala
como lugar geopolítico de enunciación,
sentipensarnos en lo cotidiano a partir de
1492 como posicionamiento impostergable ante las violencias sistémicas, institucionales, sociales y culturales del vigente
proyecto civilizatorio, de desarrollo y demás formas de dominación.

Se trata de amasar un antirracismo político desde Abya
Yala como lugar geopolítico de
enunciación y sentipensarnos
en lo cotidiano a partir de 1492
como posicionamiento impostergable ante las violencias
Seguiremos alertes en este territori-Terra
que també és el nostre para que la lucha
antirracista y anticolonial no sea encorsetada a la medida de las herramientas
del amo, parafraseando a Audre Lorde.
Rivera Cusicanqui, S. (2015). Sociología de la
imagen. Miradas ch’ixi desde la historia andina.
Buenos Aires: Tinta Limón.
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26 TALLERS
música/dansa
teatre

salut
xiquetes/ts

art
artesania

jocs
literatura/llengües

Dilluns

20:30

Teatro Improvisación

La Pina Submarina

-

20:30

Yoga dinámico

Samadhi

40€/mes

20:30

Pilates (reserva la teua classe de prova gratuïta)

Centre Mompó

Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi)

Polideportivo Beni 42,5€/mes

20:30

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

10:30

Biodanza

Samadhi

50€/mes

21:00

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

Fusionart

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

9:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

9:45

Pilates (5 horaris diferents)

Centre Mompó

10:00

25-45€/m
40€/mes
45€/mes
35m/90tri

Dimarts

14:30

Yoga dinámico

Samadhi

25-45€/mes

10:00

KungFu (Bagua y Xingyi) (Shen Yi)

Plaza trece rosas

15:30

Pilates

A Contar Mentiras

-

10:30

Pilates para embarazadas

A Contar Mentiras

15:30

Yoga aéreo

Gobinde Alboraya

10€

11:00

Taller / Laboratorio de Grabado y Estampación Escuela MEME

16:00

Taller de carpintería

Escuela MEME

11:00

Pilates

Samadhi

16:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

-

11:00

Pilates Mat + Info: 645 995 335 (Yolanda)

Fusionart

16:30

Pilates

A Contar Mentiras

-

11:30

Pilates con bebés

A Contar Mentiras

17:00

Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi)

Polideportivo Beni 42,5€/mes

11:30

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

17:30

Club Tejedorxs

Entre agujas y ganchillos

25€/mes

12:15

Yoga dinámico

Samadhi

17:30

Yoga para peques

Samadhi

25€/mes

16:50

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

18:30

Hatha yoga

Gobinde Alboraya

10€

17:00

Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda)

Fusionart

18:30

Teatro Improvisación

La Pina Submarina

18:35

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

19:00

Taichi

Samadhi

19:00

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

17:00

Pilates per a embarassades

Centre Mompó

-

17:30

Pilates

Samadhi

25€/mes

18:00

colab de costura

Escuela MEME

45€/mes

18:00

music Together

La Pina Submarina

Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda)

Fusionart

25-45€/mes

40€/mes
40€/mes
25-45€/mes

25€/mes
25-45€/mes

20€/mes
45€/mes
25-45€/mes

19:15

Pilates

Centre Mompó

40€/mes

18:00

19:15

Chen Taiji (Shen Yi)

Plaza trece rosas

40€/mes

18:00

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

45€/mes

19:30

Valenciano C1

Campbell College

60€/mes

18:00

Pintura. Impartido por Conchi Rodriguez Vaquero

Tantam

80€/mes

19:30

Salsa Cubana + Info: 696 810 012

Fusionart

25€/mes

18:30

Kundalini yoga

Gobinde Alboraya

20:00

Meditación

Gobinde Alboraya

19:00

Kundalini Yoga

Satchmo

20€/mes

10€
30€/mes
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música/dansa
teatre

salut
xiquetes/ts

art
artesania

jocs
literatura/llengües

19:00

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

19:00

danza tribal I

La Pina Submarina

14:30

Yoga dinámico

Samadhi

15:30

Pilates

A Contar Mentiras

19:00

Yoga dinámico

Samadhi

-

25-45€/mes

16:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

19:00

-

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

25€/mes

17:00

Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi)

Polideportivo Beni 42,5€/mes

19:20

Pilates

40€/mes

17:30

Club Tejedorxs

Entre agujas y ganchillos

25€

17:30

Estiramientos de cadenas musculares

Samadhi

35-45€

17:30

Clases De Sevillanas + Info: 622 125 658

Fusionart

20€/mes

Centre Mompó

-

25-45€/mes

25€/mes

19:30

Teatro

Escuela MEME

20:00

danza Tribal clásica (ATS) II

La Pina Submarina

20:30

Yoga dinámico

Samadhi

25-45€/mes

18:00

Grupo de lectura sobre pedagogies

Escuela MEME

20:30

Pilates

Centre Mompó

40€/mes

18:00

yoga

La Pina Submarina

20:30

Hatha ioga

Centre Mompó

45€/mes

18:30

Clases De Flamenco + Info: 622 125 658

Fusionart

20:45

Tango

Satchmo

40€/ mes

18:35

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

21:00

House dance con Duarte

La Pina Submarina

19:00

TriPop-A dance

La Pina Submarina

21:00

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

19:00

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

45€/mes

19:15

Chen Taiji (Shen Yi)

Plaza trece rosas

40€/mes

35m/90tri

Dimecres

25€/mes
-

9:15

Pilates

A Contar Mentiras

-

19:30

Yoga. Impartido por MªPilar Planelles Valls

Tantam

35€/mes

9:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

-

19:30

Valenciano C1

Campbell College

60€/mes

9:30

Hatha yoga

Gobinde Alboraya

10€

19:30

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

Fusionart

30€/mes

9:45

Pilates (5 horaris diferents)

Centre Mompó

40€/mes

20:00

Tribal Hard

La Pina Submarina

10:00

Pilates embarazo

A Contar Mentiras

-

20:30

Pilates

A Contar Mentiras

10:00

danza tribal

La Pina Submarina

20:30

Yoga dinámico

Samadhi

10:00

Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi)

Polideportivo Beni 42,5€/mes

20:30

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

30€/mes

11:00

Pilates con bebés

A Contar Mentiras

-

20:30

Pilates (reserva la teua classe de prova gratuïta) Centre Mompó

40€/mes

11:00

Club Tejedorxs

Entre agujas y ganchillos

25€/mes

21:00

break dance

11:00

Hatha Yoga + Info: 620 221 848 (Yolanda)

Fusionart

20€/mes

21:00

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

11:35

Costura a la Carta - Reserva tu plaza!!

Esperanzarecicla

12:00

Pilates para mamás y papás con bebés

A Contar Mentiras

12:00

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

15€

25-45€/mes

La Pina Submarina
35m/90tri

Dijous

-

9:30

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

25€/mes

9:30

Yoga dinámico

Samadhi

25-45€/mes
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10:00

Danza Contact

La Pina Submarina

19:30

Tandem dirigido de alemán e inglés

Tantam

10:00

KungFu (Bagua y Xingyi) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

42,5€/m

19:30

Teatro

Escuela MEME

10:30

Danza Clásica

A Contar Mentiras

-

20:30

Yoga dinámico

Samadhi

11:00

Taller / Laboratorio de Grabado y Estampación Escuela MEME

40€/mes

20:30

Pilates

Centre Mompó

40€/mes

11:00

Pilates

25-45€/mes

20:30

Hatha ioga

Centre Mompó

45€/mes

Samadhi

11:00

Pilates Mat + Info: 645 995 335 (Yolanda)

11:30

Grupo de movimiento libre, juego y crianza. Gobinde Alboraya

11:40

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

12:15

Yoga dinámico

Samadhi

12:30

Danza Contemporánea

15:30

Yoga aéreo

16:00

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

16:30

Yooga para embarazadas

Gobinde Alboraya

17:00

Ganchillo para niñxs

17:00
17:00

Fusionart

25€/mes

Divendres

12€

9:00

Meditación Mindfulness + Info: 679 369 846 Fusionart

-

9:25

Clases indumentaria Valenciana

25-45€/mes

10:00

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

A Contar Mentiras

-

10:00

Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi)

Gobinde Alboraya

10€

11:00

Taller De Pintura - Mayores/60 años. 634755351 Fusionart

-

11:35

Clases indumentaria Valenciana

10€

12:30

Taller De Pintura (Adultos) +Info: 634 755 351 Fusionart

Entre agujas y ganchillos

20€/mes

17:00

Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi)

Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda)

Fusionart

20€/mes

17:15

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

Pilates per a embarassades

Centre Mompó

45€/mes

18:15

Estiramientos de cadenas musculares

Samadhi

17:30

Pilates

Samadhi

25-45€/mes

18:40

danza Tribal clásica (ATS) I (iniciación)

La Pina Submarina

18:00

Taller de Esparto

Escuela MEME

15€/mes

19:40

Danza Tribal Vintage

La Pina Submarina

18:00

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

-

20:40

popping con Duarte

La Pina Submarina

18:00

Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda)

Fusionart

18:00

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

45€/mes

10:00

Inglés A2/B2

Campbell College

19:00

Descolonizar la menta. Resistencia y contradiscursos Escuela MEME

12€/sessió

10:00

Danza Tribal Fusión I

La Pina Submarina

11:00

Tribal Jam®

La Pina Submarina

12:00

Danza Tribal Fusión (medio-avanzado)

La Pina Submarina

20€/mes

19:00

danza contemporánra con Isabel Abril

La Pina Submarina

19:00

Yoga dinámico

Samadhi

25-45€/mes

19:00

Clases De Tango Argentino + Info: 677 031 564

Fusionart

20€/mes

19:00

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

45€/mes

19:20

Pilates

40€/mes

Centre Mompó

25€
25-45€/mes

Esperanzarecicla

25€/mes
20€/mes

Polideportivo Beni 42,5€/mes
Esperanzarecicla

20€/mes
20€/mes

Polideportivo Beni 42,5€/mes

Dissabte

20€/mes
35-45€
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passa gorra
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consumició

Dissabte 6

Divendres 1

17:00

taller Iniciacion al contact impro y jam contact con olaya Pina Submarina

10€

18:00

Café y Pscoánalisis. ¿Por qué nos enfermamos?

Tantam

3€

17:00

Taller Danza terapia

Samadhi

12€

20:00

Impromaclet

Escuela MEME

4€

19:00

Jam al CIM!

CIM

20:30

Charla sobre herramientas para el autoconocimiento

Samadhi

19:00

Jam danza contact con Olaya

Pina Submarina

20:30

Teatro: Los ciegos. A cargo de los alumnos de la escuela

Escuela MEME

20:30

No se lo digas a nadie. Victoria Enguídanos

Teatro Círculo

Dimecres
20:30 10
Concert: Dan Dann

9€

Teatro Círculo

21:30

Frank Sailor, acustico.

21:30

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

21:30

concierto electrificado de Gapillo Orbital

L'Alquimia

19:00

Los 5 Ritos Tibetanos de la Eterna Juventud. Imparte Xiomara Tantam

23:00

Música Social

Fusionart

20:00

Clase de prueba - Lindy Hop iniciación

Satchmo

20:15

Trivial

Tulsa

Kafcafé

SHEN YI: Intensivo Chen Taiji + lanza (hasta las 13:30)

Jardines Viveros

10:00

Inglés A2/B2

Campbell College

10:00

Retiro urbano de Estiramientos de cadenas musculares Samadhi

13:00

XIX Aniversario Tulsa!

Tulsa

14:00

Menú Especial fin de semana

Tallafocs

18:00

Microabierto peques(hasta 12 años)

Kafcafé

20:00

Aperitiver: Victimas Civiles

20:30

Teatro: Los ciegos. A cargo de los alumnos de la escuela Escuela MEME

20:30

No se lo digas a nadie. Victoria Enguídanos

Teatro Círculo

21:30

noche flamenca con Fernando Lucas y Sergio Calero.

Kafcafé

21:30

Concierto: "Amares" (Fusión, Étnica, Popular)

Fusionart

23:00

Música Social

Fusionart

Dijous
19:0011 Clandestino Savoy Benimaclet

40€

Intensivo de Yoga: la primavera desde el yoga

Samadhi

11:00

Brunch: 'when breakfast meets lunch'

La Ola Fresca

12:30

Clandestino Lindy Hop

Plaza Benimaclet

Tallafocs

42-50€

17:00

Peques y padres 'Round the world Cook Club': Cornish PastiesLa Ola Fresca

-

17:30

Mochila de cuerda

Entre Agujas y Ganchillos

15€

20:00

Cocktail Day (hasta las 01:30)

London

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kafcafé

21:00

Degustación cocinas del mundo

Tulsa

22:00

Jam de Lindy Hop

Satchmo

5€
3€
11-9-4€
5€

Diumenge 3
10:00

21:30
Open7Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio
Diumenge

15€

Dimarts 5

Plaza de Beni
Tulsa

3€
11-9-4€

Dilluns 4

Dissabte 2
9:30

5€

15€
-

5€
30€
3€

Dimecres
Dilluns 86
18:30

Cervesa i Tapa Internacional i Solidària

Terra

-

20:00

Ginclub (hasta las 01:30)

London

-

20:00

Intercambio idiomas inglés-alemán

La Ola Fresca

21:00

Degustación japonesa

Tulsa

21:30

Jesús Gracias de nada, acústico.

Kafcafé

22:00

JAM de Lindy Hop

Savoy Benimaclet

Dimarts 9

3€
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Dijous 7

10:00

Taller de Técnicas de Estampación Textil

Taller21

11:00

Charla de presentación. Curso práctico de Mindfuleating

Tantam

45€

11:00

Todas Fest

Escuela MEME

10:00

Massatges gratuïts realitzats per alumnes de quiromasaje

Centre Mompo

12:00

LO SWING - Fiesta swing

Espai Sequer Lo Blanch

18:00

Jam, poesía, música y lectura pro-derechos

Tantam

14:00

Menú Especial fin de semana

Tallafocs

15€

19:30

Tandem dirigido de alemán e inglés

Tantam

19:00

Concierto-Meditación de armonización vibracional energética Samadhi

10€/8€

20:00

Clase de prueba - Lindy Hop Iniciación

Satchmo

19:30

Festival de Cors amb la Coral Nova Creació L'Alcúdia i el Cor CIM

20:00

Radio+Música/vivo+Agenda 104.9FM

Ràdio Malva

19:30

"En Hebras, la urdimbre" Espectáculo teatral Argentino

Fusionart

20:00

Speak English: Informal language practice

La Ola Fresca

5€

20:00

Aperitiver: Senior avança Post

Tulsa

20:30

Chancer. Proyecto coreográfico. Ana Rosa Manzanera Serrán Teatro Círculo

-

20:00

Nocturna de Gorka Capel con Alma Rara artistas invitadosTantam

20:30

La Xarraeta

Tulsa

-

20:30

Chancer. Proyecto coreográfico. Ana Rosa Manzanera Serrán Teatro Círculo

-

21:00

Mama. La Lola Boreal

Teatro Círculo

-

21:00

Mama. La Lola Boreal

-

21:30

Flamenco en directo con Ricardo Bustamante

Tallafocs

21:30

Iraxto, acústico. Recaudación para Ciudad Animal Kafcafé

21:30

María Casas, brindamos cantanto por las mujeres

Kafcafé

21:30

"Amoresdesamores" Textos y canciones latinoamericanas... Fusionart

22:00

Teatro de humor. Guerrilla Impro

La Gramola

23:00

Música Social

22:00

Jam de lindy hop

Clandestí

5€

Teatro Círculo

Fusionart

Diumenge 10

Divendres 8

10:00

Vincles afectius, taller 3 SEPCV

Avati

-

VAGA FEMINISTA 8M

TOT EL MÓN

11:00

Brunch: 'when breakfast meets lunch'

La Ola Fresca

-

14:00

LA MIRADA DE LA MAR - Eva Sempere

Tallafocs

12:00

"Concert de l'abraç" de la Banda Simfònica del CIM CIM

18:00

MANIFESTACIÓ FEMINISTA 8M

C/ Xàtiva

13:00

Graciela Di Palma + asado argentino

Tantam

20:00

Inauguración Exposición Colectiva Fotográfica

Taller21

19:00

Jam al CIM!

CIM

20:30

Charla sobre sanación cuántica. La terapia LNT

Samadhi

20:30

Chancer. Proyecto coreográfico. Ana Rosa Manzanera Serrán Teatro Círculo

-

20:30

Chancer. Proyecto coreográfico. Ana Rosa Manzanera Serrán Teatro Círculo

5€

21:00

Mama. La Lola Boreal

-

21:00

“Swing Party” Espectáculo de música y baile + Dj baile S. Fusionart

6€

21:30

Concierto:“The Shag Sharks” Espectáculo de música y baile

Fusionart

6€

20:15

Trivial

Tulsa

23:00

“The Shag Sharks Dj Set” (Baile Social).

Fusionart

6€

21:30

Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio

Tallafocs

Dissabte 9

Teatro Círculo

10€
-

Dilluns 11

Dimarts 12

10:00

Inglés A2/B2

Campbell College

10:00

Vincles afectius, taller 3 SEPCV

Avati

-

17:30

Broche fallera (mat. no incl.)

Entre Agujas y Ganchillos

15€

18:00

Taller de Marmolado Textil

Taller21

40€
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20:00

Cocktail Day (hasta las 01:30)

London

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kafcafé

21:00

Degustación cocinas del mundo

Tulsa

22:00

Jam de Lindy Hop

Satchmo

3€

18:00

Microabierto peques(hasta 12 años)

Kafcafé

20:00

Aperitiver: Fantasma Vermell (Néstor Mir)

Tulsa

21:30

Slam Poetry VLC

Kafcafé

5€

Diumenge 17

Dimecres 13

11:00

Brunch: 'when breakfast meets lunch'

20€

12:00

Fiesta Argentina en fallas: Choripán, música en directo y micro Tantam

19:00

Jam al CIM!

17:30

Iniciación a las dos agujas

Entre Agujas y Ganchillos

18:30

Cervesa i Tapa Internacional i Solidària

Terra

-

20:00

Ginclub (hasta las 01:30)

London

-

20:00

Intercambio idiomas inglés-alemán

La Ola Fresca

-

20:30

Debate absurdo

Clandestí

21:00

Degustación japonesa

Tulsa

21:30

Anverso micro poetico temático

Kafcafé

22:00

JAM de Lindy Hop

Savoy Benimaclet

3€

La Ola Fresca
CIM

-

Dilluns 18
12:00

Fiesta Argentina en fallas: Choripán, música en directo y micro Tantam

20:15

Trivial

Tulsa

23:00

MIDNIGHT JAM especial Fallas

Tallafocs

Dimarts 19
12:00

Fiesta Argentina en fallas: Choripán, música en directo y micro Tantam

14:00

Menú Especial dia del Padre

Tallafocs

20:00

Cocktail Day (hasta las 01:30)

London

5€

21:00

Degustación cocinas del mundo

Tulsa

3€

-

18:30

Dijous 14

15€

19:30

Tandem dirigido de alemán e inglés

Tantam

20:00

Speak English: Informal language practice

La Ola Fresca

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kafcafé

20:30

La Xarraeta

Tulsa

Cervesa i Tapa Internacional i Solidària

Terra

-

21:30

Flamenco en directo con Ricardo Bustamante y artistas

Tallafocs

20:00

Ginclub (hasta las 01:30)

London

-

22:00

Teatro de humor. Guerrilla Impro

La Gramola

20:00

SPOKEN DRAWS. Poesía Ilustrada

Tallafocs

20:00

Intercambio idiomas inglés-alemán

La Ola Fresca

21:00

Degustación japonesa

Tulsa

21:30

Poesía cruda y salada.

Kafcafé

22:00

JAM de Lindy Hop

Savoy Benimaclet

Dimecres 20

Divendres 15
16:00

Retiro de Yoga y Sonoterapia

Samadhi

21:30

Noche bailonga

Kafcafé

170/190

Dissabte 16
10:00

Inglés A2/B2

12:00

Fiesta Argentina en fallas: Choripán, música en directo y micro Tantam

14:00

Menú Especial fin de semana

3€

Dijous 21

Campbell College
Tallafocs

-

15€

17:30

Iniciación al ganchillo

Entre Agujas y Ganchillos

19:00

Presentació “Binti 2” i “Consecuencias naturales”

La Rossa

20€
-
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19:30

Tandem dirigido de alemán e inglés

20:00

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

20:00

Speak English: Informal language practice

La Ola Fresca

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kafcafé

20:30

La Xarraeta

Tulsa

21:30

Flamenco en directo con Ricardo Bustamante y artistas

22:00
22:00

Tantam
5€

Fusionart

Música Social

Fusionart

Diumenge 24
SHEN YI: Formación kungfu bagua (hasta las 18:30) Jardines Viveros

70€

10:00

Taller de Constelaciones Cuánticas

Samadhi

30€

Tallafocs

11:00

Taller Ashtanga Yoga

Pina Submarina

Teatro de humor. Guerrilla Impro

La Gramola

11:00

Brunch: 'when breakfast meets lunch'

La Ola Fresca

Jam de lindy hop

Clandestí

12:30

Clandestino Lindy Hop

Plaza Benimaclet

19:00

Jam al CIM!

CIM

20:30

Los días felices. Samuel Beckett. Cía. El Cant del Cigne

Teatro Círculo

-

Divendres 22
Solucionar transtornos de salud, dolencias y enfermedades Tantam

20:30

Documental sobre VLC Crida

Clandestí

20:30

Los días felices. Samuel Beckett. Cía. El Cant del Cigne

Teatro Círculo

21:30

homenaje a Cesar Vallejo performance

Kafcafé

21:30

Concierto:"Manuel Hidalgo" Cantor del valle de la alegría Fusionart
Música Social

11-9-4€

Dilluns 25
11-9-4€

19:00

Club de lectura “Teoria King Kong”

La Rossa

20:15

Trivial

Tulsa

21:30

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

-

Dimarts 26

Fusionart

Dissabte 23
9:30

Concierto desde Francia: "J-Zèle" Fusión–Hip/Rock-Dance

23:00
9:30

19:30

23:00

21:30

SHEN YI: Formacion kungfu xingyi (hasta las 19:00) Jardines Viveros

70€

17:30

Chaqueta granny (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€
-

10:00

Inglés A2/B2

Campbell College

10:30

Taller de Macramé (Colgador para plantas)

Taller21

28€

21:00

Degustación cocinas del mundo

Tulsa

12:00

Conversatorio (en Inglés) Natural Cosmetics

La Ola Fresca

17€

22:00

Jam de Lindy Hop

Satchmo

14:00

Menú Especial fin de semana

Tallafocs

15€

16:00

Taller de Constelaciones Familiares

Samadhi

25€

18:00

Geschichten & mehr auf Deutsch Fiesta final

La Ola Fresca

17:30

Mindfulness,Relajación y Bienestar Psicológico-680175174

Fusionart

8€

18:30

Cervesa i Tapa Internacional i Solidària

Terra

-

19:00

Clandestino Savoy Benimaclet

Plaza de Beni

19:00

Presentació del llibre Aborígens. Veus de la resistència pel territori

La Repartidora

-

20:00

Aperitiver: OH! NO

Tulsa

20:00

Ginclub (hasta las 01:30)

London

-

20:30

Los días felices. Samuel Beckett. Cía. El Cant del Cigne

Teatro Círculo

20:00

Intercambio idiomas inglés-alemán

La Ola Fresca

21:30

Daniel Drexler (uruguayo, hermano de Jorge Drexler)

Kafcafé

21:00

Degustación japonesa

Tulsa

5€
11-9-4€

3€

Dimecres 27
3€

3€

27-31 MARÇ 43
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exposició
gastronomia
música/dansa
teatre/humor

salut
xiquetes i xiquets
jocs
cinema

artesania/art
llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició

21:30

Paolo Latrónica

Kafcafé

22:00

JAM de Lindy Hop

Savoy Benimaclet

21:30

acústico Ana ribera& Jorge izquierdo

L'Alquimia

23:00

Música Social

Fusionart

Dissabte 30

Dijous 28

10:00

Formación en terapia de sonido

Samadhi

150/170

5€

10:00

Taller de Iniciación al dibujo de modelo al natural Taller21

35€

La Rossa

-

11:00

Curs: Menjar és un acte polític. Visita guiada als camps de Vorasenda+Dinar La

Curs: Menjar és un acte polític: Producció i distribució alimentària i alternatives

La Repartidora

-

12:00

Presentació “Las pieles y su instinto”

La Rossa

-

19:30

Tandem dirigido de alemán e inglés

Tantam

14:00

Menú Especial fin de semana

Tallafocs

15€

20:00

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

Ràdio Malva

17:00

taller tribal cabaret

Pina Submarina

20:00

Speak English: Informal language practice

La Ola Fresca

17:00

Cook, bake, speak English - Spring recipes

La Ola Fresca

20:30

Jam No-Mixta

Clandestí

18:00

Microabierto peques(hasta 12 años)

Kafcafé

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kafcafé

Plaza de Beni

20:30

Impasse. Eufòria:6am

Teatro Círculo

20:30

La Xarraeta

Tulsa

21:30

Flamenco en directo con Ricardo Bustamante y artistas Tallafocs

22:00

Teatro de humor. Guerrilla Impro

19:00

meet 2 meet: Taller de citas rápidas

L'Alquimia

19:00

Conversa al voltant de “La función perdida”

19:00

5€

Repartidora

19:00

Clandestino Savoy Benimaclet

11-9-4€

19:30

1º Concierto: “Moon Crackers” (Indie rock acústico) Fusionart

-

20:00

Flamenco en Tantam. Amaro

Tantam

20:30

Los días felices. Samuel Beckett. Cía. El Cant del Cigne

Teatro Círculo

21:30

Marta Carpe, Yoly Saa y Ainoa Buitargo, cantautoras Kafcafé

21:30

La Gramola

Divendres 29

-

-

8€
11-9-4€

2º Concierto: "Intraperlo" (Rock acústico)

Fusionart

10:00

Massatges gratuïts realitzats per alumnes de quiromasaje

Centre Mompo

23:00

Música Social

Fusionart

16:30

Massatges gratuïts realitzats per alumnes de quiromasaje

Centre Mompo

21:30

Slam Poetry VLC

Kaf Café

45

17:30

Taller de Iniciación al Trapillo

Taller21

23:00

Música Social: (Clásicosgentino y más...)

Fusionart

45

19:00

Curs: Menjar és un acte polític: Transformació alimentària i model productiu La

19:00

Presentació “Los miércoles salvajes”

19:30

Mindfulness y los niños. Impartido por Loreto Colomina Tantam

20:30

Samadhi time: yoga nidra

Samadhi

20:30

Los días felices. Samuel Beckett. Cía. El Cant del Cigne

Teatro Círculo

21:30

Elias Serra en Acústico

Kafcafé

21:30

Satchmo Meeting

Satchmo

21:30

"EspectáculO FlamencO" Baile + Cante + Toque... Fusionart

30€
-

Repartidora

Diumenge 31

-

10:00

Formación en terapia de sonido

Samadhi

15€

11:00

Brunch: 'when breakfast meets lunch'

La Ola Fresca

12:30

Clandestino Lindy Hop

Plaza Benimaclet

17:00

Taller de Comunicación asertiva

Samadhi

18:30

masaje jam

Pina Submarina

19:00

Jam al CIM!

CIM

20:30

Los días felices. Samuel Beckett. Cía. El Cant del Cigne

Teatro Círculo

La Rossa
5€/

11-9-4€

6€

150/170
30€
11-9-4€
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Com funciona
Cuidem Benimaclet

Com ens organitzem?
Defensem el barri mitjançant una
estructura participativa horitzontal.
Periòdicament ens juntem a la
reunió veïnal, on ens escoltem i
coordinem amb les diferents
comissions.

La reunió veïnal és una assemblea
oberta amb perspectiva ecologista,
feminista i anticapitalista
Les comissions són grups de
treball per a tasques
específiques
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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 passió,
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.

En Al-Paladar han encertat amb la recepta
per a fer que es detinga el temps. El respecte
al medi ambient, la proximitat i la qualitat del
producte. Menjars sans, casolans, saborosos i
assequibles. Productes ecològics, de temporada
i coccions lentes.
C/ Jaume Esteve Cubells, 5 / 96 338 93 39

Qualsevol és benvinguda a totes les reunions
i esdeveniments. Per a més informació sobre
jornades de formació o assabentar-te de les
properes convocatòries, visita:

https://cuidembenimaclet.org
cuidembenimaclet

A Contar Mentiras

Taverna i take away

Co

Com puc participar?

#cuidembeni
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/cuidembeni

L’Alquímia
Café-bar cultural

A l’interior d’aquesta caseta de poble trobem
l’obrador de l’antic forn i un pati. L’Alquímia
acull exposicions, concerts, un billar i una biblioteca. També pots trobar cerveses artesanals i
d’importació, còctels i gintònics. Sempre defensat la història del lloc, la seua identitat.
C/ de Manuel Castellanos, 12 / 631 72 02 49
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AVATI

La Bufala

Caixa Fosca

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
Dl-Dg 19-23.30h
Dm-Dg 13.30-15.30h
96 006 47 09
facebook / labufalabenimaclet

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

AVATI és 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 les filles
i 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, orientació i educació per a créixer com a persona. Sempre treballant des de la igualtat, l’honestedat,
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.
Viatgem pel mar Mediterrani, on conviuen
moltes cultures, molts sabors i moltes olors.
En entrar ací arribem a Itàlia, concretament a
Nàpols, lloc que va veure nàixer a la pizza i a
Ernesto, el seu cuiner. De totes les pizzes possibles, 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.

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, darrere de l’aparador,
dues persones treballen intensament, mà a mà,
són Julia i Sven. Dues persones que han vingut
de molt lluny, ella de Santander, ell d’Alemanya, 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.

Teràpia individual, de parella i familiar

Restaurant napolità

Estudi creatiu
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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.

Campbell College

Idiomes i formació de professors

Clandestí
Bar popular

Seamas i Joanne, els seus fundadors, ho tenen
clar: aprendre una llengua no és només aprovar
un examen. Una llengua és una eina que trenca
fronteres i que t’obri al món. Apropa’t als seus
cursos gratuïts o informa’t tant de la formació de
professors com dels cursos d’anglés o valencià.

C/ del Poeta Asins, 9
Dm-Dg 18:30-2:30h
636 960 548
facebook / clandestibenimaclet

C/ Músic Hipòlit Martínez, 2 / 96 362 89 83

Podria dir-se que Ximo, en compte de crear
un bar popular, va decidir obrir a les veïnes i
veïns del barri, 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. Et recomanem que li demanes 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.

Centre Mompó
Teràpies naturals

Gràcies a anys d’experiència, Centre Mompó
s’ha convertit en un lloc de referència per a qui
busca 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.
C/Arquitecte Arnau, 11 / 96 113 20 51
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La Comanda

Entre agujas y ganchillos

Escuela Meme

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

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

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

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, ecològics, de proximitat i assequibles per
a totes i tots.
Per fi a Benimaclet ja tenim el nostre xicotet
mercat de barri!

Passa. Asseu 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 totes i tots que tu sol a
casa. És, sense cap dubte, un mal vici. Començar i no parar.

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 a l’horta, que feia més de
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 i en
tolerància.

Botiga d’alimentació i neteja a granel

Llana i creativitat

Escola d´arts i oficis

53

52 LLOCS

Esperanzarecicla

Fusionart

La Gramola

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

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

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

Esperanza va veure la necessitat de reinventar-se, de reciclar-se a si mateixa. Després d’anys
en els quals va treballar per a altres empreses
tèxtils va fer el pas i va decidir emprendre pel
seu compte, 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...

Emanuel va emprendre un viatge per tota Europa. Ell no coneixia València. Però quan va
arribar es va enamorar de les seues activitats i
esdeveniments, 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, teatre, fires d’artesania i moltes coses
més.

Passem front un cantó del barri de Benimaclet
al carrer Baró de Sant Petrillo. 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.
Mentrestant, uns músics toquen a l’escenari.
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.

Costura i artesania

Associació cultural

Cocktails & Food

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

Quan Claudia obri la porta d’Itamora, 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.
Avd. Primat Reig, 109 / 96 114 50 07

Kaf Café
Café literari

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.
C/ Arquitecte Arnau, 16 / 96 113 17 06

Kaiowa

Recycled urban bags

London
Lounge

Kaiowa era una tribu de l’Amazones que vivia
en harmonia amb la natura. Aquest espai artesà
comparteix valors. Reciclatge i respecte al medi
ambient. Tot per transformar una roda de bicicleta en bosses de mà i altres articles respectuosos amb el món que habitem.

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

C/ Torreta de Miramar, 4 / 96 107 74 68

Quan una persona entra en aquest bar, en el
London, entra en un lloc on fer còctels és una
qüestió molt seriosa, una tasca d’especial importància. 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
tres-centes marques que fan d’aquest negoci, el
London, un lloc únic. Begudes de campionat
que et faran experimentar noves i suggerents
sensacions.

Lakajade Vintage
Tenda de roba vintage

Lakajade és una tenda de roba vintage i complements dels anys 70, 80 i 90 amb gran varietat
de dissenys i marques. És un espai cultural on
s’organitzen activitats de skate, projeccions de
vídeos, exposicions d’artistes o concerts acústics.
Tot basat en un principi: Fast-fashion is dead.
C/ Arquitecte Arnau, 28 / 961 815 642
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La Ola Fresca

La Pentola

Delicafé

Osteria - Pasta fresca

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 a una plaça
plena d’arbres i de vegetació 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 i útil que un amant i expert
de la cuina italiana tradicional com Luca pot
tenir al seu abast, al seu poder. Aquest tirapasta
té ja més de trenta anys, un vertader expert, per
tant, en fer tota classe de pasta fresca: Tortellini,
ravioli, tallarins, plaques de lasanya... És, a més,
un regal d’una àvia al seu estimat net. Des que
Luca el va portar a València des d’Itàlia, no ha
parat de funcionar. No ha aturat ni un dia sencer de fer pasta!

Pina Bausch va ser ballarina, directora i coreògrafa, pionera en la dansa contemporània. 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, sense parar,
en la Pina Submarina.

La Pina Submarina
Espai creatiu
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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 pastas
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.”

El Rogle

Satchmo

Volien un treball que pogueren exercir amb
vocació social, des de la defensa dels drets i les
llibertats. Així va sorgir El Rogle, una cooperativa dedicada a la recerca social i a l’advocacia i
la mediació. Si teniu qualsevol dubte, entreu al
seu web o crideu-les sense compromís.

C/ Albocàsser, 33, baix
Dl-Dv 18.30-22h
670 013 343 - 662 298 715
swingvalencia.es
Facebook / satchmo

Mediació, recerca i advocacia

Pl. A. Domingo Torres, 2-1-1 / 96 306 67 98

Samadhi

Associació de salut integral
Samadhi és l’estat físic, mental i espiritual al
qual trobes la unió de tu mateix amb l’univers.
Nuria i Sara s’han unit perquè nosaltres trobem
el benestar físic, mental i emocional. Per això
proposen: ioga, pilates, massatges, teràpies bioenergètiques, neuroemocionals...
C/ Sant Columbà, 11 / 669 498 520

Escola de swing

Nina i Jesús. Ella, dinàmica i apassionada. Ell,
tranquil i pròxim. Tots dos formen un duo explosiu i junt l’alumnat d’aquesta escola de lindy
hop i authentic jazz, formen una xicoteta família. Juguen a jocs de taula, escolten música dels
anys 20, 30 o 40, organitzen jams d’improvisació i ball social a la plaça i, cada últim divendres
de cada mes, un esdeveniment per a compartir
la història del jazz. Cada dia, al so dels ritmes
del jazz i del swing de la seua gramola, Satchmo
es converteix en la segona casa de tots ells.
foto: Paco&Aga Wedding Photographers
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61
Savoy

Escola de Swing
No havien ballat mai abans. Una nit, el jazz d’Ella
Fitzgerald els va fer entrar a 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? Frankie Manning té la resposta: ‘No hi ha
cap lindy hopper que no estiga sempre somrient’.
C/ del Dr. Vicent Zaragozà, 29 / 656 408 776

Tallafocs

Espai gastronòmic
Una flama batega a la cuina del Tallafocs. Els
seus ganivets la tallen, evitant que s’apague.
Mentrestant, dels fogons ixen plats casolans,
vegetarians, vegans i ecològics per al menú del
dia o pinxos a la nit. De sobte, aquest ball roig i
blau il·lumina als músics en un xicotet escenari.
C/ Baró de San Petrillo, 46 / 96 193 13 39

Taller 21

Espai creatiu autogestionat
Una línia negra defineix aquest espai. A un costat, la galeria d’exposicions, la tenda amb productes artesanals i on realitzar tallers creatius. A
l’altre costat, els llocs de treball. Totes les fases
del procés creatiu reunides al Taller 21. Ja saps!
Ací pots expressar la teua creativitat!
C/ Marcelino Giner, 21 / 665 21 78 78

Tantam

Arquitectura d’interiors i espai de coworking
El Tantam s’ha convertit en el reflex de més de 20
anys de professió de la seua nova ama. Ella l’ha
transformat en un lloc comunitari. Per una banda, el seu espai de treball dedicat al disseny d’interiors. Per l’altra, un espai de coworking on podràs
escoltar un concert o participar en un taller.
C/ Emilio Baró, 20 / 658 848 970

Teatro Círculo
Teatre

C/ Prudenci Alcón i Mateu, 3
Segons programació
96 392 20 23
facebook / teatro.circulo
El cercle és una figura geomètrica constituïda
per infinits punts que equidisten d’un centre.
Una forma inclusiva i igualitària. Així és aquest
teatre, inclusiu i igualitari. La seua proposta està
centrada en produccions i projectes propis que
volen rescatar el millor del teatre del segle xx,
aquell que aposta per la crítica i el 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

Tulsa Café

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

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

Des de finals del segle passat un grup de persones que volen canviar i millorar 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 tota mena de persona és benvinguda, bé
per escoltar una xarrada, una presentació o per
a fer falles populars i també per participar en
una assemblea o en un debat. On els dinars i
els sopars, sempre casolans, sempre ecològics,
s’allarguen infinitament. Un lloc on ens sentim
entre amics.

Una antiga casa guarda un xicotet secret, un lloc
on la música retrocedeix unes quantes dècades.
Un lloc de reunió i d’encontre per als amants de
la música rock, del power-pop i dels anys 60.
Des de fa ja més de 15 anys aquesta cantonada roja del barri de Benimaclet no ha canviat
pràcticament res. Nosaltres i els seus regents,
Raúl i José, no ens imaginem aquest lloc, el Tulsa Café, fora de Benimaclet. Un lloc on s’ha
decidit apostar per la música però també per
les activitats com el trivial, els concerts en petit
format i el café-teatre.

Centre social autogestionat

Café-bar

