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POLÍTIQUES

Aci tens el 43é número de Benimaclet
Entra a les teues mans. Mans que creen,
manipulen i decideixen. Igual que la teua
veu! Una vegada més, volem destacar que
totes i tots nosaltres som capaços de crear
un món on ens agrade viure i en el qual
vegem un futur net, sa i sostenible per a
nosaltres i les nostres filles. Vivim en un
barri i en una ciutat meravellosa. No podem callar mai per por o per pensar que
les coses puguen anar pitjor.
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Benimaclet és un barri on gaudir de
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Gràcies a totes i tots!
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El dibuix és una ferramenta
més, i si el puc utilitzar com
una mena d’activisme i posicionar-me amb aquest, millor
L’auge de l’extrema dreta pretén acabar
amb molts drets que diferents col·lectius
vulnerables hem aconseguit. Què et sembla aquest polític? El panorama de la política institucional està fotut, no vull votar,
sincerament em pareix tot un gran espectacle. Però clar, també fa dies que somie en
Abascal i el seu cavall conquerint València
al pur estil Jaume I, així que al final acabaré
votant al mal menor o no, encara queden
dies de reflexió.

Eixa

Portada del número d’abril

eixaesisa.tumblr.com
instagram / @eixaesisa
Sent espectadora del teu treball com el
definiries? “Ostres que pesada, sempre fent
grans mans!”
Què t’agrada dibuixar? M’agrada tractar
conflictes i temes quotidians. En realitat,
dibuixar per dibuixar. Crec que no pare de
dibuixar persones i mans gran, això em pareix ara en revisar tot el que tinc per ací. Espere que algun dia se m’apegue l’abstracció
magnífica que fa Carmen i tot anirà millor.

Quins són els teus referents, vius o morts?
Hi ha molta penya que m’agrada el que fa,
no sabria ara mateixa a qui anomenar, però
des d’aquest estiu tinc molt present al Comitè Invisible i a Marina Garcés. He fet un
altar al taller en honor als dos, però en uns
mesos el més probable és que caiguen del
pedestal com passa amb la majoria de referents. 				
Fent un recorregut pel teu treball hem
observat que els cossos humans que representes, tant en dones com en homes,
tenen mans molt grans, caps molt xicotets
o taques en la pell, hi ha algun motiu darrere d’aquest forma de representar el cos
humà? No, m’agrada dibuixar així. Bé si hi
ha un motiu, a baix el binarisme!

Al teu treball existeix un fort compromís
social, havent realitzat diferents encàrrecs
per a iniciatives i col·lectius com CSOA
l’Horta, Tenderete o per a produccions de
la companyia de teatre Atirohecho. Fins
a quin punt comparteixes aquesta relació
de l’artista com a militat polític? L’art ha
de ser polític? Per a mi, el dibuix és una
ferramenta més, i si el puc utilitzar com
una mena d’activisme i posicionar-me amb
aquest, doncs millor. La segona pregunta ara
com ara encara no la tinc clara.
Fins on creus que va el món de la il·lustració actualment? Cap a la precarietat? No,
no ho sé. No estic tan vinculada a la professió com m’agradaria.
Què és per a tu la política? Anar a una assemblea de barri.
Quin creus que és el màxim poder que té
la ciutadania enfront d’uns polítics que
semblen no anar sempre de la mà? L’or-
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ganització. “Organizarse verdaderamente
nunca ha querido ser otra cosa que amarse”.
Ahora, Comitè Invisible.
Treballes amb xiquetes i xiquets realitzant tallers de serigrafia o accions d’art
urbà a les escoles, com aproximes els teus
coneixements al món infantil? Per què
t’interessa treballar amb les i els infants?
M’agrada perquè és un treball molt agraït.
La majoria de l’alumnat amb el qual treballe
no saben res de les tècniques d’estampació i per a elles tot això és màgia. Aprenen a
fer tot des de zero, la creació de la imatge,
com la traslladem a la matriu, etc. Aleshores
fer-les partícips de tot el procés els encanta,
ja que als centres educatius moltes vegades

Fa dies que somie en Abascal i el seu cavall conquerint
València al pur estil Jaume I,
així que al final acabaré votant
al mal menor
sols importa el resultat. A més a més, tant
als tallers d’estampació gràfica com a l’hora
de fer murals, els dibuixos són col·lectius.
Jo només els indique alguns mètodes perquè
puguen aprendre a dibuixar i crear juntes. El
que faig és més un acompanyament.
Parla’ns de la portada per a Benimaclet
Entra. La portada està inspirada en una vinyeta del Roto i la cançó de Político Neoliberal de Pony Bravo. Bàsicament és això el que
opine de la política institucional. La penya
vota a cegues i les que no votem som criminalitzades. “Voten por mí porque la rumba
está buena”.
Entrevista per Manuel P. Bernat
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No pretenc convèncer a ningú de què vote a cap partit,
però sí que vull demanar-vos
que quan votem, pensem en
el dia de després

De llibertats, democràcia i justícia
“La tirania totalitària no s’edifica sobre
les virtuts dels totalitaris sinó sobre les
mancances dels demòcrates”
Albert Camús

Sóc nascut l’any 1979, uns set mesos després que aprovaren la Constitució Espanyola. Això vol dir, que este estiu en faig
quaranta anys. També vol dir que fa uns
22 anys que tinc carnet de militant d’un
partit polític i, la veritat, no sé si crec
massa en el sistema de partits. Jo sóc més
de democràcia líquida, de poder cedir el
meu vot a un representant quan no tinga
ganes de calfar-me el cap però si un tema

m’interessa, poder decidir jo el sentit del
meu vot sense esperar quatre anys a què
tornen a haver-hi eleccions.
Si voleu un dia ens fem una cervesa al bar
i vos ho explique.
La meua passió per la política ve per culpa de la lectura. De jove era un lector
compulsiu, d’un o dos llibres setmanals,
i especialment de ciència-ficció. Amb
tretze anys igual estava llegint la saga
de Mundodisco de Terry Pratchett com
Fundació d’Asimov o Rebel·lió en la granja d’Orwell. Parlant d’Orwell, uns dels

meus llibres favorits eren 1984 d’ell mateix i Un món feliç d’Aldous Huxley. No
ho sabia, però amb aquells llibres estava
formant uns ideals de futur. Amb aquells
tretze anys ja vaig teixir un paral·lelisme entre aquelles distopies i la nostra
realitat, i vaig entendre el perill de donar
massa poder a l’estat, igual que de donar
control sobre l’estat a qui ja en té massa
poder. Vaig aprendre la importància de
trobar un equilibri entre la llibertat de
l’individu i el seu encaix en la societat.
Aquella frase tan repetida: “La llibertat
d’un acaba on comença la de l’altre”,
fonamentà la meua base de creences.
Imposar el meu criteri a altres és, per se,
limitar-los la llibertat.
En Espanya, la definició de “llibertat”
està molt esbiaixada. Ací els liberals són
els que estan en contra de les llibertats
dels altres i volen imposar la seua. Es diuen liberals els que es manifesten contra
els drets LGTB o contra el dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos. Es
diuen “liberals” els que porten la bandera
i volen dir-te com has de ser o què has
de pensar. No sé vosaltres, però jo ja fa
temps que estic cansat de tanta bandera;
De la dels altres i de la meua. Ara entenc
a la meua iaia quan em deia que el tret
comú de totes les banderes és que porten

7

un pal, un pal per a estar per damunt; un
pal per a agredir als altres.
En pocs dies va a començar la campanya electoral. No pretenc convèncer a
ningú de què vote a cap partit, però sí
que vull demanar-vos que quan votem,
pensem en el dia de després. En estes
eleccions estan en perill més coses a part
de qui és el més votat. Segons com quede
tot, els escenaris postelectorals diran qui
mana, i és igual de fàcil veure a Cantó i
a Rivera de vicepresidents amb el PSOE
com amb el PP. Si creiem en una socie-

Si creiem en una societat
de llibertats, no elitista ni
exclusiva sinó igualitària i
inclusiva. Si som del que volem avançar en democràcia
i en justícia, caldrà optar per
qui crega en això
tat de llibertats, no elitista ni exclusiva
sinó igualitària i inclusiva; si som dels
que volem avançar en democràcia i en
justícia, caldrà optar per qui crega en
això. L’única manera de garantir un
govern de progrés és votar a partits
que obliguen a pactes progressistes. Si
no ho fem, correrem el perill de ser com
la protagonista d’Un món feliç, Lenina,
i acabarem convençudes que la tirania
és llibertat. Si no ho fem, acabarem per
assumir que la llibertat és el que ells ens
diuen.
Albert Sebastià i Isach
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Però no va ser açò l’únic que va canviar:
millores en les carreteres, un moviment
sísmic que va alterar fins i tot l’economia
i les bases de la societat d’aquell moment.
I és que la bicicleta al llarg del temps ha
suposat arreu del món un mitjà d’alliberament social i de lluita pels drets, facilitadora que redueix l’espai d’una manera
ecològica i econòmica que dóna accessibilitat, tant a les ciutats com a les zones
rurals, dinamitzant l’economia i afavorint
l’accés a l’educació.

Elogi a la gosadia
Fa poc menys d’un any, la meua filla
aprenia a anar amb bicicleta sense cap
classe de limitació social amb tots els
mitjans necessaris, plena d’elogis per la
seua gosadia. No els va resultar tan fàcil a
mitjans del segle XIX a les dones que volien anar amb bicicleta, no només perquè
trencaven amb les normes de comportament femení establertes sinó perquè s’alliberaven d’una roba interior d’uns 6 kilograms i els canviaven per uns pantalons
anomenats bloomers (Amelia Bloomer)
per a facilitar l’ús de les bicicletes a les dones, ús que afavoria la seua emancipació,
augmentant els seus drets i canviant el seu
estil de vida per a sempre.

Però tot no queda al passat, l’any 2017,
Marina Jaber a Irak arran d’un projecte
artístic, continua demostrant que encara
queda molt a fer utilitzant la bicicleta com
a eina per a fer front a la societat amb
les seues tradicions i reclamar els drets
de les dones. I és que devem continuar
repensant els models i les formes, trobant
allà on habitem i el que ens envolta, les
escletxes per on obrir-nos pas i guanyar-li
al temps les llibertats. Cada decisió que
prenem, cada dia i al llarg de la nostra
vida, és una posada en pràctica de la política que desitgem i anem conformant-la
amb cada acció que implica gosadia. Amb
tot allò que faig o que em propose fer com
a persona individual, quan agafe la meua
bicicleta recorrent la ciutat, amb la meua
filla o sense, a cada pedalejada pense en
com la voluntat política dels governants
pot canviar la qualitat de vida i el diari

La bicicleta al llarg del temps
ha suposat arreu del món un
mitjà d’alliberament social i
lluita pels drets

La voluntat política dels governants pot canviar la qualitat de
vida de les persones, pensant
en les persones i garantint un
dret tan bàsic i revolucionari
com és l’ús de la bicicleta
de les persones, si pensen en paràmetres
de cures socials, cures ecològiques i afavoreixen la seguretat i els accessos per a
garantir xarxes i vies que mobilitzen a les
ciutats i a les zones de l’extraradi i rurals,
pensant en les persones i garantint un dret
tan bàsic i revolucionari com és l’ús de la
bicicleta.
Podria comparar sense cap mena de dificultat, l’engegada d’un pedal de bicicleta a
l’efecte que té una mà lliurant un vot a les
urnes. Ara amb més motius, quan sembla
i és que la llibertat d’exercir el dret al vot
o garantir-lo està en greus circumstàncies,
em provoca major responsabilitat repensar la política i decidir es torna un gest
conscient que travessarà els dies i els drets
dels anys vinents. Puc dir que una de les
coses que he agraït aquests darrers anys,
ha sigut la capacitat de gestió pública i
sobretot la voluntat política, per a millorar les xarxes i vies de mobilitat urbana a la ciutat i perifèria, tant pel resultat
facilitador de l’ús de la bicicleta com els
accessos de mobilitat reduïda, l’augment
en la seguretat i visibilitat que afavoreix
aquest ús amb igualtat i dinamitza a les famílies a fer-lo servir, la implicació individual en la reducció de la petjada ecològica
gràcies a aquestes millores... Però queda
molt a fer.
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Avui dia, la bicicleta continua sent un
mitjà i una icona de la llibertat, un símbol de l’ecologia, el feminisme i per a
mi, és imprescindible que la política faça
front al problema ambiental, que el planeta estiga entre les prioritats de l’agenda
política, posen tot el seu esforç en trobar
les formes de sostenir la vida i posen al
centre i com a prioritat la supervivència
de les majories socials, sense por de generar canvis metodològics a l’economia, fer
regeneració urbanística que facilite la vida
de les persones en totes les dimensions en

Faig elogi a la gosadia, a l’atreviment de pensar, perquè de
situacions fetes amb audàcia
venen els nostres drets
clau de seguretat, fent polítiques d’equitat i que asseguren l’escolta de la veu del
poble. Tant a les urnes, com als pedals
hem de garantir el canvi de paradigma en
el qual les nostres ciutats siguen amables,
convivencials, inclusives i sostenibles,
engegant i provocant que als programes
electorals estiguen presents les polítiques
de cures de la sostenibilitat humana i planetària.
Per tot açò, faig elogi a la gosadia, a l’atreviment de pensar, fer i provocar allò que
desitgem, trencant els paràmetres, perquè
de situacions fetes amb audàcia venen
els nostres drets, i hem de continuar assegurant-los i engegant els que ens queden
per obtenir.
Clara Moltó Gisbert
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Grezzi acrecienta su leyenda: los coches
circulan ya por el carril bici en Valencia
El Español
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“A mesura que avança el
capitalisme, ens trobem amb
una clara dissociació entre la
necessitat de reproducció del
capital i l’estabilitat ecològica”
ca”, ja que el sistema és cada vegada més
intensiu i xoca davant l’evidència dels
límits físics i naturals del planeta.

Sobiranies contra el capitalisme
Recuperar sobiranies des del municipi

Sobiranies, una aposta contra el capitalisme, editat per Espai Fàbrica, està escrit
per diverses mans vinculades al Seminari
d’Economia Crítica Taifa i a l’Esquerra
Independentista catalana. En les línies
d’aquest llibre trobarem una anàlisi rigorosa sobre el model socioeconòmic imperant i una proposta en construcció per
poder superar-lo.
Les autores posen negre sobre blanc
per a explicar el funcionament del
capitalisme. Ens parlen de les crisis,
que són cícliques, inherents al sistema

i que, a més, els factors que permeten
l’eixida d’una crisi són els mateixos que
provoquen la crisi posterior. També cal
destacar el fet que “a mesura que avança
el capitalisme, ens trobem amb una clara
dissociació entre la necessitat de reproducció del capital i l’estabilitat ecològi-

En aquest llibre trobarem una
anàlisi rigorosa sobre el model
socioeconòmic imperant i una
proposta en construcció per
poder superar-lo

Actualment, ens trobem immersos en
una crisi que no s’aconsegueix superar, a
més “d’una incapacitat de generar un cicle d’acumulació mínimament sòlid sense el desmantellament del pacte social”,
asseguren les autores. Aquests fets evidencien la mort de la socialdemocràcia
en el seu paper redistributiu i l’Estat es
converteix en una ferramenta al servei
del sector privat que actua privatitzant
els serveis públics, assumint el pagament
del deute il·legítim i reprimint les veus
crítiques.
Enfront d’aquesta nova deriva del sistema, les autores del llibre ens proposen
una alternativa radical, basada en posar
la vida en el centre, és a dir, en la recuperació de les diverses sobiranies per tal
de garantir les necessitats bàsiques de la
població. Aquesta proposta no parteix de
zero i recull totes les experiències viscudes
anteriorment per diferents col·lectius arreu del territori i parteix del municipalisme com a espai polític d’aplicació, ja que
“la proximitat permet el contacte i la intervenció directa”, expliquen.

A més, la proposta es basa en cinc criteris per a guiar el procés de transformació: avançar cap a formes de propietat
no privada (comunal, cooperativa, municipal i estatal); desenvolupar processos
productius que no siguen explotadors,
patriarcals ni espoliadors de la natura;
establir mecanismes de redistribució basats en el dret a una vida plena; establir
mecanismes de presa de decisions democràtics; i integrar determinats valors com
el bé comú i el suport mutu en el procés
de transformació.

Ens proposen una alternativa
radical, basada en posar la vida
en el centre, en la recuperació
de les diverses sobiranies per
tal de garantir les necessitats
bàsiques de la població
Comptat i debatut, podem dir que Sobiranies, una aposta contra el capitalisme, és un full de ruta en construcció
per diversos agents i processos, que no
s’entén com un manual tancat i llest per
a aplicar, sinó com unes idees, treballades
en comú i a partir d’experiències acumulades, per tal d’avançar en l’anàlisi i la
construcció d’alternatives al model hegemònic, des del vessant més local: el
municipalisme.
Jordi Garcia, membre de La Repartidora

Pots trobar aquest llibre en
La Repartidora
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Les dones hem estat excloses
de la planificació i el disseny
de la ciutat, en la seva construcció simbòlica i física, generant carrers insegurs que ens
limiten la lliure mobilitat
conseqüència, la desigualtat de gènere
no pot ser obviada alhora de l’elaboració de les propostes i estratègies polítiques per a un projecte de ciutat més
democràtic i equitatiu.

Ciutats feministes
Ciutats per a la vida

La ciutat de València, sembla un espai
de llibertat on les persones ens barregem
indistintament, però la realitat és molt diferent d’aquest ideal. Així doncs, la nostra ciutat està dissenyada segons unes
estructures patriarcals on hi ha espais,
temps, treballs i realitats vitals sexuades, racialitzades i classistes marcades
per les desigualtats.

la seguretat, el benestar i, fins i tot, la ciutadania. Les ciutats són espais polítics on
la gent construeix i desenvolupa els seus
desitjos, somnis, projectes de vida, reivindicacions i demandes. Són espais que
hem de (re)conquerir amb l’objectiu
de transformar-los, ja que són contextos
ideals on desenvolupar les dinàmiques
necessàries per a assolir canvis socials. En

El dret a la ciutat és un dels drets col·lectius menys valorats i a la vegada de més
transcendència, ja que determina la quotidianitat d’una col·lectivitat. Aquest, ens
remet a qüestions com la utilització de
l’espai, la participació en la vida política,

La nostra ciutat està dissenyada segons estructures patriarcals on hi ha espais, temps,
treballs i realitats vitals sexuades, racialitzades i classistes

Malgrat que les dones sempre hem participat activament en el creixement de
les ciutats, hem estat excloses de la planificació i el disseny d’aquestes, en la seva
construcció simbòlica i física, generant
carrers insegurs que ens limiten la lliure
mobilitat. Aquesta dificultat s’agreuja
davant una deficiència dels transports
públics. Les dones som les majors usuàries d’aquests mitjans col·lectius, no poques
vegades els utilitzem amb criatures o acompanyant a persones malaltes i/o grans. Així
doncs, la funcionalitat, els temps i els costos d’aquests ens condicionen. Paral·lelament, la privatització de serveis públics
bàsics genera el seu encariment, alhora
que sol empitjorar-los, dificultant l’accés
a sectors en situació d’exclusió social, entre ells les dones.
A més a més, des de les institucions
públiques s’ha de garantir l’accés a
un habitatge a totes les persones. Les
dones, sobretot les precàries, migrades,
grans, mares solteres, víctimes de violèn-

cies masclistes, sofreixen més limitacions
i discriminacions a l’accés a un habitatge
dignes o a subsidis i crèdits per al mateix.
Un percentatge important de les dones no
compleixen els criteris d’elegibilitat per a
l’accés d’habitatges socials, ja que entre els
requisits per a optar a aquests està tindré
uns ingressos regulars i/o treballs formals.
Però, la realitat és que hi ha una part important dels ingressos de les dones que
provenen de l’economia informal i treballs inestables. A més a més, als darrers
anys estem assistint a l’expulsió del veïnat
dels nostres barris conseqüència de la gentrificació i aquest fenomen té un impacte
particular en les dones.

La desigualtat de gènere no
pot ser obviada alhora de
l’elaboració de les propostes i
estratègies polítiques per a un
projecte de ciutat més democràtic i equitatiu
Als darrers paràgrafs he intentat visibilitzar algunes de les polítiques que s’articulen com a alternatives feministes a les nostres ciutats, on es posa per davant de tot el
valor de la vida, lluny del valor econòmic.
Amb la certesa que la transformació de
les nostres ciutats en ciutats feministes,
no sols milloraria els escenaris de vida
de tota la ciutadania ([re]conquerint les
nostres sobiranies i el nostre dret a la
ciutat), sinó la vida mateixa.
text: Verònica Gisbert Gracia
foto: Caixa Fosca per al projecte Caminis, xarxa
de camins escolars a Dénia
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CAMPAMENT D'ESTIU DEL 8 AL 12 de juliol
Dies: 5 dies i 4 nits
Alumnat: primària
Lloc: Alta-Lai (prop de Sinarcas);
campament Poblat de tipis
(http://alta-lai.com/)
Places: minim 35 i maxim 50
Preu: 250€ i 225 germans/es
Reserves: fins al 10 d'abril
Més info: ampaparecatala.org/campament
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Els gestors actuals han sigut
valents per portar endavant
els programes electorals
com ens van prometre?
L’oposició prepara un programa electoral que millore
la vida de les que vivim a la
ciutat?
Tot açò i molt més és el que va heretar
i deixa l’autonomenat govern del canvi
després de 4 anys de gestió.

Dubtes i preguntes
La pluja de gener i febrer d’aquest any ha
sigut de 65 mm menys que la mitjana dels
anys 1981 a 2010, la temperatura mitjana ha estat 10 graus superior, de 7 a 17
graus de mitjana. Escocells buits i manca
d’espais verds. Milions de tones de residus sòlids que s’aboquen a contenidors
indeguts o acaben al mar o la muntanya.
Milers de tones d’orgànica que acaben a
incineradores o soterrades. 4000 tones de
tovalletes llançades als WC i arreplegades als col·lectors. Un índex de qualitat
de l’aire millorable, amb pics de contaminació molt perjudicial per a la salut.
100.000 vehicles motoritzats diaris
entren a la ciutat. Carrers amb l’espai re-

partit no equitativament. Una ordenança
que no permet mercats de fruita i verdura
no sedentaris de venda directa. Menjadors
escolars que no garanteixen els aliments
de proximitat. Abandonament de les terres de cultiu, mínim relleu generacional
a l’horta. Canvi progressiu de ciutat per
viure a ciutat aparador, on els habitatges
passen a ser habitatges turístics i el comerç
tradicional canvia a grans superfícies o
franquícies de transnacionals. Desnonaments, gent sense llar, cues als menjadors.
Un PGOU obsolet que soterra l’última
terra que queda lliure. El Saler, la ZAL,
el Cabanyal, Ciutat Vella, Russafa, PAI
Benimaclet...

Qui ha obstaculitzat i per què les mesures per minorar els efectes del canvi climàtic, l’abandonament de les terres, les
polítiques de suport per fomentar el canvi
generacional a l’horta, la democratització
del carrer o la protecció al dret a l’habitatge, entre altres? Quin paper ha fet cada
actor del pacte de la Nau, l’oposició, els
lobbies o la societat civil?
Els gestors actuals han sigut valents per
portar endavant els programes electorals
com ens van prometre? S’han explicat
amb sinceritat les decisions preses? S’han
fet actuacions locals amb mires globals?
S’ha escoltat realment a qui aporta i
treballa pel bé comú?
L’oposició ha fet aportacions constructives amb mires de futur? Ha reviscolat de
manera partidista qualsevol espurna per
convertir-la en incendi? Prepara un programa electoral que millore la vida de les
que vivim a la ciutat?

Els fons voltor que controlen la premsa,
els bancs, les immobiliàries, les constructores, els centres comercials, les factories
automobilístiques... són actualment els
lobbies de pressió de la ciutat? Quin tipus
de ciutat i vida volen per a nosaltres?
Des de la societat civil hem seguit aportant, creant, vigilant, fent pressió per contrarestar les mancances i pors de tècnics i
polítics? Hem fet prou força des del carrer per fer front als lobbies? Continuem
alimentant els lobbies amb el nostre consum diari? Som crítics amb les propostes
de l’oposició?
La novetat de l’actual govern i l’enlluernament inicial han passat. S’han entreobert
portes, finestres i calaixos, s’han mostrat
debilitats. S’han fet infinitat d’actuacions, algunes d’elles reprovables, altres
encertades i moltes queden incompletes.
S’apropen eleccions i moltes tenim sentiments contraposats, estem fartes de promeses incomplides i silencis. Volem un
govern que cuide, que estime, que actue
i no es deixe influir pel capital. Un govern
al qual desobeirem davant les injustícies i
al qual vigilarem des del carrer.
Maria Santos

Volem un govern que cuide,
que estime, que actue i no es
deixe influir pel capital. Un
govern al qual desobeirem
davant les injustícies i al qual
vigilarem des del carrer
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El PAI, última línia de combat ciutadanà
Marina Rico
instagram / @maarinarico
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No serà bo que la nostra
resposta a allò que no tenim el
valor d’arreglar siga callar per
a guanyar pírriques victòries a
curt termini
per l’altre costat. Ni que des que governen
“els nostres”, et sents més exposat com a
activista i tems que el partit responsable
de l’àrea criticada prenga represàlies, artista. Calla i engul o vols que vinga Vox
i et prohibisca parlar? Calla, no siga que
et callen. Fa falta insistir que el govern no
deixa navegar a l’Open Arms? No sé, fa
falta? I els CIEs?

No calleu!
Sóc cineasta i activista, no articulista, però
els qui m’han convidat a escriure ací coneixen la meua incontinència en xarxes
socials. L’última vegada que vaig col·laborar en un mitjà imprés va ser quan es
mastegava el 15M, així que, benvolguda
lectora, eres afortunada de llegir un article
d’una autora gens prolífica. Jo sóc afortunada per aquesta invitació a vindre a Beni,
i per poder escriure, per a variar, amb la
seguretat i intimitat que dóna el mitjà imprés: si alguna persona vol insultar-me,
almenys haurà de prendre’s el seu temps
per a això.
Perquè crec que m’han convidat a escriure
ací per una reflexió que vaig fer aquesta

setmana en xarxes sobre les falles: em vaig
atrevir a criticar que, després de 4 anys
de govern “del canvi”, seguim igual en el
balanç ecològic de la Festa. No s’ha reduït
el caràcter contaminant de la cremà, els
abusos creixen i el consistori retira els contenidors de reciclatge a principis de març,
mostrant les seues prioritats. Se’m va advertir: amb la teua queixa, seràs responsable d’una victòria de Vox (que no desitge).
No critiques les falles. No digues que el
que es guanya amb el carril bici es perd

Se’m va advertir: amb la teua
queixa, seràs responsable
d’una victòria de Vox

Escric per primera vegada des d’aquell
15M marcat per un altre 15M: el del divendres pel futur, el de Greta Thunberg,
la jove històrica que ens ha demanat als
adults que ens comportem com a tals i
que, mirant a llarg termini, actuem JA.
Al 15M se li va culpar de la victòria del PP
en les següents eleccions, com si un dels
seus objectius no haguera sigut denunciar
el monopoli PP-PSOE. Però el 15M no
va portar a Vox; el 15M va aconseguir
major transparència, democràcia interna
i judicis com el de Rato, posant-los en el
debat públic; VOX va aparéixer quan, per
no afrontar la crisi econòmica i la corrupció, el PP s’afona deixant espai a la dreta.
Alguns celebren de Vox, abans de res, que
“parla clar”, en un moment de sotsobre
col·lectiu: cal demostrar que també des de
l’altre costat pot parlar-se “amb claredat”,

i com a adults, respectant la paraula donada, però respectant també el dissident,
dialogant, discutint: de l’etern debat
15M van sorgir, per exemple, claríssims
missatges ecologistes i feministes.
Està per veure què es farà sobre el nou
15M, però si els nostres polítics no enfronten l’Apocalipsi Climàtica, els responsables no serem els qui el denunciem.
No serà bo que la nostra resposta a allò
que no tenim el valor d’arreglar siga callar per a guanyar pírriques victòries a
curt termini. Dolent serà que en lloc de
pronunciar amb radicalitat el que és vital
-ecologia, canvi de model, decreixement,
refugiats climàtics, repartiment equitatiucallem i ens castiguem mútuament per
dissentir.

Dolent serà que en lloc de pronunciar amb radicalitat el que
és vital, callem i ens castiguem
mútuament per dissentir
Però cal recordar que els adults tenim una
prerrogativa que els xicotets no tenen:
votar. No hauria de ser l’única manera
de participar en el debat públic, però és
encara una forma essencial d’exposar la
nostra veu; i podem crear alternatives
polítiques-cíviques. Callar com a xiquets
frustrats o fer callar a uns altres pot
alliberar-nos de la cacofonia però ens
portarà una cosa pitjor. No calleu!
Emilio Martí López
foto: José Bravo (@josebravophoto)
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L’únic “desenvolupament
sostenible” és el de repartir
i redistribuir sense créixer,
sense addicionar pressió
sobre els recursos
No hi ha cap possibilitat de créixer, sense
augmentar el consum. L’únic “desenvolupament sostenible” és el de repartir i redistribuir sense créixer, sense addicionar
pressió sobre els recursos.
No hi ha més eixida que el decreixement.
Aquest terme ens proposa una manera
nova de fer les coses i trencar amb les dinàmiques implantades fins ara. Ja no val
existir i buscar el “progrés”, només val,
existir i cuidar el que ens envolta. Si no,
“sayonara, baby”.

Apocalypai now
L’urbanisme i la mobilitat, conflictes del segle XXI
La forma en què construïm i després utilitzem l’hàbitat urbà són processos que
impliquen un augment en les emissions de
gasos d’efecte hivernacle, com de l’ús de
tècniques i materials inadequats que comporten un gran consum d’energia, tant en
la seua producció, transport, execució i
posada en obra, així com en el seu posterior manteniment.
Hui, qualsevol actuació en matèria d’urbanisme hauria de passar per comprovar
si és sostenible en un sentit autèntic, és a
dir, si redueix o pràcticament elimina els
consums de tipus: energètics, materials,
manteniment... I per a això hem d’assumir una realitat: the creixement is over.

Vivim per damunt de les possibilitats del
planeta terra. Com a exemple apocalíptic,
l’agost del 2018 la humanitat havia esgotat el pressupost ecològic de la Terra per
al 2018. Això indica que la demanda de
recursos naturals de la humanitat havia superat el que els ecosistemes podien renovar
per a aquest any generant el que podríem
dir una bambolla creditícia ecològica, que
en qualsevol moment rebentarà com ho va
fer la bambolla financera.

Un govern serà “sostenible”,
tant i com les seues actuacions en l’àmbit urbanístic ho
demostren

El desenvolupament sostenible no ha
aconseguit transcendir de la retòrica d’alguns polítics a una pràctica real. Els impactes negatius dels canvis globals es generen
en l’àmbit local i això sembla que encara
que s’òmpliguen la boca amb el reciclatge,
no arriben a entendre la magnitud d’altres
polítiques. Qüestions com la ZAL, la reactivació de nous PAIs (Benimaclet, Malilla...) o l’ampliació de la V-21, són evidències de què no es té en compte tot el que
he comentat anteriorment. Està molt bé
generar, cada vegada més, una mobilitat “sostenible” a força de promoure carril bici, però no passa de retòrica quan
s’aposta per una ciutat expansiva que
necessitarà més cotxes. Està molt bé crear parcs, però, destrossar o no rehabilitar
ecosistemes d’horta tradicional com en els

terrenys de la ZAL o el PAI de Benimaclet,
demostra una altra gran incongruència.
Per tant, un govern, li posem el cognom
que vulguem, serà “sostenible”, tant
i com les seues actuacions en l’àmbit
urbanístic ho demostren. I per a això
han de començar paralitzant el Pla General d’Ordenació Urbana, eina obsoleta
de 1988, que serveix per a planificar el
creixement de la ciutat de València, que
ni en l’inici ni en les revisions ha entés
la necessitat d’actualitzar la norma cap a
un model sostenible, és a dir, un model
de decreixement. I per tant ha d’escapar
de la roda capitalista i arrabassar a les empreses privades (des de 1988 encarregades
de l’urbanisme en la capital del Túria) la
capacitat de generar grans beneficis a costa
de la insostenibilitat del creixement i en
contra de la població, la flora i la fauna
de València.

Si els que dirigeixen el vaixell
no saben, la tripulació, els de
baix, els que de debò movem la
màquina, hem d’agafar el timó
Com en Titanic tenim a la vista l’iceberg
(capitalisme, calfament global, fi dels recursos...). Mentrestant, certes polítiques
intenten virar l’orientació però la inèrcia
del progrés i les seues promeses, fa que el
rumb siga incorregible. I una cosa és clara:
per a navegar abans cal sostenir-se, i si els
que dirigeixen el vaixell no saben, la tripulació, els de baix, els que de debò movem la màquina, hem d’agafar el timó.
Carlos Marcos Pita
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art
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jocs
literatura/llengües

Dilluns
cita
9:00
9:25

consulta de psicoterapia adultos, adolescentes y niños Donyets
grupos de juego niñxs con familias de 0 a 3 años Donyets
Clases indumentaria Valenciana
Esperanzarecicla

9:45

Pilates (5 horaris diferents)

Centre Mompó

10:00

Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

11:00

Club Tejedorxs

Entre agujas y ganchillos 25€/mes

11:00

Hatha Yoga + Info: 620 221 847 (Yolanda)

Fusionart

11:35

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

14:30

Yoga dinámico

Samadhi

15:30

Pilates

A Contar Mentiras

-

15:30

Yoga aéreo

Gobinde Alboraya

10€

16:00

Taller de carpintería

Escuela MEME

16:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

16:30

Pilates

A Contar Mentiras

17:00

Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

17:30

15-45€/m
40€/mes
42,5€/mes

20:30

Pilates (reserva la teua classe de prova gratuïta)

Centre Mompó

40€/mes

20:30

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

45€/mes

20:30

Teatro Improvisación

Pina Submarina

20:30

Yoga dinámico
Samadhi
21:00
Taller de Teatro… Nivel 1/A +Info: 697 800 774Fusionart
Dimarts

35€m/90€tr

25-45€/m

15-45€/m

cita

consulta de psicoterapia adultos, adolescentes y niños

20€/mes

9:00

grupos de juego niñxs con familias de 0 a 3 años Donyets

-

-

9:30

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

-

25-45€/m

9:30

Yoga dinámico

Samadhi

10:00

KungFu (Bagua y Xingyi) (Shen Yi)

Plaza trece rosas

10:30

Pilates para embarazadas

A Contar Mentiras

11:00

Taller / Laboratorio de Grabado y Estampación Escuela MEME

-

11:00

Pilates

Samadhi

-

11:00

Pilates Mat + Info: 645 995 335 (Yolanda)

Fusionart

42,5€/m

11:30

Pilates con bebés

A Contar Mentiras

Club Tejedorxs

Entre agujas y ganchillos 25€/mes

11:30

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

17:30

Danza Africana (1:30min)

Satchmo

45€

12:15

Yoga dinámico

Samadhi

17:30

Yoga para peques

Samadhi

25€/mes

16:50

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

18:00

Clases De Biodanza + Info: 603 770 197 Mara G. Fusionart

25€/mes

17:00

Pilates per a embarassades

Centre Mompó

10€

17:00

Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda)

Fusionart

17:30

Pilates

Samadhi

Donyets

25-45€/m
40€/mes
40€/mes
25-45€/m
25€/mes
25-45€/m
45€/mes

18:30

Hatha yoga

Gobinde Alboraya

18:30

Teatro Improvisación

Pina Submarina

18:35

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

-

18:00

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

45€/mes

19:00

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

45€/mes

18:00

Pintura. Impartido por Conchi Rodriguez Vaquero Tantam

80€/ mes

19:00

Taichi

Samadhi

25€/mes

18:00

Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda)

Fusionart

20€/mes

19:15

Chen Taiji (Shen Yi)

Plaza trece rosas

40€/mes

18:00

music Together

Pina Submarina

19:15

Pilates

Centre Mompó

40€/mes

18:00

colab de costura

Escuela MEME

19:30

Valenciano C1

Campbell College

60€/mes

18:30

Kundalini yoga

Gobinde Alboraya

19:30

Salsa Cubana + Info: 696 810 012

Fusionart

25€/mes

19:00

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

20:00

Merditación

Gobinde Alboraya

19:00

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

20€/mes
25-45€/m

10€
25€/mes
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19:00

danza tribal I

Pina Submarina

16:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

19:00

Kundalini Yoga

Satchmo

30€/ mes

17:00

Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

19:00

Yoga dinámico

Samadhi

25-45€/m

17:30

Club Tejedorxs

Entre agujas y ganchillos 25€/mes

19:20

Pilates

Centre Mompó

40€/mes

17:30

Clases De Sevillanas + Info: 622 125 658

Fusionart

20€/mes

19:30

Teatro

Escuela MEME

25€

17:30

Estiramientos de cadenas musculares

Samadhi

35-45€

20:00

danza Tribal clásica (ATS) II

Pina Submarina

18:00

Grupo de lectura sobre pedagogies

Escuela MEME
Pina Submarina

42,5€/m

20:30

Pilates

Centre Mompó

40€/mes

18:00

yoga

20:30

Hatha ioga

Centre Mompó

45€/mes

18:15

Clases de Yoga impartidas por Mª Pilar Planelles Tantam

35€/mes

20:30

Yoga dinámico

Samadhi

25-45€/m

18:30

Clases De Flamenco + Info: 622 125 658

Fusionart

25€/mes

20:45

Tango

Satchmo

40€/ mes

18:35

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

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

19:00

TriPop-A dance

Pina Submarina

19:15

Chen Taiji (Shen Yi)

35€m/90€tr

45€/mes

21:00
House dance con Duarte
Dimecres

Pina Submarina

Plaza trece rosas

40€/mes

cita

consulta de psicoterapia adultos, adolescentes y niños

Donyets

15-45€/m

19:30

Valenciano C1

Campbell College

60€/mes

9:00

grupos de juego niñxs con familias de 0 a 3 años Donyets

-

19:30

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

Fusionart

30€/mes

9:15

Pilates

A Contar Mentiras

-

19:30

Clases De Forró + Info: 643 653 203 (Mauro) Fusionart

20€

9:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

-

20:00

Tribal Hard

Pina Submarina

9:30

Hatha yoga

Gobinde Alboraya

9:45

Pilates (5 horaris diferents)

Centre Mompó

10:00

Pilates embarazo

A Contar Mentiras

10:00

Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

10:00

danza tribal

Pina Submarina

11:00

Pilates con bebés

A Contar Mentiras

11:00

Club Tejedorxs

Entre agujas y ganchillos 25€/mes

11:00

Hatha Yoga + Info: 620 221 848 (Yolanda)

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

14:30

Yoga dinámico

Samadhi

15:30

Pilates

A Contar Mentiras

30€

10€

20:30

Pilates

A Contar Mentiras

40€/mes

20:30

Ashtanga ioga (reserva la teua classe de prova gratuïta)

Centre Mompó

-

20:30

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

42,5€/m

20:30

Yoga dinámico

21:00

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

21:00

break dance

Pina Submarina

-

Samadhi

30€/mes
40€/mes
25-45€/m
35€m/90€tr

25€

Dijous
cita

consulta de psicoterapia adultos, adolescentes y niños

Donyets

15-45€/m

15€

9:00

grupos de juego niñxs con familias de 0 a 3 años Donyets

-

-

9:30

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

25€/mes

9:30

Yoga dinámico

Samadhi

25-45€/m

25-45€/m

10:00

KungFu (Bagua y Xingyi) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

42,5€/m

-

10:00

Danza Contact

Pina Submarina

20€/mes

-

25€
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10:30

Danza Clásica

A Contar Mentiras

11:00

Pilates Mat + Info: 645 995 335 (Yolanda)

Fusionart

11:00

Pilates

Samadhi

11:00

Taller / Laboratorio de Grabado y Estampación

Escuela MEME

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

Yoga para embarazadas

Gobinde Alboraya

17:00

grupos de crianza de 0 a 3 años

Donyets

17:00

Ganchillo para niñxs

17:00

Pilates per a embarassades

Centre Mompó

17:00

Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda)

Fusionart

17:30

Pilates

Samadhi

18:00

Clases de costura a la carta

Esperanzarecicla

18:00

-

20:30

Hatha ioga

Centre Mompó

25€/mes

20:30

Yoga dinámico

Samadhi

25-45€/m
40€/mes

21:00
Masaje jam
Divendres

Pina Submarina
Donyets

cita

consulta de psicoterapia adultos, adolescentes y niños

-

9:00

grupos de juego niñxs con familias de 0 a 3 años Donyets

25-45€/m

9:00

Meditación Mindfulness + Info: 679 369 846 Fusionart

A Contar Mentiras

-

9:25

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

Gobinde Alboraya

10€

10:00

Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi)

Polideportivo Beni

12€

45€/mes
25-45€/m

15-45€/m
25€/mes
42,5€/mes

-

10:00

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

20€/mes

10€

11:00

Taller De Pintura - Mayores/60 años. 634755351

Fusionart

20€/mes

15-45€/m

11:35

Clases indumentaria Valenciana

Esperanzarecicla

Entre agujas y ganchillos 20€/mes

12:30

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

Fusionart

45€/mes

17:00

talleres de guitarra y música (hasta las 21:00) Donyets

20€/mes

17:00

Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi)

25-45€/m

17:15

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

-

18:15

Estiramientos de cadenas musculares

Samadhi

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

45€/mes

18:40

danza Tribal clásica (ATS) I (iniciación)

Pina Submarina

18:00

Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda)

Fusionart

20€/mes

19:40

18:00

Taller de Esparto

Escuela MEME

15€/mes

19:00

grupos de crianza de 0 a 3 años

Donyets

19:00

grupos de embarazo y preparación al parto

Donyets

19:00

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

19:00

Clases De Tango Argentino + Info: 677 031 564

Fusionart

19:00

Yoga dinámico

Samadhi

19:00

Descolonizar la menta. Resistencia y contradiscursos Escuela MEME

19:20

Pilates

Centre Mompó

19:30

danza contemporánra con Isabel Abril

Pina Submarina

25€

19:30

Teatro

Escuela MEME

25€

20:30

Pilates

Centre Mompó

40€/mes

Polideportivo Beni

Pina Submarina

15-45€/m

Danza Tribal Vintage
20:40
popping con Duarte
Dissabte

15-45€/m

10:00

Inglés A2/B2

Campbell College

45€/mes

10:00

Danza Tribal Fusión I

Pina Submarina

20€/mes

11:00

Tribal Jam®

Pina Submarina

25-45€/m

12:00

Danza Tribal Fusión (medio-avanzado)

Pina Submarina

12€
40€/mes

Pina Submarina

20€/mes
25€/mes
42,5€/mes
20€/mes
35-45€

30€
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A Contar Mentiras 38
39
Al-Paladar
3 L’Alquímia
40
4 AVATI
41
5 La Bufala
42
6 Caixa Fosca
43
7 Campbell College 44
8 CIM Benimaclet
45
9 Centre Mompó
46
10 Clandestí
47
11 La Comanda
48
12 Donyets
49
13 Entre agujas y
13 ganchillos
14 Escuela Meme
AV
15 Esperanzarecicla
16 Fusionart
17 La Gramola
18 Itamora
19 Kaf Café
20 Kaiowa
21 Lakajade
22 London
23 La Ola Fresca
24 Movimiento
25 Psicólogos
25 La Pentola
26 La Pina Submarina
27 La Repartidora
28 El Rogle
29 Satchmo Swing
30 As. Samadhi
31 Savoy Benimaclet
32 Tallafocs
33 Taller 21
34 Tantam
35 Teatre Círculo
36 El Terra
37 Tulsa Café
1
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34 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 6

Dilluns 1
20:00

Exposición "Le dividue" de Santiago Galgo (todo el mes) Alquimia

20:15

Trivial

Tulsa

21:30

Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio

Tallafocs

Dimecres 10

21:30

Flamenco en directo con Ricardo Bustamante

Tallafocs

-

22:00

Teatro de humor. Guerrilla Impro

La Gramola

3€

22:00

Jam de Lindy Hop

Clandestí

Divendres 5

Dimarts 2

10:30

Impromaclet

Escuela MEME

20:00

Cocktail Day (hasta las 01:30)

London

-

17:30

Taller de Técnicas de Estampación Textil

Taller21

45€

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kaf Café

-

18:00

Café y Psicoanálisis: un dolor que me llena el alma Tantam

3€

21:00

Degustación cocinas del mundo

Tulsa

3€

18:00

VII Aniversari CSOA l'Horta: gymkana, ....

CSOA l'Horta

-

19:00

Presentació del llibre: Ara vindran les màquines

La Repartidora

-

20:30

Taller introductorio a Vibrant Body Art

Samadhi

Dimecres 3
18:30

Cervesa i Tapa Internacional i Solidària

19:00

Presentació del llibre: Aborígens. Veus de la resistència Terra

-

Diumenge
20:30
Migro7 Danza

20:00

Ginclub (hasta las 01:30)

London

-

21:30

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

20:00

Alemán/Castellano intercambio

La Ola Fresca

5€

21:30

Fran Mariscal, acústico

Kaf Café

20:30

Concursong: quiz sobre música

La Gramola

3€

23:00

Música Social

Fusionart

21:00

Clase de prueba - Authentic Jazz

Satchmo

30€/m

21:00

Degustación japonesa

Tulsa

21:30

Música de Cuba

Kaf Café

22:00

JAM de Lindy Hop

Savoy Benimaclet

Dijous 11

Terra

3€
-

Dijous 4

-

Dissabte 6
9:30

Shen Yi: intensivo Chen Taiji + lanza

Viveros

10:00

Inglés A2/B2

Campbell

10:00

XI Concurs d'Interpretació Musical del CIM Benimaclet CIM

10:30
DillunsTaller
8 monográfico de Estiramientos de Cadenas musculares

Samadhi

11:00

Massatges gratuïts realitzats per alumnes

Centre Mompo

Pilates Chamánico

Taller21

19:00

Grup de lectura: Contarnos. Literatura per a repensar el nosaltres

La Repartidora

19:30

Tandem dirigido de alemán e inglés

Tantam

11:00

20:00

Radio+Música/vivo+Agenda 104.9FM

Ràdio Malva

20:00

11:00
VII9Aniversari CSOA l'Horta: fira +concert
Dimarts

Speak English : Informal language practice

La Ola Fresca

20:00

Clase de prueba - Lindy Hop iniciación

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

20:30
20:30

-

Teatro Círculo

Plaça Benimaclet

40€

23-25€
11€
-

5€

12:00

Clandestino Savoy Benimaclet

Plaza de Beni

Satchmo

30€/m

14:00

Menú Especial fin de semana

Tallafocs

Kaf Café

-

14:00

VII Aniversari CSOA l'Horta: dinar, taller, activitats, xerrada... CSOA l'Horta

Migro Danza

Teatro Círculo

-

16:00

Taller de Constelaciones sobre la pareja

Samadhi

40€

La Xarraeta

Tulsa

-

18:00

Microabierto peques(hasta 12 años)

Kaf Café

-

15€
-
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36 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

18:30

Espectáculo Danza: "Balandis Hafla" por Vanitas Tribe

Fusionart

20:00

Eternas, Flamenco con voz de mujer

Tantam

4€/5€

20:00

Cocktail Day (hasta las 01:30)

London

10€

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kaf Café

20:00

Aperitiver: Rick Treffers

Tulsa

5€

21:00

Degustación cocinas del mundo

Tulsa

3€

20:30

Migro Danza

Teatro Círculo

-

21:00

VII Aniversari CSOA l'Horta: concerts i teatre

CSOA l'Horta

-

18:30

21:30

"Guitarras del Mediterráneo" con Irene de la Rosa Fusionart

6€

20:00

Cervesa i Tapa Internacional i Solidària

Terra

-

Ginclub (hasta las 01:30)

London

21:30

Iraxto, acústico. Recaudación para Ciudad Animal Kaf Café

-

20:00

Alemán/Castellano intercambio

La Ola Fresca

22:00

el amor es un pinche pendejo

23:00

Música Social

Escuela MEME

20:30

El Concurfilm: quiz sobre cine

La Gramola

Fusionart

21:00

Degustación japonesa

Tulsa

Diumenge 7

-

Dimecres 10
5€
3€

.
3€

21:30

Anverso micro poetico temático

Kaf Café

11:00

Brunch: 'when breakfast meets lunch'

La Ola Fresca

10€

21:30

Enric Martin en acústico

Tallafocs

11:00

VII Aniversari CSOA l'Horta: esmorzar, jocs infantils,...

CSOA l'Horta

-

22:00

JAM de Lindy Hop

Savoy Benimaclet

12:30

Clandestino Lindy Hop

Plaza Benimaclet

14:00

VII Aniversari CSOA l'Horta: paella vegana + música,..

CSOA l'Horta

-

19:00

Presentación del libro "Hedor"

La Rossa

16:00

VII Aniversari CSOA l'Horta: activitats, gentrijam, xerrada...

CSOA l'Horta

-

19:30

Tandem dirigido de alemán e inglés

Tantam

17:00

taller contact y jam contact con Rodrigo Benítez Pina Submarina

10€

20:00

Radio+Música/vivo+Agenda 104.9FM

Ràdio Malva

18:00

Taller y concierto de música y giro sufi por Tuning of Hearts

Samadhi

20€

20:00

Speak English : Informal language practice

La Ola Fresca

19:00

Jam al CIM!

Casino Musical

-

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kaf Café

-

19:00

Jam danza contact con Rodrigo Benítez

Pina Submarina

5€

20:30

Debate Absurdo

Clandestí

-

19:00

TodasFilms

Escuela MEME

20:30

2 piezas breves: "Yo no puedo olvidarla"+ California" Teatro Círculo

-

20:30

Migro Danza

Teatro Círculo

-

20:30

La Xarraeta

Tulsa

-

21:00

VII Aniversari CSOA l'Horta: concert, teatre i sopar

CSOA l'Horta

-

21:30

Flamenco en directo con Ricardo Bustamante

Tallafocs

22:00

Teatro de humor. Guerrilla Impro

La Gramola

22:00

Prefiesta abierta Stompin' at the Savoy 2019

Savoy Benimaclet

22:00

Jam de Lindy Hop

Satchmo

Dijous 11

Dilluns 8
20:15

Trivial

Tulsa

21:30

Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio

Tallafocs

3€

Dilmarts 9
19:00

Presentació del llibre: Supersimetría contra toda autoridad Mostra Llibre

-

5€
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38 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

Divendres 12

20:00

Kwamy Mensah & Afrolatinreggae Gang

Tantam

5€

40€

20:00

Aperitiver: Cabaret Quinqui

Tulsa

5€

5€

20:30

2 piezas breves: "Yo no puedo olvidarla" + "California"

Teatro Círculo

-

21:30

Concierto: “Comanchero” Bluegrass, Country, Folk Ameri... Fusionart

Fusionart

21:30

Noche Flamenca

Kaf Café

Escuela MEME

21:30

concierto de rock del grupo "Intraperlo"

Alquimia

Concierto: "Luke and Dave" Versiones acústicas 80s & 90s

Fusionart

22:30

Fiesta con Big Band en directo

Hotel Olympia

21:30

Mundo Chillón

Kaf Café

23:00

Música Social: Bluegrass, Country, Folk Americano, Swing Fusionart

22:30

Fiesta con Big Band en directo

Hotel Olympia

23:00

Música Social: (Música de los 80´s & 90´s para bailar).

Fusionart

23:00

Concierto Ana Zomeño y the Zambudiettes

Clandestí

17:30

Taller Tallado de Sellos, Especial Lettering

Taller21

20:00

Aperitiver: Ona Nua Grup

Tulsa

20:30

2 piezas breves: "Yo no puedo olvidarla" + "California"

Teatro Círculo

21:00

Back To The 80s & 90s Party + Concierto + Música social +

21:00

Patchworld

21:30

25€
-

Dissabte 13
9:30

Shen Yi: formacion kungfu xingyi

Viveros

10:00

Inglés A2/B2

Campbell

10:00

Inici de la formació de quiromassatge en cap de setmana

Centre Mompo

10:00

Ecomaclet

Plaça Benimaclet

10:00

Taller de Ashtanga Yoga

10:30
11:00

70€

25€

Diumenge 14
9:30

Shen Yi: formación kungfu bagua

Viveros

11:00

Brunch: 'when breakfast meets lunch'

La Ola Fresca

11:00

Taller Ashtanga Yoga

Pina Submarina

12:00

Taller de cocina Asiática

Tantam

10€
5€
30€

12:00

"The Stupid Show" para público familiar en Benimarket Plaza de Beni

499€

19:00

Jam al CIM!

Casino Musical

-

20:30

2 piezas breves: "Yo no puedo olvidarla" + "California"

Teatro Círculo

-

Samadhi

12€

21:30

Fiesta con música swing en directo

Hotel Olympia

20€

Taller de Marmolado Textil

Taller21

40€

Mercadillo MEME

Escuela MEME

20:15

Trivial

Tulsa

12:00

Presentación del libro "Tú también puedes volar"

La Rossa

21:30

Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio

Tallafocs

14:00

Menú Especial fin de semana

Tallafocs

16:00

taller de cosmetica

Escuela MEME

17:30

Mindfulness,Relajación y Bienestar Psicológico-680175174

Fusionart

19:00

Concert "Retrobem la nostra música" Orquestra Simfònica CIM

19:00

Concierto-Meditación de armonización vibracional

Samadhi

19:00

passe de vídeo del documental Tigernuts

Cau Muixeranguer

9:00

Inici de la formació de quiromassatge en horari de matins Centre Mompo

19:30

vidarte, espectáculo danza, música y reflexías

P.Rojas Clemente

18:30

Cervesa i Tapa Internacional i Solidària

15€
8€
10€

-

Dilluns 15
3€

Dimarts 16
20:00

Cocktail Day (hasta las 01:30)

London

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kaf Café

21:00

Degustación cocinas del mundo

Tulsa

3€

Dimecres 17
Terra

499€
-
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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

20:00

Ginclub (hasta las 01:30)

20:00

Recital-presentación de Aisha, poemario David Trashumante Kaf Café

20:00

Alemán/Castellano intercambio

La Ola Fresca

20:30

Troppo Barbara. Ópera teatral

Teatro Círculo

21:00

Degustación japonesa

Tulsa

22:00

JAM de Lindy Hop

Savoy Benimaclet

London

-

16:00

Hot cross bun tea party : peques y padres

-

19:00

Jorge Valverde presenta Alicia en el País de las pupilas dilatadas Kaf Café

5€

19:00

Clandestino Savoy Benimaclet

-

19:30

Circo/Teatro/Concierto: "Alerta Roje" por Roge Magdaleno Fusionart

3€

21:30

Música y Pintura en directo: "Jazz & Blues Try"

21:30

Slam valencia, concurso de poesía, el público vota Kaf Café

Dijous 18

23:00

19:30

Tandem dirigido de alemán e inglés

Tantam

20:00

Speak English Special Poetry night

La Ola Fresca

20:00

Speak English : Informal language practice

La Ola Fresca

20:00

Aperitiver:Jesucristo Superstar Duo Caífás

Tulsa

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kaf Café

20:30

Panxi. de Francisca Villela

20:30

La Xarraeta

21:30

Flamenco en directo con Ricardo Bustamante

Tallafocs

22:00

Teatro de humor. Guerrilla Impro

La Gramola

22:00

Jam de Lindy Hop

Clandestí

Música Social
Diumenge 21

Fusionart

Curso de Reiki nivel 1

Tantam

Easter Brunch Special (reserva con anticipación!)

La Ola Fresca

6€

11:00

Brunch: 'when breakfast meets lunch'

La Ola Fresca

-

12:30

Clandestino Lindy Hop

Plaza Benimaclet

Teatro Círculo

-

19:00

Jam al CIM!

Casino Musical

Tulsa

-

Trivial
Dimarts 23

Aperitiver:Jesucristo superstar Duo Caífás

Tulsa

6€

20:00

Náufragos

Tantam

5€

21:30

"Arrimados” Un espectáculo de 2 que riman + T/a Javier K.

Fusionart

21:30

Pako Potalo, acústico

Kaf Café

23:00

Música Social

Fusionart

-

Dissabte 20
9:00

Curso de Reiki nivel 1

Tantam

10:00

Inglés A2/B2

Campbell

14:00

Menú Especial fin de semana

Tallafocs

15€

10€
-

Dilluns 22
20:15

13:00

-

Fusionart

11:00

Divendres 19

-

Plaza de Beni

9:00

5€

5€

La Ola Fresca

3€

Tulsa

20:00

Cocktail Day (hasta las 01:30)

London

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kaf Café

21:00

Degustación cocinas del mundo

Tulsa

3€
-

-

Dimecres 24
18:30

Cervesa i Tapa Internacional i Solidària

Terra

20:00

Ginclub (hasta las 01:30)

London

20:00

Alemán/Castellano intercambio

La Ola Fresca

20:30

El ConcursOT: quiz operación triunfo

La Gramola

21:00

Degustación japonesa

Tulsa

21:30

De Uruguay , Samantha Navarro, acústico.

Kaf Café

22:00

JAM de Lindy Hop

Savoy Benimaclet

5€
3€
3€
-
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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

Dijous 25

21:30

Concierto: "Náufragos" Versiones acústicas 60s, 70s & 80s Fusionart

21:30

dúo quiniones Fernández, acústico

Kaf Café

23:00

Música social: (60s, 70s & 80s para bailar).

Fusionart

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

Kaf Café

-

20:30

Laviguada. Cía. Elma Sambeat y Teresa Núñez

Teatro Círculo

-

10:00

Formación en terapia de sonido

Samadhi

20:30

La Xarraeta

Tulsa

-

11:00

Flea Market

Taller21

21:30

Flamenco en directo con Ricardo Bustamante

Tallafocs

11:00

Brunch: 'when breakfast meets lunch'

La Ola Fresca

22:00

Teatro de humor. Guerrilla Impro

La Gramola

11:00

Taller de Tribal clásico con Doriana Rossi

Pina Submarina

22:00

Jam de Lindy Hop

Satchmo

12:30

Clandestino Lindy Hop

Plaza Benimaclet

16:00

Taller de Arquetipos

Samadhi

-

19:00

Jam al CIM!

Casino Musical

-

5€

20:30

Esquirlas. Cía.Jorge Affranchino

Teatro Círculo

-

5€

Divendres 26
19:00

I book you (intercambio Libros/meet up)

La Ola Fresca

20:30

Samadhi time: pranayama

Samadhi

20:30

Laviguada. Cía. Elma Sambeat y Teresa Núñez

Teatro Círculo

21:00

Presentación del libro "Valencia - Walls & Words" Taller21

21:30

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

21:30

Saül, en acústico

Kaf Café

21:30

concierto "Marina Folk"

Alquimia

23:00

Música Social

Fusionart

-

Diumenge 28

Trivial

Tulsa

-

Dimarts 30
20:00
Cocktail Day (hasta las 01:30)

London

-

20:30

Microabierto a cantautores y poetas

Kaf Café

21:00

Degustación cocinas del mundo

Tulsa

22:00

Satchmo Meeting

Satchmo

Dissabte 27
10:00

Inglés A2/B2

Campbell

10:00

Formación en terapia de sonido

Samadhi

150/170

13:30

Concierto de piano por Carlos Riaño + comida

Tantam

5€/15€

14:00

Menú Especial fin de semana

Tallafocs

15€

17:00

Cook, bake, speak English - Spring recipes

La Ola Fresca

17€

19:00

Clandestino Savoy Benimaclet

Plaza de Beni

20:00

Aperitiver: Montserrat

Tulsa

20:30

Laviguada. Cía. Elma Sambeat y Teresa Núñez

Teatro Círculo

5€
-

150/170
10€

Dilluns 29
20:15

6€

-

3€
3€
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Si vols alguna d’aquestes samarretes participa al Verkami

EL CAPITAL O LA VIDA
de La Repartidora!

EIXA

elí
as
tañ
o

45

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 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.

Al-Paladar

Taverna i take away

ubeefe

Samarretes
Producció local
Edició limitada

https://www.verkami.com/projects/22916-colleccio-samarretes-el-capital-o-la-vida

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

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

Botiga d’alimentació i neteja a granel
Arribem per a comprar productes d’alimentació, neteja i higiene personal a granel. Amb un
paquet de paper ens portem la nostra comanda.
No hi ha plàstic, no hi ha envasos. Només uns
principis bàsics: productes sostenibles, de proximitat i assequibles per a totes i tots.
C/ Juan Giner, 13 / 96 062 29 70

Donyets

Centre de psicoterapia i criança ecològica
Elles acompanyen a les persones perquè siguen
els més feliços possibles en un món individualista i competitiu. Com? Amb l’espai de psicoteràpia. Amb educació lliure per a la infància i
l’adolescència, sempre treballant amb el sistema
familiar. També amb xerrades, tallers i cursos.
C/ Masquefa, 64 / 666 643 231

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. 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
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 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.
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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
Delicafé

Helen va arribar gràcies a la vela, a la mar. El
seu café no podia anomenar-se d’altra manera: La Ola Fresca. A ell van arribar les cerveses
artesanals i els menjars ecològics, els llibres, les
plantes i les taules de fusta. Finalment, arribaren
els clients, els seus veïns, els seus amics.
C/ Músic Magenti, 11 / 610 026 305

Movimiento Psicólogos
Consulta de psicologia i psicoteràpia

Rocío i Paco són psicòlegs i psicoterapeutes.
Consideren que les persones són les creadores
de la seua pròpia vida i el/la psicòleg/a un facilitador/a d’aquest procés. Acompanyen a adults i
infants a ser més conscients de com se senten i es
relacionen, per a escollir com volen viure.
C/ Fresas, 4, 7º A / 963 89 06 19

La Pentola

Osteria - Pasta fresca
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
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!

La Pina Submarina
Espai creatiu

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
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.
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La Repartidora

El Rogle

Samadhi

Satchmo

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

Plaça Alcalde Domingo Torres, 2-1-1
Dl-Dv 10-14h 17-19h
96 306 67 98
elrogle.es
twitter/ @ElRogle_MiA

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

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

“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 compromeses i crítiques 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 de proximitat 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.”

Elles volien un treball que les omplira i que pogueren exercir amb vocació social. Quasi totes
vivien a Benimaclet, un barri que sempre les
havia acollit. Varen pensar que només podien
tornar-li agraïment en forma de treball ben
fet. Un treball inspirat per una ferma defensa
dels drets i les llibertats de les persones. Així va
sorgir El Rogle, una cooperativa dedicada a la
recerca social i a l’advocacia i la mediació. Si
teniu qualsevol dubte sobre en quins assumptes
us poden ajudar, entreu al seu web o crideu-les
sense compromís.

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, elles
proposen una gran quantitat d’activitats com
ioga, pilates, massatges, teràpies bioenergètiques, neuroemocionals... I tot, perquè et trobes
en pau amb tu mateix i amb les persones que
t’acompanyen!

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.

Llibres, formació i comunicació

Mediació, recerca i advocacia

Associació de salut integral

Escola de swing

foto: Paco&Aga Wedding Photographers
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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

Teatro Círculo
Teatre

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. Ah!
Busquen nou component per a l’estudi!

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

C/ Marcelino Giner, 21 / 665 21 78 78

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.

Tantam

Arquitectura d’interiors i espai de coworking
El Tantam té una 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. En aquesta antiga casa,
amb el seu pati ple de vegetació, podràs gaudir
dels seus esdeveniments o inclús llogar l’espai.
C/ Emilio Baró, 20 / 658 848 970
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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

