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trats.
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mostra la nostra vulnerabilitat. Un cop 
més, volem mostrar que Benimaclet En-
tra és una revista de veïns i veïnes per a 
veïns i veïnes. Volem expressar amb el cor 
el que és important per a nosaltres i parlar 
sobre temes sobre els quals no es parla tan 
sovint públicament. 

La vostra por és la nostra por.

benimacletentra.org - 646 25 89 92
info@benimacletentra.org

benimaclet.entra
benimacletentra
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Què és la por?
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Pors que ens fan com som
Claudia León Clavel - 11 anys

Les pors són personals i di-
verses. Cadascú té les seues 
pors i totes són respectables

Les pors no són dolentes 
sempre, moltes vegades ens 
ajuden a prendre decisions 
responsables i més segures

Algunes vegades quan em pare a pen-
sar trec la conclusió de què les meues 
pors són molt diferents de les pors de 
la majoria dels xiquets i xiquetes de la 
meua edat, les meues pors són diferents, 
pors de persona paranoica i extravagant. 
Però si ho pense en profunditat, m’ado-
ne que les pors són personals i diverses. 
Cadascú té les seues pors i totes són res-
pectables. Les pors més recurrents dels 
meus companys i companyes són: por 
als pallassos; a la foscor; als personatges 
de pel·lícules de terror com a Chucky, 
a la xiqueta de L’exorcista; als segresta-

dors, a les aranyes, a alguns mestres, a 
les serps, a la sang, etc.

Els meus temors més insòlits són la por 
a l’infinit, a l’univers, perquè és una cosa 
que no entenc. Em fan por totes les co-
ses que l’ésser humà no pot explicar. 
Reflexionar sobre aquest tema em fica 
tensa, no sé bé perquè, però és un tema 
que no puc evitar reflexionar.

Sempre al meu cap preguntes com: Qui 
sóc jo? En un univers tan gran, infinit, 
jo no sóc res, els humans som quasi in-
existents. Com de gran és tot? Impos-
siblement gran, no té final, el tot en el 
no-res: mai s’acabaria.

Pot paréixer estúpid, però em fan por els 
controls per pujar a l’avió: i si he fet al-
guna cosa mal? I si m’han d’escorcollar? 
Quina por! No sé on posar les coses i 
m’estresse. Tampoc m’agrada molt pujar 
en avió perquè tinc por que passe alguna 
cosa i arribe el fi del meu temps. Però és 
una ximpleria.

També tinc pors que crec que compar-
tisc amb més xiquets i xiquetes. Com la 
por als exàmens. Potser açò està a causa 
del fet que tinc por a fer les coses ma-
lament, però també a algunes persones, 
em dóna la sensació que tenen por a ser 
inferior als altres. Que també és normal. 
Jo també tinc pors així, pors de les quals 
no estic res orgullosa, però és inevitable. 
Com por a ser la pitjor en tot, o a no 
ser la millor en res, una cosa que si em 
passa.

Encara que, hi ha una por que la majo-
ria dels éssers humans tenim: la por a 
la mort. La mort d’algú que estimem o, 

Tots tenim por d’alguna cosa, 
encara que algunes persones 
ho oculten més que altres, 
encara que siguen diferents. 
Tots tenim pors, pors que 
ens fan com som 

simplement, a la mort de nosaltres ma-
teixos. Que alguna cosa ja mai torne, 
que deixe d’existir, no poder experi-
mentar aquesta sensació mai més. 
Jo que no he experimentat cap pèrdua 
important, no puc ni imaginar quanta 
por li deu proporcionar a algú que ja ha 
passat per açò.

Les pors no són dolentes sempre, 
moltes vegades ens ajuden a prendre 
decisions responsables i més segures. 
Però hi ha algunes pors que actuen de 
forma negativa, i que hem d’intentar 
superar, encara que moltes vegades siga 
difícil, potser pots afrontar-ho amb aju-
da d’algú.

Però també hi ha pors de les quals mai 
ens distanciarem, perquè son part de 
nosaltres. Les pors que tenim sempre 
estan relacionats a alguna cosa: la forma 
en què pensem, les coses que ens han 
passat, coses que somiem... Tots tenim 
por d’alguna cosa, encara que algunes 
persones ho oculten més que altres, en-
cara que siguen diferents. Tots tenim 
pors, pors que ens fan com som. 

Claudia León Clavel



El sistema actual genera moltes desigualtats: 
econòmiques, socials, polítiques, culturals… 
Però hi ha una sola cosa la qual viu qualsevol 
persona nascuda: el temps de vida. Ningú 
ix amb vida d’ací, independentment de la 
classe social, el sexe, l’ètnia, la discapacitat, 
l’edat, la preferència sexual, la identitat, la 
ideologia, la disciplina laboral a la qual per-
tany..., etc. Tenint en compte que la vida és 
realment complexa. Per tant i, segons el meu 
entendre, aquest concepte es podria seccio-
nar en tres grans apartats: treball (“Els diners 
no em fan feliç, em fan falta”), relacions 
(“l’ésser humà és un animal social per natura-
lesa”) i salut (“la millor estètica és la salut”).

Actualment les noves tecnologies ens ajuden 
en el nostre dia a dia, però també ens limi-

No hem d’evitar tindre por a 
la vida, sinó més bé assegu-
rar-se de tindre els hàbits i 
les ferramentes necessàries 
per a poder gestionar-la el 
més eficientment possible

suposar un generador de pors. El fet de no 
tindre un coneixement concret sobre els 
esdeveniments futurs pot provocar una 
gran incomoditat si no s’accepta el compo-
nent d’atzar propi de la vida (aquest mateix 
escrit també posseeix el seu propi contingut 
imprevisible, el qual va descobrint-se a poc a 
poc per un servidor). Una mínima constàn-
cia, una mínima estabilitat són imprescin-
dibles a l’hora de viure feliçment.

Ja siga a efectes de treball (no només sub-
sistir econòmicament, sinó també fent-ho 
amb el plaer de gaudir dels camps del saber 
que t’apassionen, fent així de l’experiència 
de treballar un notable gaudir realitzador 
en l’àmbit personal), de relacions (sense 
toxicitats, prejudicis inútils, ni idees incohe-
rents establertes per una societat que, moltes 
vegades, simplifica sense sentit i de manera 
deliberada les coses) o de salut (o siga, el que 
és imprescindible per a la resta d’aspectes de 
la vida, ja que sense salut, la resta de coses de 
la vida són inaudibles).

Avui dia tindre treball és una sort, i tindre un 
treball digne és un brillant privilegi. Però no 
a causa de l’escassesa de talents, sinó a causa 
del capitalisme (al qual sempre li beneficia 
tenir cert percentatge d’atur i, sobretot, po-
bresa en general). El fet de treballar en una 
cosa la qual no és la teua passió és un afegit 
a la idea de “viure per a treballar”, quan és el 
contrari la seua versió saludable: La profes-
sió i l’afició deuen ser el mateix. I no parle 
del fet que la teua professió comprenga la 
teua afició, sinó més aviat al contrari.

Respecte a les relacions... bé, és naturalment 
normal que això del poliamor xoque tant, ja 
que la societat no està educada per al polia-
mor ni a les relacions obertes, sinó més aviat 

ten, ja que les xarxes socials ens generen una 
condició de present extrem: estar físicament 
en una situació però digitalment en una altra 
(com quan quedes amb un conjunt d’amis-
tats però estàs amb el mòbil mentrestant). I, 
com que avui dia és més fàcil tenir aquest 
tipus de tecnologies, la probabilitat de no 
viure el moment i aprofitar-lo és realment 
alta. O ens deprimim pel passat o ens pre-
ocupem pel futur, però el que de veritat 
importa és el present, ja que és l’únic mo-
ment que realment podem viure.

I respecte a l’atzar (també conegut com a 
aquells conjunts de factors i variables cau-
sa-efecte que, associats amb el qual s’entén 
com a sort, són aquelles coses que escapen 
del nostre propi control), en fi, també pot 

a la monogàmia i al que és tancat. Aquesta 
idea no és necessàriament malaltissa (és com 
els cànons de bellesa en general, és a dir, una 
persona que els complisca no és necessària-
ment malaltissa), el que és malaltís i tòxic és 
restringir opcions alternatives si aquestes 
poden ser també coherents i saludables.

I la salut... en fi. Segons les mateixes entitats 
sanitàries, la salut va més enllà de l’aspecte 
purament fisiològic, ja que també cal tenir 
en compte la salut psicològica, social... Per 
tant, la salut pot comprendre els dos camps 
anteriorment anomenats. Al final invertir 
en salut, tant en particular (exercici, nutri-
ció i descans) com en general és el millor 
pla de pensions realitzable per a gaudir el 
millor possible de la vida en aquesta im-
previsible i, en molts casos, terroríficament 
perillosa realitat.

Aquesta és una de les millors maneres 
d’assegurar, sense por, viure el moment. 
Sabent que contribueixes al teu benestar ge-
neral i, així, a envellir millor. 

En fi. En la meua sincera opinió no hem de 
tractar d’evitar tindre por a la vida, sinó 
més bé assegurar-se de tindre els hàbits i les 
ferramentes en general necessàries per a po-
der gestionar-la el més eficientment possible.

Pau Ramírez Jovaní

Situació actual
Pau Ramírez Jovaní - 24 anys
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Desig de vertigen
Clara Moltó Gisbert - 33 anys

El vertigen ha marcat moments 
a la meua vida, als quals he 
hagut de prendre decisions per 
poder avançar i no perdre’m les 
coses que volia viure

Tot resulta ser un virus, que 
destrueix les nostres capaci-
tats de resistència i formes 
heterogènies, els nostres sim-
bolismes i ens fa a través de 
les pors éssers domesticats

LA POR

Fins on puc recordar, sempre he tingut 
por a les altures. No tan sols als precipicis, 
en les balconades de les finques, sinó que el 
problema també apareixia quan a la llitera 
on dormia a la meua infància, sentia rere de 
la meua esquena les quatre plantes que em 
separaven de l’asfalt. 

El vertigen ha marcat moments importants 
a la meua vida, moments als quals he ha-
gut de prendre decisions per poder avan-
çar i no perdre’m les coses que volia viure 
per tan sols una por. Així que vaig haver 
d’aprendre a conviure amb aquesta sen-
sació que travessa tot el cos, em paralitza 
mentalment i fa que la terra tremole al 
meu voltant. 

El vertigen el relacione directament amb 
la vergonya, una altra forma de por que 
esdevé en la meua infància i perdura fins al 
dia d’avui. Totes dues, em generen les ma-
teixes sensacions i em provoquen problemes 
a l’hora de voler enfrontar certes situacions 
que per altra banda són desitjades per mi. 
Aquests “productes globals” que la meua 
persona va assolir com a pròpies a la meua 
infància arran d’una educació globalitzada, 

on imperava la religió i en gran mesura la 
repressió cultural i assumpció d’uns valors 
molt allunyats de la concepció d’universa-
lització, influenciant-me i convertint-se de 
vegades en una mena de terrorisme social 
i propi front a les meues capacitats indivi-
duals, d’alguna manera es van convertir en 
motors per a identificar quines coses havia 
d’enfrontar amb major atenció. Obser-
var quines eren i són les meues barreres 
i obtenir l’estratègia per aconseguir els 
meus objectius sense veure’m aturada per 
aquesta forma de violència històrica. 

Quan acceptes que un desig estrany hi ha 
darrere del vertigen, que llevat de sentir que 
alguna cosa inesperada succeirà, sinó que 
és una forma d’encanteri a les altures on 
d’alguna manera jugues amb la idea fatal de 
voler llançar-te, i que això mateix passa amb 
la vergonya, on sempre en qualsevol situació 
que pot resultar vergonyosa, sents que tu vas 
a fer justament allò que no desitjaries que 
passara, comprens que tot aquest simulacre 
succeeix al teu cap, i que és la cultura global 
la que atempta contra tu mitjançant les pors 
perquè no sigues un ésser orgànic i mental-
ment lliure. Així que et planteges fer front a 
la realitat amb les teues pors com una for-
ma de resistència, un activisme personal. 

Quan vaig agafar un llibre de Jean Baudri-
llard per primera vegada, recorde perfecta-
ment que vaig sentir al lleguir: “¿Y qué es 

Els mètodes que utilitze per 
enfrontar les pors són una 
opció de revolució personal i 
una decisió conscient d’allu-
nyar-me del protocol d’actua-
ció de les formes de control

el vértigo sino eso que, al mismo tiempo 
parece forzar a las personas a querer actu-
alizar incondicionalmente la Idea?” Vaig 
sentir una profunda alliberació, una sensa-
ció de suport, un motiu més per continuar 
enfrontant els límits. Reconéixer que en la 
por és on ens trobem en l’homogeneïtzació 
social, en el producte humà que la lògica 
global procura. Tal com succeeix amb els 
drets, que d’alguna manera juguen el mateix 
paper que qualsevol producte global (com el 
capital o el petroli). Tot resulta ser part d’un 
virus en cadena, que destrueix les nostres 
capacitats de resistència i formes heterogè-
nies, els nostres simbolismes i rituals i ens fa 
a través de les pors éssers domesticats. Açò 
em dóna l’oportunitat d’atrevir-me a veure 
aquesta agitació interna que provoca la por 
i els mètodes que utilitze per enfrontar-lo, 
com una opció de revolució personal 
i una decisió conscient d’allunyar-me 
d’aquest protocol d’actuació de les formes 
de control. 

Trobar en les pors un espill on veure allò que 
ens censura, contamina, aliena i ens frena, 
pot ser una alternativa per a veure les traves 
externament i assegurar la perdurabilitat i 
constant replantejament de la vida com a 
persones pensants, creadores, sensibles i 
amb desitjos de llibertat, cultura, demo-
cràcia i drets humans.

Clara Moltó Gisbert
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Viure es improvisar
Sven Schwinning - 41 anys

Vaig créixer juntament amb els 
meus 3 germans en una família 
de testimonis de Jehovà

Em sentia molt limitat intel·lec-
tual i sexualment. Vaig prendre 
la decisió de rebutjar la vida 
eterna a canvi d’una vida més 
curta però més lliure

La por és una de les emocions més fortes 
que podem tenir. És evolutiva, indispensa-
ble per a la nostra supervivència. Tots tenim 
temors i els manifestem de maneres infini-
tes. Sovint he pensat en el fet que la por, 
malgrat la seua importància, rep molt poca 
atenció i a parer meu es parla massa poc 
d’ella. Mostrar els temors sembla ser un 
signe de feblesa i per descomptat aquesta 
no és una característica benvinguda en el 
capitalisme.

Tinc por d’escriure públicament sobre mi, 
sobre les meues experiències personals. Així 
que m’agradaria aprofitar l’espai d’aquest 
article per a sentir una mica de la meua por 
i parlar sobre alguns temors del meu passat.

Vaig tenir una infància molt feliç, excepte 
pel que fa a alguns detalls. Vaig créixer jun-
tament amb els meus 3 germans en una 
família de testimonis de Jehovà. Pel que 
puc dir, sempre hi ha hagut temors en la 
meua vida. La por de no ser acceptat pels 
amics a l’escola per rebutjar totes les invita-
cions d’aniversari i no participar en les cele-
bracions com ara el Nadal o el carnestoltes. 
La por de parlar en públic davant una gran 
audiència. Estava més que preparat per 
a dirigir-me a les persones del carrer i ex-

plicar-los les bones noves. No obstant això, 
parlar front una gran multitud de perso-
nes em feia tremolar els genolls.

En tals situacions el nostre cos diu: Fuig! Una 
sensació que probablement tots coneixeu. 
Un temor al qual també ens podem exposar 
deliberadament hui dia, a través d’activitats 
com ara el puenting, per tal d’experimentar 
un sentiment d’eufòria i adrenalina.

Un altre temor que va ser molt estressant 
per a mi va ser l’omnipresència de Déu. 
No podia cometre ni un xicotet pecat sense 
saber que Déu Jehovà m’estava observant. 
Hi havia alguns xicotets i regulars pecats 
que no volia i tampoc podia abandonar, i 
això em generava una espècie de cansament 
i frustració, pel càrrec de consciència, per 
saber-me observat a tota hora per Déu.

Des que vaig nàixer la mort ha estat sempre 
present i absent al mateix temps. Fins als 16 
anys pensava que no anava a viure més en-
llà de l’any 2000 en aquest sistema tal com 
el coneixem. Estava convençut que el Déu 
Jehovà anava a fer la seua neteja global amb 
l’Harmagedon  i que només un 0,1% de la 
població anava a sobreviure. En el meu cas 
concret significava que en principi jo anava 
a sobreviure però que tots els meus com-
panys d’escola anaven a morir. I que a més, 
d’alguna manera era la seua culpa perquè 
no havien volgut sentir la paraula de Déu. 
Portava una targeta amb mi que rebutjava 
les transfusions de sang, i així haguera sigut, 
arribat el cas. Perquè estava convençut que 
en cas de mort, segurament hauria ressusci-
tat. Així que la mort no era una cosa tan 
greu perquè segons aquestes creences, els 
Testimonis de Jehovà la poden esquivar.

Els Testimonis no solament creuen que la 
seua religió és “la veritat”, ells ho saben. No 
es tracta d’una creença, és una certesa. I així 
ho vivia jo. No obstant això, durant l’ado-
lescència em sentia molt limitat intel·lec-
tual i sexualment, i això va fer precipitar 
la meua decisió. Encara que no tenia dub-
tes sobre la veritat de la meua religió, vaig 
prendre la decisió de rebutjar la vida eterna 
a canvi d’una vida més curta però més lliure. 
Això va ser un procés que va durar molts 
anys, anys de reformatejar el meu cervell, i 
cada dia estic orgullós d’haver fet aquest pas.

La meua decisió va ser com saltar des d’un 
avió. Òbviament una bogeria irracional 
decidir perdre la vida eterna. Però vaig 
guanyar en llibertat. He guanyat la por 
d’equivocar-me, de no saber quin és el sen-
tit de tot plegat i de no saber com funciona 
la vida. També he aprés a improvisar. He 
guanyat la vida com un miracle i misteri. La 
vida no és només com la pensem, sempre 
és una altra cosa també. La gent que no 
la vivim seguint el manual de Déu, hem 
d’inventar-nos-la cada dia.

No m’agradaria que això sembles una crí-
tica cap als creients, senzillament per mi la 
vida abans era més fàcil, però ara és infini-
tament més bonica.

La por ens pot destrossar o fer-nos més forts.

Sven Schwinning
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Por a la desmemòria
María José Vizcarro Villalonga - 56 anys

En els meus 56, em descobrisc 
tement pel futur dels meus. Te-
ment per un futur que mai em 
va preocupar en allò personal. I 
no em reconec

M’assalta certa angoixa quan 
la tossuda realitat de desi-
gualtat i intolerància s’instal-
la en el meu jo cansat

Cal advertir que mai he sigut una persona 
especialment temorosa. Vaig caminar una 
infància feliç, on ni en la foscor hi havia 
monstres. Vaig trotar per una adolescència 
en la qual els reptes i les lluites anaven de 
la mà. Vaig galopar per una joventut llu-
minosa de descobriments. Vaig anar sola, 
vaig anar de nit, vaig freqüentar “males 
companyies”, vaig conquistar drets... Vaig 
descobrir i em vaig descobrir. Vaig triar. 
Vaig poder fer-ho. Vaig tindre la fortuna de 
compartir camins, il·lusions i de construir 
grup, teixit, associació...

Quasi totes les meues pors van ser protec-
tores i fugaces. Útils en la seua majoria. Al-
gunes em van llastrar i vaig haver d’aprendre 
a rebutjar-les a vegades amb virulència.

Amb la maduresa vaig començar a té-
mer pels qui m’envoltaven i depenien de 
mi. Vaig aprendre a bregar amb malalties, 
rebequeries, dolors de l’ànima i exclusions 
vàries. De ser cuidada a cuidar-me, i per ha-
ver-me cuidat vaig aprendre a cuidar. Vaig 
tindre la sort d’acompanyar als meus majors 
a través una vellesa amb malaltia però amb 
esperança. Vam transitar una tardor afable. 
Vaig descobrir, com un regal, la força de la 
infància.

Ja vaig perdre la lluentor de la joventut, la 
seua agilitat i la seua riallada. Vaig donar la 
benvinguda als quilos no desitjats, a certa 
lentitud involuntària, al riure i el somriu-
re mantingut.

En els meus 56, treballosament conquistats, 
em descobrisc tement pel futur dels meus. 
Tement per un futur que mai em va pre-
ocupar en allò personal. I no em reconec.

Fa anys vaig començar a rescatar antics 
símbols (aquell “Llibertat d’expressió” de 
la meua adolescència se’m fa cada dia més 
urgent!); les reivindicacions de drets -que 
créiem conquistats-, se m’han contestat amb 
represàlies laborals encobertes; les respostes 
als meus fills i filles a les seues preguntes so-
bre “el que passa” s’han cobert d’una pàtina 
d’aspror... No es pot fer entendre l’injust.

Es pot teoritzar sobre la reversió de l’edu-
cació com a “ascensor social” o sobre el 
precariat o sobre la creixent involució en 
drets i llibertats, a sobre la sobreexplotació 
del planeta... però no es pot explicar a una 
xiqueta o a uns joves que hi ha gent que 
està en la presó per ser conseqüent amb el 
que pensa, que és pitjor votar que robar, 
que en el seu col·legi (públic, clar) mai faran 
un intercanvi amb Nova Zelanda –ni falta 
que fa!-, que l’esforç pel treball ben fet no 
sempre es recompensa, que el mòbil del 
qual no poden prescindir causa el sofriment 
de tants, que la inconsciència i la ignorància 

Crec en la capacitat de lluita i 
de canvi de la seua generació. 
Confie en els seus valors i en el 
seu valor

poden acabar en mesos amb les conquestes 
de generacions...

No és només el seu futur el que està com-
promés, és el nostre demà com a comuni-
tat, com a poble.

No faig peu quan trac el cap a l’insegur 
futur de les meues filles i fills. M’assalta 
certa angoixa quan la tossuda realitat de 
desigualtat i intolerància s’instal·la en el 
meu jo cansat. Llavors recorde al Silvio de 
la meua joventut: “creía mi alma inservible, 
pero era cansancio normal, nada más” i afe-
blisc els meus temors a força de convicció i 
esperança.

Crec en la capacitat de lluita i de canvi de 
la seua generació. Confie en els seus valors 
i en el seu valor.

I, malgrat tot això, m’he sorprés en algu-
na nit d’insomni fent front a la insídia i el 
neguit d’aquests nous temors. Preferiria 
enfrontar la decadència personal, l’es-
tabilitat vital o professional, eixes pors 
corrents i normals, que pots compartir 
amb la simpatia i complicitat de qui t’es-
colta. Llavors desitge i em repetisc, com un 
mantra, no instal·lar-me en el temor ni en 
la queixa. I bellugue resignada el cap quan 
els meus em renyen per no tancar la porta o 
recollir autoestopistes, renunciant a fer-los 
entendre que sentir-me lliure és un do al 
qual no vull renunciar per por.

María José Vizcarro Villalonga
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Feredats
Josep-Miquel Beltran - 61 anys

“Et retornes
quan veus la ferida
de nou massa gran, 
oberta.
Creus que és la gent,
com sempre, i demanes
un poc d’espai bru,
un llarg camí llarg,
estones de vent
sense llavis.
Però ho saps. Si la por
t’ha portat fins aquesta
vorada,
el meu enemic era jo
que no vosaltres.”
Por de Marc Granell 
Poesia completa 1976-2016

Por a nit plena, mentre estàs escrivint, a 
encendre la darrera cigarreta que resta al 
paquet perquè després saps que ja no hi 
haurà més. La feredat de no saber trobar 
les paraules escaients. Paüra d’aixecar-te 
de matí i haver d’encarar un nou dia en 
un món hostil. Por a que torne a passar 
allò que una vegada et va fer tant de mal. 
Paüra a que quelcom de dolent es creue 
en el camí d’aquelles persones que esti-
mes. Pànic a no saber expressar-te i no ser 
comprès per això. Por a no saber escoltar 
en el moment precís i ser capaç de dir 
allò que caldria. Vertigen en abocar-se als 
penya-segats de l’Avern i veure’t a tu ma-
teixa al fons i guaitar l’atzur i no ser capaç 
d’abastar-ho amb els dits ni que només fos 

La por a expressar allò que 
penses i sents

La por a somiar, a ésser lliure

La por de saber que mai no en 
tenim prou d’aquelles petites 
coses que et fan la vida una 
mica més agradable

Totes sentim por però, con-
sisteix en ser-ne conscients, 
lluitar contra ella i vèncer-la, 
perquè tot i ser un avís davant 
un possible perill, també pot 
arribar a paralitzar-nos

LA POR

per una vegada. Por de no poder viure 
com penses i acabar pensant com vius. 
Feredat de no tenir la força suficient per 
a superar les traves. El vertigen de pensar 
que aquella vegada no vas fer l’impossible 
per evitar el desastre. El neguit de constatar 
que el vi se t’ha acabat i ja és massa tard per 
agenciar-se una altra ampolla. La por de 
saber que mai no en tenim prou d’aquelles 
petites coses que et fan la vida una mica 
més agradable. Paüra a un cop haver ultra-
passat la ratlla definitiva, no tenir la traça 
de trobar la senda de tornada. Por d’ésser i 
de deixar d’ésser.

Diuen que la por nia ben a dintre nostre 
tot i que moltes vegades apareix disfressada 
d’element extern. Exactament com diu W. 
Shakespeare per boca del Duc d’Atenes a 
la seua obra El somni d’una nit d’estiu, “és 
allò que quan les ombres cauen sobre el 
bosc ens fa veure una fera on només hi 
ha una mata”. Totes sentim por, tenim 
por, el secret, però, consisteix en ser-ne 
conscients, lluitar contra ella i vèncer-la, 
perquè tot i ser un avís davant un possible 
perill, també pot arribar a paralitzar-nos.

Diuen, també, que és la por l’eina per ex-
cel·lència que fa servir El Poder per tal de 

sotmetre’ns als seus dictats, ja ens fan saber 
que és l’Estat qui té el monopoli de la vi-
olència. Paüra a la misèria, por a la presó, 
temor a la repressió, feredat a la precarie-
tat, por a expressar allò que penses i sents, 
paüra a ser foragitat als marges, temor a la 
docilitat dels altres, por a somiar, a ésser 
lliure, a ésser tu amb les altres. Còmpli-
ce necessària és aquella doctrina que des 
de ben petites a algunes de certa edat in-
tentaren clavar-nos en el cap sota aquella, 
ara irrisòria, amenaça de passar l’eternitat 
entre flames.

Com confirma E. Fromm al seu assaig La 
por a la llibertat, el feixisme aquesta ex-
pressió política de la por a la llibertat, no 
és un fenomen accidental d’un moment i 
un país concret, sinó que és la manifes-
tació d’una crisi pregona que abasta els 
fonaments de la nostra civilització i és el 
resultat de les seues contradiccions. Elimi-
nar el perill del feixisme significa fonamen-
talment suprimir aquestes contradiccions 
en el seu doble aspecte: estructural i psi-
cològic.

Altrament com va escriure aquell cantant 
del Poble Sec, “la vida és cosa de valents 
que tot plegat són quatre dies i el temps 
no deixa gaire temps”.

Josep-Miquel Beltran 
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Quan tenim por, només 
pensem en la nostra super-
vivència i no ens adonem del 
mal que podem fer. Tinc 90 
anys i n’he vist moltes en la 
meua vida

Sempre tens por per la vida 
de tots i voldries tenir una 
vareta màgica que ho solu-
cionara tot, però això no és 
possible i passa allò que ha 
de passar

La por és un sentiment que ens pot ajudar 
en alguns moments perquè ja diu el refrany: 
“La por guarda la vinya”. Això vol dir que 
no hem de tenir por però sí prudència i 
pensar abans de prendre certes decisions.

Quan tenim por no discernim entre el bé i 
el mal, només pensem en la nostra pròpia 
supervivència. Però és nefasta perquè ens 
disminueix la capacitat de reaccionar en 
moltes ocasions. I no ens adonem del mal 
que podem fer. Tinc 90 anys i ja podeu 
suposar que n’he vist moltes al llarg de la 
meua vida.

De petita vaig viure la guerra civil i encara 
recorde els comentaris i les reaccions de la 

gent gran durant els bombardejos o després 
quan buidaren els magatzems de menjar on 
la por i la necessitat de sobreviure els torna-
va cruels i insolidaris. Pense amb els anys 
que és millor no tenir por de res.

La vegada que he passat més por en la 
meua vida va ser quan van operar el meu 
marit. La meua filla menuda era petita i li 

van diagnosticar un problema de ronyó. 
En aquella època les radiografies eren poc 
precises i van decidir operar-lo sense saber 
què tenia exactament. L’operació va ser 
molt llarga i complicada i van descobrir-li 
un ronyó poliquístic. En eixir de l’operació 
el metge em va dir: “És una llàstima que 
siga tan jove”. Ja podeu imaginar en aquell 
moment l’impacte que va tenir en mi. Des-
prés no va ser per a tant i ell va conviure 
amb aquest problema tota la vida sense més 
complicacions. Però a mi em va quedar per 
a sempre una certa por. Va ser un abans i un 
després en la meua vida. Després d’això ja 
tot va perdre importància menys la salut 
d’ell i dels meus fills. La resta ha sigut 
sempre relatiu però aquesta por m’ha 
acompanyat tota la vida.

Durant la vida és clar que tenim por mol-
tes vegades per altres coses que no són pro-
blemes de salut, per problemes econòmics, 
per exemple, o per altres situacions. El meu 
marit viatjava pel seu treball i jo sempre em 
vaig quedar sola amb els meus fills i tenia 
por quan es posaven malalts. Cal dir que 
aleshores no hi havia la comunicació que 
tenim amb els mòbils. Recorde que quan la 
pantanada del Xúquer es va quedar aïllat a 
Alberic i no en tenia notícies. Tot era molt 
complicat, recorde molt aquella por de 
quan viatjava i no ens podíem comunicar.

Hem de lluitar sempre contra 
la por i conservar les il·lusions 
per les petites coses que ens 
pot donar la vida

Quan arriba aquesta edat tens 
por al deteriorament físic, a 
perdre la memòria, a perdre 
facultats i haver de dependre 
dels altres. I, perquè no dir-ho, 
a la mort 

També molta por de saber ajudar els 
nostres fills, saber estar al seu costat quan 
et necessiten i saber dir la paraula justa en 
el moment just perquè se senten acompa-
nyats i no tinguen por davant la vida.

Després van nàixer els meus néts i sem-
pre tens por també per ells perquè esti-
guen sans, perquè estudien i perquè la vida 
no siga dura amb ells. I ja de majors perquè 
tinguen treball, perquè siguen feliços. O 
siga que sempre tens por per la vida de 
tots i voldries tenir una vareta màgica que 
ho solucionara tot, però això no és possible 
i passa allò que ha de passar.

Però quan arriba aquesta edat tens por al 
deteriorament físic, a perdre la memòria, a 
perdre facultats i haver de dependre dels al-
tres. I, perquè no dir-ho, a la mort que cada 
vegada veus més a prop.

Però hem de lluitar sempre contra la por 
i conservar les il·lusions per les petites coses 
que ens pot donar la vida.

María Garriga 

La por guarda la vinya
María Garriga - 89 anys
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Quatre de cada deu persones de més de 
65 anys presenten soledat emocional
Ara.cat

15/04/19



LA POR22  23



LA POR24  25



TALLERS26 MAIG 2019    27  

música/dansa
teatre

salut
xiquetes/ts

art
artesania

jocs
literatura/llengües

Dilluns

20:30 Pilates (reserva classe de prova gratuïta 961132051) Centre Mompó 40€/mes
20:30 Kundalini ioga (reserva classe de prova gratuïta 961132051) Centre Mompó 45€/mes
20:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m
21:00 Taller de Teatro… Nivel 1/A +Info: 697 800 774 Fusionart 35m/90trim

cita consulta de psicoterapia adultos, adolescentes y niños Donyets 15-45€/m

9:00 grupos de juego niñxs de 0 a 3 años (hasta las 15:00) Donyets -
9:30 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
9:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m
10:00 KungFu (Bagua y Xingyi) (Shen Yi) Plaza trece rosas 40€/mes
10:30 Pilates para embarazadas A Contar Mentiras -
11:00 Pilates Mat + Info: 645 995 335 (Yolanda) Fusionart 25€/mes
11:00 Taller/Laboratorio de Grabado y Estampación Escuela MEME 40€/mes
11:00 Pilates Samadhi 25-45€/m
11:30 Pilates con bebés A Contar Mentiras -
11:30 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
12:15 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m
16:50 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
17:00 Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda) Fusionart 20€/mes
17:00 Pilates per a embarassades Centre Mompó 45€/mes
17:30 Pilates Samadhi 25-45€/m
18:00 Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda) Fusionart 20€/mes
18:00 music Together La Pina Submarina

18:00 Pintura. Impartido por Conchi Rodriguez Vaquero Tantam 80€/ mes
18:00 Hatha ioga (reserva classe de prova gratuïta 961132051) Centre Mompó 45€/mes
19:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
19:00 Kundalini Yoga Satchmo 30€/ mes
19:00 Clases De Canto + Info: 658 538 278 (Leya) Fusionart 25€/mes
19:00 danza tribal I La Pina Submarina 26€

9:00 grupos de juego niñxs de 0 a 3 años (hasta las 15:00) Donyets -
9:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
9:45 Pilates (5 horaris diferents) Centre Mompó 40€/mes
10:00 Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi) Polideportivo Beni 42,5€/mes
11:00 Club Tejedorxs Entre agujas y ganchillos 25€/mes
11:00 Hatha Yoga + Info: 620 221 847 (Yolanda) Fusionart 20€/mes
11:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
14:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m
15:30 Pilates A Contar Mentiras -
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 42,5€/mes
17:30 Club Tejedorxs Entre agujas y ganchillos 25€/mes
17:30 Danza Africana (1:30min) Satchmo 45€
17:30 Danza Africana (1:30min) Satchmo 45€
17:30 Yoga para peques Samadhi 25€/mes
18:00 Clases De Biodanza + Info: 603 770 197 Mara G. Fusionart 25€/mes
18:30 Teatro Improvisación La Pina Submarina

18:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
19:00 Hatha ioga (reserva classe de prova gratuïta 961132051) Centre Mompó 45€/mes
19:00 Taichi Samadhi 25€/mes
19:15 Chen Taiji (Shen Yi) Plaza trece rosas 40€/mes
19:15 Pilates Centre Mompó 40€/mes
19:30 Valenciano C1 Campbell College 60€/mes
19:30 Salsa Cubana + Info: 696 810 012 Fusionart 25€/mes
20:00 Lindy Hop iniciación Satchmo 30€/ mes
20:30 Teatro Improvisación La Pina Submarina

Dilluns

Dimarts
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16:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
17:00 Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi) Polideportivo Beni 42,5€/mes
17:30 Club Tejedorxs Entre agujas y ganchillos 25€/mes
17:30 Clases De Sevillanas + Info: 622 125 658 Fusionart 20€/mes
17:30 Estiramientos de cadenas musculares Samadhi 35-45€
18:00 Grupo de lectura sobre pedagogies Escuela MEME 

18:00 yoga La Pina Submarina

18:15 Clases de Yoga impartidas por Mª Pilar Planelles Tantam 35€/mes
18:30 Clases De Flamenco + Info: 622 125 658 Fusionart 25€/mes
18:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
19:00 TriPop-A dance La Pina Submarina 26€
19:00 Hatha ioga (reserva classe de prova gratuïta 961132051) Centre Mompó 45€/mes
19:15 Chen Taiji (Shen Yi) Plaza trece rosas 40€/mes
19:30 Valenciano C1 Campbell College 60€/mes
19:30 Clases de Capoeira + Info: 651 832 671 (Miudo) Fusionart 30€/mes
19:30 Clases De Forró + Info: 643 653 203 (Mauro) Fusionart 20€
20:00 Tribal Hard La Pina Submarina 26€
20:30 Pilates A Contar Mentiras -
20:30 Ashtanga ioga (reserva classe de prova gratuïta 961132051) Centre Mompó 30€/mes
20:30 Pilates (reserva classe de prova gratuïta 961132051) Centre Mompó 40€/mes
20:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m
21:00 Taller de Teatro…(Nivel 2) +Info: 697 800 774 Fusionart 35m/90trim

21:00 break dance La Pina Submarina 25€
21:00 Authentic Jazz Iniciación Satchmo 30€/mes
cita consulta de psicoterapia adultos, adolescentes y niños Donyets 15-45€/m

9:00 grupos de juego niñxs de 0 a 3 años (hasta las 15:00)Donyets -
9:30 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
9:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m

19:00 Kundalini Yoga Satchmo 30€/ mes
19:00 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m
19:20 Pilates Centre Mompó 40€/mes
19:30 Teatro Escuela MEME 25€
20:00 danza Tribal clásica (ATS) II La Pina Submarina 30€
20:30 Pilates Centre Mompó 40€/mes
20:30 Hatha ioga Centre Mompó 45€/mes
20:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m
20:45 Tango Satchmo 40€/ mes
20:45 Tango Satchmo 40€/ mes
21:00 Taller de Teatro… Nivel 1/B +Info: 697 800 774Fusionart 35m/90trim

21:00 House dance con Duarte La Pina Submarina 30€
cita consulta de psicoterapia adultos, adolescentes y niños Donyets 15-45€/m

9:00 grupos de juego niñxs de 0 a 3 años (hasta las 15:00)Donyets -
9:15 Pilates A Contar Mentiras -
9:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
9:45 Pilates (5 horaris diferents) Centre Mompó 40€/mes
10:00 Pilates embarazo A Contar Mentiras -
10:00 Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi) Polideportivo Beni 42,5€/mes
10:00 danza tribal La Pina Submarina 26€
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 20€/mes
11:35 Costura a la Carta - Reserva tu plaza!! Esperanzarecicla 15€
12:00 Pilates para mamás y papás con bebés A Contar Mentiras -
12:00 Clases De Canto + Info: 658 538 278 (Leya) Fusionart 25€/mes
14:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m
15:30 Pilates A Contar Mentiras -

Dimecres

Dijous



TALLERS30 MAIG 2019    31  

música/dansa
teatre

salut
xiquetes/ts

art
artesania

jocs
literatura/llengües

20:30 Hatha ioga Centre Mompó 45€/mes
20:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m
21:00 Masaje jam La Pina Submarina

cita consulta de psicoterapia adultos, adolescentes y niños Donyets 15-45€/m

9:00 grupos de juego niñxs de 0 a 3 años (hasta las 15:00)Donyets -
9:00 Meditación Mindfulness + Info: 679 369 846 Fusionart 25€/mes
9:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
10:00 Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi) Polideportivo Beni 42,5€/mes
10:00 Taichi y Chikung + Info: 679 369 846 (María) Fusionart 20€/mes
11:00 Taller De Pintura - Mayores/60 años. 634755351 Fusionart 20€/mes
11:35 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
12:30 Taller De Pintura (Adultos) +Info: 634 755 351 Fusionart 20€/mes
17:00 Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi) Polideportivo Beni 42,5€/mes
17:00 talleres de guitarra con Lucho Roa y música Donyets 25€/mes
17:15 Taller De Pintura (Niñ@s) + Info: 634 755 351 Fusionart 20€/mes
18:15 Estiramientos de cadenas musculares Samadhi 35-45€
18:40 danza Tribal clásica (ATS) I (iniciación) La Pina Submarina 30€
19:40 Danza Tribal Vintage La Pina Submarina 26€
20:40 popping con Duarte La Pina Submarina 30€
cita consulta de psicoterapia adultos, adolescentes y niños Donyets 15-45€/m

10:00 Inglés A2/B2 Campbell College

10:00 Danza Tribal Fusión  I La Pina Submarina 26€
11:00 Tribal Jam® La Pina Submarina 26€
12:00 Danza Tribal Fusión (medio-avanzado) La Pina Submarina 26€
17:00 Fes el teu propi cinema- Taller audiovisual Escuela MEME 

10:00 KungFu (Bagua y Xingyi) (Shen Yi) Polideportivo Beni 42,5€/m
10:00 Danza Contact La Pina Submarina 25€
10:30 Danza Clásica A Contar Mentiras -
11:00 Pilates Mat + Info: 645 995 335 (Yolanda) Fusionart 25€/mes
11:00 Taller/Laboratorio de Grabado y Estampación Escuela MEME 40€/mes
11:00 Pilates Samadhi 25-45€/m
11:40 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
12:15 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m
12:30 Danza Contemporánea A Contar Mentiras -
16:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
17:00 Ganchillo para niñxs Entre agujas y ganchillos 20€/mes
17:00 grupos de crianza de 0 a 3 años (hasta las 21:00h) Donyets 15-45€/m
17:00 grupos de embarazo, parto y postparto (hasta las 19:00) Donyets 15-45€/m
17:00 Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda) Fusionart 20€/mes
17:00 Pilates per a embarassades Centre Mompó 45€/mes
17:30 Pilates Samadhi 25-45€/m
18:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
18:00 Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda) Fusionart 20€/mes
18:00 Taller de Esparto Escuela MEME 15€/mes
18:00 Hatha ioga (reserva classe de prova gratuïta 961132051) Centre Mompó 45€/mes
19:00 Clases De Tango Argentino + Info: 677 031 564 Fusionart 20€/mes
19:00 Kundalini ioga (reserva classe de prova gratuïta 961132051) Centre Mompó 45€/mes
19:00 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m
19:20 Pilates Centre Mompó 40€/mes
19:30 Teatro Escuela MEME 25€
19:30 danza contemporánra con Isabel Abril La Pina Submarina 25€
19:30 Tandem dirigido de alemán e inglés Tantam

20:00 Lindy Hop iniciación Satchmo 30€/ mes
20:30 Pilates Centre Mompó 40€/mes

Divendres

Dissabte
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18:30 Cervesa i Tapa Internacional i Solidària Terra -

20:00 Alemán/Castellano intercambio La Ola Fresca 5€

20:00 Expo: Eva sempere "la mirada del mar" L'Alquimia -

20:30 JAZZ & BLUES TRY-0 Teatro Círculo 9€

21:00 Degustación japonesa Tulsa 3€

19:00 El moviment veïnal i un urbanisme innovador Aula Magna UV -

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 Homenaje a Silvio Rodríguez a cargo de MESTIZandoTeatro Círculo -

22:00 Jam de Lindy Hop Clandestí

17:30 Taller BasamiShop:”Técnicas de Estampación Textil” Taller21 40€

20:30 No se lo digas a nadie. Teatro Círculo -

21:30 Espectáculo: "Gala De Magia" (Para todo público) Fusionart

21:30 Cenas con amor Kafcafé

23:00 Música Social Fusionart

10:00 Inglés A2/B2 Campbell

10:30 Taller monográfico de Estiramientos de Cadenas musculares Samadhi 23-25€

11:00 Grup de lectura: contar-nos. Los invisibles, de Nanni Balestrini Cau Muixeranguer -

11:00 Pilates Chamánico Leyna Noel Taller21 11€

14:00 menú especial fin de semana Tallafocs -

18:00 Microabierto a niños Kafcafé

19:00 Jam al CIM! Casino Musical -

19:00 Clandestino Savoy Benimaclet Plaza de Beni

19:30 Bioconcert tributo a Miles Davis by Pool Jazz. Fusionart 6€

20:00 Aperitiver: The Grannies Band Tulsa 5€

20:30 No se lo digas a nadie. Teatro Círculo -

21:30 Electric free jazz jam sesión  by Pool Jazz. Fusionart 6€

21:30 Titxu Vélez y Alejandra Martínez De Miguel. Poesía y Música Kafcafé

23:00 Música para bailar: (Funk & Social Music).  Fusionart 6€

11:00 Brunch: 'when breakfast meets lunch' La Ola Fresca

12:30 Clandestino Lindy Hop Plaza Benimaclet

17:00 taller contact y  jam contact con Olaya Pina Submarina 10€

18:00 Café y Psicoanálisis: un dolor que me llena el alma Tantam 3€

19:00 Jam danza contact con  Olaya Pina Submarina 5€

20:30 No se lo digas a nadie. Teatro Círculo -

19:00 Assemblea afectades per les expulsions del barri La Rebel

20:00 Eternas, Flamenco con voz de mujer Tantam 10€

20:15 Trivial Tulsa 3€

21:30 Jam micro abierto Tallafocs -

20:00 Cocktail Day (hasta las 01:30) London -

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé

21:00 Degustación cocinas del mundo Tulsa 3€

18:30 Cervesa i Tapa Internacional i Solidària Terra -
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19:00 Presentació del llibre: Al cor de bèstia. Les limitacions dels governs del canvi La Repartidora -

19:30 Meet to meet (taller para nuevas amistades o lo que surja) L'Alquimia 5€  

20:00 Ginclub (hasta las 01:30) London -

20:00 Alemán/Castellano intercambio La Ola Fresca 5€

20:30 El Concurmix: quiz La Gramola 3€ 

21:00 Anverso micro poetico temático Kafcafé

21:00 Degustación japonesa Tulsa 3€

22:00 JAM de Lindy Hop Savoy Benimaclet

19:00 Presentació revista feminista "La Górgona" La Rossa

19:00 Presentació del llibre: Ciudades en movimiento: Soberanía Alimentaria La Repartidora -

20:00 Radio+Música/vivo+Agenda 104.9FM/ panoramacultureta.com Ràdio Malva

20:00 Speak English : Informal language practice La Ola Fresca 5€

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé

20:30 Debate Absurdo Clandestí -

20:30 Cata de vinos y libros con la enóloga María LLuch Letras&Vinos 10€

20:30 Humano demasiado Humano + ¿Y si fuese septiembre... Teatro Círculo -

21:30 Cata de vinos y Maridaje. Bodegas Daniel Belda La Pentola 35€

21:30 Jueves Flamenco Tallafocs -

22:00 Jam de Improvisación. Teatro de humor. Guerrilla Impro La Gramola

22:00 Jam de Lindy Hop Satchmo

18:30 Inici del curs de Mindfulness I Centre Mompo 159€

20:30 Humano demasiado Humano + ¿Y si fuese septiembre... Teatro Círculo -

21:00 Carlos Riaño composiciones a piano L'Alquimia

21:30 "La Fábula de Arecne" Del Barroco al contemporáneo. Fusionart

21:30 Muerdo presenta La ultima Piedra. Aforo completo Kafcafé

23:00 Música Social Fusionart

10:00 Inglés A2/B2 Campbell 

10:00 Ecomaclet Plaça Benimaclet -

11:00 CARDIA: Inauguració Expo Estíbaliz Palau Barreiro Taller21

14:00 menú especial fin de semana Tallafocs -

18:00 Manifestació: #VALÈNCIA NO ESTÀ EN VENDAParterre -

19:00 Jam al CIM! Casino Musical -

19:00 Clandestino Savoy Benimaclet Plaza de Beni

20:00 Aperitiver: Negro Tulsa 5€

21:00 Benimaclet t'estime: cercavila i benvinguda Plaça Benimaclet -

21:15 Benimaclet t'estime: Pregó Plaça Benimaclet -

21:30 Concierto y Baile: "Isabel Julve trío" (Flamenco Fusión) Fusionart

21:30 Muerdo presenta La ultima Piedra. Aforo completo Kafcafé

21:30 Benimaclet t'estime: sopar de germanor Plaça Benimaclet -

22:00 Benimaclet t'estime: X fira de la música Plaça Benimaclet -

23:00 Música Social Fusionart

11:00 Brunch: 'when breakfast meets lunch' La Ola Fresca 10€

11:00 Minka-MEME Escuela MEME 

11:00 Clowntacuentos a cargo de Xancleta Letras&Vinos 5€

12:00 espectáculo danza y teatro público familiar, Benimarket Plaza de Beni

12:30 Clandestino en Benimarket Plaza Benimaclet

16:00 Taller: El Niño interior Samadhi 30€

20:30 Humano demasiado Humano + ¿Y si fuese septiembre... Teatro Círculo -
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10:00 Ecomaclet Plaça Benimaclet -

20:00 Inauguración nueva Expo: En las orejas de la Luna Tallafocs -

20:00 Kwamy Mensah & Afrolatinreggae Gang Tantam 5€

20:15 Trivial Tulsa 3€

21:30 Jam micro abierto Tallafocs -

12:00 Taller de cocina Asiática Tantam 30€

20:00 Cocktail Day (hasta las 01:30) London -

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé

21:00 Degustación cocinas del mundo Tulsa 3€

18:30 Cervesa i Tapa Internacional i Solidària Terra -

18:30 Charla Xavier Serrano: claves energéticas-orgonómicas Donyets -

20:00 Ginclub (hasta las 01:30) London -

20:00 Alemán/Castellano intercambio La Ola Fresca 5€

20:30 El Concursong: quiz sobre música La Gramola 3€   .

21:00 Degustación japonesa Tulsa 3€

21:30 Cenas con amor Kafcafé

22:00 JAM de Lindy Hop Savoy Benimaclet

19:00 Presentación "Mío" de Raquel Tirado La Rossa

20:00 Radio+Música/vivo+Agenda 104.9FM/ panoramacultureta.com Ràdio Malva

20:00 Speak English : Informal language practice La Ola Fresca 5€

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé

20:30 Las Peladas Teatro Círculo -

21:30 Jueves Flamenco Tallafocs -

22:00 Jam de Improvisación. Teatro de humor. Guerrilla Impro La Gramola

22:00 Jam de Lindy Hop Clandestí

10:30 Macrobiòtica: alimentació energètica. Xerrada informativa Taller21

17:30 Cuidem Benimaclet: Festival d'art popular contra l'especulació Benimaclet -

18:30 Taller de fotografía: ¡Con tu móvil! - 644 522 421 (Fer) Fusionart

20:00 La palabra Incisa: 7 grabadadoras-7 poetas -7 libros de artista Escuela MEME 

20:30 Las Peladas Teatro Círculo -

21:30 "12 Cuerdas Rock & Blues" (Covers Rock, Blues, Country) Fusionart

21:30 Riola, Acústico. Kafcafé

23:00 Música Social Fusionart

10:00 Inglés A2/B2 Campbell 

10:00 Taller Monsier Carton:”Diseño y creación de muebles con cartón” Taller21 40€

10:00 Inici del curs de Drenatge Linfàtic Manual Centre Mompo 345€

10:00 Taller de Ashtanga Yoga Samadhi 12€

11:00 Grup de lectura: Contar-nos. Ciutat princesa, de Marina Garcés Cau Muixeranguer -

11:00 Massatges gratuïts realitzats per els alumnes de quiromassatge Centre Mompo

11:00 Cuidem Benimaclet: Festival d'art popular contra l'especulació Benimaclet -

14:00 menú especial fin de semana Tallafocs -

18:00 Microabierto a niños Kafcafé

19:00 Jam al CIM! Casino Musical -

19:00 . Concierto: “Ester La Gaia” (Música de autor) Fusionart

19:00 Concierto-Meditación de armonización vibracional energética Samadhi 10€/8€

20:00 Aperitiver: Gilbertastico + Mireia Vilar Tulsa 5€
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18-25 MAIG

20:30 Las Peladas Teatro Círculo -

21:00 “Noche Argentina” Concierto: “Julio Delgado” + Artistas Fusionart

21:30 Slam Kafcafé

23:30 Música Social: (Clásicos del Rock Argentino y más...) Fusionart

11:00 Brunch: 'when breakfast meets lunch' La Ola Fresca 10€

11:00 Clase especial de Ashtanga Yoga Pina Submarina 5€

17:00 taller contact y jam contact con Stefania Pina Submarina 10€

19:00 Jam danza contact con  Stefania Pina Submarina 5€

20:00 Náufragos Tantam

20:30 Las Peladas Teatro Círculo -

9:00 Curso de Reiki nivel 1 Tantam -

19:00 Assemblea afectades per les expulsions del barri La Rebel

20:15 Trivial Tulsa 3€

21:30 Jam micro abierto Tallafocs -

18:00 Mesa redonda: “Hablan madres, padres y jóvenes que han pasado por Donyets" Donyets -

20:00 Cocktail Day (hasta las 01:30) London -

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé

21:00 Degustación cocinas del mundo Tulsa 3€

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 5€

20:30 El Concurseries: quiz sobre series La Gramola 3€

20:30 Humano demasiado Humano + ¿Y si fuese septiembre... Teatro Círculo -

21:00 Degustación japonesa Tulsa 3€

21:30 Cenas con amor Kafcafé

22:00 JAM de Lindy Hop Savoy Benimaclet

19:00 Club de lectura "El encaje roto" La Rossa

19:00 Projecte A. Estructures llibertàries per a la vida en comú La Repartidora -

20:00 Radio+Música/vivo+Agenda 104.9FM/ panoramacultureta.com Ràdio Malva

20:00 Speak English : Informal language practice La Ola Fresca 5€

20:30 Microabierto y Aniversario 10 años Kafcafé

20:30 Preludio y Fuga. Sandra Gómez Teatro Círculo -

21:30 Jueves Flamenco Tallafocs -

22:00 Jam de Improvisación. Teatro de humor. Guerrilla Impro La Gramola

22:00 Jam de Lindy Hop Satchmo

20:30 Preludio y Fuga. Sandra Gómez Teatro Círculo -

21:30 Concierto:“Mad Pluma" Reggae Root & Soul... made in Congo Fusionart

21:30 Aniversario 10 años Kafcafé

23:00 Música Social: (Reggae millenium). Fusionart

9:30 Taller ”Circuit Bending” Taller21 20€

10:00 Inglés A2/B2 Campbell 

14:00 menú especial fin de semana Tallafocs -

16:00 Taller de Constelaciones Familiares Samadhi 25€

17:30 Mindfulness,Relajación y Bienestar Psicológico-680175174 Fusionart 8€

19:00 Jam al CIM! Casino Musical -

19:00 Presentación del poemario “Molles” de Clara Moltó Gisbert Kaf Café 
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19:00 Concert de Jesús Lara (cantautor d'Alcoi) CIM 

19:00 Clandestino ESPECIAL Savoy Benimaclet Plaza de Beni

20:00 Impromaclet Escuela MEME -

20:00 Aperitiver: Parade Tulsa 5€

20:30 Preludio y Fuga. Sandra Gómez Teatro Círculo -

21:30 "Noche Africana" Concierto: "Hermanos Thioune" Fusionart

21:30 Aniversario 10 años Kafcafé

23:00 Música Social: (Afro/Reggae para Bailar). Fusionart

9:00 Taller: La Mujer que me habita Samadhi

11:00 Brunch: 'when breakfast meets lunch' La Ola Fresca 10€

11:00 Taller danza Tribal con Doriana Rossi Pina Submarina

12:30  Aniversario 5 años de La Bufala con concierto de Oh No! La Bufala 

20:30 Preludio y Fuga. Sandra Gómez Teatro Círculo -

13:30 Concierto de piano por Carlos Riaño con opción a comidaTantam 5€

20:15 Trivial Tulsa 3€

21:30 Jam micro abierto Tallafocs -

20:00 Cocktail Day (hasta las 01:30) London -

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé

21:00 Degustación cocinas del mundo Tulsa 3€

18:30 Cervesa i Tapa Internacional i Solidària Terra -

20:00 Ginclub (hasta las 01:30) London -

20:00 Súso Sudón y Andres Sudón. Música y poesia Kafcafé

20:00 Alemán/Castellano intercambio La Ola Fresca 5€

20:30 El Concurfilm: quiz sobre cine La Gramola 3€

21:00 Degustación japonesa Tulsa 3€

22:00 JAM de Lindy Hop Savoy Benimaclet

19:00 Presentació “Historia de una tienda" de Amy Levy La Rossa

19:00 Presentació dels llibres: Dones rebels i La vida rebel de Rosa Parks La Repartidora -

20:00 Speak English : Informal language practice La Ola Fresca 5€

20:30 Microabierto a cantautores y portas Kafcafé

20:30 Maridaje Lorquiano Letras&Vinos

20:30 Preludio y Fuga. Sandra Gómez Teatro Círculo -

21:30 Jueves Flamenco Tallafocs -

22:00 Jam de Improvisación. Teatro de humor. Guerrilla Impro La Gramola

22:00 Estreno Teatral: “Un instante antes de Morir" Fusionart 6€/8€

22:00 Jam de Lindy Hop Clandestí

23:30 Música Social Fusionart

16:00 Samadhi time: meditación con música Samadhi 5€

17:30 Seminario con Luo Dexiu, maestro de Xingyi Quan y Bagua Zhang Shen Yi 35€

18:30 Aprende a identificar y gestionar la  ansiedad.655388550 Fusionart 10€

20:30 Preludio y Fuga. Sandra Gómez Teatro Círculo -

21:30 "EspectáculO FlamencO" Baile + Cante + Toque... Fusionart 6€

21:30 La Fabula de Aracne Kafcafé

23:00 Música Social Fusionart
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C/ Jaume Esteve Cubells, 5  / 96 338 93 39

Al-Paladar
Taverna i take away

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/ Leonor Jovani, 12 / 669 514 173

A Contar Mentiras
Escola de dansa

Si véns a comptar mentides és perquè no bus-
ques una escola de dansa clàssica, contempo-
rània, infantil i de pilates estricta, de poses i 
manierismes. És perquè treballes amb rigor i 
dedicació. És perquè reivindiques tot allò que 
una coixa pot fer en la dansa. 

Després de mesos buscant un espai propi, a un 
carrer per a vianants, una xicoteta porta li va 
cridar l’atenció. Era una caseta menuda de po-
ble, amb una façana molt bonica. A l’interior, 
l’obrador de l’antic forn i un pati ple de llum. 
Es va enamorar. Ací comença l’aventura. L’Al-
químia acull exposicions, concerts, un billar, 
jocs de taula i una menuda biblioteca. També 
pots trobar cerveses artesanals i d’importació, 
passant per diferents tipus de te i arribant fins 
als còctels i els gintònics. Sempre defensat la 
història del lloc i del barri, la seua identitat.  

C/ de Manuel Castellanos, 12
Dm-Dx 18-00h Dj-Dv-Ds 18-3h
631 72 02 49
facebook / l’alquímia café bar-cultural
instagram / @cafealquimiabar

L’Alquímia
Café-bar cultural
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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’Alema-
nya, 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.

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 possi-
bles, ell prefereix la clàssica, la genuïna, la pizza 
Margarita; amb la mozzarella de búfala, la to-
maca de les faldes del Vesuvi i la coronació de 
fulls d’alfàbega.

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, orienta-
ció i educació per a créixer com a persona. Sem-
pre treballant des de la igualtat, l’honestedat, 
la llibertat, la responsabilitat i el respecte a les 
diferències.

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

Caixa Fosca
Estudi creatiu

La Bufala
Restaurant napolità

AVATI
Teràpia individual, de parella i familiar
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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 vega-
da 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.

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

Clandestí
Bar popular

C/Arquitecte Arnau, 11 / 96 113 20 51

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/ Baró de Sant Petrillo, 14 / 96 369 17 03

Centre Instructiu Musical
Escola de música

El Centre Instructiu Musical és una societat 
centenària que acull moltes agrupacions lligades 
a la música. El CIM, a més, articula la vida soci-
al dels veïns i les veïnes del barri. La seua histò-
ria i la seua agenda molt ampla d’esdeveniments 
fan d’aquest espai el verdader cor del barri.

Vas a la Campbell? És fàcil sentir aquesta frase 
per part d’infants o persones més majors, abans 
d’anar a aquest centre d’idiomes i formació de 
professors. Seamas i Joanne la van fundar fa ja 
25 anys. Des de llavors, ho tenen clar: apren-
dre una llengua no és només estudiar paraules, 
gramàtica i aprovar un examen. Una llengua és 
una eina que trenca fronteres i un passaport per 
a conéixer món. Apropa’t als seus cursos gratuïts 
d’anglés o informa’t de la seua oferta, tant de 
formació de professors com de cursos d’anglés o 
valencià. Aquesta és l’acadèmia del barri!

C/ Músic Hipòlit Martínez, 2
Dl-Dv 10-21h  Ds 10-13h
96 362 89 83
facebook / campbell college
campbellcollege.com

Campbell College
Idiomes i formació de professors
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Escuela Meme és un lloc on tot és possible. Un 
projecte d’autogestió que pretén apropar l’en-
senyament 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 recu-
perat 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.

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

Escuela Meme
Escola d´arts i oficis

C/ Juan Giner, 13 / 96 062 29 70

La Comanda
Botiga d’alimentació i neteja a granel

Arribem per a comprar productes d’alimenta-
ció, 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 proxi-
mitat i assequibles per a totes i tots. 

El seu objectiu: acompanyar a les persones per-
què siguen els més feliços i saludables possibles 
en un món competitiu i individualista i sembrar 
llavors per a aconseguir relacions més humanes i 
sanes. Com ho fan? En l’àmbit clínic, amb l’es-
pai de psicoteràpia per a la infància, l’adolescèn-
cia i les persones adultes. En l’àmbit educatiu, 
amb un espai d’educació i joc lliure de 0 a 3 
anys i un altre per 3 a 18 anys. Sempre treba-
llant tant amb les i els infants i l’adolescència 
com amb el sistema familiar. També en l’àmbit 
social, amb xerrades, tallers, cursos i música.

C/ Masquefa, 64
Dl-Dv 9-15h 16.30-21h
666 643 231
donyetsespaibenimaclet.org 
facebook / donyetsespaciodecrianzaecologica

Donyets
Centre de psicoterapia i criança ecològica

C/ Enric Navarro, 27 / 655 25 36 77

Entre agujas y ganchillos
Llana i creativitat

Al voltant d’una taula, entre agulles de cosir i 
de teixir, entre fils, llanes i cotons, una xicoteta 
comunitat parla, aprén i comparteix el que sap, 
fa coses boniques amb les mans. Drapet, Ma-
cramé, Frivolité, com fer un vestit, un jersei, un 
llacet o un amigurumi. Començar i no parar.
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Carrer d'Enric Navarro, 26
46020 Valencia • www.larossa.es

l'autora que 
busques 
està ací

Passem front un cantó del barri de Benimaclet 
al carrer Baró de Sant Petrillo. Ens aguaitem tí-
midament 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 mo-
jito elaborat amb un tipus propi de sucre i un 
gintònic, especialitat de la casa.

Emanuel va emprendre un viatge per tota Eu-
ropa. 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 rea-
litzar 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.

Esperanza va veure la necessitat de reinven-
tar-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 cre-
ativitat 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 apren-
dre tot el que Esperanza sap fer: costura, teixir, 
indumentària valenciana...

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

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

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

La Gramola
Cocktails & Food

Fusionart
Associació cultural

Esperanzarecicla
Costura i artesania
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C/ Arquitecte Arnau, 16  / 96 113 17 06

Kaf Café
Café literari

Sebas és el regent d’aquest xicotet café de Be-
nimaclet, una verdadera institució al barri. Ell 
ha aconseguit canviar, transformar, convertir un 
humil local en un café on la pintura, la fotogra-
fia, el debat, la poesia i la música s’eleven a la 
seua màxima expressió.

Avd. Primat Reig, 109 / 96 114 50 07

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.

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

C/ Arquitecte Arnau, 28 / 961 815 642

Lakajade Vintage
Tenda de roba vintage

Lakajade és una tenda de roba vintage i comple-
ments 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/ Enric Navarro, 8 esq / 687 07 94 34

London
Lounge

Quan una persona entra en el London entra en 
un lloc on fer còctels és una qüestió molt serio-
sa. Darrere d’aquesta barra, trobem una varietat 
espectacular de begudes de tot el món, cerveses 
nacionals i d’importació i més de 300 marques 
que fan d’aquest negoci, un lloc únic. 

C/ del Músic Belando, 15 / 960 71 99 44

Letras & Vinos
Cafeteria, llibreria i vinoteca

Letras & Vinos ofereix conversar sense tecles pel 
mig, beure un bon vi, llegir i comprar un llibre, 
gaudir d’unes tapes o participar en les seues acti-
vitats, sempre vinculades al món literari. Aques-
ta cafeteria i llibreria amb la seua vinoteca té un 
objectiu: maridar la literatura amb les emocions. 

C/ Músic Magenti, 11 / 610 026 305

La Ola Fresca
Delicafé

Helen va arribar gràcies a la vela, a la mar. El 
seu café no podia anomenar-se d’altra mane-
ra: 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.

Kaiowa és el nom d’una tribu de l’Amazones, 
que va ser desterrada, assassinada, defensant 
el seu entorn i vivint en harmonia amb la na-
tura. Aquest espai artesà i tenda comparteix 
els mateixos valors. Reciclatge, reutilització i 
aprofitament de materials rebutjats, respecte al 
medi ambient i treball fet a mà. Tot per donar-li 
una nova vida a unes rodes de bicicleta i trans-
formar-les en bosses de mà urbanes, motxilles, 
carteres, boines i altres articles sostenibles, ètics, 
artesanals i respectuosos amb el món que ha-
bitem.

C/ Torreta de Miramar, 4
Dl-Dx  10-14h  16.30-19h 
Dj-Dv  10-14h  17-20h
96 107 74 68
kaiowa.es

Kaiowa
Recycled urban bags
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CONTACT: 
SHENYIVALENCIA@GMAIL.COM

WWW.SHENYIVALENCIA.COM

C/ Vicente Barrera Cambra / 96 327 68 06

La Pentola
Osteria - Pasta fresca

Aquesta és la història d’un tirapasta. L’objecte 
més valuós que un amant i expert de la cuina 
italiana tradicional com Luca pot tenir al seu 
poder. Expert en fer pasta fresca: Tortellini, ra-
violi, tallarins, lasanya... Des que el va portar 
d’Itàlia, no ha aturat ni un dia!

“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.” 

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

La Repartidora
Llibres, formació i comunicació

C/ Salvador Almenar, 3 / 697 84 61 53

La Pina Submarina
Espai creatiu

Pina Bausch va ser ballarina i coreògrafa. Els seus 
espectacles combinaven dansa, teatre i art. Ernes-
to Pastor és actor i Doriana Rossi és ballarina i 
coreògrafa. El seu espai és una llavadora, un sub-
marí. Dansa, teatre, classes, exposicions, concerts. 
Tot en moviment, tancat en un xicotet espai.

Rocío Crespo i Paco Giner són psicòlegs espe-
cialitzats en psicoteràpia. Consideren que les 
persones són les creadores de la seua pròpia vida 
i el psicòleg o psicòloga, persones facilitadores 
d’aquest procés. Confien que cada pas en el 
treball terapèutic ens mou a un lloc nou, on la 
confiança i l’esperança poden tirar arrels. Escol-
ten i acompanyen a persones adultes, infants, 
parelles i famílies a conéixer-se, escoltar-se, a ser 
més conscients de com se senten i com es relaci-
onen. Només així seran lliures i podran escollir 
com volen viure.

C/ Fresas, 4, 7º A
Dl-Dv 9-14h 16-21h
963 89 06 19
movimientopsicologos.es
facebook / movimientopsicologos

Movimiento Psicólogos
Consulta de psicologia i psicoteràpia
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Nina i Jesús. Ella, dinàmica i apassionada. Ell, 
tranquil i pròxim. Tots dos formen un duo ex-
plosiu i junt l’alumnat d’aquesta escola de lindy 
hop i authentic jazz, formen una xicoteta famí-
lia. Juguen a jocs de taula, escolten música dels 
anys 20, 30 o 40, organitzen jams d’improvisa-
ció 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

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, men-
tal i emocional més gran possible. Per això, elles 
proposen una gran quantitat d’activitats com 
ioga, pilates, massatges, teràpies bioenergèti-
ques, neuroemocionals... I tot, perquè et trobes 
en pau amb tu mateix i amb les persones que 
t’acompanyen!

Elles volien un treball que les omplira i que po-
gueren 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.

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

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

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

Satchmo
Escola de swing

Samadhi
Associació de salut integral

El Rogle
Mediació, recerca i advocacia
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C/ Baró de San Petrillo, 46 / 96 193 13 39

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/ del Dr. Vicent Zaragozà, 29 / 656 408 776 

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’. 

www.vueltadetuercabikeshop.com

Tu tienda y taller 
de bicicletas en 
Benimaclet

Tantam va ser una casa, després un bar emble-
màtic i actualment és el reflex de més de 20 anys 
de professió de la seua nova ama i veïna. Ella ha 
convertit aquesta casa amb les seues finestres de 
fusta i els taulells de colors en un lloc comuni-
tari obert al barri. Per una banda, el seu espai de 
treball dedicat al disseny d’interiors. Per l’altra, 
un espai de coworking on podràs participar en 
una xerrada, escoltar un concert o participar en 
un taller. Si vols conéixer-lo, o inclús llogar l’es-
pai, només busca una cantonada blava amb un 
pati del qual la vegetació sembla escapar. 

C/ Emilio Baró, 20
Comerç: Dl Dv 9.30-14h 17.30-20.30h
Ds 10-13.30h Coworking: Dl Dv 8.30-16h
658 848 970
facebook / tantamcoworking

Tantam
Arquitectura d’interiors i espai de coworking

Una fina línia negra defineix aquest espai. A un 
costat, la galeria oberta a exposicions, la tenda 
amb productes d’estampació i confecció tèxtil 
(Basami Shop), joiera amb metall (Esmusa) i 
ceràmica amb torn (Marta Gea Fang). També 
on realitzar tallers creatius i projectes diversos. A 
l’altre costat, els llocs de treball. Totes i cada una 
de les fases  del procés creatiu, des de l’origen fins 
al producte final, reunides a aquest espai creatiu 
autogestionat, el Taller 21. Ja saps! Siga com siga 
la manera d’expressar la teua creativitat, ací pots 
fer-ho! Busquen nou component a l’estudi!

C/ Marcelino Giner, 21
Horari amb cita prèvia
665 21 78 78 / 680 66 01 14
taller21.es
intagram / @taller21_benimaclet

Taller 21
Espai creatiu autogestionat
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C/ Baró de Sant Petrillo, 9 / 699 319 665

El Terra
Centre social autogestionat

Un projecte basat en l’autogestió, el catalanis-
me, la independència i la llibertat de classe i 
país. Un lloc on tot tipus de persona és benvin-
guda, bé per escoltar una xarrada o participar en 
una assemblea. On els dinars i els sopars, caso-
lans i ecològics, s’allarguen infinitament. 

C/ Juan Giner, 11 / 679 932 627

Tulsa Café
Café-bar

Des de fa ja 15 anys aquesta cantonada roja de 
Benimaclet no ha canviat quasi. Un lloc de reu-
nió per als amants de la música rock, del power-
pop i dels anys 60. Un lloc on s’aposta per la 
música i també per les activitats com el trivial, 
els concerts en petit format i el café-teatre.

El cercle és una figura constituïda per infinits 
punts que equidisten d’un centre. Una forma 
inclusiva i igualitària. Així és aquest teatre, 
inclusiu i igualitari. Centrat en produccions 
pròpies que volen rescatar el millor del teatre 
del segle xx, aquell que aposta pel compromís 
social. Diversos autors són els referents de la 
seua trajectòria i forma de ser d’aquesta com-
panyia i teatre: Becket, Pessoa, García Márquez, 
Benedetti, Pasolini... moltes d’elles adaptades i 
versionades. 

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

Teatro Círculo
Teatre
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