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Hola!

Tens el 45é Benimaclet Entra a les teues 
mans. En aquesta ocasió, hem convidat a 
8 veïnes i veïns del barri perquè puguen 
compartir els seus testimonis en relació a 
la seua orientació sexual i el seu gènere.

Totes elles ens parlen, sense por ni pre-
judicis de les seues lluites i de les seues 
conquestes. Totes en parlen d’estima, 
d’amor, de suport, de cura, de respecte 
i de tolerància. Totes elles trenquen una 
norma preestablerta i obrin un armari per 
a deixar-lo obert per sempre. 

Per totes les persones que han lluitat fins  
a arribar on estem, per tot el que ens que-
da per aconseguir i perquè totes i tots 
puguen ser qui vulguen ser i sentir el 
que vulguen sentir. 

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

benimaclet.entra
benimacletentra

Benimaclet és un barri on gaudir de
l’oci també és respectar el descans
dels veïns, les veïnes i l’espai públic.
Descans i oci poden conviure.

Gràcies a totes i tots!
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Hui dia,  no hi ha rancor cap a 
ell, n’hi ha cap a l’església, cap 
a les interpretacions dogmà-
tiques de qualsevol religió, 
cap al fals espiritualisme que 
impulsa a l’odi al diferent

Vaig començar a bregar 
amb aquesta violència i la 
vaig convertir en lluita, en 
apoderament

“T’he de voler perquè eres 
el meu únic fill”, em va dir el 
meu pare 

Fuerteventura, “dunes i arenes, argelaga i 
soledat”, un desert de microclimes envoltat 
d’aigua atlàntica. A mig cavalcar entre les 
cultures espanyola, llatina i africana, i amb 
una forta influència cristiana. Ací vaig nàixer 
jo, en l’únic hospital de l’illa, un “majorero 
marica”.

Qui m’havia de dir a mi que la meua se-
xualitat anava a ser una característica més 
de la meua anormalitat? El “empollón” 
impulsiu, intolerant al fracàs, poc empàtic 
i autodestructiu. Al qual no deixaven jugar 
al futbol per maricón, encara que era igual, 
perquè em torçava el turmell cada vegada 
que tocava la pilota. Oprimit pels penis-por-

tants, però jo era el cap dominant de la meua 
tribu de jocs de l’esbarjo. Jo dictava qui po-
dia i qui no podia jugar amb nosaltres, però 
vomitava si veia menjar tirat per terra.

Quan vaig arribar a l’institut havia perdut 
tot el meu ànim cap a l’esport, així que ja 
no només era baix i efeminat, sinó que vaig 
passar a ser el “nan, gros, maricón”. Em ti-
raven coses al cap, em tiraven per terra per a 
humiliar-me, m’estiraven els pantalons per a 
comprovar que la meua polla era més xico-
teta pel fet de ser efeminat. I se’m tiraven 
damunt, fins a lesionar-me. Però també em 
vaig lesionar jo. No podia créixer d’un dia 
per a un altre, però sí que podia fer-me més 

home. Vaig menjar poc i vaig fer moltes ab-
dominals fins a tindre un cos d’atleta amb 
només 12 anys. I ni una mica de ploma o 
això deien els meus nous amics heteros.

Sort que vaig tindre un grup d’amigues les 
quals, amb el pas del temps, totes hem aca-
bat “eixint de l’armari”. Primer amb elles, 
després amb la meua mare, després amb la 
meua família, i després amb el meu pare. 
“Què hauré fet jo en la vida per a meréi-
xer això?” em va dir el meu pare entre llà-
grimes abans de fugir amb la meua família. 
Quan vaig tornar, el primer que em va dir va 
ser “t’he de voler perquè eres el meu únic 
fill”, de nou entre llàgrimes. Només he vist 
el meu pare plorar dues vegades en la meua 
vida i estic segura que aquest sofriment en 
realitat ve del missatge d’aquestes frases, no 
del seu dolor. Hui dia,  no hi ha rancor cap 
a ell, sí que hi ha cap a l’església, cap a les 
interpretacions dogmàtiques de qualsevol 
religió, cap al fals espiritualisme que impulsa 
a l’odi al diferent.

Amb el temps he entés perquè mai vaig ser 
capaç de tornar aquella violència. La violèn-
cia l’estava interioritzant contra mi. Encara 
sort que em vaig criar en un poble turístic, 
en una illa turística amb un clima agraït. Per 

a mi aquests han sigut els principals factors 
perquè el meu desenvolupament personal 
haja sigut “normal”. Normal, perquè és nor-
mal, perquè podria ser pitjor, molt pitjor, i 
perquè la meua comunitat és una de les 
comunitats més obertes i diversificades 
d’aquest país. No vull imaginar-ho en un 
poble de l’Espanya profunda.

No va ser fins a arribar a València amb 18 
anys que vaig entendre el significat de la 
paraula “opressió”. Vaig començar a bregar 
amb aquesta violència i la vaig convertir en 
lluita, en apoderament. Vaig començar a 
desenvolupar la meua sexualitat més lliure-
ment, però no visiblement. Vaig començar 
a viure en una residència d’estudiants on la 
jerarquia era òbvia: manaven els veterans 
“machitos” i adinerats. Un xicotet reflex de 
com funciona aquesta societat. Tot el que 
no siga com ells és inferior i manipulable. 
La gent em pregunta sorpresa que perquè 
em sent incòmode quan estic envoltat 
d’homes. Sorpresa em sent jo, de poder 
acceptar un home només quan un home 
m’accepta a mi primer.

Gros, nan, maricón
Kilian García del Rosario - 22 anys

Hui dia, desconstruir-me del modus operan-
di d’aquesta societat m’ha portat fins al punt 
de desenvolupar la meua sexualitat amb tal 
llibertat, que comence a sentir-me atret per 
persones més enllà d’uns oblics bonics, una 
mandíbula quadrada o un penis “perfecte”. 
Però que no ens enganyen, la lluita no ha 
acabat mentre continuen existint històries 
com aquesta.
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Mariconades diverses
Daniel Abad García - 25 anys

Els únics espais de comoditat 
i seguretat són aquells espais 
polítics amb altres maricons, 
treballadores sexuals, “bolle-
res”, trans, bi… espais on ens 
trobem entre iguals

Allí on totes aquestes marico-
nades de problemes i pors, es 
transformen en lluita, enfront 
d’aquest sistema que ens vol 
castrades emocionalment, 
dòcils i productives dins 
d’aquesta amalgama assalari-
ada anomenada societat

Arriba ara el maricón a parlar de marico-
nades... a parlar de les mariconades dels 
seus problemes i de les mariconades de 
les seues pors. No és sarcasme, però estic 
escrivint precisament per maricón, escric 
seguint les “lògiques de visualització d’al-
tres realitats” per a emplenar el contingent 
solidari d’identitats. Andalusa i obrera de 
condició social i consciència, maricón com 
a identitat i essència. Ansietat, més forta, 
més lleu, més latent, més estable, depenent 
del moment, de l’hora, de l’espai...

No vinc a fer el paper de víctima, ni de bon 
tros, de la mateixa forma que no es tracta 
de plantejar una oda a les violències del sis-

tema patriarcal cap a un determinat tipus 
de cossos... i és que, per molt subversiva 
que siga la nostra identitat, companyes, 
una orientació sexual no és norma sine qua 
non en la generació d’una dissidència sexu-
al. Ens fan creure que les nostres merdes 
de mariconades són problemes individu-
als; costa socialitzar, costa ser sociable i els 

únics espais de comoditat i seguretat són 
aquells polititzats, però no tots els espais 
polititzats serveixen... Només en aquells 
espais polítics on són característics aquests 
quadres: amb altres maricons, treballado-
res sexuals, “bolleres”, trans, bi... és on 
finalment ens trobem entre iguals. Espais 
on ens mirem als ulls i ens sabem, ens 
pensem i ens cuidem. Allí on tota aques-
ta ansietat, totes aquestes mariconades de 
problemes i pors, es transformen en lluita i 
en ràbia, enfront d’aquest sistema que ens 
vol castrades emocionalment, dòcils i produc-
tives dins d’aquesta amalgama assalariada 
anomenada societat.

Són moments de les (mal anomenades) 
lluites identitàries, aquelles lluites entre 
les despulles socials els quals el sistema i 
la societat miren amb fàstic i condescen-
dència... i és precisament des d’ací des d’on 
lluitem, perquè és ací on històricament ens 
han situat. Es tracta de partir des de l’es-
pai on ens plantegem i planifiquem, per-
què són els vostres moviments (que també 
són els nostres) els que ens situen en altres 
posicions, fent-li la jugada al sistema. Des 
de tots els àmbits de la lluita social, no es 
cau en el compte del desplaçament que ge-
nereu: les vostres mirades d’estranyesa, la 

Preferisc parlar que devem 
amariconar-nos. Hem d’apren-
dre a comunicar i transmetre 
les nostres emocions, d’expo-
sar-nos vulnerables per a així 
poder cuidar i ser cuidats

vostra merda de virilitat, les vostres formes 
d’estar i... tristament, de no estar. Volem 
estar i hem d’estar (ja estem). No dema-
nem comprensió, perquè no és la vostra 
realitat, però sí que demanem treballar 
per a generar espais realment segurs que 
tendisquen a això i, per a això, senyors, toca 
remangar-se... toca treballar individual-
ment i no esperar l’adveniment d’una nova 
estructura que ens canvie i que ho canvie 
tot, perquè, companys (seguim en masculí 
intencionadament), és massa messiànic...

Hauríem de centrar les nostres mirades a 
analitzar la vertadera complexitat de l’as-
sumpte: la masculinitat i la seua domina-
ció. I en com interactua amb la vulnera-
bilitat i la fragilitat. Vulnerabilitat, que 
és sinònim de violència, de com ens han 
ensenyat a canalitzar les nostres emocions, 
de com estem legitimats per a exterioritzar 
des de l’agressivitat, sotmetent a les altres 
parts a la pena i el món interior. 

Jo preferisc parlar que devem amarico-
nar-nos. Que hem de parlar de les mari-
conades de les nostres pors i problemes. 
Que hem d’aprendre a comunicar i trans-
metre les nostres emocions, d’exposar-nos 
vulnerables per a així poder cuidar i ser 
cuidats.

Daniel Abad García
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Han passat molts anys des 
que vaig fer el pas d’eixir de 
l’armari, un procés que suposa 
un camí que canvia la nostra 
forma de situar-nos en la vida

Vaig descobrir l’existència 
del Grup Jove del Col·lectiu 
Lambda, un espai de trobada 
de la joventut LGTBI+ i també 
de denúncia de la LGTBIfòbia

Han passat molts anys des que vaig fer el pas 
d’eixir de l’armari, un procés que les per-
sones LGTBI+ donem de formes diverses 
i que suposa un camí que canvia la nostra 
forma de situar-nos en la vida; i també no 
podem negar que comença un camí pedregós 
perquè quan qüestiones les normes socials 
heteronormatives t’enfrontes a resistències i 
prejudicis per part de la societat.

Tenia 18 anys i molts dubtes al cap. Abans 
no teníem tants referents, no ens parlaven 
de què existien moltes formes d’estimar (sa-
bem que encara queda per fer, però amb les 
lluites socials als carrers hem anat guanyant 
drets i hui afortunadament les nostres joves 
tenen referents en les quals visualitzar-se) i 
en aquest escenari era normal que tinguérem 

dubtes, inseguretats, que ens sentírem fora 
de tot.

Cadascuna fem aquest pas com millor sabem 
o podem. Jo no ho tenia gens clar, no sabia 
què sentia, però tenia clar que alguna cosa es-
tava canviant en mi. Va començar el moment 
de buscar informació del que sentia, vídeos, 
articles, i cercar on sentir-me entre iguals. 
Així vaig descobrir l’existència del Grup Jove 
del Col·lectiu Lambda, un espai de trobada 

de la joventut LGTBI+ i també de denúncia 
de la LGTBIfòbia existent.

Sense parlar-ho amb ningú, vaig apropar-me 
a una reunió. Vaig entrar a la seu amb el cap 
acatxat sense saber molt bé què feia allí. I de 
sobte em vaig trobar en un grup entre iguals, 
un espai on sentir-me segura, en confiança 
encara que no ens coneguérem... Un espai on 
totes estàvem orgulloses de ser com som. 
Començàrem a muntar tallers, campanyes 
de denúncia, de visibilització, etc. Alhora 
que creixíem com a grup, ens cuidàvem i ens 
acompanyàvem. Érem a poc a poc una pinya.

Dels feminismes hem aprés que els espais 
organitzatius també han de ser espais de 
cures, llocs on sentir-nos segures i en llibertat 
de ser com som. Aplicar a les nostres assem-
blees pràctiques feministes sabem que és un 
acte totalment revolucionari en aquest temps 
d’individualitat, de masclisme a tot arreu.

Sense adonar-nos, érem un grup combatiu 
on vàrem transformar les nostres pors en 
reivindicacions, les nostres inseguretats en 
orgull, on des de l’alegria féiem front a les 
violències del sistema patriarcal i heteronor-
matiu. I així la forma d’enfrontar-te a la vida 
canvia de sobte.

Quan fem de la nostra forma d’estimar un 
acte polític, passem de l’homofòbia inter-
na que moltes hem sentit a un apodera-
ment col·lectiu, i és quan sentim bé a dins 
això que en diem “orgull”. Un dia t’adones 

Érem un grup combatiu on 
vàrem transformar les nostres 
pors en reivindicacions, les 
nostres inseguretats en orgull, 
on des de l’alegria féiem front 
a les violències del sistema 
patriarcal i heteronormatiu

que vas a contracorrent, però et sents sufici-
entment apoderada per saber que vius la vida 
que realment vols.

Quan et travessa alguna desigualtat (bé 
siga per ser dona, racialitzada, trans, lesbiana, 
amb diversitat funcional...) i fas un pas en-
davant per acabar amb elles, no sols tu sinó 
entre totes, et sents orgullosa i en pau amb 
el qual eres i amb el que vols ser.

I en aquest camí d’apoderament personal i 
col·lectiu aprenem que juntes som més for-
tes, que aquest sistema cisheteropatriarcal, ra-
cista i capitalista ens oprimeix a “las nadie” de 
moltes formes, i deixem de sentir-nos soles. 
La lluita contra la LGTBIfobia no és aïllada, 
només és possible amb la intersecció amb la 
resta de les lluites contra les opressions i dis-
criminacions. Perquè aquest sistema és un 
tela d’aranya connectada i per a trencar-la 
només hi ha una forma: fer-li front totes 
juntes.

Aquestes xicotetes revolucions que fem, que 
parteixen d’allò més quotidià, són com rie-
rols que ens transformen per dins i al nostre 
voltant. Sabem que trencar la norma i els 
estereotips no és senzill, però quan ho fem 
ens llevem una vena que caurà per sempre. 
I és així totes juntes com és més fàcil fer pas-
sos endavant.

Mireia Biosca Ordaz

Fer sempre un pas endavant
Mireia Biosca Ordaz - 29 anys
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Aquest salt
Alexandra R - 29 anys

Vaig comprendre que la meua 
“jo” interior no anava per a res 
en concordança amb el meu 
cos. Vaig decidir començar 
llavors el meu procés de reas-
signació de sexe

Em vaig sentir molt feliç en 
veure que començava per fi 
a convertir-me en la xica que 
sempre vaig ser i vaig voler ser

Sóc Alexandra, vaig arribar a València en 
2007 per a estudiar Disseny Gràfic. Va 
ser ací, en el primer any de carrera quan 
vaig comprendre definitivament que la 
meua “jo” interior no anava per a res en 
concordança amb el meu cos. Vaig decidir 
començar llavors el meu procés de reas-
signació de sexe. La veritat és que per a res 
va ser un procés traumàtic o que em senti-
ra rebutjada, tot el contrari! Recorde amb 
molt d’afecte el primer dia que vaig mos-
trar “el meu nou jo”, el meu jo vertader, als 
meus companys de classe. Havíem de pre-
sentar un projecte en grup per a Història 
de l’Art sobre Gaudí i vaig aprofitar aquest 
moment per a parlar d’això a tots. Va ser 

un alliberament enorme i vaig comptar 
amb el suport de molta gent bonica, que 
va acceptar i va celebrar la meua decisió.

Per part de la meua família vaig rebre el 
suport d’absolutament tots (una cosa real-
ment important per a mi). Poc després de 
comunicar-los la meua decisió, van contac-

tar amb mi del diari El País Setmanal. Em 
van fer una entrevista d’allò més natural 
per a la secció “joves en trànsit” i vaig ser 
la portada del suplement. El següent diu-
menge es va publicar i d’aquesta manera 
vaig poder donar a conéixer la meua “nova” 
situació a tots. En aquests moments vaig 
començar a ser jo realment, em vaig sen-
tir molt feliç en veure que començava 
per fi a convertir-me en la xica que sem-
pre vaig ser i vaig voler ser.

Al llarg d’aquests anys també he viscut 
alguna situació en la qual m’he sentit re-
butjada, o poc valorada. No tot és de 
color de rosa. Persones que simplement 
buscaven assaciar la seua curiositat sexual 
o que, en conéixer la meua història, ni tan 
sols van fer un pas més per a conéixer-me 
com a persona, encara que els agradara i els 
atraguera. També en alguns temes de pape-
rassa, quan el meu DNI encara no estava 
d’acord amb la meua identitat. Realment, 
encara que alguns d’aquests moments han 
deixat cicatriu, evite donar-los la més mí-
nima importància. Els vaig transformar 
en aprenentatge i em van fer espavilar en 
molts sentits i valorar-me a mi mateixa. 
Em quede amb la gent i amb les situacions 
(que són moltes) en les quals puc ser jo, on 
no hi ha tabús ni pors i on no he d’amagar 
res. Només tenim una vida. Millor gau-
dir-la siguem com siguem i no amagar-se, 
no? La resta millor deixar-ho volar...

Em quede amb la gent i amb 
les situacions (que són moltes) 
en les quals puc ser jo, on no 
hi ha tabús ni pors i on no he 
d’amagar res

Una cosa que m’ha ajudat amb tot açò i 
m’ha acompanyat durant tota la meua vida 
ha sigut l’art. Des de molt xicoteta, sirenes, 
bruixes, guerreres i animals de tota mena 
han omplit els meus quaderns de dibuix. 
M’ajuda realment a expressar molts mo-
ments. Puc esplaiar-me, mostrar les me-
ues pors, desitjos, llums i ombres, crear 
els meus propis mons en clau de fantasia 
però alhora carregats de realitat i significat. 
Actualment treballe com tatuadora i il·lus-
tradora. És una cosa que gaudisc moltíssim 
i que omple tota la meua vida. Compartisc 
aquesta passió per l’art amb els meus amics 
de la crew SNC, més enfocada al món del 
street art i el grafiti, on aprenem molt els 
uns dels altres i no ens falten les rialles i 
la motivació.

Finalment, m’encantaria animar a totes les 
persones a fer “aquest salt” davant qualse-
vol canvi que tinguen en les seues vides. 
La resistència al canvi, estar en un lloc, 
situació o amb persones que no et corres-
ponen és el que realment dol... Així que, 
sense gens de por, mireu dins de vosal-
tres, escolteu aquesta veueta (que mai sol 
equivocar-se) i poseu-vos en acció. Una 
vegada fet això, la resta actua sempre a fa-
vor teu , així que... ànim! A gaudir la vida 
amb tots els seus colors i a riure’ns de les 
nostres ombres!

Alexandra R
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Famílies diverses, un canvi social
Marc Brell i López i Josep Miquel Bisbal Sanz - 47 i 44 anys

La nostra família única i 
diferent, com la resta, està for-
mada per dos pares i dos fills. 
Som una família homoparental

Sabem que anar pel carrer amb 
les nostres criatures ofereix a 
la societat eixos referents que 
a nosaltres ens han mancat

Un missatge d’esperança, que 
ens parla que malgrat pugues 
pensar que no t’acceptaran 
com eres, hi ha una realitat di-
versa que ja ocupem els espais 
públics

La nostra família és igual que la resta de 
famílies, única i diferent. I fem les ma-
teixes coses que la resta de famílies: ens 
alcem de matí, desdejunem, ens vestim, 
eixim de casa corrent per arribar a temps 
a l’escola («se’ns ha fet tard un dia més...»), 
anem a treballar, arrepleguem als nostres 
fills, anem al parc, berenem, banyera, so-
par, conte i a dormir... I també ens enfa-
dem quan la casa queda com en la foto... 
La nostra família única i diferent, com la 
resta, està formada per dos pares i dos fills. 
Som una família homoparental. I és que 
hi ha famílies formades per dues mares, per 
un pare i una mare, per un pare sol, per 

una mare sola, per iaios i iaies, sense filles i 
fills, amb animals de companyia o sense... 
en coneixes?

I l’única diferència de filles i fills de famí-
lies homoparentals, segons diverses inves-
tigacions, és que són més tolerants. Més 
tolerants respecte a les diversitats huma-
nes i sobretot, més tolerants respecte a la 
seua construcció com a persones.

Per a nosaltres les famílies homoparentals 
som exemple visible de diversitat. Una di-
versitat que no és nova, que no ens l’hem 
inventada. Més aviat al contrari, ha existit 
sempre, només que tapada per la moral i 
els suposats bons costums, generant en les 
persones que no entraven dins d’eixa nor-
ma: malestar, culpabilitat i por. La nostra 
visibilitat al barri, a l’escola de les nos-
tres filles i fills, al mercat i en el nostre 
dia a dia, mostra a totes les persones amb 
les quals convivim, que la norma és es-
treta i que no tot el món hi cap. A més, 
convida d’una manera natural a tot el món 
que no se senta dins d’ella, a plantejar-se la 
vida fora d’ella, sense culpes, sense donar 
explicacions.

Les famílies homoparentals en aquest as-
pecte som motor de canvi social. La nostra 
existència, presència i visibilitat brinda 
noves oportunitats reals a les personetes 
LGTBIQ per a ser qui són, per a sentir 
com senten... I també fa possible que les 
persones no-LGTBIQ entenguen que una 
família homoparental és homòloga a qual-

La nostra ciutat serà tant 
més rica com més diversitat 
visquem, perquè cada perso-
na en la seua singularitat ens 
enriqueix. I és que la diversitat 
crea societats cohesionades, 
tolerants i resilients

sevol altra, i que la diversitat està al carrer, 
que la trobes en tombar el cantó de ta casa.

Sabem que anar pel carrer amb les nos-
tres criatures ofereix a la societat eixos 
referents que a nosaltres ens han mancat. 
Un missatge d’esperança, que ens parla 
que siga quina siga la família de la qual 
vens, que malgrat pugues pensar que no 
t’acceptaran com eres, hi ha una realitat 
diversa que ja ocupem els espais públics. 
Estem a les escoles, al barri, al carrer, a les 
corts, allà on vulgues mirar. I que nosaltres 
mateixos (les persones LGTBIQ) tenim la 
nostra pròpia diversitat, n’hi ha que volem 
formar família, n’hi ha que no, n’hi ha d’al-
tes, baixes, estridents, discretes, peludes i 
pelades, amb ploma i sense (o amb ploma 
quan volem)...

Cada persona pot i ha de poder fer el seu 
propi camí, ser el que senta i el que vul-
ga... El nostre barri, la nostra ciutat serà 
tant més rica com més diversitat visquem, 
perquè cada persona en la seua singularitat 
ens enriqueix. I és que la diversitat crea 
societats cohesionades, tolerants i resi-
lients. Com tu que ens lliges. Gràcies per 
fer el nostre barri més ric, més bonic, més 
nostre, més de totes i tots.

Marc Brell i López i Josep Miquel Bisbal Sanz
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Ara t’assabentes
Julià Carles - 60 anys

Una brutal agressió al meu 
company per qüestions homò-
fobes, i la reacció que van tenir  
tant la policia com l’entorn 
social, ens va fer reaccionar, 
fer-nos militants LGTB+

Sempre hem anat per la vida 
amb la veritat al davant, sen-
se armaris, sense complexos 
i sense deixar-se amoïnar

Jo vaig nàixer en 1959 ací a Benimaclet, 
encara que per raons familiars em van 
enviar internat a un col·legi de monges a 
València, on semblava  que la postguerra 
es va perllongar fins a mitjan 70.  En pocs 
anys semblava que amb la transició tot 
anava a canviar però tampoc exagerem 
i/o mitifiquem, ja que en aquell moment 
el policia de torn després d’una hòstia et 
deia: “habla en cristiano maricón”. 

El fet de tindre una família i un en-
torn prou lliberal junt amb l’anonimat 
d’una gran ciutat em va permetre viure 
la meua sexualitat amb prou comodi-
tat, llibertat i disbauxa a una València, 

i un Benimaclet (com no) que bullia en 
ànsies de llibertat i modernitat.  La ciutat 
s’omplia de garitos de neons i gent multi-
color. Eren anys en què semblar extrava-
gant era difícil, donat el context: la roba, 
la música, les substàncies prohibides, les 
nits interminables, l’alcohol, el fum, el 
jazz, el techno, el rock...

De rodar per la foscor dels garitos d’am-
bient on el sexe més que fàcil era quasi 
obligatori, anònim... despreocupat. Podi-
es mostrar la ploma, sempre amb cautela, 
ja que la “Ley de Vagos y Maleantes”  
s’aboleix l’any 1970 i és substituïda per la 
“Ley de Peligrosidad y Rehabilitación 
Social” que restarà vigent pels homose-
xuals fins a l’any 1979. No obstant això, 
es continuà aplicant al nostre col·lectiu, 
la “Ley de Escándalo Público” fins al 
1983, una llei que a l’imaginari de molts 
encara roman viva. Després, quan vaig 
prendre consciència de la meua identitat 
em vaig assabentar que havia patit bu-
llying, discriminació i moltes coses però 
ja no hi havia pas enrere. 

Una brutal agressió al meu company 
per qüestions homòfobes, i la reacció 
que van tenir  tant la policia com l’entorn 
social, ens va fer reaccionar, fer-nos mili-
tants LGTB+.  

Enguany que celebrem els 50 anys de les 
revoltes de Stonewall (origen del movi-
ment LGTB+) i 40 anys de l’Orgull a Va-
lència, recorde la primera Manifestació 
de l’Orgull, a la que vaig anar, als peus 
del Micalet. Poques dotzenes de perso-
nes, però xafant fort els carrers davant 
la mirada sorpresa de la gent, que es pre-
guntava si el fet de ser homosexual era de 
naixement o de vici.  

Treballant des de la cultura, 
contra les desigualtats, dis-
criminacions, LGTBfòbies, 
xenofòbies i votant contra 
el feixisme. Orgullós de ser 
LGTB+ i valencià a Valencià

De colp tot es va enfonsar, aparegué la 
sida, el PP guanyà totes les eleccions i 
ens van soterrar en un temps de tene-
bres. Canviaren els temps, un bri de llum 
aparegué a l’horitzó, s’aprovà la nova llei 
de matrimonis i vam ser dels primers 
a casar-nos i no permetérem mai dei-
xar-nos xafar.   

Sempre hem anat per la vida amb la 
veritat al davant, sense armaris, sense 
complexos i sense deixar-se amoïnar.  
Des de sempre he procurat fer meu eixe 
concepte LGTB+ d’apoderar-se davant 
d’una agressió, fer-la teua i llançar-la a 
l’agressor. Quan em deien el tradicional 
“maricón”, jo contestava: “ara t’assaben-
tes?”, “¿eres heterosexual por vicio?”, 
“¡¡cómo sois de raros los heros!!”. Ara 
milite i treballe com a voluntari a la Vo-
calia de Cultura de Lambda LGTB+ i 
visc la vida (com sempre) amb orgull i 
en valencià. Treballant des de la cultura, 
contra les desigualtats, discriminacions, 
LGTBfòbies, xenofòbies i votant contra 
el feixisme. Orgullós de ser LGTB+ i 
valencià en Valencià, la llengua que vaig 
aprendre a estimar des que vaig nàixer 
ací, a Benimaclet.

Julià Carles



16  17LGTBIQ+

Presents al món
Àngels - 67 anys

Per fer-me un bes amb una 
dona em podien multar o fins i 
tot ficar-me a la presó

A través de múltiples vivències 
i d’un intens treball polític vaig 
començar a sentir-me més cò-
moda, més lliure, més segura, 
més en la meva pell

Sempre he sentit que vaig 
arribar al lesbianisme a través 
del feminisme

Sóc Àngels una dona lesbiana de 67 
anys que des de fa molt de temps visc a 
València. Vaig arribar a aquesta ciutat en 
l’any 1974 quan encara faltava un any per 
la mort del dictador. Després es va promul-
gar la Constitució i més tard, el 1979, es va 
derogar la Llei de vagabunds i malfactors 
que permetia la detenció dels homosexuals 
acusats de “perillositat social”.

Vaig tenir coneixement de l’existència del 
món homosexual a través de relacions 
d’amistat, això sí, tot eren relacions entre 
homes. Fins a l’any 1977 que es va publicar 
al “País Semanal” un article sobre lesbianis-
me, les lesbianes, nomenades de moltes 
despectives maneres, camioneres, home-
nots, etc., “simplement no existien”.

Per aquestes dates vaig començar a conèi-
xer el feminisme, vaig contactar amb l’As-
semblea Feminista de València que estava 
integrada per dones de partits, sindicats 
i feministes independents. Va ser amb 
aquestes últimes amb les quals més em vaig 
identificar. A través de múltiples vivències 
i d’un intens treball polític vaig començar 
a sentir-me més còmoda amb mi mateixa, 
més lliure, més segura, més en la meva pell. 
En definitiva, vaig anar compartint cada 
vegada més coses amb les dones. Sempre 
he sentit que vaig arribar al lesbianisme a 
través del feminisme.

Sentir desig sexual cap a una dona va ser un 
camí natural. Vaig anar descobrint diverses 
i variades maneres de relacionar-me, més ri-
ques, més obertes, més fluides i satisfactòri-
es. Les relacions heterosexuals van deixar de 
tenir sentit. Vaig tenir una primera relació 
sexual amb una dona i ja no hi va haver 
marxa enrere. Simplement, vaig canviar 
de vorera.

No va ser fàcil. La manca de visibilitat 
de les lesbianes, la incomprensió fami-
liar i social, la doble vida, la manca de 
referents, la doble discriminació per ser 
dona i lesbiana, tot això va implicar una 
necessitat imperiosa d’anar organitzant-se 
per defensar el nostre dret a ser reconegu-
des, alimentant l’autoestima a força de tre-
ball grupal.

L’organització de les Jornades Feministes 
Independents va proporcionar un marc 
de treball on començar a debatre i al ma-
teix temps va suposar un marc de trobada 
de lesbianes de tot l’estat. Encara que fins 
i tot aquí vam haver de reivindicar el nostre 
propi espai, qüestionar i vèncer la por del 
col·lectiu feminista a ser identificat com un 
moviment de lesbianes.

A poc a poc vam anar avançant i ja vàrem 
començar a celebrar les nostres pròpies 
trobades de lesbianes, on a més de les xer-
rades, taules, tallers més específics relacio-
nats amb la nostra realitat i conèixer-nos, 
ens ho passàvem súper bé. Era una festa 
gran, divertida i intensa. Ja no hi havia 
un únic “look” de camionera. Hi havia 
diversitat i començàvem a ser visibles. 
Moltes i molt diferents en aspecte i edat. 
Era un plaer.

Tot i que no era fàcil va ser una època fli-
pant perquè vàrem coincidir moltes dones 
que estàvem vivint el mateix procés. Totes 
ens sentíem estupendes, guapes, totes ens 
volíem i entre nosaltres hi havia una 
energia molt forta que ens donava el po-
der suficient per a enfrontar-nos al que cal-
gués, era una sensació d’amor “universal”. 
Volíem reivindicar-nos al carrer i en llocs 
públics que no eren específics del món ho-
mosexual (el qual encara funcionava “a por-
ta tancada”). Volíem ser presents al món 
com el que érem: lesbianes.

En l’actualitat i des de 2005 les parelles 
del mateix sexe podem casar-nos. Aquest 
dret al matrimoni ens atorga una igualtat 
legal. Quina diferència! Jo, per fer-me un 
bes amb una dona em podien multar o fins 
i tot ficar-me a la presó. No ha estat una 
concessió gratuïta. Han estat molts anys 
de mobilitzacions, lluites i reivindicacions. 
Des de llavors fins ara hi ha un arc de Sant 
Martí de colors. No obstant això, encara 
falta molt per aconseguir. Cal seguir es-
tant al peu del canó: en les institucions, a 
la feina, a la família i al carrer.

Àngels
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Vermell, història d’una cera de colors 
Michael Hall. Editorial Takatuka

Vermell és un petit relat, amb poc de text 
i molts dibuixos, que ens ofereix una his-
tòria plena de conflictes, contradicci-
ons i emocions amb múltiples lectures.

A nosaltres ens agrada veure’l com una 
història on es confronta allò que hauries 
de ser amb allò que eres. O potser amb 
allò que encara no has descobert que 
eres. O amb el que vols ser. O allò que 
encara no has descobert que vols ser. O... 
No ho tenim molt clar, la veritat, per-
què allò que conta pot ser tan ampli 
com vulguem, i això no cap tampoc a les 
definicions marcades, binàries, estretes, 
tancades, normatives, reglades.

A més d’això, ens encanta Vermell perquè 
deixa ben clar que per ajudar i/o enten-
dre a qui no es troba còmode o còmoda 
al seu cos, al seu cap o al seu entorn, la 
clau de tot està en l’estima, el suport i 
el caliu. I aquesta clau ens obrirà el pany 
d’una altra porta, per descobrir i trans-
formar un nou món on qui vulga puga 
ser vermella i pintar de blau, o del color 
que li vinga de gust.

Recomanable per a tota mena de perso-
nes a partir dels 4 anys.

Mar Català
La Repartidora

HUMANS DE BENIMACLET

Enrique Ortiz, Quique, Henry
1952-2019

 
Un esperit lliure recorrerà per sempre els carrers de Benimaclet
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El machismo cotidiano como
lesbiana: “Un buen rabo y se 
les pasa la tontería”
eldiario.es

25/04/19Plaça de
Benimaclet

de 10h. a 14h.
MÉS INFO:
facebook.com/ecomaclet

15 DE JUNY
6 DE JULIOL

de Benimaclet

JORNADES PER LA 
SOBIRANIA ALIMENTÀRIAeco
maclet
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escola d’estiu 2019
Del 24 de juny al 31 de juliol
F E R  c i n e M A  *  F O T O G R A F I A  ( A M B  L A  C A I X A  F O S C A )  *  e s p o r t s  c o o p e r at i u s
*  m ú s i c a ,  reciclatge i  art * natura,  ecologia i  barri  *  la nostra cuina 

SOM TRIBU!

Organitza: AFA Pare Català



TALLERS26 JUNY 2019    27  

música/dansa
teatre

salut
xiquetes/ts

art
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jocs
literatura/llengües

20:30 Teatro Improvisación La Pina Submarina

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
21:00 Taller de Teatro… Nivel 1/A +Info: 697 800 774Fusionart 35€m/90€trim.

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 -
10:30 Taller de autodefesa Escuela MEME 

11:00 Pilates Samadhi 25-45€/m
11:00 Taller / Laboratorio de Grabado y Estampación Escuela MEME 40€/mes
11:00 Pilates Mat + Info: 645 995 335 (Yolanda) Fusionart 25€/mes
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 music Together La Pina Submarina

18:00 Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda) Fusionart 20€/mes
18:00 Pintura. Impartido por Conchi Rodriguez Vaquero Tantam 80€/ mes
18:00 Hatha ioga (reserva la teua classe de prova gratuïta Centre Mompó 45€/mes
19:00 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
19:00 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m
19:00 danza tribal I La Pina Submarina 26€

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 -
9:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -
9:45 Pilates (5 horaris diferents) Centre Mompó 40€/mes
10:00 Club de tejedorxs Entre Agujas y Ganchillos 25€ mes
10:00 Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi) Polideportivo Beni 42,5€/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 Club de tejedorxs Entre Agujas y Ganchillos 25€ mes
17:00 Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi) Polideportivo Beni 42,5€/mes
17:30 Yoga para peques Samadhi 25€/mes
17:30 Danza Africana (1:30min) Satchmo 45€
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 Taller de serigrafia con Entramada Escuela MEME 

19:00 Hatha ioga (reserva la teua classe de prova gratuïta Centre Mompó 45€/mes
19:15 Chen Taiji (Shen Yi) Plaza trece rosas 40€/mes
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 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m

Dilluns

Dimarts
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16:30 Clases de Defensa Personal Femenina Tantam 35€/mes
17:00 Club de tejedorxs Entre Agujas y Ganchillos 25€ mes
17:00 Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi) Polideportivo Beni 42,5€/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 pedagogias Escuela MEME 

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 Clases de Yoga impartidas por Mª Pilar Planelles Tantam 35€/mes
19:00 Hatha ioga, reserva la teua classe de prova gratuïta Centre Mompó 45€/mes
19:15 Chen Taiji (Shen Yi) Plaza trece rosas 40€/mes
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€/mes
20:00 Tribal Hard La Pina Submarina 26€
20:30 Pilates A Contar Mentiras -
20:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m
20:30 Ashtanga ioga, reserva la teua classe de prova gratuïta Centre Mompó 30€/mes
20:30 Pilates, reserva la teua classe de prova gratuïta Centre Mompó 40€/mes
21:00 Taller de Teatro…(Nivel 2) +Info: 697 800 774 Fusionart 35€m/90€trim.

21:00 Authentic Jazz Iniciación Satchmo 30€/ mes

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 Taller de yoga dinamico Escuela MEME 

9:30 Clases de costura a la carta Esperanzarecicla -
9:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m
10:00 Danza Contact La Pina Submarina 25€

19:00 Clases De Canto + Info: 658 538 278 (Leya) Fusionart 25€/mes
19:00 Kundalini Yoga Satchmo 30€/ mes
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 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m
20:30 Pilates Centre Mompó 40€/mes
20:30 Hatha ioga Centre Mompó 45€/mes
20:45 Tango Satchmo 40€/ mes
21:00 House dance con Duarte La Pina Submarina 30€
21:00 Taller de Teatro… Nivel 1/B +Info: 697 800 774 Fusionart 35€m/90€trim.

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 Club de tejedorxs Entre Agujas y Ganchillos 25€ mes
10:00 danza tribal La Pina Submarina 26€
10:00 Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi) Polideportivo Beni 42,5€/mes
11:00 Pilates con bebés A Contar Mentiras -
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 -
16:25 Clases indumentaria Valenciana Esperanzarecicla -

Dimecres

Dijous
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20:30 Pilates Centre Mompó 40€/mes
20:30 Hatha ioga Centre Mompó 45€/mes
21:00 Masaje jam La Pina Submarina

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 talleres de guitarra con Lucho Roa y música Donyets 25€/mes
17:00 Sanda (Kungfu combate) (Shen Yi) Polideportivo Beni 42,5€/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€

10:00 Inglés A2/B2 Campbell College

10:00 Danza Tribal Fusión  I La Pina Submarina 26€
10:30 Clases de Defensa Personal Femenina Tantam 35€/mes
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
10:30 Danza Clásica A Contar Mentiras -
11:00 Pilates Samadhi 25-45€/m
11:00 Taller / Laboratorio de Grabado y Estampación Escuela MEME 40€/mes
11:00 Pilates Mat + Info: 645 995 335 (Yolanda) Fusionart 25€/mes
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 -
16:30 Clases de Defensa Personal Femenina Tantam 35€/mes
17:00 Ganchillo para niños 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 Taller de Esparto e Iniciacion al Mimbre Escuela MEME 

18:00 Hatha Yoga + Info: 620 221 849 (Yolanda) Fusionart 20€/mes
18:00 Hatha ioga (reserva la teua classe de prova gratuïta Centre Mompó 45€/mes
19:00 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m
19:00 Clases De Tango Argentino + Info: 677 031 564 Fusionart 20€/mes
19:00 Kundalini ioga (reserva la teua classe de prova gratuïta Centre Mompó 45€/mes
19:20 Pilates Centre Mompó 40€/mes
19:30 danza contemporánra con Isabel Abril La Pina Submarina 25€
19:30 Teatro Escuela MEME 25€
19:30 Tandem dirigido de alemán e inglés Tantam

20:00 Lindy Hop iniciación Satchmo 30€/mes
20:30 Yoga dinámico Samadhi 25-45€/m
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34   AGENDA
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llengües/xarrada
literatura
cultures

gratuït
passa gorra
consumició inclosa
consumició 

10:00 Inglés A2/B2 Campbell 

10:00 Taller danza Tribal con Doriana Rossi Pina Submarina

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

11:00 Expo "Carrers de Valencia" de Sven Schwinning Itamora

11:00 Participació de Centre Mompó en la fira l'eixereta Burjasot

14:00 Menú Especial fin de semana Tallafocs 15€

19:00 Clandestino Savoy Benimaclet Plaza de Beni

19:00 Concierto Kirtan (mantras y baño de gong) Samadhi 10€

19:00 Actuación por "Lobos Negros" en acústico + sesión por Dj Alex RuizTantam 8/12

19:00 Exposición de santiago Galgo "le dividue" L'Alquimia -

20:00 Aperitiver: Tumba Swing Tulsa 5€

20:30 preludio y fuga. sandra gómez. graners de creació. Teatro Círculo 11€

21:30 Noche Flamenca con El Potri y compañia Kafcafé

22:00 Teatro: “Un instante antes de Morir" Compañía: “MatArtE” Fusionart 6€/8€

10:00 Taller danza Tribal con Doriana Rossi Pina Submarina

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

11:00 Participació de Centre Mompó en la fira l'eixereta de salut i benestar Burjasot

17:30 taller contact y  jam contact con Rodrigo Pina Submarina 10€

19:00 Concert "Retrobem la nostra música" de l'Orquestra Simfònica i el Cor CIM Benimaclet -

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

19:00 Clandestino Lindy Hop Plaza Benimaclet

20:30 preludio y fuga. sandra gómez. graners de creació. Teatro Círculo 11€

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

20:15 Trivial Tulsa 3€

21:30 Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs

17:30 Alpargatas de esparto Entre Agujas y Ganchillos 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 -

20:00 El Femiquiz La Gramola 3€ 

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

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

21:00 Degustación japonesa Tulsa 3€

21:30 homenaje a Les Luthiers con Ernesto Urra Kafcafé

22:00 JAM de Lindy Hop Savoy Benimaclet

17:30 Bolso Tote Entre Agujas y Ganchillos 22€

19:00 Presentació “Tremendes. Lliçons de lluitadores latinoamericanes” La Rossa

19:30 Presentación "Vegan Walker" Tantam

19:30 Taller de gestión de estrés y mindfulness Tantam 15€

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

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

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé
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21:30 Flamenco en directo con Ricardo Bustamante y artistas Tallafocs

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

22:00 Jam de Lindy Hop Satchmo

17:30 Gorro Playero Entre Agujas y Ganchillos 20€

20:30 Aula de teatro politécnico. muestra abierta Teatro Círculo 11€

21:30 Alex Andreu y Fidel -poesia y música- Kafcafé

22:00 Teatro: “Un instante antes de Morir" Compañía: “MatArtE” Fusionart 6€/8€

9:30 Taller Iniciación CircuitBending.ToyDivixion Taller21

10:00 Inglés A2/B2 Campbell 

14:00 Menú Especial fin de semana Tallafocs 15€

17:00 Exhibició Escola de Tango CIM Benimaclet

19:00 Clandestino Savoy Benimaclet Plaza de Beni

19:00 Cuentacuentos: “Leyendas Africanas” +Info What: 632423229Fusionart 4€/6€

20:00 Aperitiver: Fernando Rubio Tulsa 5€

20:00 Concierto por Alejandro Nogales Tantam 5€

20:30 Aula de teatro politécnico. muestra abierta Teatro Círculo 11€

21:30 Mollusque- musica frencesa Kafcafé

22:00 "El llibre de les bèsties" Teatre en valencià Fusionart 4€/6€

22:30 Concert de la Benimaclet Big Band CIM Benimaclet

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

12:30 Summer Market Vintage & Swing Satchmo

19:00 Concert "Retrobem la nostra música" Orquestra Simfònica i el Cor CIM Benimaclet -

19:00 Clandestino Lindy Hop Plaza Benimaclet

20:30 Aula de teatro politécnico. muestra abierta Teatro Círculo 11€

20:15 Trivial Tulsa 3€

21:30 Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs

17:30 Iniciación a las dos agujas Entre Agujas y Ganchillos 20€

19:00 Taller Encuadernación Artesanal y Collage Taller21 20€

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 El Concursong: quiz sobre música La Gramola 3€ .

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

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

21:00 Degustación japonesa Tulsa 3€

21:30 Anverso- micro poetico temático Kafcafé

22:00 JAM de Lindy Hop Savoy Benimaclet

22:00 Teatro: “Un instante antes de Morir" Compañía: “MatArtE” Fusionart 6€/8€

18:00 Piérdele el mierdo a las agujas circulares Entre Agujas y Ganchillos 30€

19:00 Presentació “Solsticis” La Rossa

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

20:30 L'extraordinari fulgor de totes les papallones del mon. Teatro Círculo 9€
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20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé

21:30 Flamenco en directo con Ricardo Bustamante y artistas Tallafocs

22:00 Teatro de humor. Guerrilla Impro La Gramola

22:00 4º“MicroFestival de MicroTeatro” Part.1/2 - 3 micro obras Fusionart 6€/8€

19:00 Marta Antipatriarcal- lectura de poesia Kafcafé

20:30 L'extraordinari fulgor de totes les papallones del mon. Teatro Círculo 11€

21:30 Guille Dinbier Kafcafé

21:30 “EspectaculO TangO” Presenta: "Tras Tristes Tangos" Fusionart

23:00 Música Social: (Tango para bailar). Fusionart

10:00 Inglés A2/B2 Campbell 

10:30 Muñecos de ganchillo Entre Agujas y Ganchillos 20€

12:00 Cata de Cervezas en Tantam Tantam 12€

12:30 "Inauguració ESOS DIAS. Retratos Menstruales. Taller21

14:00 Menú Especial fin de semana Tallafocs 15€

19:00 Clandestino Savoy Benimaclet Plaza de Beni

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

20:00 Aperitiver: Vaz Oliver Tulsa 5€

20:00 Concert de l'Orquestra de Pols i Pua del CIM Benimaclet CIM Benimaclet

20:00 Fiesta presentación del primer EP de CALIVVULA, ”ClV” Taller21 -

20:30 L'extraordinari fulgor de totes les papallones del mon. Teatro Círculo 11€

21:30 Slam Kafcafé

22:00 4º“MicroFestival de MicroTeatro” Part.1/2 - 3 micro obras Fusionart 6€/8€

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

12:00 FLEAMARKET Taller21

19:00 Concert "Retrobem la nostra música" Orquestra Simfònica i el Cor CIM Benimaclet -

20:30 L'extraordinari fulgor de totes les papallones del mon. Teatro Círculo 11€

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

20:15 Trivial Tulsa 3€

21:30 Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs

17:30 Bolso de macramé Entre Agujas y Ganchillos 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€

22:00 4º“MicroFestival de MicroTeatro” Part.1/2 - 3 micro obras Fusionart 6€/8€

18:30 Cervesa i Tapa Internacional i Solidària Terra -

20:00 El Concur80's La Gramola 3€ .

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

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

21:00 Degustación japonesa Tulsa 3€

21:30 Tuning of hearts, música de Oriente Kafcafé

22:00 JAM de Lindy Hop Savoy Benimaclet

17:30 Iniciación al ganchillo Entre Agujas y Ganchillos 20€
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20-25 JUNY

19:00 Presentació “Foramen” La Rossa

19:30 Taller de emociones y mindfulness Tantam 15€

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

20:30 La pu(n)ta del iceberg. intrat cía. danza Teatro Círculo 9€

20:30 Microabierto a cantautores y poetas Kafcafé

21:30 Flamenco en directo con Ricardo Bustamante Tallafocs

21:30 Cinema feminista a la fresca - assemblea feminista de beni Plaça de Beni

22:00 Teatro de humor. Guerrilla Impro La Gramola

22:00 4º“MicroFestival de MicroTeatro” Part.2/2 - 3 micro obras Fusionart 6€/8€

22:00 Jam de Lindy Hop Clandesti

20:30 La pu(n)ta del iceberg. intrat cía. danza Teatro Círculo 11€

20:30 Charla informativa sobre el Retiro urbano del 23-24 junio Samadhi

21:30 Lorena Bonet - cantautora- Kafcafé

22:00 4º“MicroFestival de MicroTeatro” Part.1/2 - 3 micro obras Fusionart 6€/8€

9:00 Sadhana intensiva de yoga y meditación Samadhi 5€

10:00 Inglés A2/B2 Campbell 

10:00 Taller Iniciación al Dibujo de Modelo al Natural.CarlaGabarda Taller21 35€

12:00 Concert de l'Orquestra de Simfònica del  CIM BenimacletCIM Benimaclet

13:30 Buffet Tai (6 platos) + 1 consumición Tantam 15€

14:00 Menú Especial fin de semana Tallafocs 15€

18:30 recital poetico de David Paredes Kafcafé

19:00 Clandestino Savoy Benimaclet Plaza de Beni

20:00 Aperitiver: Batecs de so Tulsa 5€

20:00 Concierto por "EXOTIC" Y "SED ANIMAL" Rap/Rock Tantam 5€

20:30 Festa d'estiu: sopar de pa i porta Horts Urbans

20:30 La pu(n)ta del iceberg. intrat cía. danza Teatro Círculo 11€

20:30 Concert del Cor del CIM Benimaclet CIM Benimaclet

21:30 Big Hollers- blues- Kafcafé

22:00 4º“MicroFestival de MicroTeatro” Fusionart 6€/8€

9:00 Retiro urbano: Vive a pleno pulmón Samadhi 60-75€

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

11:30 Taller Cabaret Tribal Pina Submarina

12:00 Concert de la Banda Simfònica del CIM Benimaclet CIM Benimaclet

12:00 Inauguración "Espai Compositum" Tantam Entrada 

19:00 Concert "Retrobem la nostra música" Orquestra Simfònica i el Cor CIM Benimaclet -

19:00 Clandestino Lindy Hop Plaza Benimaclet

20:30 La pu(n)ta del iceberg. intrat cía. danza Teatro Círculo 11€

9:00 Retiro urbano: Vive a pleno pulmón Samadhi 60-75€

20:15 Trivial Tulsa 3€

21:30 Open Jam con Raúl Rabadán, Daniel Tena y Marian Zorio Tallafocs

22:00 4º“MicroFestival de MicroTeatro” Part.2/2 - 3 micro obras Fusionart 6€/8€

17:00 Taller de pintura infantil (curso 3 dias) Tantam 45€

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€
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17:00 Taller de pintura infantil (curso 3 dias) Tantam 45€ 

18:30 Cervesa i Tapa Internacional i Solidària Terra -

20:00 El Superconcurmix La Gramola 3€ .

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

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

21:00 Degustación japonesa Tulsa 3€

21:30 Ana Zomeño & The Zambudiettes Kafcafé

22:00 JAM de Lindy Hop Savoy Benimaclet

17:00 Taller de pintura infantil (curso 3 dias) Tantam 45€

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

20:30 Microabierto a cantautores y portas Kafcafé

20:30 Benvinguts i benvingues. migro danza Teatro Círculo 9€

21:30 Flamenco en directo con Ricardo Bustamante y artistas Tallafocs

22:00 Jam de Lindy Hop Satchmo

22:00 Teatro de humor. Guerrilla Impro La Gramola

18:30 Concierto de Bernal pop rock intimista + tardeo Tantam -

20:30 Samadhi time: yoga nidra Samadhi

20:30 Benvinguts i benvingues. migro danza Teatro Círculo 11€

21:30 Ferran Exceso Kafcafé

21:30 "EspectáculO FlamencO"- Eternas, Flamenco con voz de muj. Fusionart 6€

23:00 Música Social Fusionart

10:00 Inglés A2/B2 Campbell 

12:00 Taller de cocina Tai Tantam 10-25€

14:00 Menú Especial fin de semana Tallafocs 15€

17:00 Lindy Hop iniciación (3h) Satchmo

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

19:00 Clandestino Savoy Benimaclet Plaza de Beni

20:00 Aperitiver: Miquel Gil amb Borja Penalba Tulsa 5€

20:00 Concierto por Gorka Capel Tantam 5€

20:30 Fills d´un déu salvatge. cía. kasiopea Teatro Círculo

21:30 Marco Pomepero Kafcafé

21:30 Espectáculo: “Fusas y Confusas” Música Española y Latino. Fusionart

23:00 “Fiesta Fin de Temporada” Con tu bebida chupito gratis... Fusionart

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

12:00 Lindy Hop iniciación (3h) Satchmo

17:00 6é Sarau d'Estiu del Grup de Danses L'Esvaraeta de Benimaclet CIM Benimaclet

19:00 "Soñar es Andar" Boleros, canciones de la vieja y nueva trova Tantam 10€ 

19:30 Fin de curso Espai de Circ 5€

20:30 Fills d´un déu salvatge. cía. kasiopea Teatro Círculo 11€
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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. 

C/ de Manuel Castellanos, 12 / 631 72 02 49

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 bi-
blioteca. També pots trobar cerveses artesanals i 
d’importació, còctels i gintònics. Sempre defen-
sat la història del lloc, la seua identitat.  

Sembla que en la taverna i take away Al-Pala-
dar han encertat amb la recepta per a fer que 
es detinga el temps. Els responsables de tal 
descobriment són Dario, María i Lorena. Tres 
persones amb tres principis, un objectiu i un 
secret. Els seus principis: el respecte al medi am-
bient, la proximitat i la qualitat del producte. El 
seu objectiu: menjars sans, casolans, saborosos 
i assequibles per a totes les butxaques. I el seu 
secret: productes ecològics, de temporada i coc-
cions lentes.

C/ Jaume Esteve Cubells, 5
Dl-Dg 12-16h - per endur-se
Dl-Dg 13-15.30 - taverna eco
96 338 93 39
al-paladar.com

Al-Paladar
Taverna i take away
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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

www.vueltadetuercabikeshop.com

Tu tienda y taller 
de bicicletas en 
Benimaclet
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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/ 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.

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

Campbell College
Idiomes i formació de professors

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. 

El centre que dirigeix Pere Mompó, ha man-
tingut sempre la mateixa filosofia: Les persones 
poden millorar la seua qualitat de vida a través 
del desenvolupament físic, personal i espiritual. 
Gràcies a anys d’experiència, Centre Mompó 
s’ha convertit en el lloc de referència a Benima-
clet per a aquells que busquen en les teràpies 
naturals una forma òptima de millorar la seua 
qualitat de vida. Osteopatia, quiromassatge, re-
flexologia podal, pilates o ioga són algunes de 
les seues propostes.

C/Arquitecte Arnau, 11
Dl-Dv 10-14h, 15-20h Ds 10-14h
96 113 20 51
facebook / centreMompó
centreMompó.es

Centre Mompó
Teràpies naturals
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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/ 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.

Sense pressa arribes a La Comanda per a com-
prar productes d’alimentació, neteja i higiene 
personal a granel. Et recomanen la xufa arribada 
d’Alboraia, l’aigua de Bejís o l’arròs de l’Albufe-
ra. Amb un paquet de paper ens portem a casa 
la nostra comanda. No hi ha plàstic, no hi ha 
envasos, no hi ha publicitat enganyosa. 
Només uns principis bàsics: productes sosteni-
bles, ecològics, de proximitat i assequibles per a 
totes i tots. Per fi a Benimaclet ja tenim el nostre 
xicotet mercat de barri! 

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

La Comanda
Botiga d’alimentació i neteja a granel

C/ Masquefa, 64 / 666 643 231

Donyets
Centre de psicoterapia i criança ecològica

Elles acompanyen a les persones perquè siguen 
els més feliços possibles en un món individua-
lista i competitiu. Com? Amb l’espai de psico-
teràpia. Amb educació lliure per a la infància i 
l’adolescència, sempre treballant amb el sistema 
familiar. També amb xerrades, tallers i cursos. 
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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/ 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.

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

Kaiowa
Recycled urban bags

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 bici-
cleta en bosses de mà i altres articles respectuo-
sos amb el món que habitem.

Lakajade és la unió dels sobrenoms de dos apas-
sionats de la moda, l’art i el patí. També és el 
nom d’aquesta tenda de roba vintage i comple-
ments dels anys  70, 80 i 90 amb gran varietat 
de dissenys i marques. A més, és un espai cultu-
ral on s’organitzen activitats de skate, projecci-
ons de vídeos, exposicions d’artistes o concerts 
acústics. Un lloc on s’escapa dels materials po-
bres i de l’explotació, on es fomenta un consum 
responsable i un compromís major amb el medi 
ambient i els drets humans. Tot basat en un 
principi clar: Fast-fashion is dead.

C/ Arquitecte Arnau, 28
Dl-Ds 11-14h 17-20h
961 815 642
lakajadevintage.com
instagram/ @lakajadevintage

Lakajade Vintage
Tenda de roba vintage
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“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.

C/ Fresas, 4, 7º A / 963 89 06 19

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 facili-
tador/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.

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!

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

La Pentola
Osteria - Pasta fresca

Carrer d'Enric Navarro, 26
46020 Valencia • www.larossa.es

l'autora que 
busques 
està ací
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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’. 

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/ Prudenci Alcón i Mateu, 3 / 96 392 20 23

Teatro Círculo
Teatre

El cercle és una forma inclusiva i igualitària. 
Així és aquest teatre. Centrat en produccions 
pròpies que volen rescatar el millor teatre del se-
gle xx, aquell que aposta pel compromís social. 
Diversos autors són els seus referents: Becket, 
Pessoa, García Márquez, Benedetti, Pasolini... 

Una antiga casa de poble guarda un xicotet se-
cret, un lloc on la música retrocedeix dècades. 
Un lloc de reunió per als amants de la música 
rock, del power-pop i dels anys 60. Des de fa 
ja 15 anys aquesta cantonada roja de Benima-
clet no ha canviat quasi res. Nosaltres i els seus 
regents, Raúl i José, no ens imaginem aquest 
lloc, el Tulsa,  fora de Benimaclet. Un lloc on 
s’aposta per la música i també per les activitats 
com el trivial, els concerts en petit format i el 
café-teatre.

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

Tulsa Café
Café-bar
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