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DES DE L’ASSEMBLEA FEMINISTA DE BENIMACLET PRESENTEM EL 
Mapa dels projectes de la  
xarxa comunitària de cures a Benimaclet
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L’Assemblea Feminista de Benimaclet som una assemblea oberta i no mixta 
que naix arran del comité de vaga feminista del 8M de 2018 al barri de Beni-
maclet. Som obertament anticapitalistes i estem coordinades amb altres as-
semblees feministes de la ciutat i moviments socials del barri.

L’octubre 2018 vam començar a formar part del projecte Ciutat Cuidadora, un procés 
col·lectiu facilitat per la Dula que tracta de visibilitzar i sensibilitzar al voltant de les 
pràctiques i relacions de cures a la ciutat de València, de manera que contribueix a po-
sar-les al centre del disseny urbà, del desenvolupament comunitari i del model de ciu-
tat que desitgem.
Durant aquest procés naix la iniciativa de realitzar un “Mapatge per a la visibilització dels projectes 

de la xarxa comunitària de cures a Benimaclet”. Per tal de dur-ho a terme ens hem posat en contac-

te amb més de 40 col·lectius, associacions i locals comercials del barri perquè ens expliquen en què 

consisteix el seu projecte i de quina manera aporten pràctiques i relacions de cures al teixit comuni-

tari del barri. Tot açò amb l’objectiu de posar en valor i visibilitzar les pràctiques de cura al barri de 

Benimaclet i el foment de les xarxes comunitàries al voltant d’aquestes.
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1. AFA PARE CATALÀ (Associació de 
Famílies de l’Alumnat)
L’AFA del CEIP Pare Català, Associació 
de Famílies de l’Alumnat, promou, des de 
l’àmbit de les famílies, la millor qualitat 
de l’ensenyament en aquest centre. Els 
nostres objectius són:
	Ser sensibles a les inquietuds, opinions, 

propostes, reclamacions, etc. dels pares i 
mares de l’escola i treballar per donar-los 
resposta.
	Fer un seguiment dels assumptes que 

impliquen la millora de la qualitat de vida 
dels nostres fills i filles a l’escola.
	Ser interlocutora davant de l’administració 

en tot allò que tinga a veure amb les de-
mandes de millora de l’escola.
	Col·laborar en les activitats educatives 

del centre i organitzar-ne d’altres que les 
complementen (esportives, culturals, ex-
traescolars...).
	Intervindre en la gestió i el govern del cen-

tre mitjançant la nostra participació en el 
consell escolar i les seues comissions.
	Buscar i gestionar fons de finançament 

que puguen donar suport a la tasca docent 
i al funcionament de l’escola i, gràcies a 
això, afavorir la millora de la qualitat de 
l’educació dels nostres fills i filles.

Les aportacions de l’AFA a les cures del 
barri són: 
1. Xarxa col·lectiva de cures i protecció dels 

infants als parcs i pati de l’escola.
2. Creació d’un fons comunitari per a prote-

gir famílies en risc d’exclusió social.
3. Assessorament i acompanyament de les 

famílies vulnerables davant l’administra-
ció pública.

Carrer del Pare Alegre, 22.
E-mail: ampa.parecatala@gmail.com

2. AL-PALADAR
Som Al-paladar, un espai gastronòmic de 
Benimaclet especialitzat en menjar ca-
solà del món amb ingredients ecològics, 
agroecològics i de proximitat. Cada dia 
preparem plats per a endur o per a di-
nar al nostre espai, i no oblidem mai que 
la qualitat del menjar ha de ser acompa-
nyada per la qualitat de la vida i de l’en-
torn d’on procedeix.
Hem apostat per un model de “gastrono-
mia horitzontal”, en el qual s’estableix 
un diàleg no-jeràrquic entre productores, 
cuineres i comensals: respectem l’estaci-
onalitat del camp, proposem una oferta 
que puga acoblar-se a les diferents opci-
ons alimentàries (siguen aquestes relaci-
onades amb necessitats de salut o amb 
eleccions ètiques) i estem convençudes 
que menjar és un acte polític.

Carrer de Jaume Esteve Cubells, 5.
E-mail: info@al-paladar.com

3. ARADA. EINA DE FEMINISMES I 
MEMÒRIA
És un projecte de reconstrucció i difusió 
de memòries amb perspectiva feminista. 
Treballem en tres àmbits:
	Creació d’un arxiu, on recollim la diversitat 

de veus de les col·lectives feministes del 
País Valencià, i deixem constància del seu 
pas per la història.
	Divulgació de les memòries col·lectives de 

dones i de les seues aportacions a la his-
tòria, a través de conferències, xerrades, 
rutes i jocs.
	Investigació, per tal d’aprofundir en dife-

rents àmbits dels diversos feminismes 
que hi existeixen.

Com a col·lectiu que busca la visibilitza-
ció de la història amagada de les dones, 
considerem que la nostra tasca posa la 
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vida de les dones al centre en tant que es 
pretén posar damunt la taula la impor-
tància que han tingut les cures al llarg de 
la història dintre de les relacions socials 
i personals i com aquestes s’han trans-
format en eines d’empoderament, orga-
nització i lluita de les dones.

Sense ubicació.
E-mail: aradamemoria@gmail.com

4. ASOCIACIÓN RUMIÑAHUI
Rumiñahui és una associació sense 
ànim de lucre que reivindica i lluita pels 
drets de les persones migrants. Desen-
volupem diferents projectes dirigits a di-
versos àmbits, com pot ser treball, dones, 
famílies o menors. També oferim asses-
sorament jurídic.
Rumiñahui té la intenció de poder cobrir 
una sèrie de necessitats a una part de la po-
blació que en la majoria de casos no comp-
ta amb una xarxa de suport prou forta, i ai-
xò provoca, inevitablement, que aquest 
col·lectiu es trobe en major grau de despro-
tecció i vulnerabilitat. Aquesta associació 
té una funció fonamental dins del barri, ja 
que és l’única que es dedica exclusivament 
al col·lectiu migrant, i el dota de tots els re-
cursos amb què compta per millorar la se-
ua situació, almenys, dins del barri.

Carrer de Marcel·lí Giner, 9.
E-mail: ruminahui@ruminahui.org

5. ASSEMBLEA DE VEÏNS DE 
BENIMACLET
Treballem per un poble sostenible, per 
fer possible que dins de la cultura popu-
lar es done visibilitat a les dones, i parti-
cipem amb la resta de col·lectius del bar-
ri per tenir millor qualitat de vida (Casa 
de la Cultura...).
Donem suport a les propostes del bar-

ri, com l’Assemblea Feminista i altres 
col·lectius.

Carrer de Masquefa, 5.
E-mail: dariuspeli@gmail.com

6. ASSEMBLEA FEMINISTA DE 
BENIMACLET
L’Assemblea Feminista de Benimaclet, 
oberta i no mixta, naix arran del comité 
de vaga feminista del 8M de 2018 al barri. 
Som obertament anticapitalistes i estem 
coordinades com a unitat d’acció amb al-
tres assemblees feministes de la ciutat 
i altres moviments socials del barri. Po-
sem al centre les cures i la reproducció 
de la vida.
Som un espai de trobada, inclusiu i de se-
guretat per a totes les feministes del bar-
ri, des d’on autoorganitzar-nos i construir 
feminismes. Volem sensibilitzar i repen-
sar les relacions de cures en l’entorn més 
proper, amb l’objectiu de posar en valor, 
fomentar i visibilitzar la xarxa i les pràc-
tiques de cures al barri. Per això, estem 
desenvolupant una xarxa veïnal femi-
nista de cures i suport mutu, anomenada 
“Entrexarxes de Benimaclet”, i també un 
mapatge de les pràctiques i espais de cu-
ra al barri per part de diferents espais, col-
lectius o propostes polítiques.

Sense ubicació.
E-mail:  
benimaclet.assembleafeminista@gmail.
com

7. BIBLIOTECA ANARQUISTA DE 
L’HORTA (BAH)
La Biblioteca Anarquista de l’Horta és un 
espai que es troba dins del CSOA l’Horta. 
Un espai de reflexió col·lectiva i debat, 
de lectura. També de refugi per a llibres 
i paraules escrites que no tenen cabuda 
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en molts altres espais. 
La BAH vol ser (i ho intenta) un espai on 
intercanviar idees i coneixement, pen-
sar i construir pensament en col·lectiu, 
a més de practicar una manera de fer-ho 
més horitzontal i més sana possible en-
tre les persones que participen de cada 
lectura o activitat en concret. 

Al final del carrer Diógenes López, a la pla-
ça de les Tretze Roses.
E-mail: bah@riseup.net

8. BENIMACLET ENTRA
Benimaclet Entra és una publicació 
mensual gratuïta i independent, es de-
dica a la dinamització del teixit social, 
a la difusió sociocultural i a la promoció 
del petit comerç del barri de Benimaclet. 
El projecte compta amb versió impresa i 
pàgina web, ambdues escrites totalment 
en valencià.
Benimaclet Entra busca connectar i visi-
bilitzar projectes, persones i col·lectius 
del barri. A través de la proposta d’una 
temàtica diferent cada mes i de l’agenda 
cultural facilita la col·laboració i partici-
pació ciutadanes, de manera que mostra 
la realitat del barri i de les persones que 
l’habiten.

Carrer d’Enric Navarro, 1.
E-mail: info@benimacletentra.org

9. CAIXA FOSCA
Caixa Fosca són els teus veïns, Julia i 
Sven, que fan fotos, vídeos i webs al car-
rer Enric Navarro, 1, de Benimaclet.
Des de Caixa fosca ens impliquem amb 
projectes i persones que motiven o com-
mouen la nostra sensibilitat dins del tei-
xit del barri que habitem. D’aquesta ma-
nera, desenvolupem la nostra activitat 
en confiança i amb la satisfacció de for-

mar part d’un suport mutu que ajuda a 
configurar la forma senzilla de vida que 
desitgem.

Carrer d’Enric Navarro, 1.
E-mail: contact@caixafosca.com

10. CENTRE SOCIAL TERRA
El Terra és un centre social autogestio-
nat i assembleari que, mitjançant un ser-
vei gastronòmic cooperatiu, porta des de 
2001 treballant per un Benimaclet, una 
València i uns Països Catalans inclusius, 
equitatius i lliures.
Ens caracteritzem per ser, a banda d’un 
lloc que ofereix un servei gastronòmic 
divers i inclusiu (cuinem amb verdures 
de temporada, agroecològiques i de pro-
ximitat i oferim sempre opcions veganes 
i sense gluten), un espai de pensament 
crític que treballa en la seua quotidia-
nitat l’anticapitalisme. Això implica te-
nir en compte els principis de transfe-
minisme, inclusivitat en les diversitats 
sexuals i de gènere (lgtbiq+), ecologisme, 
autogestió, antiracisme, sobirania popu-
lar, dret d’autodeterminació dels pobles i 
anticapacitisme, tant en el tracte que te-
nim entre les companyes-treballadores 
com en el tracte que tenim amb els con-
sumidors. Som conscients de la dificul-
tat de dur això endavant des d’un camp 
tan capitalitzat com és el sector tercia-
ri; tanmateix, pensem que en el dia a dia 
demostrem coherència en els nostres pi-
lars ideològics i tractem d’aplicar a tra-
vés d’estos les cures.

Carrer del Baró de San Petrillo, 9.
E-mail: centresocialterra@gmail.com

11. CLANDESTÍ
El nostre projecte consisteix a ser un 
bar de barri, un bar popular, amb un alt 
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contingut polític i ser un lloc de reunió 
i d’acció veïnal per als problemes soci-
als que es plantegen, així com una via de 
fuita per al dia a dia i reunir-te amb els 
amics.
Fem algunes activitats per a la visua-
lització de les dones, com per exemple 
jams no mixtes. També hem projectat do-
cumentals i fem xarrades. Som un espai 
de seguretat on no caben el masclisme ni 
les agressions sexistes.

Carrer del Poeta Asins, 9.
E-mail: clandestibenimaclet@gmail.com

12.  CSOA L’HORTA
Centre social okupat, que naix amb la 
idea de fer barri. Des del principi hem 
tingut clar que la nostra lluita apart no 
ha de ser aïllada, i hem participat i cre-
at xarxa, al voltant de tota la ciutat. Con-
siderem que som un projecte autogesti-
onat, assembleari i antiautoritari, que 
dona veu a totes aquelles lluites silenci-
ades. Que respecta el veïnat i fomenta el 
pensament crític.
Des de la nostra humil posició intentem 
aportar un espai de seguretat on realit-
zar activitats de tot tipus. Podem apor-
tar material (so, escenari, llum, cuina, 
mobiliari…) per a poder fer esdeveni-
ments i podem aportar les nostres mans 
i coneixements.

Al final del carrer Diógenes López, a la pla-
ça de les Tretze Roses.
E-mail: horta@riseup.net

13. CUIDEM BENIMACLET
Cuidem Benimaclet som una platafor-
ma ciutadana generada per combatre el 
PAI de Benimaclet, que pretén la cons-
trucció de 1.350 habitatges nous i la des-
trucció de 269.000m² de zones verdes. 

Ens enfrontem a aquesta amenaça des 
d’una perspectiva ecologista, feminista i 
anticapitalista.
Aquesta lluita la realitzem des d’una 
vessant constructiva; volem millorar el 
barri i atendre les seues necessitats re-
als: la realització de dotacions deman-
dades fa anys, espais verds que enllacen 
el barri amb l’horta de nou i, sobretot, no 
deixar fora cap persona sinó reforçar el 
teixit social i comunitari del barri.

Sense ubicació.
E-mail: cuidembenimaclet@gmail.com

14.  EL BANCAL
Col·lectiu de professionals de la comu-
nicació, la qual entenem com una ferra-
menta per a la transformació social. El 
projecte naix de la necessitat de tras-
passar els conceptes tradicionals de 
màrqueting i comunicació corporativa 
i aportar una visió més sensible i cons-
cient a la transmissió de diferents mis-
satges socials. Treballem en l’àmbit de la 
comunicació social.

Les aportacions des del Bancal a la xar-
xa de cures són:
	Fem ús d’un altre tipus de comunicació on 

les persones, les relacions i el medi ocu-
pen el paper central (i no només el màr-
queting).
	Disposem d’un local a la plaça de Beni-

maclet amb les portes obertes que no és 
només una oficina de feina, sinó que està 
oberta a les necessitats que tinguen les 
persones del barri, des d’utilitzar el bany, 
utilitzar el local per a assemblees, magat-
zem, alletar… Ens agradaria que es pogue-
ra fer més ús del local per part de qui ho 
necessite.
	Tenim filles i de vesprada acollim xique-
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tes del barri que juguen entre la plaça i el 
nostre espai de treball, conciliem treball 
amb criança perquè tenim la sort de tindre 
un local en un carrer per a vianants, a la 
plaça. Volem potenciar una part de l’espai 
per a la xicalla.

Carrer Benicolet, 4, baix.
E-mail: elbancalasociacion@gmail.com

15. EL ROGLE, MEDIACIÓ I ADVOCACIA 
El Rogle és una cooperativa que ofereix 
serveis de mediació, advocacia i inves-
tigació social. També fa tasques de con-
sultoria i de dinamització de proces-
sos participatius. Funciona de manera 
assembleària i amb criteris d’igualtat 
salarial.
El Rogle procura mantindre un vincle es-
tret amb la realitat social dels llocs on 
treballa. Per això, entre altres coses, par-
ticipa en assemblees de moviments soci-
als relacionats amb el dret a l’habitatge. 
A més a més, en el seu funcionament in-
tern es regeix per principis de responsa-
bilitat compartida i suport mutu, la qual 
cosa permet, per exemple, tindre horaris 
flexibles que respecten les circumstànci-
es vitals de cada sòcia.

Pl. Alcalde Domingo Torres, Edifici 7, 
2-1-1.
E-mail: contacte@elrogle.es

16. ESCOLA MEME
Som una associació col·laborativa i en 
evolució constant que estem recupe-
rant una vella alqueria per tal d’acti-
var-la com a espai cultural autogestionat 
i obert a la ciutat. 
Meme és un espai que s’obri al barri i a 
les seues necessitats creatives. Prioritza 
les persones i les seues inquietuds per 
damunt d’altres criteris institucionals o 

econòmics en reivindicar el dret i res-
pecte a altres formes de fer, altres temps 
i altres formes de viure i compartir. Som 
un col·lectiu que defensa la diversitat 
com a valor i la comunitat com a motor.

Carrer del Poeta Ricard Sanmartí, 17.
E-mail: escuelameme@gmail.com

17. ESTRELA ROJA DE BENIMACLET
Colla reivindicativa de dolçaines i ta-
bals de Benimaclet. Ens agrada la músi-
ca, la lluita i la festa. Les decisions a la 
colla es prenen de manera assembleària 
i col·laborativa. 
A més a més, participem amb altres col-
lectius del barri. A la colla hi ha gent de 
totes les edats. Conseqüentment, impar-
tim classes a xiquetes i xiquets. Les per-
sones que més saben s’encarreguen d’en-
senyar a qui té un nivell inferior.

Carrer de Masquefa, 5.
E-mail: ferran.navarro.4@gmail.com

18. L’ESVARAETA
L’Esvaraeta som un grup de danses va-
lencianes que aposta pel folklore de car-
rer abans que pels escenaris i vestimen-
ta. L’objectiu del grup és aprendre a ballar 
i divertir-se a la vegada que mantenim 
les tradicions del poble valencià.
L’Esvaraeta es compon de gent d’edats 
molt variades (des dels 18 fins als 60) i de 
diferents nivells que ens relacionem en-
torn a la pràctica del ball. Ens exercitem 
a la vegada que ens divertim i ens aju-
dem entre nosaltres per aprendre. 
A més, col·laborem amb diferents associ-
acions i esdeveniments del barri amenit-
zant-los amb els nostres balls.

Carrer del Pare Alegre, 22.
E-mail: dansesesvaraeta@gmail.com



BENIMACLET · 9 ·

19. FESTES POPULARS DE BENIMACLET
Les Festes Populars de Benimaclet vo-
len esdevenir un espai d’oci conscient, 
inclusiu i alegre, on el veïnat puga tro-
bar-se i gaudir en comunitat, les prime-
res setmanes de setembre, i així ens po-
sicionem clarament en defensa d’un 
barri per qui l’habita.
Entenem l’oci com a part essencial del 
desenvolupament de les persones i la 
convivència als barris. La nostra propos-
ta posa la vida al mig, i programem ac-
tivitats des del decreixement i les mira-
des ecologista, feminista, anticapitalista, 
on totes les activitats són inclusives i 
gratuïtes.

Sense ubicació.
E-mail: festespopularsbenimaclet@gmail.com

20. FUNDACIÓ “VIENTO DEL PUEBLO”
La fundació Viento del Pueblo treballa 
en projectes d‘empoderament personal 
i també col·lectiu. Així, intervé en grups 
i organitzacions socials de diverses ma-
neres: participa en aquests grups i asso-
ciacions, introdueix la perspectiva de gè-
nere, visibilitza i fomenta el respecte als 
drets de les persones lgtbiq+, hi introdu-
eix una educació transformadora, etc.
La fundació ofereix els seus espais per a 
la realització d’activitats a altres grups 
i organitzacions perquè puguen atendre 
les necessitats de cures. A més a més, 
tenim present la participació/col·labora-
ció en espais concrets, com per exemple 
les vagues feministes. 
Actualment estem treballant en un pro-
jecte per a despatriarcalitzar organitza-
cions, així que ens oferim com a enti-
tat per a realitzar aquestes funcions en 
aquelles organitzacions que ens puguen 
sol·licitar aquests suport o col·laborar 

conjuntament en aquesta línia.

Carrer Peris Mencheta, 3.
E-mail: info@vientodelpueblo.org

21. GRUP DE CONSUM LA MORERA
Grup autogestionat d’unes 30 unitats fa-
miliars que ens coordinem per a trans-
formar el model de consum cap a un de 
més responsable, sostenible i ètic.
Cuidem la relació amb els proveïdors i 
les proveïdores perquè advoquem per un 
comerç just. D’altra banda, cuidem el me-
di ambient perquè només consumim pro-
ductes ecològics. 
També fem una xarxa de cures entre les 
famílies que formem el grup i promovem 
iniciatives afins, com l’ecomaclet.

Avinguda de Valladolid, 48.
E-mail: acollida.gclamorera@gmail.com

22. GRUP DE CONSUM SÓC EL QUE 
MENGE
Des de Sóc el que menge volem crear 
models de consum alternatius, que fo-
menten el consum local de productes 
lliures d’agroquímics i les relacions di-
rectes amb lxs productorxs, per tal de 
fer possible l’agricultura com a forma de 
vida.
Com a grup de consum volem promou-
re una alimentació sana, així com tam-
bé la cura del medi ambient. Pensem que 
els actes de consum són actes polítics, 
on triem a quin tipus de producció i rela-
cions econòmiques volem donar suport.

Carrer del Baró de San Petrillo, 9.
E-mail: socelquemenge@gmail.com

23. GRUP DE MARES DE BENIMACLET
El nostre grup naix amb la intenció de 
crear uns espais i temps compartits 
que sostenen emocionalment i coadju-
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ven a sentir-nos acompanyades durant 
les nostres maternitats. També va nàixer 
amb el propòsit de revisar críticament 
les nostres maternitats des d’un punt de 
vista feminista i traslladar aquesta mira-
da a l’espai públic.
Visibilitzem que les cures de la xicalla 
són una qüestió comunitària i reivindi-
quem espais per a la infància.

Sense ubicació. 
E-mail: irlamaub@hotmail.com

24. HORTS URBANS DE BENIMACLET
Iniciativa vinculada a l’Associació de Ve-
ïns de Benimaclet, duta a terme per 100 
hortolans i que funciona de manera to-
talment autogestionada des de 2012, sen-
se ajudes ni subvencions de cap entitat, 
tant per a la posada en marxa com per al 
seu manteniment. Ens organitzem i tre-
ballem per a mantenir les 100 parcel·les 
d’horts de cultiu ecològic i les zones i ini-
ciatives comuns. Les parcel·les estan ad-
judicades a persones individuals, famí-
lies, grups d’amics i col·lectius.
A més del que suposa des del punt de vis-
ta urbà, ecològic i de sobirania alimentà-
ria, el fet de cuidar dels 100 horts, aquests 
tenen un component social molt impor-
tant, ja que acullen tota classe d’iniciati-
ves, totes sense cap intercanvi econòmic, 
entre les que podem destacar:
	La zona comuna, a disposició de qualse-

vol persona que la sol·licite, un dels espais 
preferits del barri per a passar una estona, 
dinar o sopar a l’aire lliure, cuinar, celebrar 
festes infantils, jubilacions o realitzar 
qualsevol mena d’acte.
	Des de fa anys tenim un galliner (l’any pas-

sat les gallines van pondre 4.000 ous) que 
cuiden un grup de voluntaris.
	Entre els col·lectius adjudicataris d’un hort 

tenim dos col·legis públics i una associa-
ció de dany cerebral adquirit.
	Es realitzen cada any col·laboracions amb 

entitats com ACOEC o Casa Misericordia 
per a dur a terme tallers als horts amb jo-
ves amb problemes d’adaptació.
	Ecologistes en Acció està desenvolupant 

una experiència pilot de compostatge co-
munitari dels residus orgànics domèstics.

Plaça Num 26 Res Urb, 76.
E-mail: huerto.benimaclet@gmail.com

25. JOVE MUIXERANGA DE VALÈNCIA 
La Jove Muixeranga de València naix el 
2014 al barri de Benimaclet. Estimem, di-
fonem i practiquem la tradició valenci-
ana de construcció de torres humanes, 
conservada de manera molt especial a 
Algemesí. Treballem assembleàriament 
mitjançant comissions que es coor-
dinen en un espai comú de treball. A més 
a més, som una comunitat que compar-
tim altres inquietuds i activitats, i col·la-
borem amb altres col·lectius de la ciutat 
amb els que compartim lluites de trans-
formació social.
Som una colla de cultura popular per 
dins i per fora, intentem que els valors 
inherents a la muixeranga també siguen 
presents en la nostra manera de rela-
cionar-nos. Som un col·lectiu interge-
neracional que fica les cures al centre a 
través de la cooperació, la confiança, l’ho-
ritzontalitat i l’equitat. Així i tot, estem en 
constant revisió de les nostres pràctiques 
i apliquem la perspectiva de gènere, amb 
un paper determinant de la nostra comis-
sió feminista. Fer muixeranga és la nos-
tra manera de situar-nos davant del món, 
a través de l’experiència compartida.

Carrer Prudenci Alcón i Mateu, 3.
E-mail: jovemuixeranga@gmail.com
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26. LA CASITA DE LA HUERTA
La Casita de la Huerta és un projecte que 
es desenvolupa al CSOA l’Horta, on un 
grup de famílies que creuen en l’educa-
ció lliure s’ajunten per compartir l’ex-
periència d’educar les seues filles en un 
ambient respectuós amb els seus ritmes, 
amb l’espai i amb els éssers vius que 
l’integren, acompanyen els nens i nenes 
i tracten de facilitar les condicions per-
què siguen qui volen ser.
El nostre projecte pot visibilitzar les di-
ferents maneres d’educar, en les quals 
les famílies decideixen no delegar en al-
tres persones la responsabilitat d’acom-
panyar els seus fills i filles en el seu 
procés de creixement a tots els nivells, 
i saben que ells són els protagonistes 
d’aquest procés i, per tant, que ells deci-
deixen què fer, quan i com fer-ho. 
Per altra banda, l’espai exterior està 
obert per a qui vullga, fora de l’horari de 
projecte (dilluns a divendres de 9:30 a 
14:00). A més a més, en dates importants 
cedim l’espai i organitzem activitats per 
facilitar les cures a les famílies que ho 
necessiten (com el 8M).

Al final del carrer Diógenes López, a la pla-
ça de les Tretze Roses.
E-mail: delacasitadelahuerta@gmail.com

27. LA COMANDA
El nostre projecte el vivim com un lloc di-
ferent on poder comprar d’una manera 
més justa i beneficiosa per al medi am-
bient, ja que donem la possibilitat de fer 
una compra minimitzant envasos, ja siga 
per reducció o reutilització. I també pel 
fet de permetre a cadascú/una comprar 
allò que necessite sense haver d’adap-
tar-se a quantitats fixes.
Partim d’una cura entre nosaltres tres 

quant a la conciliació de les vides per-
sonal i laboral, intentem dur a terme un 
projecte respectuós amb el medi, cosa 
que considerem una cura essencial a la 
vida. Tractem d’oferir productes de pro-
ximitat, ecològics i de comerç just en la 
mesura del possible, i els posem a l’abast 
de tothom a preus raonables dins del 
mercat actual. 
També teixim xarxa obrint l’espai a pro-
jectes d’autosuficiència com el pa i les 
caixes de verdura ecològica, i oferim un 
espai de difusió a projectes associatius 
del barri.

Carrer de Juan Giner, 13.
E-mail: lacomandaagranel@gmail.com

28. LA FLAMETA
La Flameta és una xarxa informal i coo-
perativa de famílies que ens unim en la 
mesura de les possibilitats que ens per-
met la criança, per oferir alternatives 
d’oci no consumista, crític i en valencià, 
a la nostra xicalla i a la resta de famílies 
del barri de Benimaclet.
Un altre dels nostres objectius és acom-
panyar la xicalla en el seu procés d’em-
poderament autònom, tenint en compte 
la necessitat de pensar i plantejar pro-
postes transformadores per a fer del nos-
tre barri un espai més habitable per a la 
xicalla, tenint en compte les seues veus i 
participació en les decisions.
Pensem que podem aportar precisament 
açò, una alternativa en un àmbit de soci-
alització molt important per a la xicalla i 
les famílies: l’oci. I ho fem des de paràme-
tres anticapitalistes i feministes potenci-
ant la intercooperació comunitària.

Carrer del Baró de San Petrillo, 9.
Email: flametabenimaclet@gmail.com
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29. LA REBEL
La Rebel és una llar de col·lectius femi-
nistes oberta al barri de Benimaclet, amb 
el propòsit de teixir xarxa amb totes les 
veïnes. Les companyes que en formem 
part estem implicades a diversos projec-
tes del barri i, en aquest sentit, tractem 
de fer activitats amb tots aquests per 
tractar les temàtiques latents al barri.
Som un espai lliure de violències mas-
clistes i lgtbifòbiques, que facilitem i 
acollim projectes comunitaris organit-
zats pel seu veïnat. Amb el propòsit de 
seguir construint amb el barri, estem 
treballant per obrir una biblioteca crítica 
que puga servir com a espai de formació 
per als moviments socials.

Carrer Soledad Domenech, 5. 
Email: larebelvalencia@gmail.com

30. LA REPARTIDORA + CALIU 
EDITORIAL
La Repartidora és una llibreria militant 
on venem material crític (llibres, revistes, 
fanzines, roba ètica, jocs de taula i mate-
rial gràfic) i organitzem cursos i xarrades 
per tal de compartir i generar pensament 
crític. Caliu Espai Editorial pretén ser 
una eina per a la creació i difusió del dis-
curs dels moviments socials i en català. 
Ambdós projectes se sostenen econòmi-
cament gràcies al projecte de vida co-
munitària i economia compartida de les 
integrants.
Pensem que podem ser un altaveu per 
al discurs feminista que para atenció a 
les cures, no sols pel tipus de materi-
al que allotgem o publiquem, sinó també 
pel nostre esforç constant a repensar les 
nostres pràctiques individuals i col·lecti-
ves. També creiem que per això som un 
espai acollidor, que no s’entén sense la 

interrelació amb els moviments socials i 
la voluntat de teixir xarxa contínuament i 
de manera cuidada.

Carrer de la Torreta de Miramar, 1 baix 3.
E-mail:  larepartidora@larepartidora.org  

caliuespaieditorial@riseup.net

31. LA ROSSA
La Rossa és una llibreria especialitzada 
en autores. Deu el seu nom al relat de Do-
rothy Parker Una rubia imponente per-
què l’esperit d’esta gran escriptora és el 
que inspira la llibreria: dones lliures, em-
poderades, intel·ligents i que no es cons-
trenyen a les conviccions socials.
La Rossa aporta a la xarxa de cures un 
lloc on les dones tenen un reconeixe-
ment a l’espai públic, social i cultural. Vi-
sibilitza les pensadores i artistes d’ara 
i de tots els temps i crea una comuni-
tat mitjançant les activitats que proposa, 
com el club de lectura o els tallers.

Carrer d’Enric Navarro, 26. 
E-mail: larossa@larossa.es

32. LA SUERTE LOCA
La Suerte Loca és un comerç. Procurem 
fer les coses bé, tractem a tot el món amb 
equitat, amb l’atenció particular que re-
quereix. Donem suport a distintes ini-
ciatives ètiques i ciutadanes que ens 
sol·liciten ajuda o col·laboració. Particu-
larment, cadascuna de les que treballem 
ací tenim la nostra activitat o militància, 
però col·lectivament no tenim cap pla ni 
estratègia referits a les cures.

Carrer de la Guàrdia Civil, 16.
E-mail: suertelocajavi@yahoo.es

33. LA TRACA
El nostre projecte porta ja 45 anys fent 
barri. És un projecte integrador i de difu-
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sió cultural. Però La Traca és per damunt 
de tot un espai de llibertat on pots tro-
bar llibres de molts tipus. Sempre hem 
tingut llibres en valencià, fins i tot quan 
ningú apostava per ells. Infantil i juve-
nil és la nostra predilecció, però temes 
com l’associacionisme o el feminisme 
sempre han estat molt presents a La Tra-
ca. Tot això ha fet que La Traca siga un 
punt de referència al barri, col·laborant 
en projectes amb l’Associació de Veïns 
del Barri, les escoles, la Junta Municipal 
de Benimaclet…
Després de molts anys treballant en una 
llibreria podem dir sense cap dubte que 
els llibres fan millors les persones i que 
les llibreries de barri són fonamentals 
per apropar una bona selecció a tota una 
comunitat, i és on entra la mà dels llibre-
ters i llibreteres, fent una àrdua tasca de 
selecció.

Carrer d’Enric Navarro, 15.
E-mail: latracallibres@gmail.com

34. LA OLA FRESCA
La Ola Fresca és una expedició, una ex-
periència col·laborativa amb sabors dels 
set mars i clientela que forma una es-
pècie de família multicultural. Compro-
mís cultural amb el barri de Benimaclet 
i amb la ciutat. Compra local i de comerç 
just. Criteri nutricional. 
El nostre objectiu és que la gent se senta 
com a casa. Una de les nostres activitats 
emblemàtiques és fer d’aquest deli ca-
fé un punt de trobada i intercanvi d’idi-
omes, de manera que fomentem l’efer-
vescència que caracteritza el barri de 
Benimaclet. Un gresol multicolor. 

Carrer del Músic Magenti, 11.
E-mail: helen@laolafresca.com

35. MARE DE DIA A BENIMACLET
El projecte de llar de criança “l’Arbret” 
ofereix a les famílies una opció de mater-
nitat i acompanyament a la infantesa al-
ternativa a les escoletes, amb ràtio redu-
ïda i respectuosa amb les necessitats de 
les xiquetes i els xiquets. Hui en dia es-
tà formada per un grup de 4 xiquets de 
24 mesos aproximadament i una titula-
da en Magisteri Infantil per la Universi-
tat de València.
Este projecte aporta una opció vàlida 
més, en vies de regularització oficial, a 
tenir en compte en el moment d’escollir 
el lloc on (i amb qui) ens agradaria dei-
xar les nostres criatures. Les ràtios redu-
ïdes ens permeten oferir molt de temps 
de qualitat en l’espai, d’acompanyament 
amb calma, respectant els gustos i temps 
de les xiquetes i els xiquets del grup, les 
seues necessitats alimentàries, els perío-
des d’adaptació prolongats i reajustables 
en el temps, etc.

Sense ubicació.
E-mail: arbretbenimaclet@gmail.com

36. SETEM PV
Setem Comunitat Valenciana és una ONGD, 
que treballa des de l’any 1993 per promou-
re un sistema econòmic i social mundial 
més just i solidari, a través de l’educació i 
la sensibilització de la societat valenciana 
mostrant alternatives com el consum res-
ponsable, l’economia solidària i el comerç 
just. “Pam a Pam” és un dels projectes que 
desenvolupa la nostra entitat al barri, i que 
reivindica i situa iniciatives de consum res-
ponsable i economia solidària, en un mapa 
web col·laboratiu en què participen perso-
nes voluntàries del barri (xinxetes que ma-
pen iniciatives). A més a més, es treballa 
l’educació per a la ciutadania global i sen-
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sibilització de centres educatius, universi-
tats, col·lectius juvenils, etc.
“Pam a Pam” és una comunitat oberta a to-
tes les persones que es basa en criteris de 
l’economia social i solidària. Una econo-
mia que cuida la vida i que cuida de la nos-
tra gran casa, el planeta Terra, amb criteris 
ecològics i de sostenibilitat; cuida a les per-
sones del sud global, a través del criteri de 
comerç just, i que també cuida de la nostra 
ciutat (criteri de proximitat), de les perso-
nes treballadores, a través dels criteris d’in-
tegració social, bretxa salarial i equitat de 
gènere, i de les persones consumidores (cri-
teri de transparència); que cuida de les per-
sones en risc d’exclusió social, amb diver-
sitat funcional…, així com fomenta la cura 
mútua amb el criteri d’intercooperació.

Carrer d’Utiel, 16.
E-mail: setemcv@setem.org

37. SPORTING DE BENIMACLET 
L’Sporting Benimaclet és un club amb 
una història profundament arrelada en 
el seu lloc. Malgrat que ha patit totes les 
dificultats possibles, sobretot l’absència 
d’un terreny de joc digne i equiparable 
a la resta d’equips de la ciutat, continua 
amb la intenció ferma de convertir-se en 
l’equip representatiu de Benimaclet. 
Des de l’Sporting de Benimaclet volem 
transmetre la nostra intenció de, a tra-
vés del futbol, col·laborar amb les dife-
rents organitzacions de Benimaclet i do-
nar suport als actes reivindicatius en 
favor del barri.

Carrer de Daniel Balaciart, s/n. 
E-mail: sportingbenimaclet@gmail.com

38. TEATRO CÍRCULO
Teatro Círculo és un centre de creació i ex-
hibició de les arts vives contemporànies 

amb companyia estable. Un equip artístic 
amb col·laboracions en distints àmbits i 
un espai que desitja intervindre en l’esfera 
pública generant obres i coneixement, en 
diàleg artistes i amb la societat del nostre 
temps, es resisteix a ser etiquetat amb ter-
mes que evoquen l’existència de fronteres. 
La creació no té límits.
A través de la nostra programació encara 
no s’han establert línies concretes d’ac-
ció conjunta amb els col·lectius veïnals, 
però el Teatro Círculo no es concep sense 
la comunitat de Benimaclet, nucli obert 
d’estudiantat i col·lectius socials, d’acció 
i sinergies culturals per a un teatre que 
té la vocació de ser plural i permeable. 
Teatro Círculo treballa, a més a més, en 
xarxa lliure, i estableix pràctiques col·la-
boratives, a través del desenvolupament 
de projectes amb diverses estructures, 
establiments i activitats locals.

Carrer Prudenci Alcón i Mateu, 2. 
E-mail:  reservas@teatrocirculo.com 

programacion@teatrocirculo.com 
admon@teatrocirculo.com

39. TERRETA NETA. ESPAI DE 
TRANSICIÓ
Espai on pots trobar eines i coneixe-
ments per a començar a viure de for-
ma més amable amb el planeta i amb 
les seues habitants. Això es tradueix en 
una zona de botiga amb productes dura-
dors i sense plàstic, i una zona per fer ta-
llers, xerrades, projeccions i activitats 
variades.
És un espai xicotet i proper, que inten-
ta connectar i tenir relació directa amb 
la resta de comerços i la gent del barri. 
També és un espai que ha nascut per tin-
dre cura del nostre entorn i ser consci-
ents que compartim el planeta amb mol-
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tes més espècies, nosaltres sols en som 
una més. És un espai que es defineix 
com a ecofeminista i per tant aposta per 
la sostenibilitat de la vida col·locada al 
centre.

Carrer del Reverend Rafael Tramoyeres, 10.
E-mail: info@terretaneta.com

40. VALÈNCIA CRIDA
València Crida és un projecte dinàmic i 
en construcció d’empoderament col·lec-
tiu de persones lesbianes, gais, transse-
xuals, bisexuals i, en general, diverses. 
Ens considerem una assemblea valenci-
ana per l’alliberament LGTBI+ que combi-
na l’aprenentatge i l’empoderament col-
lectiu amb l’acció al carrer. Naixem d’una 
necessitat: trobar un espai transversal, 
plural i assembleari per portar a terme 
una lluita que combine la formació i el 
discurs amb l’acció al carrer. Ho fem des 
d’una posició d’esquerres, anticapitalista 
i feminista, reclamant traçar una agenda 

valenciana lgtbi+ i, per això, el centre de 
les nostres reivindicacions rau en l’alli-
berament col·lectiu i la lluita contra l’ho-
mofòbia, transfòbia, bifòbia, serofòbia o 
l’heteronorma.
Brotem de les places i els carrers i ho 
fem autogestionant-nos, com ho fan al-
tres assemblees al barri on hem nascut, 
a Benimaclet, on tradicionalment han 
convergit diferents moviments socials, 
però aspirem a abraçar múltiples espais 
amb la resta de col·lectius que compten 
amb una línia de pensament semblant. 
El nostre és un projecte obert que inten-
ta treballar en les cures en tot moment. 
Ens organitzem horitzontalment i la veu 
de cada persona compta igual, atenem 
les necessitats individuals oferint un es-
pai d’escolta on compartim i ens empo-
derem juntes. 

Sense ubicació.
E-mail: valenciacrida@gmail.com

il·lustració: Paulapé



IMPULSA EL PROJECTE:

+ INFO:

ciutatcuidadora.com

Podeu CONTACTAR AMB la comissió de la  
Xarxa de Cures de l’Assemblea Feminista de 
Benimaclet en:

E-mail: benimacletxarxacures@gmail.com
Facebook: @AssembleaFeminista8MBenimaclet 

i trobar la publicació digital de la Xarxa 
Comunitària de Cures de Benimaclet ací:


