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La Casa de Pepa Nicolau -pintora i 
filla del barri- en San Petrillo 39, era un 
dels llocs en els quals Blasco Ibáñez i 
Sorolla es reunien a conspirar, segons 
la pròpia Pepa. En els anys seixanta, 
setanta i vuitanta, va ser un bar casino 
molt freqüentat per estudiants: primer 
anomenat Bar Casino Comercial, i 

després, Alfàbega

El trenet dividia el barri, amb 
el seu "mur de la vergonya". 
Els veïns i les veïnes del barri 
vam protestar contra el mur i 
els accidents ferroviaris 
continus. Recorde l’últim 
viatge del trenet, en 1990, i 
com ho vam celebrar amb 
un sopar de pa i porta de 

primera!

Quan Benimaclet era 
un poble, tenia el seu 
propi escut. Hi ha una 
reproducció a la 
plaça... a veure si la 

trobeu!

Ací s’organitzen vertaders rebomboris 
a la nit, i és molt difícil descansar. 
M’agrada que vinga gent a divertir-se, 
però que tinguen en compte els veïns
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En creuar el cantó 
m’imagine com seria el 
barri quan era un 
municipi independent 
de València (fins el 
1878). Amb casetes 
baixes i envoltat per 

l’horta...

Si he arribat fins ací, una 
orxateta a l’avinguda de 
l’Orxata (on si no?) cau 

segur

 Ací es troben les 
barraques de Panach. 
Quan les mire, em 
sembla com si el temps 

s’haguera detingut...

Gràcies a l'AV, 
l'Alqueria de La 
Puríssima ha sigut 
rehabilitada i ara és 
un Centre de Dia per 

a persones majors

L'Alqueria Martí va ser 
rehabilitada a la fi dels 
80 i ara s'usa com a 
Junta Municipal del 

Districte Exposició

Saboneria
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Sóc AGNÈS i tinc 68 anys, dels quals els últims 25 els 
vaig passar treballant en una merceria. Després d’anys 
treballant amb la xufa i arreglant roba, quan mon pare 
va faltar vaig decidir obrir una merceria al seu taller, ací 
a casa. Vaig tindre sort i vam eixir endavant prou bé. Ara 
l’he traspassada a dues xiques joves que, a més de vendre 
fils, llanes, botons, pijames i bates com feia jo, organitzen 
cursos i tallers de costura i patronatge. Moltes voltes em 
conviden a participar-hi... i jo hi vaig encantada! Tinc la 
sort d’haver viscut sempre al barri, així que he gaudit molt 
de les festes patronals a l’estiu, de la proximitat a l’horta, 
d’anar amb les amigues a València, de baixar de menuda 
pel camí de Vera a la platja... són tants els bons records!

HORA: matí/vesprada/nit

#memòria
#costums

#patrimoni
#identitat

BENIMACLET
segons Agnès 
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Els meus suggeriments

DESCARREGA’T 
GRATIS LES GUIES!
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BENIMACLET

BIBLIOTECA CAROLA REIG SALVÀ
C/ de Francesc Martínez, 34

PARADA DE VICENT ZARAGOZÀ
EL COLMADO
C/ de Mistral, 39
fb: elcolmadotapasylatas

ESGLÉSIA DE L’ASSUMPCIÓ
Plaça de Benimaclet,1

La biblioteca municipal està francament 
bé i a la vesprada s’ompli d’ambient, 
amb xics i xiques que van a fer els 
deures. Jo hi vaig als matins a llegir 
el diari, després de vindre de caminar 
amb les meues amigues per la Via 
Xurra fins a Alboraia. I de tant en 
tant, m’emporte una novel·la a casa.

Jo el conec de tota la vida com “La Casa del Trencadís”. Era d’un constructor admirador 
de Gaudí i, amb la seua fantàstica interpretació, va posar color al veïnat. Durant molt 
de temps va ser la fruiteria verduleria “JOVANI”, que ix en la pel·lícula “La mala 
educación” d’Almodóvar. Ara és un bar que crec que ofereix tapes a base de llandes 
de peix i verdures. Només espere que es mantinga tan ben cuidada molts anys més! 

El divendres és el dia del mercat ambulant 
i es col·loca pel mig del barri. Jo sempre 
hi passe i com que conec algunes famílies 
de les que munten parades, les salude i a 
la fi quasi sempre trobe alguna cosa que 
em fa gràcia i me l’emporte. A més a més, 
sempre trobes algun veí, així que és molt 
entretingut. Té una grandària mitjana, la 
qual jo diria que per a Benimaclet està 
prou bé, i pots trobar tot tipus de roba, 
trastos i coses per a casa, parament, flors...

ALQUERIA SERRA
C/ de l’Alqueria de Serra

Aquesta antiga alqueria és possiblement tant o més antiga que el barri. Vaig llegir 
que ja s’esmentava en documentes del segle XIV, i a mi em fa la impressió que 
cal restaurar-la, perquè cau a poc a poc. Ma mare em compta que era una de les 
millores coses de la zona, i que venia ací a comprar llet de vaca quan era jove.

Cada volta que creue per ací  em 
ve al  cap com ha canviat  la v ida al 
barr i .  És com reviure els dies de 
creuar les v ies,  el  mur del  t renet, 
l ’estacioneta. . .  Ara,  per sort ,  després 
d’anys de l lu i ta i  reiv indicacions 
veïnals,  tot ha canviat  i ,  encara que 
sembla una i l la,  no estem aï l lats.

segons Agnès

MERCAT AMBULANT DELS 
DIVENDRES
C/ del Sant Esperit i voltants

Aquesta parròquia és un edifici molt 
important per a molta gent al barri. Segons 
el rector, s’asseu en una antiga ermita 
del segle XVI, en la qual els agricultors 
de tota la Vega de València celebraven 
habitualment les festes dels sants patrons 
d’Abdó i Senén. Les imatges que hi té 
dins són reproduccions, ja que durant la 
Guerra Civil (1936-1939) van ser cremades. 
Per a mi, la curiositat més gran que es 
pot trobar al temple és a la presagristia: 
es tracta d’una làpida de l’any 1000, d’un 
creient musulmà convertit al cristianisme.

CEMENTERI DE BENIMACLET
Camí de les Fonts

El cementeri està al costat de l’antiga 
“Via Xurra”, i ara és una ruta per a 
ciclistes i per a passejar per l’horta. De 
fet, jo isc a passejar cada matí i passe 
per davant del cementeri. Allà ens 
trobarem tots, clar que sí! Tinc els meus 
avantpassats soterrats ací, i tots els 
primers de novembre vaig a portar flors 
a mon pare. Les comprem allà mateix, 
a la floristeria del costat del camí vell.

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES
DE BENIMACLET
Av. de Valladolid, 42

Hi porte associada uns 30 anys, des que 
estan en aquest local, encara que ja tenen 
44 anys d’història. Com passa el temps... 
Hem aconseguit un munt de millores 
per al barri, estem súper orgullosos!

És un bar de tota la vida, familiar i amb 
un ambient d’allò més acollidor. A més 
dels típics entrepans i tapes, tenen plats 
tradicionals. Ací sí que es menja com a casa!

LENCERÍA CARICIAS
C/ d’Utiel, 12

Ací és on sempre m’he comprat la roba 
interior i on li comprava els pijames a mon 
pare. És una botiga xicoteta i l’ama coneix tots 
els clients pel seu nom. Fa goig comprar ací!

Alternatives pròximes:
BAR ALEJANDRO, C/ d’Enric Navarro, 34

BAR-RESTAURANT PLANETA AZUL
C/ d’Enric Navarro, 22

Els meus suggeriments

Il·lustracions: Dávid Tóth
Agost 2018

DESCARREGA’T 
GRATIS LES GUIES!
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Entre Agujas...

Suerte Loca Regalos

Els Sariers

La Patatera, on es venia la collita 
de l’horta, l’any 1983 es va 
convertir en discoteca (Pachá) i 
després en la sala de concerts 
Arena Auditorium. Han passat per 
ací Radiohead, Héroes, Iggy Pop...

Porte Àlex a l'Escola 
Infantil Bressol. És molt 
interessant pel que va 
suposar la seua aparició 
en els 70 (llavors es deia 
guarderia A.I.S.O.), com a 
cooperativa i mètode 
pedagògic, i servei a 

famílies humils

Els Horts, uns terrenys 
abandonats que ara són 
un lloc de trobada, un 
projecte social, cultural i 
m e d i a m b i e n t a l 

integrador excel·lent!

Sent un nouvingut, Raquel em 
va mostrar els carrers del centre 
històric: el traçat àrab que 
encara es conserva, les cases 
baixes de dues plantes amb 
patis interiors... El barri té molts 

racons per a descobrir
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En creuar el cantó 
m’imagine com seria el 
barri quan era un 
municipi independent 
de València (fins el 
1878). Amb casetes 
baixes i envoltat per 

l’horta...

Si he arribat fins ací, una 
orxateta a l’avinguda de 
l’Orxata (on si no?) cau 

segur

 Ací es troben les 
barraques de Panach. 
Quan les mire, em 
sembla com si el temps 

s’haguera detingut...

Gràcies a l'AV, 
l'Alqueria de La 
Puríssima ha sigut 
rehabilitada i ara és 
un Centre de Dia per 

a persones majors

L'Alqueria Martí va ser 
rehabilitada a la fi dels 
80 i ara s'usa com a 
Junta Municipal del 

Districte Exposició

Saboneria

0 200 400 600 800 1.000100
Metros

La meua ruta
el meu passeig i els
meus llocs favorits

carril bici i estacions
de Valenbisi

línia de tramvia i
parades

parades de metroM

parades d’autobús

estació de trens
(Renfe)

0 500 m 1000 m

7 minuts
4 minuts

La meua ruta
el meu passeig i els
meus llocs favorits

carril bici i estacions
de Valenbisi

línia de tramvia i
parades

parades de metroM

parades d’autobús

estació de trens
(Renfe)

Em diuen ALEJANDRO i sóc de Cali, Colòmbia. Vaig arribar 
a aquest barri mentre buscava pis compartit fa 8 anys, 
quan en tenia 32. El que va passar després és que Raquel 
(aleshores la meua casera i companya de pis) i jo ens vam 
enamorar. Fruit d’aquest amor vam tindre a Àlex, l’alegria 
de la casa. Ara vivim al pis de la seua àvia, també al barri, 
que es va quedar buit fa uns anys. El barri em sembla 
realment agradable, sobretot quan pense en el meu fill 
Àlex, que m’ha ajudat a descobrir locals i racons que no 
coneixia, i a viure Benimaclet d’una altra forma. És fabulós!

HORA: matí/vesprada

#família
#consumresponssable

#espaipúblic
#ballar

BENIMACLET
segons Alejandro 
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Em diuen ALEJANDRO i sóc de Cali, Colòmbia. Vaig arribar 
a aquest barri mentre buscava pis compartit fa 8 anys, 
quan en tenia 32. El que va passar després és que Raquel 
(aleshores la meua casera i companya de pis) i jo ens vam 
enamorar. Fruit d’aquest amor vam tindre a Àlex, l’alegria 
de la casa. Ara vivim al pis de la seua àvia, també al barri, 
que es va quedar buit fa uns anys. El barri em sembla 
realment agradable, sobretot quan pense en el meu fill 
Àlex, que m’ha ajudat a descobrir locals i racons que no 
coneixia, i a viure Benimaclet d’una altra forma. És fabulós!
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Per a aprendre a ballar a Benimaclet: 

SPIRIT BENIMACLET - Swing school 
C/ del Dr. Vicente Zaragozà, 29 
fb: Spiritbenimaclet

SATCHMO - Lindy Hop, Balboa, Jazz Steps & Tap dancing 
C/ d’Albocàsser, 33
http://swingvalencia.es/

LA PINA SUBMARINA - “Bugaderia” de dansa i teatre 
C/ de Salvador Almenar, 3
https://www.lapinasubmarina.com/

A CONTAR MENTIRAS - Pilates, tallers de dansa 
contemporània i oriental
C/ de Leonor Jovani, 12
http://www.acontarmentiras.com/ 

BENIMACLET

SUERTE LOCA REGALOS
C/ de la Guàrdia Civil, 16
https://www.suertelocaregalos.com/

PIEL DE MARIPOSA
C/ de Dolores Marqués, 30
http://tiendas.pieldemariposa.es/valencia/

ELS HORTS URBANS
http://www.huertosurbanosbenimaclet.com/

BALLAR A BENIMACLET

A vegades, Álex vol seguir jugant amb 
els seus amics després del col·legi i 
ens quedem en els jardins d’aquest 
carrer. Mentre ell juga, de vegades 
aprofite per a entrar a la Suerte Loca. 
És una tenda molt bonica en la qual es 
poden aconseguir regals molt originals, 
tant per a xiquets com per a majors.

A Benimaclet es balla molt, i de tot. Vam 
inscriure’ns a SATCHMO a lindy-hop i 
va ser molt divertit. Després, durant una 
temporada, vam decidir aprendre swing a 
SPIRIT BENIMACLET, i és genial també. La 
meua amiga Pilar em va convéncer un temps 
després perquè ens apuntàrem a un curs ràpid 
de defensa personal al centre A CONTAR 
MENTIRAS, i em va agradar tant el lloc que ara 
m’he animat a seguir amb classes de pilates.

Els horts urbans de Benimaclet són una 
iniciativa de l’Associació de Veïnes i Veïns de 
Benimaclet, que han lluitat per a recuperar 
aquest espai d’horta. Els gestionen en 
col·laboració amb els hortolans de la zona i 
a través d’una cessió de l’Ajuntament. Amb 
aquesta iniciativa s’han recuperat uns terrenys 
que feia més de quinze anys que estaven 
abandonats. Entre d’altres coses, s’ha restaurat 
part del sistema tradicional de séquies, és un 
punt de compostatge i es promou l’agricultura 
ecològica i el treball comunitari. A nosaltres 
ens encanta i, de fet, compartim una xicoteta 
parcel·la amb uns amics. Ací hem conegut 
moltíssima gent del barri i, a més, Àlex s’ho 
passa genial vagarejant darrere de les gallines.

ENTRE AGUJAS Y GANCHILLOS
C/ d’Enric Navarro, 27 
fb: entreagujasyganchillos

Crec que va ser a partir de l’embaràs quan 
vam començar a posar-nos al dia amb la nostra 
alimentació. Ara ens informem prou bé d’on 
vénen els productes que consumim i tenim la 
sort que al barri hi ha diversos establiments 
en els quals hi tenim molta confiança. Hi 
ha especialitzats en alimentació orgànica, 
menjar per a celíacs, herbolari i cosmètica 
natural, productes vegans i de comerç just.

PLAÇA DE L’ALCALDE DOMINGO TORRES

Abans que Àlex arribara a les nostres vides, la visita diària a aquesta plaça 
era sagrada! Per tal de desfer-me de l’estrés acumulat del dia, hi acudia 
abans de sopar a jugar a bàsquet amb la gent que hi havia en aquell moment. 
Habitualment hi ha molt d’ambient a partir de les cinc i mitja. Ara passege 
pel parc tots els dies i espere poder fer llançaments amb Àlex molt prompte.

Venim ací quan busquem algun regal o 
de tant en tant fins i tot per a veure què 
hi ha de nou. Es tracta d’una botiga on 
venen articles donats i així es financen 
projectes socials per a malalts de 
pell de papallona i les seues famílies.

segons Alejandro

Alternatives pròximes:
SETEMCV - COMERCIO JUSTO, C/ d’Utiel, 16

Tinc debilitat per les manualitats i fer 
calça en particular m’encanta. M’agrada 
aquesta botiga perquè, a més de vendre’s 
els típics productes que es poden trobar 
en una merceria, s’organitzen tallers 
d’ensenyament per a tots els nivells i de 
diferents tècniques com ara punt i ganxet.

SUPERMERCATS ECOLÒGICS
I DE COMERÇ JUST

Productes ecològics i de comerç just:
LA COMANDA A GRANEL, C/ de Juan Giner, 13
ECONATURE SUPERMARKET, C/ d’Emilio Baró, 1

La veritat és que el barri s’ha convertit en un 
lloc genial per a aprendre a ballar, tant per 
a xiquets com per a adults i, a més, molts 
d’aquests llocs organitzen esdeveniments 
i exposicions. Ara acostumem a anar molt 
a LA PINA SUBMARINA on, a més d’oferir 
espectacles de dansa i teatre, organitzen 
espectacles que paguen la pena. I ja portem 
Àlex amb nosaltres perquè se’n vaja contagiant!

Alternatives pròximes:
ESPERANZA RECICLA, C/ de Viver, 8

ORXATERIA ELS SARIERS
C/ del Sarcet, 6
fb: horchateriaelssariers

En aquesta orxateria va ser on vaig provar 
per primera vegada l’orxata, i em va captivar! 
Raquel diu que fan els millors fartons 
del barri. A l’hivern també venim alguns 
caps de setmana a prendre’ns una bona 
tassa de xocolate amb xurros, encara que 
Álex prefereix els bunyols de carabassa. 
La veritat és que es pot vindre tot l’any!
Alternatives pròximes:
ORXATERIA RIN, C/ d’Emilio Baró, 83

Els meus suggeriments

Il·lustracions: Dávid Tóth
Agost 2018

DESCARREGA’T 
GRATIS LES GUIES!
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amics
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gos del meu compi, solc 
vindre al carrer de la 
Guàrdia Civil perquè el 
gos jugue una estona 
amb la resta... s'ajunten 

un muntó de gossos!

Alguns companys viuen ací 
en una planta baixa. És una 
cooperativa d'habitatges, la 
Cooperativa San Francisco 
de Asís, que va ser creada 

per J. Goerlich
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En creuar el cantó 
m’imagine com seria el 
barri quan era un 
municipi independent 
de València (fins el 
1878). Amb casetes 
baixes i envoltat per 

l’horta...

Si he arribat fins ací, una 
orxateta a l’avinguda de 
l’Orxata (on si no?) cau 

segur
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Sóc FERRAN, tinc 20 anys i vinc de Pego, l’últim poble 
d’Alacant, apegat ja amb València. Compartisc pis amb dos 
companys més, que també són de la Safor, però a diferència 
de mi, que estudie informàtica, ells són artistes, fan Belles 
Arts. Això m’agrada molt, perquè fan que el pis antic que 
compartim estiga ple de color, de pintures, d’escultures... i, a 
més, em posen al dia de la vida social i cultural del barri. Allò 
què més m’agrada de Benimaclet és la seua ubicació (molt 
prop de la universitat) i que no pague massa pel lloguer. 
També que, encara que semble un poble, hi ha moltíssima 
activitat... és una bambolla de la qual no isc i no em falta res!

BENIMACLET
segons Ferran 
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d’Alacant, apegat ja amb València. Compartisc pis amb dos 
companys més, que també són de la Safor, però a diferència 
de mi, que estudie informàtica, ells són artistes, fan Belles 
Arts. Això m’agrada molt, perquè fan que el pis antic que 
compartim estiga ple de color, de pintures, d’escultures... i, a 
més, em posen al dia de la vida social i cultural del barri. Allò 
què més m’agrada de Benimaclet és la seua ubicació (molt 
prop de la universitat) i que no pague massa pel lloguer. 
També que, encara que semble un poble, hi ha moltíssima 
activitat... és una bambolla de la qual no isc i no em falta res!
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BENIMACLET

EL GLOP
Plaça de Benimaclet, 3

KAF CAFÉ
C/ de l’Arquitecte Arnau, 16
fb: kafcafebenimaclet

ELS TALLERS

CENTRE SOCIAL-BAR TERRA
C/ del Baró de San Petrillo, 9
http://elterra.org/

Mític en el barri. Ha sigut i és nucli 
de trobada de diverses generacions 
d’estudiants. El que més m’agrada és 
el ‘bon rotllo’ especial en l’ambient i 
que tothom que va ho fa amb ganes de 
passar-ho bé. És un autèntic referent 
per a qualsevol estudiant que haja 
passat per València; pregunteu-ho, si no!

Els meus companys de pis acudeixen 
habitualment a aquest lloc i jo m’afig sempre 
que puc. És un centre social autogestionat i 
m’agrada com es mouen els qui el regenten. 
Crec que fan un gran treball de reivindicació de 
la llengua valenciana i de la nostra cultura en 
general. I, a més, quan no organitzen un debat, 
una xarrada o una presentació d’un llibre, 
projecten algun documental o hi ha música en 
directe. I com ha de ser... tot a preu popular! 

Per a tots aquells a qui els agrade la 
innovació, el disseny i la creació tecnològica, 
a Benimaclet tenim la sort de disposar de llocs 
fantàstics on es dediquen a tot això. Es tracta 
d’espais on fer volar la imaginació i que fiquen 
a la teua disposició espais de taller, multitud 
de materials (cartons, fustes, metacrilats, 
teixits...), ferramentes (tallat làser, fresadores, 
impressores 3D, enquadernadores...), així com 
l’assessorament necessari per a ajudar-te a fer 
realitat els teus dissenys. A mi m’agrada molt 
aquests tipus d’activitats. Per esmentar-ne un 
parell: m’encanta anar per ARCHICERCLE, al 
número 6 del carrer d’Utiel, i veure què fan, 
o pel LABORATORIO DE FABRICACIÓN, al 
número 8 del carrer del Poeta Carles Salvador, 
on han creat juntament a LAS NAVES (una 
entitat cultural que depén de l’Ajuntament 
de València) el projecte d’innovació 
FABRICA BARRI (http://fabricabarri.com/).

CIM Benimaclet
CENTRE INSTRUCTIU MUSICAL 
C/ del Baró de San Petrillo, 14
fb: cimbenimaclet 
fb: ElMusicalDeBenimaclet

Quan vivia al poble vaig pertànyer a una 
banda de música, però ho vaig deixar, i ho he 
tornat a reprendre ací al barri. El CIM és una 
associació que, des de l’any 1910, ensenya 
música: tocar instruments, llenguatge musical, 
musicologia... i tenen, a més, un cor, una 
rondalla, una banda i una orquestra. En la planta 
baixa posen desdejunis, esmorzars, dinars... 
M’encanta. I, per descomptat, organitzen 
un muntó d’activitats per a xiquets i majors.

ESCOLES DE FOTOGRAFIA

Vaig trobar el Grup d’Iniciativa Territorial 
de Fiare a través de l ’Associació per 
a la Cooperació entre Comunitats 
(ACOEC),  el  seu punt informatiu.  A 
Pego no hi  havia res paregut i  em 
sembla molt  interessant aquesta idea 
de cooperat iva de crèdit .  ACOEC 
organitza a més act iv i tats d’acció 
social  i  cooperació internacional .

LA PARADA DE BENIMACLET 
Parades de tramvia i metro

Per a mi, és la porta d’entrada i eixida al barri. Tots els diumenges a la nit, de 
l’estació de metro ixen vertaders allaus d’estudiants que vénen de l’estació del 
Nord, nouvinguts de passar el cap de setmana als seus pobles o ciutats. A més 
a més, per a anar a qualsevol lloc és perfecte: pots agafar també el tramvia fins 
a la universitat, el Cabanyal i la seua platja, l’Horta Nord o fins al pont de Fusta.

Abans de vindre a estudiar a València ja 
coneixia el Kaf Café. Uns amics del poble 
vivien a Benimaclet i quan veníem de visita 
algun cap de setmana, anàvem als recitals o 
als concerts del “Kafca” per a prendre alguna 
cosa o sopar en l’ambient tan agradable 
que té. Encara funciona igual i nosaltres, 
com bons parroquians, continuem anant-hi.

segons Ferran

Alternatives pròximes:
TULSA CAFÉ BAR, C/ de Juan Giner, 11

Alternatives pròximes:
LA GRAMOLA, C/ del Baró de San Petrillo, 9

Per mitjà d’un dels meus companys de 
pis, que és un enamorat de la fotografia, 
conec alguns llocs al barri on es fan cursos 
per a tots els nivells d’experiència i per 
a diferents edats, i organitzen també 
exposicions molt elaborades. Si passe 
prop d’aquests locals i estan oberts, 
entre sense dubtar-ho a veure què hi fan.

Escoles de fotografia:
LA FOTOESCUELA, C/ d’Utiel, 6
EFEDEPHOTO, C/ d’Alegret, 10

FIARE BANCA ÉTICA 
C/ d’Utiel, 16
www.fiarebancaetica.coop

Il·lustracions: Dávid Tóth
Agost 2018

DESCARREGA’T 
GRATIS LES GUIES!

Els meus suggeriments
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Em diuen TERESA, sóc arquitecta i quan feia la carrera vaig 
estar anant i tornant del meu poble, Torrent, fins a la Universitat 
Politècnica de València (UPV). Vaig conéixer el barri mentre 
estudiava, quan feia treballs per a l’assignatura d’urbanisme, 
i vaig anar enamorant-me a poquet a poquet fins que va 
arribar el moment de prendre decisions. Juntament amb dues 
companyes del Poli, vam decidir crear un espai de treball 
col·laboratiu i vam buscar que fóra a Benimaclet, ja que a les 
tres ens agradava la idea de poder prendre part de tot el que 
passava en aquest barri. Ja fa alguns anys que hi treballem i 
jo, a més a més, he buscat pis per a viure ací. En tot aquest 
temps, he descobert alguns llocs que sens dubte recomanaria.

HORA: matí/vesprada

#patrimoni
#passejos

#cultura
#arquitectura

BENIMACLET
segons Teresa  
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Barraques de Panach. 
Quan les mire, em 
sembla com si el temps 

s’haguera detingut...

Gràcies a l'A. VV., 
l'Alqueria de La 
Puríssima ha sigut 
rehabilitada i ara és 
un Centre de Dia per 

a persones majors

L'Alqueria Martí va ser 
rehabilitada a la fi dels 
80 i ara s'usa com a 
Junta Municipal del 

Districte Exposició

Saboneria
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Depòsit d’Aigua

Teatre Círculo

Torre Miramar

Molí Farinós

En creuar el cantó 
m’imagine com seria el 
barri quan era un 
municipi independent 
de València (fins el 
1878). Amb casetes 
baixes i envoltat per 

l’horta...

Si he arribat fins ací, una 
orxateta a l’avinguda de 
l’Orxata (on si no?) cau 

segur

 Ací es troben les 
barraques de Panach. 
Quan les mire, em 
sembla com si el temps 

s’haguera detingut...

Gràcies a l'AV, 
l'Alqueria de La 
Puríssima ha sigut 
rehabilitada i ara és 
un Centre de Dia per 

a persones majors

L'Alqueria Martí va ser 
rehabilitada a la fi dels 
80 i ara s'usa com a 
Junta Municipal del 

Districte Exposició
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Em diuen TERESA, sóc arquitecta i quan feia la carrera vaig 
estar anant i tornant del meu poble, Torrent, fins a la Universitat 
Politècnica de València (UPV). Vaig conéixer el barri mentre 
estudiava, quan feia treballs per a l’assignatura d’urbanisme, 
i vaig anar enamorant-me a poquet a poquet fins que va 
arribar el moment de prendre decisions. Juntament amb dues 
companyes del Poli, vam decidir crear un espai de treball 
col·laboratiu i vam buscar que fóra a Benimaclet, ja que a les 
tres ens agradava la idea de poder prendre part de tot el que 
passava en aquest barri. Ja fa alguns anys que hi treballem i 
jo, a més a més, he buscat pis per a viure ací. En tot aquest 
temps, he descobert alguns llocs que sens dubte recomanaria.

HORA: matí/vesprada

#patrimoni
#passejos

#cultura
#arquitectura

BENIMACLET
segons Teresa  

Els meus suggeriments

DESCARREGA’T 
GRATIS LES GUIES!

Il·lustracions: Dávid Tóth
Agost 2018



BENIMACLET ESPAI VERD
C/ del Músic Hipòlit Martínez, 16

ESTUDIO 64
C/ de Benicolet, 2
https://www.estudio64.es/

SANT MIQUEL DELS REIS
Av. de la Constitució, 284

L’Espai Verd va suposar una fita al barri: el seu disseny, la seua materialitat i el seu procés 
de construcció i gestió el van fer un edifici d’habitatges molt singular. Obra de l’arquitecte 
Antonio Cortés Ferrando, va ser construït l’any 1986 per la cooperativa del mateix nom. Tots 
els habitatges són diferents. A més a més, disposen de molts espais comuns com jardins 
elevats, piscina i un recorregut interior per a fer exercici sense haver d’eixir del complex. 
Si voleu consultar més informació, us recomane la pàgina web “benimacletconta.com”, 
una iniciativa nascuda de l’associació de veïns i veïnes del barri, on trobareu informació de 
qualitat sobre aquest i d’altres espais emblemàtics al barri. A prop també hi ha un altre bon 
edifici: la Cooperativa Benlliure d’habitatges, basada en el “Walden 7” de Ricardo Bofill.

Encara que queda fora del barri, per 
als amants de la història i el patrimoni 
és obligada la visita a aquest edifici 
renaixentista del segle XVI. En ell van 
estar empresonats milers de republicans 
i, després de ser rehabilitat en 1999, es 
va convertir en la seu de la Biblioteca 
Valenciana. Els dissabtes i els diumenges, 
a les 12:00 hores i a les 13:00 hores, 
s’organitzen visites guiades gratuïtes a les 
quals no cal inscriure’s prèviament. Val la 
pena fer una excursió per a anar a veure-ho!

EL DEPÒSIT D’AIGUA
C/ d’Enric Navarro amb C/ de Mistral

Aquest depòsit té un valor que no 
va més enllà del testimonial per als 
veïns del barri, que l’hem convertit en 
una icona urbana. La Companyia de 
Tramvies i Ferrocarrils Valencians el va 
manar construir per tal d’abastir uns 
habitatges pròxims dels treballadors i 
hui ens recorda com han anat canviant 
els serveis urbans. Per a mi, és un 
vestigi que parla del passat del barri.

TORRE MIRAMAR
Rotonda Av. de Catalunya i Av. dels Tarongers

Aquesta Torre Mirador i tot el voltant s’han 
convertit en un trist homenatge al període de 
balafiament urbanístic. Es va construir amb 
la intenció de poder divisar el litoral valencià 
però va acabar sent la rotonda més cara al 
seu dia, sense complir amb les expectatives 
d’oci que es plantejaven. Actualment, les 
fonts, els jardins i les instal·lacions estan 
abandonades juntament amb un mirador 
al qual no es pot accedir. Això ens recorda 
que no solament s’ha de pensar en què 
fer, sinó també en com mantindre-ho.

MOLÍ FARINÓS 
Camí de Farinós

Si prens el camí vell a Vera, passaràs prop d’un edifici a l’horta que està just damunt de la séquia 
de Vera. Es tracta d’un molí fariner que feia ús de la séquia per a moldre el gra amb un parell de 
pedres. Encara que no queda rastre de la maquinària, jo sempre em recree amb la seua presència.

En la meua opinió, aquesta llibreria és tota 
una institució al món de la il·lustració. Es 
tracta d’una llibreria especialitzada on, 
a més a més, disposen d’una galeria on 
contínuament hi ha exposicions sobre el 
tema. A més de les presentacions de llibres, 
organitzen jornades i tallers d’un o diversos 
dies de durada sobre dibuix, cal·ligrafia, 
plegatge, collages, enquadernació...

segons Teresa

Alternatives pròximes:
LA TRACA,  C/ d’Enric Navarro, 15
LIBRERÍA PRIMADO, Av. del Primat Reig, 102

LLIBRERIA CAFÉ “EL CHICO OSTRA”
C/ del Músic Belando, 15
http://chicoostra.com/

TEATRE CÍRCULO
C/ de Prudenci Alcón i Mateu, 3
http://teatrocirculo.com/

Crec que està oberta des de l’any 2010. És un 
lloc tranquil i agradable per a prendre alguna 
cosa a la vesprada o a la nit, envoltat de llibres 
de segona mà i de quadres de l’exposició que 
hi haja en el moment. A més a més, organitzen 
activitats gastronòmiques i culturals.
Alternatives pròximes:
LA OLA FRESCA-DELICAFE, C/ del Músic Magenti, 11

És un teatre menut a escala de barri, amb una 
companyia que produeix obres de teatre amb 
un fort component de contingut de caràcter 
social. És fantàstic comptar amb un teatre així al 
costat de casa. A més a més, tenen descomptes 
per a estudiants i preus especials entre setmana.

SABONERIA
C/ de la Murta, 2
Ocupant l’actual centre de serveis 
socials estava l’antiga fàbrica de sabons 
Viguer. Els carrers d’Utiel i de Mistral 
llavors no existien i la saboneria era un 
dels límits del Poblat de Benimaclet. 

Il·lustracions: Dávid Tóth
Agost 2018

DESCARREGA’T 
GRATIS LES GUIES!

Els meus suggeriments


