
EL CABANYAL-CANYAMELAR / EL GRAU
segons Carmen  

Em diuen CARMEN, tinc 65 anys i estic estupendament. Tinc 
4 fills meravellosos i 7 néts que em fan anar de cap. Jo sóc 
de tota la vida d’ací del barri, del Cabanyal. 
En la meua època, ací es vivia molt bé, però els uns i els altres 
ho han fet malbé. És una pena. Està tot molt abandonat i a 
vegades es munten uns saraus a les nits que no es pot viure 
tranquil·la. 
Fa poc em va donar un ictus que em va deixar inútil la mà 
esquerra, però jo seguisc anant a l’església del Rosari a 
donar un colp de mà al rector, i em seguisc encarregant de 
cuidar els néts a les vesprades.
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Les Casetes del Marqués 
de Campo, les va donar 
per als veïns després de 

l’incendi de 1875

Ai! Quina llàstima de veure 
tots els solars, i tantes cases 

tapiades i sense gent!
Això antigament 
estava ocupat per 

les vies del tren

Ací es pot visitar l’art de la 
Setmana Santa Marinera: 
imatgeria d’escultors com 
Mariano Benlliure, 
indumentàries de confraries, 

estendards... és molt bonic

Recorde l’antic tramvia de 
quan era una xiqueta... 
Com en el llibre aquest, 
com era... "Tranvía a la 

Malvarrosa"?
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ESGLÉSIA DEL ROSARI
Plaça del Rosari, 5

Tinc sort de ser feligresa d’aquesta parròquia, és preciosa. Ma mare 
m’explicava que originalment l’anomenaven Ermita nova del Rosario. Hi 
ha un retaule ceràmic molt bell a la façana, que crec està protegit per 
l’Ajuntament. Dins hi ha el patró del Canyamelar, el Santíssim Crist dels 
Afligits. A mi el que més m’impressiona de l’interior és la volta del presbiteri.

BALNEARI LAS ARENAS
C/ d’Eugènia Viñes, 22-24 
http://www.hotelvalencialasarenas.com/

Antigament estava ací el balneari de Las 
Arenas, que tenia també dos edificis amb 
forma de temple grec. Ara és un hotel que té 
piscines d’hidromassatge i coses d’aquestes.

LA LLOTJA DE PESCADORS DE LA 
MARINA AUXILIANTE
C/ d’Eugènia Viñes, 133-171

La Llotja de pescadors de La Marina 
Auxiliante va ser construïda per una societat 
de patrons de barca allà pel 1900. Van unir-
se per a ajudar-se entre si i alçaren aquest 
edifici per a vendre el peix. El meu iaio 
era membre d’aquesta societat. Només 
acabar de construir-lo, es va utilitzar com 
a hospital de la Creu Roja durant la Guerra 
de l’Àfrica (1921-1927). Després sí que va 
ser llotja, però els magatzems es van anar 
convertint en cases de pescadors. En la 
Guerra Civil (1936-1939) la van utilitzar 
de presó. Hui en dia viu molta gent allí, i 
demanen ajuda per a rehabilitar l’edifici.

BODEGA CASA MONTAÑA
C/ de Josep Benlliure, 69
http://www.emilianobodega.com/ 

Un dels bars més tradicional del barri on 
sopar i prendre’s uns vins. Estan ací des de 
pràcticament tota la vida. Per algun lloc 
vaig llegir, o pot ser que m’ho digueren 
allí mateix, que estan oberts des del 
1836! Quan ve la meua família de fora de 
València, sempre els porte allí a prendre un 
refrigeri per a després començar el passeig.

Hi vaig els dilluns, dimecres i divendres només obrir, perquè hi ha menys 
rebombori i vaig més tranquil·la. Una es troba allí tots els veïns. A vegades 
ens posem a xarrar pels descosits, parlem de com està el barri mentre 
esperem que ens traguen el peix fresc... si es descuida una s’entreté massa, 
i després he d’anar amb presses a fer el dinar i a recollir els néts a l’escola.

EL PASSEIG MARÍTIM
Pel Cabanyal i la Malva-rosa fins a la Patacona

A vegades se m’oblida que estem al costat 
de la mar, i m’assec al passeig i mire l’horitzó 
i se me’n va la vesprada. Recorde el meu 
marit. A l’estiu hi ha molt gent, massa per a 
mi, però en els dies de sol d’hivern és una 
meravella. Al setembre, una de les coses 
que més m’agrada és baixar al passeig i 
veure les famílies sopar allí. Es posen les 
seues cadires, les seues taules... s’ho porten 
tot de casa. És una estampa molt bonica.

LA TAHONA DEL ABUELO
C/ dels Àngels, 84
http://latahonadelabuelo.com/
Jo ja venia ací quan era una xiqueta a 
comprar el pa. Són uns artistes del pa. A la 
porta posa que estan oberts des de 1886. 
Segurament siga el comerç més antic del 
barri i dels més vells de València. L’altre dia 
em vaig trobar ací una veïna, una que és part 
de la plataforma de Salvem el Cabanyal. I 
com sempre, ens vam posar a parlar sobre 
el que pensem que necessita el barri.

LA MARINA
Dàrsena de València
http://www.lamarinadevalencia.com/

Em porta molts records, el treball al port era 
el que donava de menjar a molta gent al 
barri. Abans, molts veïns estaven embarcats o 
treballaven al port, a la llotja, cosint xarxes... 
Clar que ja no és el mateix. La pesca és 
quasi simbòlica i el port ha crescut molt 
cap al sud, on es veuen vaixells ben grans 
carregats de contenidors de colors. Així que 
la dàrsena s’està quedant per a altres coses. 
Els temps canvien, però la gent segueix 
anant a passejar per allí com quan jo era 
jove, només que ara hi ha molts restaurants, 
bars i llocs per a ballar... hi ha de tot.

EL ATENEU MARÍTIM
C/ de la Reina, 68
fb: AteneoMarítimoDeValencia

CLOCHINAS
C/ del Forn del Cabanyal, 20

Des de la seua fundació el  1961, 
sempre ha s igut un punt de trobada al 
barr i ,  i  hui  en dia se segueix ut i l i tzant 
aquest espai  per a fer  reunions de 
veïns,  fer  cursos i  moltes altres 
coses.  Jo vinc totes les setmanes 
a c lasses de pintura.  I  he apuntat 
els  meus néts al  c lub d’escacs.

Al barri hi ha un montó de llocs on es poden 
aconseguir unes bones clòtxines, per a fer-les 
a ta casa al vapor, o te les pots demanar en 
algun restaurant. És un dels luxes de viure a 
la platja, els dic sempre a les meues amigues!

ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DEL MAR
Plaça del Tribunal de les Aigües
http://www.parroquiagraovalencia.es/

Estic apuntada a unes jornades de la 
parròquia en les quals t’expliquen la història 
d’aquesta església. La xica que ho explica 
és meravellosa, és llicenciada en Belles Arts. 
Ens va explicar que és un edifici neoclàssic 
de planta en creu llatina, amb una cúpula 
que arriba a una altura de 25 metres. Ens va 
explicar també la història de la imatge del 
Santíssim Crist del Grau que està dins de la 
capella, i que es diu va arribar surant per la mar 
i sobre una escala el dia 15 d’agost de 1411.

Alternatives pròximes:
CASA GUILLERMO, C/ del Progrés, 15

Alternatives pròximes:
HOTEL NEPTUNO, Passeig de Neptú, 2
SOL PLAYA, Passeig de Neptú, 56

EL MERCAT DEL CABANYAL
C/ de Martí Grajales, 4
http://www.mercadocabanyal.es/

Alternatives pròximes:
PASTELERÍA PANADERÍA LOS ÁNGELES C/ Vicent Ballester, 1
FORN SANT VICENT C/ del Pintor Ferrandis, 23

ESGLÉSIA DELS ÀNGELS
Plaça de l’Església dels Àngels

M’encanta la història que hi ha darrere 
d’aquesta església perquè representa la 
importància del passat mariner del barri 
com quasi cap altre lloc. Una de les torres 
d’aquesta església, solia servir de far per als 
pescadors i els navegants. És molt bonica, 
però a mi per dins m’agrada més l’església del 
Rosari. Per sort, amb la Gran Riuada de 1957 
no més es van perdre alguns dels retaules 
de dins; podria haver sigut moltíssim pitjor.
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EL CABANYAL-CANYAMELAR / EL GRAU
segons Catalina  

Sóc CATALINA, tinc 32 anys i em dedique a la dansa i al 
teatre, també escric. 
Faig classes de dansa i pilates, sobretot a persones de la 
tercera edat. I els caps de setmana treballe de cambrera en 
un bar. Sóc de Còrdova (Argentina) i vaig vindre a València 
el 2008. Ací vaig conéixer la meua parella i vam començar a 
restaurar la casa de la seua iaia, que estava abandonada.
Ens vam implicar molt en diverses associacions del barri. Em 
sembla que els principals perills als quals s’enfronta la gent 
d’ací són la gentrificació i la pressió turística. I hi ha gent 
al barri amb molt pocs recursos que molt difícilment podrà 
quedar-se ací vivint si no se l’ajuda.
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Si un es fixa bé en el mur 
d’aquesta parcel·la, es poden 
veure restes de la barraca 

original que hi havia

Recuperació de l’espai públic, 
horts educatius, tallers... la 
gent de Cabanyal Horta està 

fent molt de bé al barri

Em preocupa que 
l’especulació i el 
turisme sense control 
acaben expulsant els 

veïns

La Pepica

Si passe prop, 
aguaite als coberts 
de la Marina, per tal 
de veure si estan els 
patinadors entrenant 

i fent trucs

Torre Miramar
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DRASSANES
Plaça de Juan Antonio Benlliure

LA PEPICA
Passeig de Neptú, 6

CASA DELS BOUS
C/ d’Eugènia Viñes, 173
fb: atelierdelsbous

En aquest restaurant especialitzat 
en paelles i arrossos, porte ma mare 
quan ve de Còrdova de visita a 
València i li abelleix dinar a la platja.

PLATJA DEL CABANYAL I DE LA MALVA-ROSA
Des del Port fins a la platja de la Patacona

Em sembla que la platja és el gran punt de trobada del barri. A l’estiu, se suma al 
veïnat la gent que ve de la ciutat i un munt de turistes. M’agrada especialment quan es 
munta el cinema d’estiu a la platja, i la gent baixa amb les seues cadires a veure la pel·li i 
a sopar amb els amics o la família. Però a l’hivern també té el seu encant: m’encanta 
baixar ben de nit a parlar amb els pescadors que tiren la canya a la vora de la mar. Jo 
mai pescaria, però podria passar-me les hores ací asseguda escoltant la mar també.

Alternatives pròximes:
BODEGA BAR FLOR, C/ de Martí Grajales, 21
BAR DEL MERCAT, C/ de Martí Grajales, 4

Alternatives pròximes:
L’ESTIMAT, Passeig de Neptú, 16

BAR CABANYAL
C/ de Martí Grajales, 5

EL CASINET
C/ de Josep Benlliure, 272
http://www.smup-elcasinet.org/

Intente no perdre’m cap exposició. És un 
lloc fabulós! M’encanta l’espai. Les drassanes 
van ser construïdes a la fi del segle XIV 
per a la fabricació, dipòsit i reparació 
d’embarcacions, encara que posteriorment 
van ser utilitzades com a arsenal d’artilleria i 
més tard com a magatzem de blat i cereals. 
I després, el 1949, van ser declarades 
Monument Històric Artístic Nacional.

M’agrada anar al l í ,  enfront del  Mercat 
del  Cabanyal ,  a menjar sardines i 
peixet f regit .  Els  compren al  mercat i 
te’ ls  fan al  bar.  Està molt  bé de preu i 
la gent que el  porta és molt  agradable.

J.B. Gosálvez, famós arquitecte del barri, 
va construir en 1909 aquest edifici com a 
seu de la cooperativa obrera “El Progreso 
Pescador”. Més tard, després de fusionar-se 
amb “La Unión de Pescadores”, va destinar 
part de l’edifici a activitats socioculturals. El 
1926 va establir-se allí la banda de música de 
la “Sociedad Musical Unión de Pescadores” 
(SMUP), que ha arribat fins als nostres 
dies i és propietària de l’edifici, mantenint 
l’activitat d’aquesta icona històrica del barri.

MUSEU DE L’ARRÒS 
C/ del Rosari, 3
http://museoarrozvalencia.com/

Aquest molí va estar un segle en funcionament. 
L’han restaurat i ara és un museu. Es pot 
observar com se separen els grans de la pellofa, 
es blanquegen i se seleccionen. Si visites el 
museu amb xiquets pots descarregar de la 
pàgina web fitxes amb informació i activitats 
adaptades a diferents edats. Jo vaig tots els anys 
amb els meus nebots i... els encanta! Al costat 
està el Museu de la Setmana Santa Marinera.

A la fi del XIX, es va donar a la confraria 
de pescadors de “La Marina Auxiliante” la 
concessió d’aquests terrenys per a edificar 
espais destinats a quadra de bous, així com 
per a varar i encallar les embarcacions de 
pesca. En els últims anys, diversos col·lectius 
i associacions han organitzat activitats 
ací, des de mostres d’art contemporani i 
artesania a actuacions de música i teatre. És 
un lloc important en la memòria del barri.

LA COL·LECTIVA
C/ del Cura Planelles, 2
fb: LaCollectivaCabanyal

Aquest edifici, que antigament era una 
universitat popular, estava gestionat 
per un grup d’associacions de gent 
estupenda, molt compromesa amb 
el barri. És una llàstima que els amos 
hagen decidit vendre’l. No sé què faran 
ara les associacions que treballen ací...

TEATRE EL MUSICAL (TEM)
Plaça del Rosari, 3
http://www.teatreelmusical.es/

Té una programació molt variada: dansa, 
teatre, performances... fins i tot fan tallers 
amb veïns. Jo ja he actuat un parell de 
vegades ací i l’aforament sempre estava 
complet. És un teatre que em transmet alguna 
cosa especial. A més, l’edifici és molt bonic.

M’agrada vindre a patinar ací, sota les cobertes dels magatzems del port. M’agrada moure’m 
lliurement entre aquestes estructures modernistes, que antigament estaven connectades 
amb l’Estació del Grau (1852), que va ser la primera que es va construir a València, i 
s’utilitzava per a emmagatzemar productes de l’horta. Ara ve molta gent a passejar per 
ací. A mi m’agradaria que ho feren tot zona de vianants, i plantaren molts, molts arbres!

TORRE MIRAMAR
C/ d’Escalant, 205

Em sembla que solament queda aquesta, 
una altra en el carrer de la Reina i una altra 
en el mercat del Cabanyal. Ara és un edifici 
amb quatre habitatges, però sembla que 
des d’aquestes torres els pescadors vigilaven 
l’estat del mar i els patrons de les barques 
veien quan aquests arribaven a la platja... 
L’arquitectura popular d’aquests barris 
mostra unes tipologies irrepetibles en les 
quals la ceràmica aporta gran personalitat.

ELS MAGATZEMS
DEL PORT I L’EDIFICI

DEL RELLOTGE
Dàrsena de València

EL CABANYAL-CANYAMELAR / EL GRAU
segons Catalina
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EL CABANYAL-CANYAMELAR / EL GRAU
segons David  

Em diuen DAVID, tinc 9 anys i visc en la travessia de Pescadors 
amb ma mare, mon pare, les meues germanes, el meu iaio, 
els meus oncles i el meu gos. Mon pare s’alça molt prompte 
tots els dies perquè ha de muntar la parada del mercat. 
Tenim una furgoneta que compartim amb els meus oncles. 
A vegades els acompanye per a anar a recollir mobles per 
ací. És com anar d’excursió. Diuen que prompte la podré 
conduir jo! I amb el meu iaio passege molt. Busquem tresors. 
I m’explica històries del barri del Clot. Sembla que abans hi 
havia moltes casetes al voltant.
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La Marina

El iaio diu que ací 
criaven cavalls

El Santiago Apóstol 
és el col·le dels meus 
cosins. Els profes són 

bona gent

En aquestes pistes 
juguem al futbol 

On muntem el mercat 
dels dijous

A l’estiu juguem ací 
a tirar-nos aigua!
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HORA: matí/veprada

#exploració
#infància

#espaipúblic
#joc
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TEATRE LA ESTRELLA
C/ dels Àngels, 33
http://teatrolaestrella.com/

El meu mestre Jaume ens porta tots els 
anys a veure alguna obra. A mi m’agrada 
molt vindre, sobretot quan hi ha teatre de 
marionetes. Enguany la meua germana 
em va portar pel meu aniversari a veure 
“Els músics de Bremen”. Va ser fantàstic.

ESGLÉSIA DEL ROSARI
Plaça del Rosari, 5

Enguany al meu curs li toca fer la comunió 
i jo faig la catequesi ací. L’església em 
pareix molt bonica, sobretot els dibuixos 
del sostre, encara que la senyora Carmen 
em riny si els mire molta estona. Després 
de la catequesi ens quedem jugant a 
la plaça fins a l’hora de sopar. Prop hi 
ha un bar que es diu La Paca. El meu 
profe Jaume sempre camina per ací.

EL MERCAT DEL CABANYAL
C/ de Martí Grajales, 4
http://www.mercadocabanyal.es/

És molt gran i hi ha de tot. A vegades vaig 
amb el meu iaio i comprem peix per a fer-
ho en una barbacoa que tenen els meus 
oncles. Tots els venedors ens coneixen i 
són molt amables, a les meues germanes 
i a mi sempre ens regalen alguna cosa. Una 
vegada em van deixar pujar a la torre que 
sembla un campanar i es veu des del carrer.

EL PASSEIG MARÍTIM pel Cabanyal i la Malva-rosa fins a la Patacona
Per ací caminem de tornada després de les expedicions amb el iaio. A mi 
m’agradaria més anar per la platja, on estan els pescadors tirant la canya, però el 
iaio es cansa de seguida de caminar per l’arena. Llavors anem pel passeig, i jo vaig 
pujat pel pedrís que separa el passeig i la platja. A vegades arribem a la Patacona, 
i parem a prendre un gelat a l’orxateria L’Obrador i veiem els surfistes a la vora de la mar.

DESEMBOCADURA DEL CARRAIXET
Al final de la platja de la Patacona

PLATJA DEL CABANYAL 
I DE LA MALVA-ROSA

Alguna vegada hem arribat ací passejant 
el gos amb la meua germana. Quan 
arribem, Coki es torna boig i hem de 
lligar-lo. A mi m’agrada quan està tot 
verd i busquem bestioles i recollim 
flors silvestres per a portar a la mamà.

A l’estiu venim quasi tots els dies a la 
platja. Els diumenges també ve el papà, 
i fem castells i ens banyem fins que 
estem ben arrugats i el iaio ens obliga 
a eixir de l’aigua. Els veïns solen vindre 
també i a vegades els nostres cosins. 
I mengem i juguem junts tot el dia. 
Sempre que fa un poc de vent, hi ha algú 
volant catxerulos, però no tanta gent 
com a la primavera. Llavors s’ompli la 
platja de gent de tots els llocs a volar el 
catxerulo, perquè és el Festival del Vent.

MUSEU DE L’ARRÒS 
C/ del Rosari, 3
http://museoarrozvalencia.com/

L’any passat amb el col·legi ens van 
ensenyar com funcionava el molí. Des 
de llavors em menge l’arròs gra a 
gra pensant per tot el que ha passat 
fins a arribar a ser així com és ara.

El iaio diu que abans hi havia moltes cases velles però boniques, per ací. Després les van 
derrocar i es podien veure les cases per dins. La mare diu que llavors s’imaginava com hauria 
sigut la seua vida en aquestes cases, quan passava i veia com alguns xiquets dibuixaven 
amb clarió al terra la porta, el menjador... i altres vegades diu que anava amb el iaio a buscar 
taulells, rajoles i coses així. Deia que eren per a la seua col·lecció. Alguna vegada que he 
passat, he vist xiquets jugar a futbol en un solar gran on hi ha pintades porteries a les parets.

ELS SOLARS DE SANT PERE
C/ Sant Pere, 61-67

PARC DR. LORENZO DE LA FLOR
Plaça del Dr. Lorenzo de la Flor

Aquest dibuix d’ací davall és del meu lloc 
favorit del barri, hi ha engronsadors i altres 
jocs i és molt verd. Als meus pares no els 
agrada gens que hi vaja, perquè diuen 
que està un poc abandonat, però a mi no 
m’ho pareix. I sempre que puc vaig a jugar 
amb els meus amics allí després del col·le.
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Sóc JAUME, tinc 37 anys i sóc d’Olocau, un poble de l’interior 
de la província de València. Em vaig mudar al Grau el 2012, 
quan em van concedir una plaça fixa de mestre en una escola 
pública del barri. 
Faig classe de música i sóc tutor de 4t de primària. Visc de 
lloguer en un pis de dues habitacions al carrer de Vicent Brull, 
i estic la mar de bé. És una zona molt tranquil·la del barri que 
té de tot al voltant, i si vull anar al centre agafe el carril bici 
i em plante allà en un tres i no res. La major part dels meus 
amics viuen en altres zones de la ciutat, i sempre els convenç 
perquè vinguen a veure’m. 
Hi ha tant a fer per ací, que no em costa molt!

HORA: vesprada/nit

#música
#moderneo

#cultura
#tapes

EL CABANYAL-CANYAMELAR / EL GRAU
segons Jaume  
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LA PATACONA
Passeig Marítim de la Patacona

LA FÁBRICA DE HIELO
C/ de Pavia, 37
http://www.lafabricadehielo.net/

NO HAY NADA MEJOR QUE 27 AMIGOS
C/ de la Reina, 186
http://27amigos.com/

L’ESCORXADOR
C/ de Sant Pere, 37
http://www.cabanyal.com/

TEATRE EL MUSICAL (TEM)
Plaça del Rosari, 3
http://www.teatreelmusical.es/

CLUB “LA3”
C/ del Pare Porta, 3
http://la3club.es/ 

Quan m’entren ganes de desconnectar, me’n 
puge a la bici i me’n vinc pedalejant a aquest 
passeig. En creuar el pont de la sèquia de 
Vera, ja és com entrar en una altra dimensió. 
M’estic hores allí tombat, sota les palmeres 
que semblen oasis xicotets, llegint o meditant. 
A més, quasi sempre em concedisc un capritx 
gastronòmic en alguna de les terrassetes 
del passeig, gaudint de la brisa i del sol.

Ací he vingut a diverses assemblees de la 
plataforma “Salvem el Cabanyal”. Aquesta 
associació de veïns es va crear fa quasi 20 
anys per a defensar el patrimoni del barri 
contra un projecte urbanístic que pretenia 
derrocar unes 1600 cases per a construir una 
avinguda. Encara que el projecte ja no es durà 
a terme, se segueixen reunint setmanalment 
per a reivindicar la rehabilitació del barri.

Aquesta típica caseta del barri és un dels 
meus locals favorits. Tots els diumenges hi 
ha “jam sessions” i sovint música en directe 
o djs punxant jazz, funk, cúmbia... Les festes 
que ens hem pegat ací han sigut memorables!

A “El Musical”, un dels pocs llocs que coneixia 
abans de mudar-me al barri i encara un dels 
meus favorits, hi vaig sovint a veure espectacles 
i procure portar regularment els meus alumnes. 
A vegades fan activitats també amb els veïns.

LA PESETA
C/ del Crist del Grau, 16
fb: bodegalapeseta.elgrao

Aquest és un dels meus llocs preferits per 
a anar a prendre uns vins i unes tapes, està 
al costat del Mercat del Grau. M’encanta 
la seua truita vegana. Està tot deliciós i 
l’ambient és familiar i agradable. I si camine 
pel Cabanyal, em solc acostar a La Paca.

LA MARINA
Dàrsena de València
http://www.lamarinadevalencia.com/

La Marina és la dàrsena històrica de 
València, i ha passat per molts canvis, es va 
organitzar ací la Copa Amèrica de vela dues 
vegades i fins i tot un premi de Fórmula 
1. Actualment s’està transformant en un 
centre d’innovació tecnològica, on a més 
d’instal·lar-se moltes empreses, hi ha una 
àmplia oferta d’oci: activitats nàutiques, 
concerts, restaurants..., i sempre amb 
la mar present. Molt recomanable!

LA PETITE LUPE
C/ de Vidal de Blanes, 22
https://lapetitelupebistro.com/

Aquest és el meu lloc predilecte per a 
començar bé el dia, acollidor i amb opcions de 
desdejuni i esmorzar delicioses i casolanes. A 
més, entre setmana ofereix un menú de migdia 
amb plats internacionals i els dissabtes sopars.

LAS NAVES 
C/ de Joan Verdeguer, 16 
https://www.lasnaves.com/

És un gran centre cultural públic, no solament per al barri, sinó per a la 
ciutat. Ací assistisc a molts tallers, a més d’exposicions i concerts. Utilitze les 
instal·lacions sempre que puc. Em sent molt afortunat de viure tan a prop!

El que el segle passat va ser una fàbrica que proveïa de gel pescadors i peixateries, 
hui en dia s’ha convertit en un nou espai cultural i d’oci on s’organitzen moltes 
activitats diferents: des de concerts a tallers de dansa, literatura, pintura, etc. A 
un pas de la platja, val la pena mirar-se la programació i passar a fer una ullada.

Aquesta discoteca és ja un clàssic de la 
vida nocturna valenciana. Els divendres 
ofereix una selecció de trap, R&B, hip-hop 
o bass music, mentre que els dissabtes 
la programació se centra en el techno, 
el house i el new disco. Molts djs de 
renom internacional han passat per allí.

EL CABANYAL-CANYAMELAR / EL GRAU 
segons Jaume

Alternatives pròximes:
AKUARELA, C/ d’Eugènia Viñes, 152
HIGH CUBE, La Marina (Dàrsena)

Alternatives pròximes:
LOS FAROLES, C/ d’Eugènia Viñes, 183
LA OLA, C/ d’Eugènia Viñes, 171

Alternatives pròximes:
LA CARBONERA/ESPAI ECLÈCTIC, C/ d’Eugènia Viñes, 227

Alternatives pròximes:
LA CUINA DE PILAR, C/ de Méndez Núñez, 36
LOS AMIGOS, C/ d’Isaac Peral, 21

Alternatives pròximes:
L’ENTREPÀ, C/ de José Benlliure, 117
CA LA MAR, C/ de Just Vilar, 19
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