
Restaurant

AL POMODORO
Carrer de la Mar, 22
963 91 48 00
tots els dies, de 14 a 16 h i de 21 a 24 h
Situat en ple centre de València. Eclèctic i 
transgressor, és difícil triar entre entrants, 
ensalades i pizzes tan variats.
www.restaurantealpomodoro.com

cafeteria cerveseria

BEERS & TRAVELS
Plaça de Manises, 3
963 92 60 50
De dilluns a dijous, de 9.30 a 1.30 h, di-
vendres de 9.30 a 2 h, dissabte d’11 a 2 h, 
diumenge d’11 a 0.30 h. Especialistes en 
cerveses de barril artesanes i d’importació 
www.beersandtravelsbar.com

Restaurant

BLANQUITA
Plaça del Doctor Collado, 8
963 91 59 66
tots els dies de 10.30 a 1 h
Bar de tapes just darrere de la Llotja. 
Podreu degustar diverses tapes, entre-
pans, cerveses o si voleu un agradable 
desdejuni a la terrassa.. Disposa d’una 
terrassa àmplia. 

café-bar cultural

CA REVOLTA
Carrer de Santa Teresa, 10
689 46 51 75
De dilluns a dissabte, de 18 a 1.30 h
centre cultural alternatiu de xarrades, 
exposicions i cinema

taverna

EL BOTIJO
Carrer de Sant Miquel, s/n
963 23 98 90
tots els dies de 9 a 1.30 h. cuina sempre 
oberta, amb terrassa. Especialistes en 
tapes, vins i més. www.tascaelbotijo.es

taverna

EL COLMADO DE LA 
LOLA
Carrer dels Brodadors, 10
961 04 71 78
tots els dies d’11 a 24 h
Una oda a tot un clàssic valencià: l’esperit 
de la botiga. Eixe aroma de la tradició, de 
l’ànima dels ofi cis ben fets, es trasllada 
a un local de culte on prendre vora la 
barra producte fresc com ara ostres 
valencianes, berberetxos i eriçons de mar. 

cafeteria Restaurant

EL DORITA
Carrer de Sant Donís, 1
646 09 13 37
tots els dies de 9 a 24 h (caps de setma-
na fi ns a la 1.30 h). tapes & Habite. tapes 
artesanes. Especialistes en truita i creïlles 
de tota classe. www.eldorita.com

Restaurant 

EL FORCAT 
Carrer de Roteros, 12 
963 91 12 13
tots els dies de 13 a 16.15 h i de 20 a 24 h
Paella i altres receptes de València en 
un restaurant clàssic de bigues vistes, 
vidrieres i tapet blanc.

Bar

EL KIOSKO
Carrer dels Drets, 38
963 91 01 59
De dilluns a dissabte de 7.45 a 24 h
Som un clàssic molt tradicional a València. 
Fruïu de tapes i entrepans excel·lents i no 
vos perdeu la paella de categoria que fem.

Restaurant i tapes

EL LEÓN
Plaça Redona, 7
960 05 29 45
De dilluns a diumenge d’11.30 a 23 h
tapes tradicionals amb producte de 
mercat, acurat servici en una bonica 
terrassa.

Sidreria taverna

EL MOLINÓN
Carrer de la Bosseria, 40
963 91 15 38 / 699 05 60 65
tots els dies de 13 a 16.15 h i de 20 a 24 h
Un tros d’Astúries a València, des de 
1984. on podeu tastar el millor de la 
gastronomia asturiana.

Restaurant

EL PATIO DE PEPA
Carrer de la Puríssima, 6
960 61 97 90
tots els dies de 12 a 16.30 h i de 19.30 
a 24 h. En el cor del barri del carme un 
restaurant de pinxos, tapes, còctels, amb 
productes seleccionats del Mercat central 
elaborats com a casa.
www.elpatiodepepa.com

Restaurant 

EL TAP
Carrer de Roteros, 9 
963 91 26 27
De dilluns a diumenge de 19.30 a 24 h
Menjar confortable

Restaurant

EL VICIO DE SOFIA
Plaça de Sant Jaume, 3
666 14 24 03
De dimarts a diumenge de 9.30 a 0.30 h
Un espai gastronòmic excel·lent vos 
espera en el cor de València, on podreu 
degustar cuina mediterrània i internacional 
de manera saludable i artesanal

Retro Music Bar

GONG
Carrer de la Concòrdia, 3
De dimarts a dissabte de 18 a 1.30 h
Per a rastrejadors de ritmes d’altres 
èpoques i ambient underground. Bona 
música i punt de trobada. 

Restaurant italià

IL BOCCONCINO
Carrer de Quart, 13
963 23 03 98
De dimarts a diumenge de 19 a 1 h i de 
dimarts a divendres de 13 a 16 h
Un trosset d’Itàlia en el cor de València. 
La típica pizzeria italiana familiar on 
fan les especialitats culinàries de la 
Puglia: focaccia, panzerotti, panini. cuina 
casolana i autèntica.

Restaurant

LALOLA
Carrer de la Pujada del Toledà, 8
963 91 80 45
tots els dies de 13.30 a 16 h i de 20.30 a 
23.30 h. En el nucli històric de València, al 
costat de la seu, als peus del Micalet
www.lalolarestaurante.com

Restaurant

L’APLEC
Carrer de Roteros, 9 
696 11 99 86
De dilluns a dissabte de 19.30 a 24 h
Menjar casolà mediterrani i de mercat
Restaurant vegetarià

café

LA INFANTA
Plaça del Tossal, 3
963 92 16 23
De dilluns a diumenge de 9.30 a 2 h
En els fonaments alberga restes de la 
muralla àrab. Aigua de València, diferents 
sangries i altres begudes són la clau de 
l’èxit d’este lloc ple d’enyorança.
www.cafeinfanta.com

LA LLUNA
Carrer de Sant Ramon, 23
963 92 21 46
De dilluns a dissabte de 8 a 16.30 h i 
de 20 a 24 h (diumenges del festival 
obert al migdia). El primer restaurant 
vegetarià de València. Menjar 
ovolactovegetarià. terrassa estupenda. 
www.restaurantelalluna.com

Restaurant

LA MATILDA
Carrer de Roteros, 21 
963 92 31 68
De dilluns a dissabte de 13.30 a 16 h i 
divendres i dissabte de 21 a 24 h
cuina creativa i de mercat

Restaurant italià

LA PAPPARDELLA
Carrer dels Brodadors, 5
963 91 89 15
tots els dies de 13.45 a 16 h i de 20.30 a 
24 h. El lloc perfecte per als amants de la 
pasta, amb un encant i fantasia especial. 
Pots trobar diferents ambients, on 
degustar plats ben abellidors. tot amanit 
amb un servici fresc i atent. Repetiràs 
segur! www.restaurantelapappardella.com

Bar de tapes

LA PILARETA
Carrer del Moro Zeid, 13
963 91 04 97
tots els dies de 12 a 24 h. Especialitat en 
clòtxines, faves, pepitos. cuina de mercat. 
Des de 1917. www.lapilareta.com

celler 

LA RENTAORA
Plaça de Mossén Sorell, 11
670 39 63 02
tots els dies de 20 a 1 h. Ja tot un clàssic 
en la nit del carme. Local de tapes per a 
refer forces durant el festival. 

Bar d’entrepans i més 

LA XIRGU
Carrer dels Borja, 4
963 92 27 35 / 620 97 29 23
tots els dies de 18 a 24 h
tapes, varietat d’ensalades, entrepans 
originals amb pa artesà, pites i 
hamburgueses casolanes. Bona oferta 
vegetariana. Postres casolanes. Ambient 
immillorable.

café 

MUSEU
Carrer del Museu, 7
960 72 50 47
De dilluns a diumenge de 9 a 24 h
Desdejunis, cerveses, terrassa i 
exposicions

café 

NEGRITO
Plaça del Negret, 1
963 91 42 33
tots els dies de 16 a 4 h. Feu-vos la 
copa en una de les millors terrasses de 
València.

taverna

PARAISO TRAVEL
Carrer de la Carda, 6
685 74 13 70 
tots els dies de 19.30 a 23.30 h, i de di-
marts a dissabte de 13.30 a 15.30 h
No som fusió, som mambo!

Multiespai

RADIO CITY
Carrer de Santa Teresa, 19
963 91 41 51
tots els dies de 22.30 a 4, i dimecres i 
dijous de 20 a 4 h. Música en directe, ses-
sió de DJ, exposicions, cinema, fl amenc. 
còctels i copes

Gastrollibreria

SOFARTCAFé
Carrer del Músic Peydró, 7
684 04 74 34
De matí, de dilluns a dissabte de 8.30 a 
16.30 h i diumenge de 10 a 16 h
De vesprada, de dilluns a dissabte de 
18.30 a 21.30 h i de dijous a dissabte de 19 
a 24 h. Gastrollibreria on convertir l’oci en 
fruïció, un generador d’idees. Desdejunis 
i esmorzars amb pastissos casolans i 
especialitats italianes amb un menú diari 
diferent cada setmana. 

Enoteca

SORBITO DIVINO
Plaça de Coll 
963 92 56 70
De dilluns a dissabte de 19 a 1 h; 
dissabte de 12 a 16 h. Enoteca amb una 
gran selecció de vi per a maridar amb 
tapes. cuina de mercat, creativa i amb 
personalitat. 
www.sorbitodivino.com 

Restaurant

VOLARE VOLARE 
Carrer de Roteros, 12 
960 64 35 40
De dimarts a diumenge de 13.30 a 17 h i 
de 19 a 24 h
La cuina del Mediterrani a València.
www.volarevalencia.com 

Restaurant 

YUSO
Carrer de la Creu, 4
963 15 39 67
De divendres a diumenge de 13.30 a 16 h i 
de 20.30 a 23.30 h
Varietat en tapes, arrossos servits en 
paella.

Restaurant 

YUSO 2
Plaça del Carme, 6
963 92 24 48
De dilluns a diumenge de 13.30 a 16 h i de 
20.30 a 23.30 h
Varietat en tapes, arrossos servits en 
paella.

Perruqueria

ALBANA HAIR CLUB
Plaça del Carme, 5 
963 91 68 23
De dimarts a divendres de 10 a 20 h
Dissabte de 10 a 14 h
Perruqueria intel·ligent, creativa i de 
reciclatge
www.albanahairclub.com

Lloguer de bicis 

PEDALEANDO
Carrer de Roteros, 11
960 08 34 09
De dilluns a diumenge de 10 a 21 h
La millor tarifa per a recórrer València amb 
bicicleta o patinet elèctric.

Amb la coŀ laboració de la 
Conselleria d'Educació, 
Investigació, Cultura i Esport

EL VIZIO DE SOPHIA
Plaça de Sant Jaume, 3. 963 91 65 94

Dimarts de 20 a 24 h, de dimecres a dissabte de 13 a 24 h i diumenge de 
13 a 18 h. Una proposta gastronòmica que oferix cada dia la possibilitat de 
fruir d’una moderna cuina elaborada amb el millor producte de mercat. 
La carta, rica en sabors, sana pels productes i variada en les receptes, 
reinventa els plats de la cèlebre gastronomia mediterrània.

MONTEREY BAR I DISCOS
Carrer de Baix, 46. 963 91 79 29

De dilluns a dissabte de 18 a 1.30 h. El lloc amb la decoració més retro del 
Carme, està pensat per a passar la vesprada comprant i escoltant discs de 
rock, surf, garage, psicodèlia, progressiu, folk, hard, 70s, punk, punk rock, 
power-pop mentre et fas unes cerveses.

MONTEREY PUB
Carrer del Museu, 10. 963 91 79 29

Tots el dies de 19 a 3.30 h. La versió «palace» del Monterey Bar i Discos, és 
un local urbà original on es pot gojar del temps lliure, amb una cervesa a 
la mà, mentres s’escolta una jam session o un recital de poesia. 

SANT JAUME
Carrer de Cavallers, 51

Tots els dies de 18.30 a 1.30 h. Una antiga farmàcia reconvertida fa més 
de trenta anys és hui en dia un dels bars més emblemàtics del Carme. Ha 
sabut adaptar-se als nous temps sense perdre gens d’autenticitat. Prendre 
una cervesa Alhambra a la terrassa que té és un plaer a l’abast de tots.

PARAISO TRAVEL
Carrer de la Carda, 6. 691 54 92 09

De dilluns a dissabte de 13.30 a 15.30 h i de 20.30 a 23.30 h. Un xicotet 
miracle gastronòmic al barri del Carme. Combinacions exòtiques, sabors 
explosius on es mescla el dolç, el picant, els salats, salses que són per a 
mullar i remullar, textures múltiples i postres sorprenents. Una cuina 
arriscada amb propostes atrevides que lliguen amb una cocteleria original 
i la cervesa més bona.

LA RENTAORA
Plaça de Mossén Sorell, 11. 670 39 63 02

De diumenge a divendres de 20 a 0.30 h. Dissabte de 12 a 17 h i de 20 
a 1 h. Tot un clàssic de les tapes al barri del Carme situat vora el mític 
mercat de Mossén Sorell. Una cervesa, les tapes, els pinxos i les ensalades 
t’ajudaran a refer forces abans, durant o després de passar pel festival.

CAFÉ NEGRITO
Plaça del Negret, 1. 665 13 05 28

Tots els dies de 16 a 3.30 h. Un dels llocs amb més solera del Carme. Té 
la terrassa més concorreguda del barri, en la qual foran s i autòctons 
s’entremesclen de manera harmònica. El lloc idoni per a deixar passar les 
hores mentre disfrutes d’una bona conversa i et fas una cervesa.

ESCALONES DE LA LONJA
C/ Pere Compte, 3. 46001 València. 963 92 38 88

Tots els dies d’11 a 1 h. Taverna situada als peus de dos dels edifi cis més 
emblemàtics de València: la Llotja i el Mercat Central. Un enclavament 
incomparable on fer un mos i unes tapes d’allò més tradicionals.

PATIO DE PEPA
Carrer de la Puríssima, 6. 960 61 97 90

Tots els dies de 12 a 16 h i de 20 a 23.30 h. En el cor del barri del Carme, 
un restaurant de pinxos, tapes, còctels, amb productes seleccionats del 
Mercat Central elaborats com a casa. 

IL BOCCONCINO
Carrer de Quart, 13. 963 23 03 98

De dimarts a diumenge de 19 a 1 h i de dimarts a divendres de 13 a 16 h
Un trosset d’Itàlia al cor de València. La típica pizzeria italiana familiar i 
les especialitats culinàries de la Puglia: focaccia, panzerotti, panini. Cuina 
casolana i autèntica.

EL BOTIJO
Carrer de Sant Miquel, 14. 963 23 98 90

Tots els dies de 9 a 1.30 h. Cervesetes, aperitius i una extensa varietat de 
tapes i plats ben bons. Cuina oberta des de les 10 fi ns que tanquen. 

GHECKO
Plaça del Negret, 2. 622 45 59 55

De dimecres a diumenge de 18 a 3.30 h. Un trosset de Bali al cor del 
Carme. Especialitat en còctels, gintònics i, per descomptat, cervesa 
Alhambra.

CYBERGOURMET
Carrer dels Manyans, 3. 963 68 64 61

De dijous a dimarts de 12 a 16 h i de 18 a 24 h
Acollidor i eclèctic a parts iguals, el restaurant és la millor tria si vols 
tastar el sabor autèntic del menjar portugués al centre de València. 
Destaca el bacallar à Braga sense desmeréixer l’àmplia oferta que té.

L’ERMITÀ CAFÉ
Carrer del Bisbe En Jeroni, 4. 963 91 67 59

Tots els dies de 19 a 1.30 h i diumenge de 12 a 16 h. Situat al centre 
històric de València, l’Ermità Café és un espai urbà per a la trobada 
intercultural on poder gojar d’una gran selecció de cerveses, còctels de 
primera qualitat i copes en general. Amb activitats culturals quasi cada 
dia de la setmana, té un ambient tranquil i una selecció musical molt 
cuidada.

ZAPPING
Carrer d’Espartero. 677 12 93 16

De dilluns a divendres de 9.30 a 13 h; de dimarts a dissabte de 19 a 2 h
Acollidor, fresc i informal, en el Zàping podràs esmorzar, fer un café, fer 
cerveses i sopar just al costat del conjunt artístic que formen la plaça de 
la Mare de Déu i l’Almodí.

EL COLMADO DE LA LOLA
Carrer dels Brodadors, 10

Tots els dies d’11 a 24 h. Una oda a tot un clàssic valencià: l’esperit de 
la botiga. Eixe aroma de la tradició, de l’ànima dels ofi cis ben fets, es 
trasllada a un local de culte on tastar vora la barra producte fresc com ara 
ostres valencianes, berberetxos i eriçons de mar.

LA LLUNA
Carrer de Sant Ramon, 23. 963 92 21 46

De dilluns a dissabte de 9 a 16 h i de 20.30 a 23.30 h. El restaurant 
vegetarià més antic de València des de 1980, sense deixar de costat 
la modernitat, la imaginació i la fusió. La cuina que fan es basa en 
ingredients seleccionats, intentant comprar productes ecològics i de 
proximitat. Terrassa de categoria.

RADIO CITY
Carrer de Santa Teresa, 19. 963 91 41 51

Tots els dies de 22.30 a 4 h. Un lloc emblemàtic que ha contribuït al 
desenvolupament de la cultura i l’art a València. Un refugi per a ser u 
mateix enmig de l’esclat de tribus urbanes i tendències. Cada dia hi ha 
una programació que va des de la música en directe fi ns a sessions de 
discjòqueis, cinema o flamenc. 

DELICIAS LIBANO
Carrer d’Ercilla, 7

LA NEGRITA
Carrer  dels Valencians, 2. 963 91 42 33

Tots els dies de 19 a 2 h. Bar La Negrita a València, xicotet café que 
compartix terrassa amb el bar Negrito. Agradable, acollidor i amb 
l’atenció més bona al client.

SOFART CAFÉ
Carrer del Músic Peydró, 7. 963 14 35 27

De dilluns a divendres de 9.30 a 0.30. Dissabtes de 10.30 a 24 h. 
Diumenge i dilluns tancat. Gastrollibreria on convertir l’oci en plaer, un 
generador d’idees. On també el bon menjar té lloc, entre tapes espanyoles 
i menjar casolà tradicional. Desdejunis i esmorzars amb pastissos 
casolans i especialitats italianes. Un menú diari diferent cada setmana. 

CAFÉ MUSEU
Carrer del Museu, 7. 963 92 31 08

De dilluns a divendres de 9 a 1 h. Dissabte i diumenge d’11 a 1.30 h. 
Cafeteria original amb sostres voltats, fi nestral ovalat i una terrassa 
àmplia situada a les portes del Centre del Carme, un dels centres 
culturals més actius de la ciutat. Hi pots desdejunar, esmorzar, fer un 
entrepà o unes tapes i, per descomptat, cervesa Alhambra.

CLANN
Carrer dels Adreçadors, 9

PIKOS BAR
Carrer de Quart, 69. 963 92 13 29

Tots els dies de 8 a 24 h. Un bar dels de sempre, situat a escassos metres 
de les torres de Quart en el qual et pots fer un esmorzar autèntic de la 
terreta, ja que està especialitzat en tapes i entrepans. Tenen menú diari i 
una gran varietat d’arrossos.

BAR CONVENTO I
Avinguda de Guillem de Castro, 96

PIZCA DE SAL
Plaça de Santa Úrsula, 3. 963 91 17 96

De dimarts a divendres d’11 a 16 h i de 20 a 24 h. Dissabte i diumenge de 
19 a 0.30 h. Situat al costat de les torres de Quart, té una gran terrassa 
on es pot fruir de la cuina estupenda que fan i assaborir les tapes 
tradicionals, sempre amb un toc actual, alhora que es tenen unes vistes 
magnífi ques.

SOL I LLUNA
Carrer de Quart, 77

AMANTE
Carrer de Viana, 15

CAFÉ CLASIC
Plaça de l’Encarnació, 2

VIRIATO
Plaça de Viriat, 5. 962 06 99 

Dilluns i dimarts de 9 a 22 h. De dimecres a dissabte de 9 a 24 h. La pasta 
fresca, l’elaboració artesana, les pizzes fetes de manera tradicional i el 
producte fresc i de qualitat fan de Viriato un lloc ineludible per a qui vol 
viatjar a Itàlia a través dels sentits sense moure’s de València. 

BEERS AND TRAVELS
Plaça de Manises, 3. 963 92 60 50

De dilluns a divendres de 9.30 a 24 h. Dissabte i diumenge d’11 a 1.30 h. 
Un lloc perfecte, amb vista al palau de la Generalitat per a fer una parada 
en el camí i disfrutar, tant a l’interior com a la terrassa, d’una àmplia i 
cuidada selecció de cerveses.

GENERALIFE
Carrer de Navellos, 11. 963 91 48 22

Tots els dies de 8 a 24 h. És un restaurant de cuina mediterrània. La carta 
és senzilla, però ben cuidada.

LA CASA DI SOPHIA
Plaça de Joan de Vila-rasa, 8. 963 11 34 12

De dimecres a diumenge de 13.30 a 16 h i de dimarts a dissabte de 20.30 
a 24 h. Cuina mediterrània d’influències italianes i espanyoles en un 
restaurant acolorit de tons verd i salmó. Arròs melós amb gramàntol al 
carbó, corder a temperatura baixa amb verdura o ceviche de corbina són 
alguns dels plats que pots degustar a una passa del Mercat Central.

BAR A MOS REDÓ
Carrer de Salvador Giner, 4. 963 32 24 17

Restaurant bar al carrer de Na Jordana on fan esmorzars, dinars i sopars, 
tapes complides. Paella i receptes tradicionals. Bona cervesa.

Estudis, 
tallers 
i altres 
espais
32. SEXUALMENTE 
av. de Guillem de castro, 125
tallers: Yo, Mujer Sexual 
(taller dirigit únicament a 
dones), durada de 3 a 3,5 h
¿Cómo hablar de 
sexualidad con tus hijas e 
hijos?, durada 2 h
Hablemos de eso... 
hablemos de sexo, 
durada 2 h. Imprescindible 
reservar plaça per correu 
(formacion@sexualmente.
es) i s’hi ha d’indicar nom i 
cognoms i telèfon.
—
33. AMBAU TALLER 
D’ARQUITECTES 
c/ de Quart, 10
Dia 19 inauguració i 
presentació projecte 
participatiu de la fotògrafa 
Linda Lipace 39°28’12”N, 
0°22’36”W. Dies 23, 24 i 25, 
de 19 a 21.30 h, projecte 
participatiu Què és el Color 
de Linda Lipace. Divendres 
26 de vesprada i dissabte 27 
tot el dia es podran veure els 
treballs exposats del taller 
Què és el Color.

34. VORKURS 
c/ del Pintor Domingo, 7
De dilluns a divendres, de 10 
a 14 h i de 16 a 20 h. L’estudi 
de fusteria oferix un taller 
gratuït per al públic de tall 
làser el dia 19 d’octubre a les 
18 hores. 
—
35. HYGIENE 
c/ del Pintor Domingo, 18
tots els dies d’11 a 14 i de 17 a 
20 h. col·lectiva Trypophilias: 
Nacho Ruiz (pintura), 
carlos Llavata (cerámicas 
explotadas), Vitaminarte 
(projecció), Inma Liñana 
(fotografi a) i Hande Varsat
—
36. MOMENTOLUX 
pl. de Joan de Vila-rasa, 15
De dilluns a divendres, de 
10.30 a 14 h i de 17 a 20 h; 
dissabte d’11.30 a 14 h i de 
17.30 a 19.30 h. Exposició de 
Min Kim Park i tanaka Klan 
Soplo. Dijous 25, a les 19.30 
h, xarrada «Nueva Fotografía 
Latinoamericana»
—
37. ESPACIO CREATIVO 
L’CREATIF. TALLER DE 
YICA DJURIC 
c/ del Moro Zeid, 11
tots els dies de 18 a 21 h 
Divendres 19 de 18 a 20 
h, Yica Djuric i Kids, taller 
de pintura per a xiquets. 
Divendres 26 de les 20 h 
a la mitjanit, Yica Djuric i 
Gang (artistes convidats), 
extemporània amb música en 
directe a càrrec de Jahsanti 
Selektor

38. ORFEBRES PERIS 
ROCA 
c/ de la Bosseria, 31
De dilluns a divendres, de 10 
a 14 h i de 16 a 20 h, dissabte 
de 10 a 14 h. Exposició 
Between Beats. Interacció 
entre el disseny tradicional 
i les noves tècniques 
d’impressió 3D. col·lectiva 
d’Elisa Peris i Juan Riusech
—
39. FABRIKA12 
c/ Marqués de caro, 12, baix 
esq. Divendres 26 de 17 a 20 
h, dissabtes 20 i 27 d’11 a 14 
h i de 16 a 20 h i diumenges 
21 i 28 d’11 a 14 h. Divendres 
19 a les 21 h inauguració de 
les dos exposicions: Joyería 
contemporánea y Fabrika12 i 
Alumnos de Fabrika12
Dimecres 24 a les 21 h 
projecció de la pel·lícula 
Absurdistan, de Veit Helmer, 
Farbe, 2008, 88 min
—
40. TALLER JESÚS 
ARRÚE MORA 
c/ de la Benefi cència, 5
De dilluns a diumenge, de 
10.30 a 14 h i de 16.30 a 22 h
taller de pintura. Durant els 
dies del festival, el pintor 
està a la disposició del 
públic per a parlar de la 
seua obra, de pintura, de 
la seua trajectòria i de les 
motivacions estètiques i 
formals que té. Així mateix hi 
ha demostracions de pintura 
en viu.

 

41. TALLER DE VICTORIA 
CANO 
c/ del Portal de la Valldigna, 
7. Dies 19, 20, 21 i 26 de 
19 a 20.30 h. Exposició 
Arte y entorno a través de 
la ventana. L’associació 
d’artistes medalla olímpica 
de les Belles Arts en les 
olimpíades de Pequín 
2008 (oFAA) i el centre 
d’Investigació Art i Entorn 
(cIAE) de la Universitat 
Politècnica de València 
s’unixen per a exposar una 
producció artística, basada 
en l’estudi ambiental del 
país de cada participant a 
través de la seua fi nestra.
Exposició Postales ARTcano. 
Xarrada, taller i experiència 
amb Victoria cano i 
Javier campos sobre art i 
tecnologia, en què aborden 
diversos temes socials 
amb la realitat augmentada 
aplicada a les plataformes 
mòbils i a l’art. Exposició 
La noria del color. Una 
experiència amb les teories 
del color, el moviment cinètic 
en relació amb l’univers 
amb Victoria cano. Dia 19 a 
les 19.30 h microconcert de 
clarinet amb Luís Fernández
  —
42. TALLER DE PEPE 
MARCH 
c/ de la Mare Vella, 19
De dijous a diumenge, d’11 a 14 
h i de 17 a 20 h
Exposició d’escultura i 
orfebreria Inefable de Jorge 
Manilla. Exposició de fotografi a 
Una Joya en Ciutat Vella 

del col·lectiu cincdeFoto. 
Dimecres 24, a les 19.30 h, 
taula redona en Rector Peset 
amb el títol «casa taller March, 
un obrador del Siglo XXI». 
Participants per confi rmar.
—
43. UNAPAGINAEN 
PLANCO 
c/ de les Salines, 13
Projecte d’arquitectura urbana 
Murallas de Luz per Sistema 
Lupo. Divendres 26 a les 19.30 
h presentació del projecte a 
càrrec de Fermín González 
Blasco de Sistema Lupo.
—
44. TALLER DE JUANMA 
PéREZ 
c/ de les Salines, 15 baix, 
dreta. De dijous a diumenge, 
de 17 a 20.30 h. Ilustraciones 
a los Poemas de H. d. 
Thoreau de Juanma Pérez 
(il·lustració i instal·lació). 
Memorias del Pasado 
d’Isidre Sabater (pintura i 
fotografi a). Dimarts 23, a les 
19.30 h, xarrada «Artistas 
al Rescate, Verdadero o 
Falso». Juanma Pérez i Isidre 
Sabater dialoguen i oferixen 
i desemmascaren diferents 
estratègies que com a 
artistes duen a terme en la 
seua relació amb objectes 
del passat, especialment 
fotografi a i pintura. Es tracta 
d’una xarrada audiovisual en 
la qual es posen en dubte 
els conceptes d’originalitat 
o d’autenticitat i es parla 
tant d’art contemporani 
com d’antiguitats i objectes 
oblidats.

45. TALLER DE LOLA 
INTAGLIO 
c/ de calatrava, 19
tots els dies d’11 a 14 h i 
de 18 a 20.30 h. Exposició 
col·lectiva de dibuix, 
serigrafi a i gravat: David 
Romero, Xisco Bernal, Lola 
tudela, Sebastian Hurwitz, 
Harol Walkup. Divendres 19 
d’octubre, taller demostratiu 
d’estampació de gravat en 
punta seca.
—
46. TALLER DE TINA 
McCALLAN MYSTUDIO
c/ dels Serrans, 16 porta 5
Exposició Seen/Unseen de 
tina Mccallan
L’espai s’inaugura el 
divendres 19 a les 19 h i es 
podrà visitar divendres 26 
de 18.30 a 21 h; dissabte 27 
de 16 a 20 h i diumenge 28 
de 16 a 20 h.
— 
47. TALLER D’ULISES 
PISTOLO 
c/ de les Avellanes, 9
Divendres 26, Farmagia 
medicina para el alma, 
taller de teràpia i diagnòstic 
artístic i visita al gabinet de 
curiositats numíniques.
—
48. SEBASTIÁN 
MELMOTH 
c/ de Sant Ferran, 17
De dilluns a dissabte d’11 a 
20.30 h; diumenges de 12 a 
15 h. Exposició de Mr. Simon: 
Atòpic Faces

Cervezas Alhambra recomienda el consumo responsable 7,2º 
Promoción válida para mayores de 18 años, desde el 8 al 27 de octubre de 2018, ambos incluidos, en particular, desde que cada establecimiento de hostelería adherido a la presente promoción identifi que y publicite la misma, instalando a tal efecto la cartelería 
propia de la promoción. Ámbito geográfi co: ciudad de Valencia. Promoción valida para los establecimientos de hostelería, clientes de Cervezas Alhambra, que adquieran el producto promocionado a través de los concesionarios ofi ciales. Producto promocionado: 
Cualquier Cerveza Alhambra. Premios: 1000 bolsas. El premio no podrá ser objeto de cambio, alteración o compensación en ningún caso. El mero hecho de pàrticipar supone la aceptación de las bases de la presente promoción. Promoción no acumulable a 
otras vigentes. Imagen no contractual. Bases depositadas ante Notario.

Locals col·laboradors
Intramurs 



Programa 
general 
intramurs
#atòpic
DIJOUS 18 oct

18.30 h Fabrik Nomade (Marxa atòpica) 
de la plaça del Furs a convent carmen
19.30 h Miss Yuls (festa de benvinguda), 
jardí de convent carmen
0.00 h Miss Yuls, café del Negrito

DIVENDRES 19 oct

11 — 13 h Fabrik Nomade (Whispers #1), 
biblioteca pública
12 — 15 h Paula Fraile (El rastro 
involuntario), portes de l’escola de Santa 
teresa i de l’IES del carme
17 — 18 h Fabrik Nomade (Ritual 1#), 
Banys de l’Almirall
18 h Vorkus Taller (taller de tall làser) 
18 — 22 h Janice Martins (Atrópico Eden), 
jardí del comte de trénor
19 h Linda Lipace (inauguració i 
presentació del projecte), Ambau taller 
d’arquitectes
19 Exposició col·lectiva #atòpic 
(inauguració), Sala el tossal
19.30 h Exposició col·lectiva #atòpic 
(inauguració), Sala la Muralla de Rector 
Peset
19.30 h Mar Reykjavik i David Aliaga 
(El cumpleaños de las cosas), jardí de 
convent carmen
19.30 h Lluís Fernández (microconcert de 
clarinet), taller de Victoria cano
20 h Exposició col·lectiva Trypophilias 
(inauguració), Hygiene
20 h Lluci Juan (Malabar d’artista), Sala 
la Muralla de Rector Peset
20 h Colectivo PDP11 (Dentro y fuera 4.0), 
església de convent carmen
20 h Taller de Lola Itaglio (taller 
demostratiu d’estampació de gravat en 
punta seca)
20 h Bruno Esposito (inauguració La vida 
entre blanco y negro), Sofart café
20.30 h Gabrielle Mendieta (Blanco 
sobre azul), Sala la Muralla de Rector Peset
20.30 h Codo (Codo live), jardí de convent 
carmen
21 h Exposició col·lectiva (inauguració), 
Fabrika 12 
21 h Fabrik Nomade (Lands in e-motion 
#1), església de convent carmen
0.00 h Juan Ese DJ, café del Negrito
0.00 — 2.30 h Fabrik Nomade (Nits de 
Gravity), espais secrets amb invitació

DISSABTE 20 oct

10 — 13 h Fabrik Nomade (Acció 
participativa per la construcció de la 
cabanya fràgil), palau del Marqués de 
campo
12 — 18 h Paula Fraile (El rastro 
involuntario), carrer de l’Hedra
12 — 15 h Miren Zarrabe (Comunión), 
plaça del Mercat

12 — 14 h Oscar Chico Garrido (Mensaje 
Urbanos — taller de collage), More than 
Food
12 — 19.30 h Filet von Gallo DJ + 
Polyclinic, jardí de convent carmen
13 h Isbel Messeguer / Alfonso Ferri 
(presentació del vídeo La Manada 
Duerme), església de covent carmen
14 — 21 h Calpurnio VJ + Dynamo DJ, 
església de convent carmen
17.30 h Fabrik Nomade (Cabanya 
Fràgil / València sense parets), palau del 
Marqués de campo
18.30 — 20 h Fabrik Nomade (Blow 
in the wind), rodada amb accions i 
performances per ciutat Vella 
19 h Cuerpo Ficción (Transitional 
Dislocations), de la plaça del Forn de Sant 
Nicolau a la plaça del correu Vell
21.30 h Ding Dong System (presentació 
del nou fanzine-disc), jardí de convent 
carmen
22 h Fabrik Nomade (Choices #), 
església de convent carmen

DIUMENGE 21 oct

11 — 13 h Sexualmente (Sex-yincana), 
inici en Guillem de castro, 125 
12 — 19 h La Ostra Azul DJ, jardí de 
convent carmen
13 h Marcel·lí Antúnez (presentació del 
vídeo Tracapelló), església de convent 
carmen
17.30 — 19 h Fabrik Nomade (Mascletà 
de Mylar), plaça del Doctor collado
18 — 22 h Janice Martins (Atrópico 
Eden), jardí del comte de trénor
18 — 22 h Stupendo Kalamar i Suzuki 
Zuriaga (sessió funky latin disco), 
restaurant El León de la plaça Redona
19 h Batecs de So (Batecs de So), 
església de convent carmen
19 h Luís A. Beltrán (presentació del 
llibre Ambiente swinger o liberal), Sofart 
café
20 h Fabrik Nomade (Elecció de la 
fallera de cristall), jardí de convent 
carmen
21 h El músico y el poeta (Aura), 
església de convent carmen
21 — 00 h Zero Sound (sessió trance 
tecno) La Xirgu
23.30 — 2.30 h Fabrik Nomade (Nits de 
Gravity), espais secrets amb invitació

DILLUNS 22 oct

21.30 h Santiago Andrés Ferrer 
(improvisació acústica) La Xirgu

DIMARTS 23 oct

17 h Fabrik Nomade (Ritual #2), Banys 
de l’Almirall
18 — 22 h El Prince & Turian Boy DJ 
Set (festa d’aparadors), jardí de convent 
carmen
19.30 h Valencia Soundpainting (Sound 
Garden), església de convent carmen
19.30 h Juanma Pérez i Isidre Sabater 
(xarrada «Artistas al rescate, verdadero o 
falso»), taller de Juanma Pérez
20 h Juanma Sanz y sus pedales 
(concert), café del Negrito

DIMECRES 24 oct

11.30 — 13 h Fabrik Nomade (Blue Sweet 
Gravity #1), Banys de l’Almirall
16.30 — 18 h Fabrik Nomade (Blue Sweet 
Gravity #2), Banys de l’Almirall
18 h Iñaki Hate DJ, jardí de convent 
carmen
19.30 h Mireia Pérez (Mira’t, toca’t, totes 
podem), església de convent carmen
19.30 h «Casa Taller March, un obrador 
del siglo XXI» (taula redona), Rector Peset
20 h Juan Bravo Garabito (inauguració 
Inspirate air plants), café del Negrito
20.30 h Fabrik Nomade (Lands in 
e-motion), església de convent carmen
21 h Absurdistan (projecció de la pel·lícula), 
Fabrika 12
23 — 0.30 h Fabrik Nomade (Nits de 
Gravity), Espais secrets amb invitació
0.00 h Jeronimo Bc (el lado oscuro del 
Negrito), café del Negrito

DIJOUS 25 oct

18 h Fabrik Nomade (Skin sense sensei), 
refugi dels Serrans
19 h Catalina Isis, Jorge Garcia, Sara 
Olivas, Victor Benavides i el músic Juan 
Belda (improvisació de poesia), Sofart café
19 h Fabrik Nomade (Skin sense sensei), 
refugi dels Serrans
19.30 h «Nueva Fotografía 
Latinoamericana» (xarrada), Momentolux
20 h Visori (Slaves), església de convent 
carmen
20 h Fabrik Nomade (Skin sense sensei), 
refugi dels Serrans
21.30 h Peranoia (concert acústic), jardí de 
convent carmen
21.30 h Santiago Andrés Ferrer 
(improvisació acústica) La Xirgu
22 h Corto Express (mostra del taller), 
església de convent carmen
22.30 — 1.30 h Fabrik Nomade (Nits de 
Gravity), espais secrets amb invitació
0.00 h Catalina Isis DJ, café del Negrito

DIVENDRES 26 oct

11 — 13 h Fabrik Nomade (Whispers #1), 
biblioteca pública
16 — 19.30 h Marta Ruiz Anguera (I’m 
watching art), seu Intramurs
17.30 h Fabrik Nomade (Skin sense 
sensei), refugi dels Serrans
18 — 22 h (Territoriando), inici a la plaça 
dels Furs
18.30 h Fabrik Nomade (Skin sense 
sensei), refugi dels Serrans
19 h Ana Elena Pena i Giberlástico 
(Cabaret histérico), església de convent 
carmen
19.30 h Fabrik Nomade (Skin sense 
sensei), refugi dels Serrans
19.30 h Arcúgal i Raponchín (Insomnio), 
jardí de convent carmen
19.30 h Fermín González (presentació 
Murallas de Luz), unapaginaenblanco
20.00 – 23.00 Athos Mudabar 
(Corporative Bitch) | La Máquina Laboratorio 
de creación, carrer del Pare Jofre, 7 (antiga 
Sala Ultramar)
20 — 0.00 h Yica Djuric i Gang 
(extemporánea amb música en directe de 
Jahsanti Selektor), taller de Yica Djuric

20 h Obrim Fronteres (Laberinto azul), 
plaça de la Santa creu
20 h Gianfranco Esposito aka Sinistro 
(inauguració de Le geometrie dell’Amore), 
Sofart café
20.30 h Omar Jerez i Julia Martínez 
(¿Es Omar Jerez el artista más odiado 
del arte español?), església de convent 
carmen
20.30 h Willy McCarthy (des de Londres), 
Beers&travel bar
21 h Von + Gonzalo Scarpa (El proyecto 
Huzur), jardí de convent carmen
21.30 h Dori & Grey (Amputaciones 
Fílmicas), església de convent carmen
23 — 2 h Fabrik Nomade (Nits de Gravity), 
espais secrets amb invitació
0.00 h Juanma Ese DJ, café del Negrito

DISSABTE 27 oct

12 — 19 h Gerry Paci, jardí de convent 
carmen
12 h Studio Sessentanove 
(#ranaplazaneveragain), plaça dels Pinazo
12 — 14 h Sexualmente (Sex-yincana), 
inici en Guillem de castro, 125
13 h Presentació de la revista Sublime, 
església de convent carme
16 — 19.30 h Marta Ruiz Anguera (I’m 
watching art), seu Intramurs
17.30 — 20.30 h Fabrik Nomade 
(Campament fràgil, el córrer alegre, l’últim 
ritual), plaça de l’Almoina
19 h No(dos)3 (Ráyate!), església de 
convent carmen
19 h Fastone (Ilustrafilm), plaça del carme
20 h Videoart Independent Valencià, 
Sofart café
20.30 h Ulises Pistolo Eliza 
(Transubstanciación), església de convent 
carmen
21 h Cavallo (concert), jardí de convent 
carmen
21 h Alba Karo i Mish Cabrera (En 
tensión), ca Revolta
23 — 0.00 h Fabrik Nomade (Nits de 
Gravity), espais secrets amb invitació

DIUMENGE 28 oct

13 — 19 h D. Julio Sosa DJ, jardí de 
convent carmen
18 h Gabriel de Paco (Zahir), capella de la 
Beneficència
18.30 h Linda Verkaaik i Monique 
Bastiaans (Agarre del sur-Noordergrip #2), 
església de convent carmen
19 h Gosomo (Flow for painting), capella 
de la Beneficència
19.30 h Linda Verkaaik i Monique 
Bastiaans (Agarre del sur-Noordergrip #2), 
església de convent carmen
19.30 h Andrea Sisternes i Gracia 
Sánchez (Happening final de Llamémoslo 
X), plaça del carme
20.30 h Linda Verkaaik I Monique 
Bastiaans (Agarre del sur-Noordergrip #2), 
església de convent carmen
20.30 — 23 h Dr. Cobalto DJ (festa de 
cloenda), jardí de convent carmen
21 — 00 h Zero Sound (sessió trance 
tecno) La Xirgu

Artista: MICE TV
Lloc: itinerant per tota ciutat Vella
Durant els dos caps de setmana de Mini 
Intramurs, MIcE tV entrevista els artistes i 
el públic assistent.

Primer cap de setmana

DIVENDRES 19 oct

TALLER D’ESTAMPACIÓ
Artista: L’Escoleta del Carme
Lloc: Mesón de Morella, c/Hostal de Morella 
3 baix 2 esquerra
Hora: de 17:30 a 18.30h
Edat: 1 a 3 
Places limitades. Reserva la teua plaça i 
porta una samarreta blanca, groga o gris 
clar
Inscripció: mini@intramurs.org
—
TALLER DE PINTURA
Artista: Yica Djuric i Kids
Lloc: L’creatif, carrer del Moro Zeid, 11
Hora: de 18 a 20 h
tots els públics
Aforament lliure
—
TALLER FACETES (1a PART)
Artista: Vicent Gassó
Lloc: Mesón de Morella, carrer de l’Hostal 
de Morella, 3, baix, 2 esquerra 
Hora: 18 h
Places limitades. S’ha de reservar. 
Edats: a partir de 6 anys
Inscripció: mini@intramurs.org
Pinta la teua peça.

DISSABTE 20 oct

POMPA I CIRCUMSTÀNCIA
Artista: Pallasso Pimentón
Lloc: itinerant des de la plaça de Mossén 
Sorell 
Hora: d’11 a 14 h
tots els públics
—
DELESTE KIDS
Lloc: centre del carme (claustre Gòtic).
Hora: 11:30h 
tots els públics.
Entrada lliure fins a completar aforament.
Música per a tots i tallers per als més 
menuts

DISSENYA I FABRICA UN PAL DE 
PLUJA
Artista: Vorkus
Lloc: Vorkurs (carrer del Pintor Domingo, 7)
Hora: de 17 a 18.30 h
Edat: de 6 a 11 anys 
Places limitades. S’ha de reservar.
Inscripció: vorkurstaller@gmail.com
—
ESPECTACLE LA JAQUETA
Artista: Pallasso Pimentón 
Lloc: Mesón de Morella, carrer de l’Hostal 
de Morella, 3, baix, 2 esquerra 
Hora: 17.30 h (1a actuació) i 18.30 h (2a 
actuació)
Edat: tots els públics
Aforament lliure fins a completar.

DIUMENGE 21 oct

LA PANDILLA & MAMÁ GÁFICA 
(INTERVENCIÓ MURAL)
Artista: Mamá gràfica
Lloc: carrer dels Horts, 4 
Visita el treball que comença a partir de 
les 11 h 
—
SOUVENIR DE UN MONUMENTO 
QUE YA NO EXISTE
Artista: Pinta València
Lloc: convent carmen, plaça del Portal 
Nou, 6 
Hora: de 12 a 13 h
Edat: de 6 a 12 anys
Places limitades. S’ha de reservar.
Inscripcions: www.pintavalencia.com/
contacto/
—
CAMINS ESCOLARS. 
RUTES GUIADES D’ART
Artista: Caminart
Lloc: se n’informa en fer la inscripció
Hora: 11 h
Edat: de 6 a 12 anys
Places limitades. S’ha de reservar.
Inscripció: intramurs@caminart.es 

Segon cap de setmana

DIVENDRES 26 oct
 
LEGO CONSTRUCCIONS I TALLER
Artista: VALBRICK
UN EVENTO DE FANS DE LEGO(R)
Lloc: Mesón de Morella, carrer de l’Hostal 
de Morella, 3, baix, 2 esquerra
tots els públics
Visita el muntatge de l’exposició a partir de 
les 18 h
—
TALLER FACETES (2a PART)
Artista: Vicent Gassó
Lloc: acordat amb l’artiste el dia de la 
primera part del taller
Hora: de 17.30 a 19.30 h
Inscripció: els mateixos participants inscrits 
en la primera part del taller
Penja la teua obra al carrer amb l’artista.

DISSABTE 27 oct
   
LEGO CONSTRUCCIONS I TALLER
Artista: VALBRICK
UN EVENTO DE FANS DE LEGO(R)
Lloc: Mesón de Morella, carrer de l’Hostal 
de Morella, 3, baix, 2 esquerra
Hora: de 10 a 20 h 
tots els públics
Valbrick vol convidar-vos a visitar el seu 
projecte de peces de construcció i a fer 
tallers. 
—
POMPA I CIRCUMSTÀNCIA
Artista: Pallasso Pimentón
Lloc: Itinerant des de la plaça de Mossén 
Sorell
Hora: d’11 a 14 h
tots els públics
—
CAMINS ESCOLARS. 
RUTES GUIADES D’ART
Artista: Caminart
Lloc: se n’informa en fer la inscripció
Hora: 17.30 h
Edat: de 6 a 12 anys
Places limitades. S’ha de reservar.
Inscripció: intramurs@caminart.es 

DIUMENGE 28 oct

LEGO CONSTRUCCIONS I TALLER
Artista: VALBRICK
UN EVENTO DE FANS DE LEGO(R)
Lloc: Mesón de Morella, carrer de l’Hostal 
de Morella, 3, baix, 2 esquerra
Hora: de 10 a 14 h 
tots els públics
Valbrick vol convidar-vos a visitar el seu 
projecte de peces de construcció i a fer 
tallers. 
—
POMPA I CIRCUMSTÀNCIA
Artista: Pallasso Pimentón
Lloc: convent carmen, plaça del Portal 
Nou, 6
Hora: d’11 a 14 h
tots els públics
—
FIELD RECORDING OF A SCHOOL 
IN VALENCIA
Artista: Jeffrey Cobbold
Lloc: Les Petits, carrer de Quart, 24 
Hora: d’11 a 13 h
Edat: de 7 a 18 anys
Places limitades. S’ha de reservar.
Inscripció: mini@intramurs.org 
—
LLIGANT NUSOS
Artistes: Inma Liñana / Alenar Ramón
Lloc: convent carmen, plaça del Portal 
Nou, 6 
Hora: de 12 a 13.30 h
tots els públics

Galeries d’art 
ESPAI VISOR
carrer de carrasquer, 2
Juan Uslé: Línea Dolca 2008-2018 
Irrefrenable
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 16 
a 19 h. www.espaivisor.com
—
MISTERPINK
Avinguda de Guillem de castro, 110
Sebastian Chisari: Le faux sportif
De dimecres a divendres, d’11.30 a 13.30 h i 
de 18 a 20 h. www.misterpink.net
—
PAZ Y COMEDIAS
Plaça del col·legi del Patriarca, 5
Ana Esteve Llorens: Trip
De dilluns a dissabte, de 10 a 14 h i de 17 a 
21 h. www.pazycomedias.com
—
Rosa Santos
carrer de la Bosseria, 21
Fermín Jiménez Landa: Una persona 
viva y dos muertas 
De dilluns a divendres, de 16.30 a 20.30 h 
www.rosasantos.net
—
SET ESPAI D’ART
Plaça del Miracle del Mocadoret, 4
Cristina Almodóvar: Proliferaciones
De dimarts a divendres, de 10.30 a 14 h i 
de 17.30 a 21 h. Dissabtes, d’11 a 14 h
www.setespaidart.com
—
SHIRAS GALERíA
carrer de Vilaragut, 3
Principal, Juan Fabuel: Becoming Exergy
Sala Refugi, Nieves Torralva: El fruto de 
la nada
De dilluns a divendres, d’11 a 14 h i de 18 a 
21 h. Dissabtes, d’11 a 14
www.shirasgaleria.es

Exposicions 
paral·leles
CAFé NEGRITO 
Plaça del Negret, 1
Teresa Gómez Coloma (Les Poupes) fins 
al dimarts 23 d’octubre
Juan Bravo Garabito (Inspirate Air 
Plants) a partir del dimecres 24 d’octubre

EL PATIO DE PEPA 
carrer de la Puríssima, 6. Lara Martínez 
Cepeda, Rayner Alamar Pardo, Daniel 
Sánchez Diaz Canel, Sonia Alamar 
Pardo, Ernesto Cardosa i Jessica Pi-
ferrer (Cuba vista pels cubans) fotografia
—
LA XIRGU 
carrer dels Borja, 4. José Pedro Andrés i 
Francisco Farinós (pintura)
—
SOFART CAFé 
carrer del Músic Peydró, 7
Bruno Esposito (La vida entre blanco 
y negro) fotografia analògica, del 19 al 25 
d’octubre
Gianfranco Esposito (Le geometrie 
dell’Amore) retrats en blanc i negre, a partir 
del 26 d’octubre
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Carrer del Comte de Trénor
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Espais atòpics
24. ESGLéSIA DE CONVENT CARMEN 
plaça del Portal Nou, 16
Horari: de dimarts a diumenge de 12 
a 23 h
Dolores Furió, Ángeles López i Laura Silves-
tre (These things happen) videomapatge
Fernando Rabelo (Bucles) instal·lació inte-
ractiva
Lesley Yendell (The Squezze) escultura
Pablo Milicua (Milicua Valencia Museum) 
instal·lació

25. SALA DEL TOSSAL plaça del Tossal 
Horari: de dimarts a dissabte de 16 a 19 
h, diumenge de 10 a 14 h
Elena Mhú (View Vella) objecte
Hombre Luna (I’m not a sexual object) 
collage
Jorge Sellés (REvolt) videoart
Laura Focarazzo (The uninvited) videoart
Mario Gutiérrez cru (El estado de la nación) 
instal·lació
Paco Sanz (Callejeros) fotografia
Rolando Peña (El muro del siglo XXI) 
videoart

26. SALA LA MURALLA DE RECTOR 
PESET plaça del Forn de Sant Nicolau, 4 
Horari: de dimarts a diumenge d’11 a 
19 h
Ana Abellanas, Josep Ibáñez i Abel 
Martínez (Fauna atópica) mural
Antonio Portillo (Vínculos) instal·lació
Isa Expósito (Estigmas) fotografia
Lluci Juan (Malabar d’artista) objecte
Los Salvajes (Ooteca, diorama del 
antropoceno) instal·lació

27. TAPINEARTE carrer d’en Bou, 10
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 
13.30 h i de 17 a 20 h, dissabte de 10 a 
13.30 h
Patina 5 (joieria contemporània)

28. SALA FONS LOCALS DE LA 
BIBLIOTECA PÚBLICA carrer de 
l’Hospital, 13
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 
20.30 h
Fabrik Nomade (cabanya fràgil / València 
sense parets) instal·lació

29. PATI DEL PALAU DEL MARQUéS 
DE CAMPO plaça de l’Arquebisbe, 3
Horari: tots els dies de 10 a 19 h i 
diumenge fins a les 14 h
Fabrik Nomade (cabanya fràgil / València 
sense parets) instal·lació

30. BANYS DE L’ALMIRALL carrer dels 
Banys de l’Almirall, 35
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 
18 h, dissabtes i diumenges de 10 a 14 h
Fabrik Nomade (Archiélagos Whispers) 
instal·lació

31. LA TRASTIENDA carrer del Portal 
de la Valldigna, 1
Horari: de dijous a dissabte de 18 a 21 
h, dissabtes i diumenges d’11 a 14 h
Andrea Sisternes i Gracia Sánchez 
(Llamémoslo X) instal·lació

C. dels Juristes

Intervencions 
en fronteres
1. Frontera convent carmen: Isbel 
Messeger en col·laboració 
amb alumnes, subdirecció i 
professorat de l’EASD i Koopera

2. Frontera lateral de convent 
carmen: col·lectiu Tape Art 
Valencia, carrer de les Blanqueries, 
23

3. Frontera de comte de trénor: 
Vicente Carrasco, carrer del comte 
de trénor, 9

4. Óptica centro: Lpack Creatiu, 
carrer dels Drets, 37

5. La chaise Retro&Med: María 
Gras, carrer del Mestre clavé, 3

Aparadors 
Alhambra
6. Muming: Art & Bang, carrer de 
les Danses, 3

7. Mundo Peludo: A-Pril, carrer de 
Quart, 33

8. calatayud Navarro Arquitectos: 
Nituniyo + Memosesmas, carrer de 
Na Jordana, 40

9. Santo Spirito Vintage: IADesign, 
carrer de Dalt, 22

10. claustrophobia Escape Rooms: 
Frodo i Pau Pr3, plaça del Portal 
Nou, 8

Aparadors
Espacio Ideo: Carlos Pinazo, 
convent carmen

tapinearte: Laura i Jenifer 
Nugamacrame, carrer dels 
Assaonadors, 13

Vorkurs: Ángela Sarsosa Pérez 
i Diego Ortolà, carrer del Pintor 
Domingo, 7

EASD: Alumnes, plaça de Viriat

Lupe Fullana Arte+Decoración: 
Gazpacho Studio, carrer de Baix, 
30

Sister Birkin: James Smith, carrer 
de les Mantes, 10

tresors Handmade: Equip propi, 
carrer de la Bosseria, 13

La Niña de los Peines: Docos 
Design, carrer de Sant tomàs, 24

Sabotage Gallery: Vinz Feel Free 
i Martin Martini, carrer de la 
Puríssima, 5

cecilia Plaza Handmade: Cecilia 
Plaza, carrer de Roteros, 14

Studio Vintage: Rubio&Ros, carrer 
de la Puríssima, 8

Anticuario Joaquín Guzmán: José 
Morea, carrer de la tapineria, 18

Lavespa Roja: David Pajares, carrer 
de la Bosseria, 6

Farmacia corona: Andrea Brotons, 
plaça de Mossén Sorell

El Miracle: Nyàs, carrer de la 
tapineria, 8

Soho del carmen: Hombre Luna, 
carrer dels Drets, 33

Pángala: Docos Design, plaça de 
Pere Borrego i Galindo, 5

La Guarida de las Maravillas: Silvia 
Lozano, carrer de la tapineria, 10

Estanc Serranos: Carmen Estevan i 
Laura Álvaro, plaça de Manises, 1

orfebres Peris Roca: Azahara 
Rubio, carrer de la Bosseria, 31

Wakanda: equip propi, carrer dels 
Serrans, 38

El Monstruo: Mai Hidalgo, carrer de 
calatrava, 11

Kinnara: Sinistro, plaça del comte 
de Bunyol

tamala: Kenkosenki, carrer de 
Baix, 17

Jade: Cristina Omarrementería, 
carrer de Roteros, 19

Sofart café: Mario de Alfonso 
Ballester, carrer del Músic Peydró, 7

Intervencions 
urbanes
Inma Liñana (Sweet Art) 
intervencions per ciutat Vella

Lara Ordóñez (Invaïts) intervencions 
per ciutat Vella

Populart (Midi) intervencions per 
ciutat Vella

Rubén González Calzada 
(#voreDiversitat) cartelleria per ciutat 
Vella

11. Ana Abellanas, Josep Ibáñez 
i Abel Martínez (Fauna atópica) 
mural a la plaça de tavernes de la 
Valldigna

12. Angel Pardo (Retratos de 
familia) intervenció als vidres del 
mercat de Mossén Sorell

13. Estudi(o)miso (Invertere) 
instal·lació al costat de la casa del 
Rellotger (carrer del Micalet)

14. Insulina Pelayos (Pati Interior V) 
estenedor al carrer dels Manyans

15. Mau Monleón Pradas 
(Campanya de sensibilització davant 
de les desigualtats de gènere) 
finestres de col·legi Rector Peset

16. Perpetu (Amor atòpic) balcons a 
la plaça del Músic López chávarri

16. Teresa Mata i Dimitris 
Tzikopoulos (Caementum) 
intervenció a la plaça del Músic 
López chávarri

17. Vorkus Taller (A Topos) 
intervenció a la frontera de l’edifici 
del Gremi de Fusters a la plaça de 
la Botxa

18. Paula Fraile (El rastro 
involuntario) intervencions al carrer 
de l’Hedra i a les portes de l’escola 
pública Santa teresa i l’IES del 
carme, el primer cap de setmana

19. Khairi Jemli amb La Acjap 
(Conexiones) carrer del Museu i 
plaça de Portal Nou, d’11 a 15 h i de 
18 a 22 h

20. Janice Martins (Atrópico Eden) 
jardí davant del carrer del comte de 
trénor, divendres 19 i diumenge 21 de 
18 a 22 h

21. Miren Zarrabe (Comunión) 
instal·lació a la plaça del Mercat, 
dissabte 20 a les 12 h

22. Fastone (Ilustrafilm) plaça del 
carme, dissabte 27 a les 18 h

23. Marta Ruiz Anguera 
(I’m watching art) carrer del comte 
de trénor, 9; divendres 26 i dissabte 
27 de 16 a 19.30 h
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