
Aquesta exposició recull el compromís de l’art i del món de la cultu-
ra amb el moviment ciutadà Salvem El Cabanyal a través de les XVI 
edicions de Cabanyal Ports Obertes, celebrades entre 1998 i 2014. El 
Cabanyal, és un dels tres barris que formen el conjunt històric de la 
ciutat de València, catalogat BIC (Bé d’Interés Cultural) per la Conse-
lleria de Cultura de la Generalitat Valenciana en 1993, pel seu traçat 
urbanístic i l’estil modernista popular dels seus habitatges.
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Exposicions temporals

Activitats culturals

Consulta la programació i subscriu-te al butlletí 
de notícies a través de la web:
www.consorcimuseus.gva.es

Educació i mediació
Espai de Telles / Visites comentades / Tallers

didacticacmcv@gva.es
Tel: 961 922 649 — 963 152 024

Entrada lliure

Horari
De dimarts a diumenge, de 11 a 21 h.

Com arribar
C/ Museu, nº 2 
(junt a Plaça del Carme)
46003 València

Autobusos: 1, 5, 28, 79, 80, 95
Metro: Línea 4
Estació: Pont de Fusta

Tel. Recepció: 96 3152024
Tel. Centraleta: 96 1922640
consorcidemuseus@gva.es
www.consorcimuseus.gva.es

Segueix les activitats del CCCC en:
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok

Ubicació

En 1998, l’equip de govern de l’Ajuntament de València presenta pú-
blicament el Projecte Especial de Protecció i de Reforma Interior del 
Cabanyal Canyamelar (PEPRI), en la pràctica, aquest projecte supo-
sava prolongar l’Avinguda Blasco Ibáñez a través del Cabanyal sense 
atendre la protecció del seu patrimoni històric com BIC. 

Enfront d’aquests plans, en 1998 s’organitza el moviment ciutadà 
entorn de la Plataforma Salvem El Cabanyal - Canyamelar - Cap de 
França. Aquest mateix any, al desembre, es va celebrar la primera 
edició de Cabanyal Ports Obertes, un projecte d’intervencions artísti-
ques, on l’art i la cultura van ser eines de mobilització ciutadana, amb 
l’objectiu de visibilitzar la problemàtica social i urbanística, esdeveni-
ment que es va organitzar cada any fins a 2014. Finalment l’Ajunta-
ment, després d’un llarg conflicte social i en els tribunals, que va sumir 
al barri en una profunda degradació, va ser obligat per les sentències 
judicials i la pressió social, a abandonar el PEPRI.

https://www.consorcimuseus.gva.es/exposicions/
Activitats culturals
https://www.consorcimuseus.gva.es/educacio-mediacio/
https://www.facebook.com/ConsorciMuseusCV
https://twitter.com/consorciomuseos
https://www.instagram.com/gva_consorcimuseus/
https://www.youtube.com/channel/UCwSI-KkYGUVN2aU7HTjqfmQ
https://www.tiktok.com/@centredelcarme_cccc?lang=es
https://www.google.es/maps/place/CCCC+-+Centre+del+Carme+Cultura+Contemporània/@39.4795926,-0.3800768,18z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd604f53e805d311:0x3df98f82a5a6d4a0!2sCCCC+-+Centre+del+Carme+Cultura+Contemporània!8m2!3d39.479563!4d-0.37912!3m4!1s0xd604f53e805d311:0x3df98f82a5a6d4a0!8m2!3d39.479563!4d-0.37912

