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Turisme sostenible i identitat mediterrània a BENIMACLET. 

Una visió segons els seus habitants 
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El districte de Benimaclet, situat al nord de València, és hui en dia un espai de transició de 

la ciutat amb l’horta. A pesar del creixement urbà, es nota en el barri la forta presència que 

encara té aquesta part del paisatge i el patrimoni valencians, tant en la memòria del seu 

veïnat com en les iniciatives i les reivindicacions que duen a terme per a promoure la 

conservació i la recuperació de l’horta.   

En aquesta sessió s'analitzaran els canvis en el barri al llarg dels últims anys i es presentarà 

una guía i una APP per a mòbils les quals, desenvolupades en el marc del projecte ALTER 

ECO, pretenen contribuir a un millor coneixement de la zona. Després d'aquesta 

contextualització teòrica, es durà a terme una visita guiada pel barri que pretén donar una 

nova visió d’aquest tant a turistes com als propis residents de la ciutat de València. Els 

assistents a la visita podran utilitzar l’APP i obtenir els premis inclosos. 

El distrito de Benimaclet, ubicado al norte de Valencia, es hoy en día espacio de transición 

de la ciudad con la huerta. A pesar del crecimiento urbano, se nota en el barrio la fuerte 

presencia que aún tiene esta parte del paisaje y patrimonio valencianos, tanto en la 

memoria de sus vecinas y vecinos como en las iniciativas y reivindicaciones que llevan a 

cabo para promover la conservación y recuperación de la huerta. 

En esta sesión se analizarán los cambios experimentados por el barrio en los últimos años 

y se presentará una guía y una APP para móviles que, desarrolladas en el marco del 

proyecto ALTER ECO, pretenden contribuir a un mejor conocimiento de la zona. Tras esta 

contextualización teórica, se llevará a cabo una visita guiada por el barrio que pretende dar 

una nueva visión del mismo tanto a turistas como a propios residentes de la ciudad de 

Valencia. Los asistentes a la visita podrán utilizar la APP y obtener los premios incluidos. 

 

11.30 – 11.45: Benvinguda i presentació de la jornada 

Rebeca Torró, Directora General D´Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana 

Sandra Gómez. Primera Tinent d’Alcalde. Regidora Del. Turisme (Ajuntament de València) 

11.40 – 12.15: Projecte ALTER ECO: Benimaclet segons els seus habitants com a 

estratègia de turisme sostenible 

Begoña Serrano. Directora de l’Institut Valencià de l’Edificació (IVE) 

12.15 – 13.00:  Benimaclet. Un barri que narra la seua pròpia història 

Manuel Cerdà. Arquitecte. Projecte Benimaclet Conta 

13.00 – 14.00:  Visita guiada pel barri amb la guia i l’APP elaborades en el marc del 

projecte ALTER-ECO 

http://www.five.es/tienda-ive/jornadaturisme-sostenible-i-identitat-mediterrania-a-benimaclet/

