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Marco Polo describe un puente, piedra por piedra.
-¿Pero cuál es la piedra que sostiene el puente? -pregunta Kublai 
Kan.

-El puente no está sostenido por esta piedra o por aquélla 
-responde Marco-, sino por la línea del arco que ellas forman.

Kublai permanece silencioso, reflexionando. Después añade: 
-¿Por qué me hablas de las piedras? Lo único que me importa 
es el arco.

Polo responde:
-Sin piedras no hay arco.

Las Ciudades Invisibles
Italo Calvino
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Presentació

La cultura urbana contemporánea contempla un objetivo 
central que es la preservación de las áreas históricas, no 
sólo de las ciudades centrales sino de todas aquellas que
fueron en su momento germen de los diversos barrios que 
hoy la componen.

Uno de ellos, sin duda, es el constituido por los Poblados 
Marítimos, el Canyamelar , El Cabanyal y el Cap de França , 
que desafortunadamente han padecido un proceso de
destrucción y degradación derivado de la inconsistente idea 
de prolongar una avenida de 100 metros de anchura, algo 
enteramente opuesto al ideal de la conservación urbana.
Felizmente los Tribunales y la Declaración de Expoliación 
del Ministerio de Cultura han impedido el avance de esta 
destructiva iniciativa.

Ahora queda la tarea inmensa de revitalizar el conjunto de 
los Poblados Marítimos contemplando todas las facetas 
que un proyecto urbano de esta naturaleza comporta: la
rehabilitación física de las viviendas, la renovación del 
espacio público, la incorporación de nuevas actividades 
creativas y modernas, son, entre otros, los perfiles que 
espera tener la Propuesta La Pepri que hoy presentamos, 
como una primera iniciativa en la
etapa de revitalización que deja atrás un tiempo sin 
esperanza.

Carmen Alborch Bataller y Vicente González Mostotes, 
PSPV-PSOE, Ayuntamiento de Valencia,
Dirección General de La Pepri.

La Pepri Pensa

Foto: Burkhart Springstubbe, Arquitecte Ottensen 
(Hamburg)
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Foto: Burkhart Springstubbe, Arquitecte Ottensen 
(Hamburg)

Pròleg

Tras la Orden del Ministerio de Cultura que suspende EL 
pepri por considerarlo expoliador del patrimonio de todos, 
se presenta LA pepri.

LA pepri es un proyecto que se sustenta en una estrategia 
basada en RRR: Reducir, Reutilizar y Reciclar.

LA pepri aplica una racionalidad ampliada del urbanismo 
multidisciplinar, equilibrada, integral y polifuncional.

LA pepri otorga protagonismo a los procesos de participación 
y tiene presente la sostenibilidad socio-ecológica, para lo 
que propone, facilita e impulsa la movilización de las redes 
sociales del barrio.

LA pepri se plantea para que los ciudadanos podamos 
anticiparnos al carácter impositivo de un urbanismo 
trasnochado e imperativo.

Con LA pepri, el Cabanyal tendrá la oportunidad de SEGUIR 
VIVO … Y ENTERO!

Luis Fco. Herrero, arquitecte i membre del Comité Assessor 
de La Pepri

La suspensió per part del Ministeri de Cultura del PEPRI, 
aprovat per l’Ajuntament de València, complint una 
sentència del Tribunal Suprem i l’obligació que l’acompanya 
de realitzar “una adaptació del mateix que garantisca 
la protecció dels valors historicoartístics que van 
motivar la qualificació d’aquest com a conjunt 
històric”, obrin una porta per a l’esperança a tots aquells 
veïns i professionals que hem mostrat la nostra discrepància 
amb les determinacions pernicioses que tal planejament 
produïa sobre el Cabanyal.

Les critiques es basen en la inexistència d’uns autèntics 
objectius al servei de la rehabilitació integral del barri però 
també en la nefasta gestió realitzada, feta d’esquenes als 
veïns i per propi interés.

Reprendre el camí perdut, en companyía d’aquesta amable 
proposta estratègica carregada d’intencions que suposa 
LA PEPRI –Pensa, Escolta, Proposa, Reforma i Informa-, 
és la millor garantia per aconseguir els que haurien de ser 
els seus dos objectius: garantir la protecció dels valors 
patrimonials i el futur dels veïns d’aquesta part de la ciutat 
de València que és el Cabanyal.

Vicent Gallart, AAVV del Cabanyal
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Descripció

Donades les sabudes circumstàncies, ha arribat el moment 
oportú per a presentar una proposta amable, legítima i 
conciliadora que aconseguisca unir novament als veïns i 
les veïnes del Cabanyal i de pas, il·lusionar a tota la ciutat, 
partint de les distintes qualitats i virtuts que el barri ja 
presenta, sent un dels llocs més carismàtics de València, 
donada la seua forma de vida, valor ambiental, història, 
característiques urbanes i per la seua envejable proximitat 
a la platja, al Port i a la Universitat.

Han transcorregut més de deu anys del PEPRI (Pla Especial 
de Protecció i Reforma Interior del Cabanyal-
Canyamelar-Cap de França) sense complir els objectius de 
rehabilitació, per tant proposem repensar aquest Pla fent-
lo més humà, perquè pensem que aquest és un barri ‘de 
categoria’, on pot coexistir el patrimoni amb el progrés 
i ser un exemple de la convivència dels veïns i les veïnes 
de tota la vida, cabanyaleros i cabanyaleres, amb nous 
habitants de totes les edats, que òbriguen nous comerços, 
gestionen nous equipaments i gaudisquen de les activitats 
socioculturals i esportives que el barri puga oferir-los. Per 
a aconseguir-ho (i és fàcil!) us presentem la vostra amiga, 
una proposta estratègica, veïna del Cabanyal, de València, 
del Món: La Pepri, un Pla per complir els desitjos de 
tots i totes, més atent, que Pensa, Escolta, Proposa, 
Reforma i Informa, per assentar les bases de diàleg urbà 
en El Cabanyal.

No importa tant qui faça les coses, sinó que es facen de 
manera respectuosa amb la història, la trama urbana i amb 
la forma de vida del barri. Per això, La Pepri proposa una 
sèrie de mesures per a rehabilitar i reactivar el barri, 
comptant amb la teua participació i escoltant les teues idees. 
Cal actuar i cal fer-ho ja!, de manera urgent, començant per 
augmentar els serveis de neteja, posant fi a la degradació 
per millorar l’aspecte i la seguretat ciutadana.

Experiència

Aquest temps pensant el Cabanyal ha estat plenzz de 
somnis, d’idees, d’il·lusions enfocades a obrir escletxes i 
visibilitzar les potencialitats i fortaleses que el barri conté.

De manera implícita ha estat present la idea de trama, de 
xarxa, inherent a un barri amb caràcter associatiu, on el 
carrer està present des de sempre en la vida comuna d’una 
manera molt natural i orgànica.

Tot açò ha articulat una dinàmica de treball col·laborativa, 
participativa i multidisciplinària, amb un equip format per 
persones amb diversos lligams amb el Cabanyal, que ha
permés una feina de diagnòstic ràpida i eficaç. El propi 
esperit del projecte fuig del tecnicisme merament urbanístic 
i aposta per un acostament de primera mà als aspectes 
socials del barri, mitjançant el treball de camp. En aquestes 
anades al barri s’ha establert un contacte informal i 
espontani amb el veïnat, que ha reforçat la necessitat de 
comptar amb les seues veus. Els testimonis cabanyalers 
que il·lustren aquesta primera fase són el punt de partida 
per al pròxim diàleg participatiu i transformador que acabarà 
donant sentit al projecte.

Ens agrada la imatge de la vida de cada dia al carrer, amb 
pràctiques d’ocupació de l’espai públic: les iaies fent la 
xarraeta a la fresca, els sopars veïnals de taules llargues 
al carrer, la tradicional Setmana Santa marinera i un gran 
etcétera d’exemples quotidians que donen vida al barri i el 
fan sencer.

Mireia López Nicolás (sociòloga) i Paula Pérez i de Lanuza 
(il·lustradora), membres del Grup de Treball de La Pepri.

La Pepri Pensa8



Mentre La Pepri s’execute, manifestem la necessitat 
d’actuar de forma temporal en els solars existents, 
detectant possibilitats d’ús, per mitjà de sistemes senzills i 
econòmics d’ocupació i transformació en espais de joc per 
a xiquets o de trobada per a adults que poden generar un 
estat d’ànim positiu i de possibilitat.

La Pepri pensa que rehabilitant s’activa el turisme, el comerç, 
l’hoteleria, l’ocupació local i l’espai públic, incorporant l’espai 
social (‘a la fresca’) i de confiança (‘portes obertes’) en 
una xarxa d’usos comercials, terciaris i dotacionals dels 
que encara manca el barri: escoles infantils, centre de 
dia, ambulatori, centre cultural, etc. I en paral·lel, altres 
usos imaginatius que La Prepi proposa per a potenciar 
la personalitat pintoresca del barri, per exemple creant el 
primer Museu de Ceràmica a l’Aire Lliure al Mediterrani 
gràcies a la rehabilitació, catalogació i senyalització dels 
habitatges protegits pel seu valor patrimonial, de manera 
compatibles amb el seu actual ús.

Aquest pla estratègic de mobilitat i espai públic és una 
oportunitat per integrar altres problemes, com l’aparcament. 
D’aquesta manera es recupera el caràcter de barri marítim 
valencià, afavorint la tranquil·litat, la bona vida i el passeig, 
començant per embellir i dignificar el carrer de La Reina; 
o bé incrementant l’activitat comercial en la Rambla 
del Mediterrani; fins i tot l’arribada agradable a la mar 
mitjançant la regeneració de les travessies com el carrer 
Pescador per mitjà de Cases de Menjar; o, per útlim, la 
peatonalització i continuïtat de l’eix històric creant una Via 
Verda per carrers, com la de Sant Pere, lligant el Cabanyal 
amb els barris veïns, a través de les principals placetes, 
esglésies i equipaments del barri, com el futur Arxiu 
historico-urbà del Cabanyal, simbòlica porta d’accés 
al barri, sempre obert a l’intercanvi de records i d’idees 
futures.

A més, és necessari regular els mecanismes que posen 
en marxa programes d’autogestió veïnal per a donar 

protagonisme als distints col·lectius del barri, o bé proposar 
usos oberts a la resta de la ciutat, com podria ser la 
universitat. Per a això, una de les claus és la reutilització 
d’espais simbòlics del Cabanyal, com l’Antiga Fàbrica de 
Gel Sándol, La Casa dels Bous o el Bloc Jarabo, banderes 
d’una transformació atractiva i inclusiva.

Us convidem a conéixer amb més detall a La Pepri, 
visitant-la en www.lapepri.com on, a més de trobar tota 
la documentació, també podeu fer com ella i rehabilitar. 
Aquesta és una necessitat vital per a un barri que ha 
aconseguit ser sempre El Cabanyal, i ara, en ple segle 
XXI, mira al futur sense destruir el seu passat per mitjà 
de l’optimisme d’aquesta proposta contemporània que 
el mantindrà en forma. Per tant, ha arribat el moment de 
l’acció positiva, visca La Pepri i visca el Cabanyal!

David Estal, arquitecte coordinador de La Pepri

La Pepri PensaLa Pepri Pensa

Per cada casa rehabilitada,
un barri mées complet,
un barri mées prosper.
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Arxiu històric-urbà del barri

L’objecte de crear aquest arxiu és donar resposta una de 
les carències principals en el Cabanyal i en els barris de 
la ciutat, i que més enllà del que trobem a la biblioteca o 
dispers en altres webs, es tracta de recollir la informació 
que s’ha el·laborat en relació a aquest barri.

Aquesta informació és necessària i salutable perquè 
exemplifiquen que moltes formes són posibles més enllà de 
la prolongació d’una avinguda de València per rehabilitar un 
barri, El Cabanyal. Inclús és interessant mostrar les bones 
pràctiques urbanes i socials que ja existeixen en algunes 
parts del barri en tota la seua extensió.

Els capítuls de l’Arxiu de Barri són:
• Propostes Urbanes
• Propostes Socials
• Bones Pràctiques Urbanes I Socials Existents
• Cartografia Històrica
• Cartografia Actual
• Informes Patrimonials
• Recull de premsa
• Jornades I Events
• Recull Fotos Del Barri
• Nomenclator
• Arxiu Virtual, Arxiu Físic

La Pepri Proposa que l’Arxiu s’ubique estratègicament 
en el creuament entre el carrer de Sant Pere i el carrer de 
Pescadors, en ple centre històric del Cabanyal, recuperant 
la identitat del barri, amb un edifici de benvinguda al 
Cabanyal.

La gestió del futur Arxiu històric-urbà ha de ser col·laborativa 
entre l’administració municipal i representants veïnals, 
sent un model de referència per altres barris o conjunts 
històrics de València. Igualment, es basa en experiències 
similars europees com l’Arxiu d’Ottensen en Hamburgo 

(Stadtteilarchiv Ottensen): http://stadtteilgeschichten.net/

De moment, amb La Pepri inaugurem l’Arxiu Virtual, un atlas 
visual que pretén ser un inici de recollida d’infromació plural 
i amb l’ambició de ser ampliable en les següents fases del 
projecte que estem desenvolupant. Per tant, cal entendre 
que en aquesta primera fase anem a acotar el màxim 
posible fixant certs paràmetres en cada cas i centrant-nos 
en les propostes urbanes, garantint els drets d’autor.

Així doncs, hem catalogat 95 propostes! Això ens mostra 
com d’anectòtic és el PEPRI i la prolongació, front a tantes 
possibilitats de rehabilitació i activació del conjunt del 
Cabanyal.

1. Plans urbanístics (PLA =11 propostes)
• 1946. Polígono 12A y 12B. PGOU-46. Muñoz Monasterio y Valentín
   Gamazo.
• 1966. Estudios Alternativos Plan Parcial PGOU-66. Miguel Colomina.
• 1985. Proposta gràfica “La Ciutat que volem” Avanç Pla General. 
   Alejandro Escribano, J.M. Herrera. Ajuntament de València. Oficina 
   Municipal del Pla.
• 1987. Maqueta prèvia del PGOU-88.
• 1988. Àmbit M-3 i M-4 Pla General d’Ordenació Urbana. PGOU. Adolf 
   Herrero.
• 1998. Pla de Reforma Interior. PRI. 3 alternatives. Corell y Monfort 
   arquitectos. Ajuntament de València. Àrea d’Urbanisme. Servei de 
   Planejament. AUMSA.
• 2001. Pla Especial de Protecció i Reforma Interior. PEPRI. Corell y 
   Monfort arquitectos. Ajuntament de València. Àrea d’Urbanisme. Servei 
   de Planejament. AUMSA.
• 2006. Pla de Reforma Interior. P-2. Corell y Monfort arquitectos. Piscina 
   TJMA. Ajuntament de València. AUMSA

2. Concursos (CCS = 33 propostes)
• 1989. Concurso internacional público de ideas para la conexión de 
   Valencia con el frente marítimo de la ciudad, Valencia al mar.
 • Llisa: J.R.Escudero i J.A.Berzosa. 2p.
 • Continuïtat: J.P.Igualada, J.L.Cabanes, A.Malonda i F.Pico. 3p.
 • Noj: L.Casado, V.Colomer i V.Alcácer. 3p.
 • Cañas y Barro: I.Albisu.
 • Cubic: C.Fernández i G.Santos.
 • Mar Adentro: R.Martínez i G.García.
 • RSV: J.L.Ros i M.Azulay.
 • Tierra, fuego, mar y aire: J.Arnau, R.Gómez-Lechón i 
    J.Poyatos.

La Pepri_ Escolta_12



• 2008. Concurso Urbanacción 2. Solares Urbanos.
 • Se abre el telón. P.Bolinches, B.Ródenas, E.Satais, D.Estal.
 • Solaris world. M.Apollonio, I.González, Ll.Gómez.
• 2009. Juégate el Tipo. Arquitectura y vivienda para el barrio del Cabanyal.
   23 propostes.
 • Re-Ocupar. L.López.
 • Mi Casa. T.Herrero.
 • Tile Face. E.Victor, D.Visiedo.
 • Mcgm. M.C.García.
 • Cat-522. T.Magro, A.Martínez, F.Cantarini.
 • Casa 6-46 Progreso. C.Salvadores, E.Cuenca.
 • Fent Carrer. A.Varea, E.Raga, I.González, J.Parra.
 • Pasa por casa. H.Klouman.
 • Más cara que espalda. M.Martín, A.Palamós, P.Díaz, 
    A.Peinado.
 • Póxima Apertura. M.A.Merodio.
 • Pájaros en la cabeza. E.Yusta, E.Verdú.
 • Entre dos paredes. D.Estal.
 • Cabanyal possible 5x15. P.Cruzans, A.Escrig, N.Vilalta.
 • Cabanyal possible 5x13. P.Cruzans, A.Escrig, N.Vilalta.
 • Cabanyal possible 3,5x12,8. P.Cruzans,  A.Escrig, N.Vilalta.
 • Cabanyal possible 7,4x11. P.Cruzans, A.Escrig, N.Vilalta.
 • Cabanyal possible 6,2x13. P.Cruzans, A.Escrig, N.Vilalta.
 • El Cabanyal a medida. J.Henderson, K.Chi.
 • Barraca 39. M.Fusch.
 • Tramoieres.C.Dolç, N.Sanfélix.
 • Cabanyal SOS. R.Arribas, S.Ortega.
 • Manzana. R.Gutiérrez
 • Hat house. E.Víctor, D.Visiedo.

3. Propostes Personals Arquitectes
(ARQ = 10 propostes)
• 1952. Soler y Bellot.
• 1959. F.Moreno Barberá.
• 1962. J.L.Testor
• 1967. Heredia y Jiménez.
• 1990. Paseo Marítimo. M.colomina.
• 1982. El Jardí del Túria. Ricardo Bofill.
• 1993. Al final del paseo. Luis López Silgo.
• 1997. Valencia Marítima. Juan Luis Piñón i Juan Pecourt.
• 2004. Valencia Litoral. Jean Nouvel.
• 2010. Estació Cabanyal. Vicente Vidal.

4. Tallers (WRK = 26 propostes)
• 1998 Taller Tokyo-Valencia: Pensar el Cabanyal. Sey 
   Takeyama. Director Fernando Vegas.
 • 9 propostes.
• 2002. Una Mirada sobre el Cabanyal. Director V.Vidal. 
   Co-director J.M.Lozano. Coordinador L.Fco.Herrero.

La Pepri_ Escolta_

 • Banda activa. VV.AA.
 • Entrelazamientos y flujos. VV.AA.
 • Bandas. VV.AA.
 • Contacto con tacto. VV.AA.
 • Nueva centralidad. VV.AA.
 • Punt i apart. VV.AA.
 • Qué mar. VV.AA.
• 2008. Tras Siza. Director L.Fco.Herrero. Coordinadores: 
   A.Gallud, C.Salvadores.
 • Conexiones. VV.AA.
 • El Cabanyal no se vende. VV.AA.
 • El doble Cabanyal. VV.AA.
 • Estrategias. VV.AA.
• 2009. Taller Cabanyal. Director V.G.Móstoles. Coordinador J.Gil.
• 2010. Workshop internacional: permanencia y transformación en 
   conjuntos históricos. Director L.Fco. Herrero. Coordinadores: A.Varea.
 • About new type of dwelingtTypologies. VV.AA.
 • Connection communicatio. VV.AA.
 • Recovering the Innerspace. VV.AA.
 • Serrería. VV.AA.
 • The form of the empty and the spaces of activity. VV.AA.
 • Urban vibes throughout transversality.VV.AA.

5. Treballs d’Escola d’Arquitectura
(TRB = 15 propostes)
• 1986. Pfc. González y Hernández. Prof. Colomina.
• 1986. Pfc. García, Navarro y Ripoll. Prof. Colomina.
• 1986. Pfc. Fran, Gallardo y Garvi. Prof. Colomina.
• 1986. Pfc. M.Pérez y G.de Leonardo. Prof. Colomina.
• 1986. Pfc. Santatecla, Vidal y Torres. Prof. Colomina.
• 2001. Iur. Zones Ambientals. S.Calatayud, J.Camps, D.Estal, M.Ibáñez, 
   R.Yago. Tutor J.Olmos.
• 2002. Pfc. Espai Social al Cabanyal. Igancio Carbó. Taller 3-H. Tutor 
   Miguel del Rey.
• 2002. Pfc. Frente Litoral en el Cabanyal. José Durán.
• 2002. Pfc. Asentamientos en el Cabanyal. M.A. Martínez Campuzano.
• 2003. Pfc. Montse Vicent. Taller 3.
• 2003. Pfc. Daniel Camps. Taller H. Tutor Luis M. Ferrer.
• 2006. Pfc. Habitar en el s.XXI en el Cabanyal. Ricardo Díaz Gil. Taller 2.
• 2008. Pfc. Foro Urbano en el Cabanyal. Francisco Requena. Taller H. 
   Tutor J.M.Lozano.
• 2010. Pfc. Pascal Hentschel. Alemanya.
• 2010. Pfc. Ruggero Luppo.
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Enquesta de participació

Els barris Cabanyal-Canyamelar-Cap de França presenten 
moltes virtuts, les coneixes?

La Pepri Escolta la teua opinió, sigues veí, veïna o visitant, 
en cabanyal@lapepri.com:

- Quin és el teu carrer preferit?

- Quin és teu edifici o casa preferida?

- A quin lloc t’agrada anar?

- Quines coses t’agrada fer al carrer?

- En quin lloc sols quedar per trobar-te amb algú?

- En quin lloc convidaries a algú a menjar?

- Allò que no vols que perda el barri amb el progrés

- Un record o anècdota que t’haja passat ací

Encuesta de participación

Los barrios Cabanyal-Canyamelar-Cap de Francia presentan 
muchas virtudes, las conoces?

La Pepri Escucha tu opinión, seas vecino, vecina o visitante, 
en cabanyal@lapepri.com:

- ¿Cuál es tu calle preferida?

- ¿Cuál es tu edificio o casa preferida?

- ¿A qué lugar te gusta ir?

- ¿Qué cosas te gusta hacer a la calle?

- ¿En qué lugar sueles quedar para encontrarte con 
alguien?

- ¿En cuál lugar convidarías a alguien a comer?

- Eso que no quieres que pierda el barrio con el progreso

- Un recuerdo o anécdota que te haya sucedido aquí

Foto: Burkhart Springstubbe, Arquitecte Ottensen 
(Hamburg)
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Web: objecte i continguts

L’objectiu de la web és comunicar i informar d’una manera 
atractiva i participativa de les possibilitats de rehabilitació 
del barri. Llavors, com si passegem pels carrers del barri, 
la web ha de mostrar la diversitat i la vida quotidiana, 
transmitint les veus tècniques, veïnals i del carrer, sempre 
amb un to conciliador i imaginatiu.

Domini: www.lapepri.com

Correu electrònic: cabanyal@lapepri.com

Continguts

• Música d’acompanyament: BSO La Pepri.
• Disseny integrat: Imatge corporativa La Pepri Cabanyal.
• Signes il·lustrats: diapositives en skyline dels llocs 
   reconeguts del barri.
• Arxiu de barri: diapositives i informació de les propostes 
   urbanes de rehabilitació del barri.
• Què t’agrada del Cabanyal: participació afegint i 
   compartint fotos i comentaris positius del barri.
• La Pepri Pensa: textos de presentació i arxius en format 
   .pdf per a descarregar.
• La Pepri Escolta: enquesta participativa per reconèixer 
   les virtuts del Cabanyal.
• La Pepri Proposa: plànol estratègic de rehabilitació i 
   reactivació del Cabanyal-Canyamelar-Cap de França 
   amb els usos proposats.
• La Pepri Reforma: propostes gràfiques de rehabilitació i 
   reactivació d’alguns carrers del Cabanyal.
• La Pepri Informa: col·lecció de postals urbanes de 
   diagnòstic propositiu.
• Rehabilitació participativa: joc interactiva de rehabilitació 
   sobre els carrers del Cabanyal a partir de l’animació 
   virtual de tot el barri.
• Compartir: xarxes socials.
• Crèdits i avís legal.
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La Pepri és un pla amable de prosperitat 
pel Cabanyal, Canyamelar, Cap de 
França, basat en la rehabilitació 
inmediata del barri

La Pepri_ Proposa

Les Claus de La Pepri

1. Construcció i gestió d’un Arxiu de Barri en el creuament 
del carrer Sant Pere amb el carrer de Pescadors.
2. Creació d’un Museu de Ceràmica (a l’aire lliure) 
format per les cases catalogades.
3. Potenciació d’una xarxa hostelera amb les Cases de 
Menjar per crear consciència de conjunt històric.
4. Rehabilitació i dinamització del barri, tant de l’espai 
públic com de les cases i comerços.
5. Activació amb nous equipaments, locals i metropolitans, 
de gestió municipal, privada i veïnal.
6. Reconversió i transformació del Bloc Jarabo en 
Col·legi Major de les Universitats.
7. Rehabilitació del patrimoni industrial del Cabanyal, com 
la Nau Sàndol amb la incorporació d’un Centre Cultural i el 
Museu del Mediterrani.
8. Millora i continuïtat de les connexions transversals 
amb la platja i València, integrat en un Pla de Mobilitat 
Sostenible que diginifique l’espai públic.
9. Benefici econòmic i progrés derivat de la rehabilitació, 
amb la creació de llocs de treball gràcies a nous habitatges, 
al turisme, el comerç i usos terciaris, per fer un barri de 
categoria.

La Pepri construeix
2.500 noves vivendes-pati en els solars existents, respectant 
la parcel·lació i el carrer = 200.000 m2.
35 nous equipaments (serveis i dotacions pel barri) i terciari 
(hotels i oficines) = 100.000 m2.
1.500 llocs de treball generats amb nous comerços i terciari 
en les plantes baixes = 30.000 m2.
3.500 places d’aparcament integrat permitint la 
peatonalització, més carril bici i tramvia.

La Pepri rehabilita
400 vivendes i comerços = 31.000 m2.

Amb La Pepri, un Cabanyal de categoria

La Pepri = Pensa, Escolta, Proposa, 
Reforma i Informa
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Recomendaciones urbanísticas

Para recuperar el espacio público

La sostenibilidad medioambiental debería convertirse en 
el principio rector de todo proyecto urbano. Por tanto, La 
Prepi Recomienda para el Cabanyal-Canyamelar-Cap de 
França, la recuperación de la calle mediante la moderación 
del tráfico y por tanto, recuperar la calle y la plaza como 
espacios de convivencia social y así conseguir un barrio que 
favorezca el contacto, donde el espacio público induzca 
a la vida comunitaria y a la movilidad de sus habitantes. 
Además, se recomienda recuperar la exterioridad de las 
viviendas y la cultura de la terraza-patio.

Las prácticas La Pepri recomienda en paralelo a la 
moderación del tráfico son:
• La protección del viandante.
• El fomento de la bici y del transporte público (bus y 
   tanvía).
• Las restricciones al aparcamiento abusivo y a la 
   circulación de vehículos.
• Creación de bolsas de aparcamiento integrado y 
   disuasorio.
• Diseño adecuado a la escala de barrio marítimo.
• Diseño técnico pero también emocional de las secciones 
   de las calles pensándolas en función de la forma, uso y 
   prolongación de las plantas bajas.

Para la rehabilitación y reactivación urbana

El Cabanyal-Canyamelar necesita la rehabilitación para 
encontrar una nueva identidad, acorde con su tradición y 
con la realidad actual.

Rehabilitación urbana entendida como una política global 
dirigida no sólo a la mejora de la vivienda, sino también a la 
mejora de las condiciones medioambientales, funcionales 
y sociales de los barrios. La mezcla desordenada de lo 

nuevo con lo preexistente ha provocado la pérdida de la 
identidad del barrio. Las recomendaciones de La Pepri 
para la rehabilitacion y reactivación urbana son:
• Recuperar una imagen urbana unitaria abierta a la 
   diversidad.
• Recuperar los umbrales, y la exterioridad de las 
   viviendas/comercios.
• Favorecer la densidad, la heterogeneidad funcional y 
   social para garantizar la convivencia
• Jugar con llenos/vacíos dentro del tejido. Incorporación 
   de la naturaleza en el paisaje urbano.

Recuperar una imagen urbana unitaria abierta a la 
diversidad
- Respetar la parcelación existente caracterizada por 
anchos distintos, manteniendo así el carácter fragmentado 
de los frentes de fachada.

En el caso de reparcelación buscar siempre la parcela 
pasante, parcela abierta a dos calles, garantizando
la doble orientación de las viviendas, la ventilación cruzada 
y el soleamiento. “La coherencia que muestra la frecuencia 
de los anchos de fachada pasados con los actuales, pone 
de manifiesto la permanencia de la historia a través del 
tiempo.”

- Intervenciones en la edificación existente (Arquitectura 
popular modernista). La mayoría de las viviendas no cumplen 
las normas de habitabilidad, existiendo habitaciones sin 
ventilación, y de dimensiones muy reducidas. Los baños 
y cocinas no cumplen la normativa actual y están lejos 
de unos mínimos higiénicos. Por ello, es necesaria la 
rehabilitación de las viviendas, mejorando las condiciones 
de habitabilidad, sin que ello suponga la pérdida de sus 
características esenciales.

- Tareas de restauración / rehabilitación que permitan 
mejorar la calidad del hábitat:
Rediseñar los elementos húmedos.
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Plantear una nueva organización espacial, más flexible y 
diáfana, garantizando la ventilación e iluminación natural de 
todos los espacios. La brisa como condicionante de partida 
en el diseño de las viviendas.

Mejorar el acondicionamiento de las viviendas, intervenciones 
en cubierta y forjados. Recuperar el patio y la terraza-azotea 
como elementos esenciales de la vivienda. El patio-jardín.
Eliminar añadidos. La eliminación de añadidos en altura, y 
modificaciones que permitan devolver a los inmuebles su 
tipología de origen o permitan su mejor inserción en el tejido 
urbano (Foto 2).

- Intervenciones en la edificación nueva:
Altura de la edificación con predominio de dos alturas. No 
edificar más de tres alturas, en el caso de elevar cuatro 
alturas siempre se recomienda con retranqueo a fachada 
mediante amplias terrazas, garantizando así la entrada de 
luz natural a las calles.

Recuperar el patio y la terraza como elementos compositivos. 
Viviendas pasantes con patios y terrazas. Terrazas en 
cubierta que se vinculan al patio y a la calle.

Recuperar l´escalà como elemento compositivo.

Garantizar alturas de techo superiores o iguales a 3m.

Se exigirá calidad ambiental a la nueva edificación que 
reemplace los edificios demolidos. Los nuevos edificios 
formarán una unidad arquitectónica con el resto de 
los inmuebles que se mantienen, garantizando así una 
continuidad diacrónica de la forma de los barrios. (Evitar 
ladrillo cara vista; balaustradas; elementos ornamentales 
muy recargados……)

- Arquitectura contextual:
Una arquitectura ambientalmente integrada pero 
reconocible como perteneciente a su momento histórico; 

esforzada en establecer continuidades entre lo nuevo y lo 
viejo mediante una investigación del lugar y atendiendo a la 
documentación del Archivo de Barrio.

“Una arquitectura comprometida con el principio de 
‘continuidad diacrónica’ de la forma de la ciudad.”

Recuperar los umbrales, y la exterioridad de las 
viviendas/comercios

- El umbral es el elemento más significativo del barrio, 
representa la exterioridad de la vivienda/comercio, así como 
la proyección social del individuo.

- El espacio doméstico está muy vinculado al espacio 
exterior, a la calle. Por lo tanto, la calidad de la vivienda 
depende fundamentalmente de la calidad del espacio 
público que le rodea. Es necesario que la vivienda recupere 
sus umbrales, sus espacios de relación con el entorno en 
el que se encuentra.

- Por tanto, La Pepri recomienda reestablecer y potenciar 
este vínculo interior-exterior, para que las viviendas no 
se encierren en sí mismas y no pierdan la esencia de su 
espacio.

Favorecer la densidad, la heterogeneidad funcional y 
social para garantizar la convivencia

- Mantener el carácter residencial del barrio, mejorando la 
calidad del hábitat, y conservando las actividades ligadas a 
él, como el pequeño comercio y el taller-estudio.

- Mantener la hibridación del barrio para garantizar 
su vitalidad. Utilización de algunas plantas bajas para 
actividades artesanales, comerciales y profesionales, 
vinculadas con patios y/o terrazas, prolongando así el 
espacio público dentro de la huella construida. Estas 
plantas bajas podrán estar relacionadas en algunos casos 

con el espacio de la vivienda, por ejemplo: la vivienda de 
un artista.

Jugar con llenos/vacíos dentro del tejido. 
Incorporación de la naturaleza en el paisaje urbano.

- Recuperar “el patio-jardín” dentro de las viviendas, y de 
los locales públicos. Entrelazar de acuerdo con el proyecto 
de Via Verde Valencia (www.viaverdevalencia.com) la trama 
de las calles y de las plazas, con la trama de los patios 
ajardinados, mejorando así la calidad espacial del espacio 
público.

- Incorporar el arbolado en las plazas y en los márgenes 
del barrio.

- Preservar algunos vacíos preexistentes donde ya existe 
arbolado, para su incorporación en la imagen urbana.
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Cases de Menjar, Museu de Ceràmica a 
l’aire lliure i Rehabilitació
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Carrer…

 

d’Eugenia Vinyes 

 

del Doctor 

Lluch  

de la Reina de la Barraca del Pare Luis 

Navarro 

del Progrés  de José Benlliure d’Escalante 

 

del Rosari 

 

Cases de  

Menjar  

(14) 

La Pepri Convida 

 

Pizzeria La Mar, 

núm. 58 (14c) 

 

Hamburgueseria La 

Ola, núm. 167 (06c) 

 

La Pascuala,  

núm. 177 (12c) 

 

La Bodegueta del 

Mar, núm. 229 (08c) 

 

La Lonja del  

Pescado, núm. 243 

(09c)

Mesón La Reina, 

núm. 173 (13c) 

 

Casa Riberongo, 

núm. 258 (15c) 

La Musola, 

núm.  35 (10c)

Casa Guillermo, 

núm. 15 (03c) 

Casa Guillermo (1957), 

núm.  26 (02c) 

 

Casa Montaña,  

núm. 69 (04c) 

 

La Bocana,  

núm. 73 (07c) 

 

L’Entrepà,  

núm.117 (01c) 

 

Restaurante Garum, 

núm. 128 (05c) 

 

La Paca,  

núm. 30 (11c) 

 

Museu de 

Ceràmica 

a l’Aire Lliure 

(23) 

La Pepri Visita 

 

núm. 219 (03v) núm. 173 (21v) 

núm. 196 (16v) 

núm. 237 (17v) 

núm. 275 (18v) 

núm. 198 (01v) 

núm. 252 (02v) 

núm. 338 (13v) núm. 217 (22v) 

núm. 232 (23v) 

núm. 262 (14v) 

núm. 279 (15v) 

núm. 85 (06v) 

núm. 275 (07v) 

núm. 316 (08v) 

núm. 317 (09v) 

núm. 321 (10v) 

núm. 327 (11v) 

núm. 329 (12v) 

núm. 225 (19v) 

núm. 262 (20v) 

núm. 308 (04v) 

núm. 323 (05v)
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Carrer de Sant Pere:
Via Verda del Cabanyal

Ref: Leiden

Ref: Montserratina de Viladecans

Estat actual
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Carrer de Pescadors:
Travessia del Cabanyal

Ref: Carrer en Benimaclet Estat actual

Ref: Carrer en Delft
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Reforma La Pepri
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Carrer de La Reina

Ref: Rue de Maguelone, Montpellier

Estat actual Reforma La Pepri Reforma La Pepri
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Rambla del Mediterrani

Ref: Avinguda de Valladolit, Benimaclet

Estat actual Reforma La Pepri
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La Pepri _Informa
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Cabanyal Viu: Població i dinamisme

La Pepri Informa que el Cabanyal és un barri actiu, dinàmic i 
recomanable per a totes les edats.

La Pepri _Informa

Cabanyal Valent: Reconstrucció

La Pepri Informa que El Cabanyal ha estat reconstruït en 
diverses ocasions (incendis, guerra, riuada) respectant la 
parcel·lació. I ara, de nou, és possible rehabilitar.
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Cabanyal Positiu: Convivència

La Pepri Informa que El Cabanyal és un barri on les relacions 
entre veïns i veïnes són importants.

Cabanyal Valencià: Conjunt històric obert

La Pepri Informa que al Cabanyal està la història, el caràcter i el 
futur més autèntic i mediterrani de València.
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La Pepri _Informa

Cabanyal Connectat: Mobilitat interior i exterior

La Pepri Informa que El Cabanyal és un barri connectat amb 
València, Espanya, el Mediterrani, el Món.

Cabanyal Eficaç: Habitatge i espai públic

La Pepri Informa que al Cabanyal es viu molt bé.
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Avís Legal

Copyleft / www.lapepri.com / 2010

El projecte per re-activar i rehabilitar El Cabanyal, de nom 
La Pepri, ha sigut elaborat amb afecte i dedicació per un 
representatiu grup tècnic de treball, provinent de diverses 
disciplines.

El punt de partida és l’encàrrec per part del partit polític 
PSPV-PSOE que el legitima per a presentar-lo públicament 
a la ciutadania com a alternativa a la situació urbana que 
presenta el barri valencià El Cabanyal-Canyamelar-Cap de 
França.

A La Pepri li agrada compartir el seu treball i per tant, les 
idees incloses en aquesta web es poden copiar, distribuir i 
comunicar públicament per quants així ho desitgen.

No obstant, per a qualsevol publicació i promoció, també 
pel propi PSPV-PSOE, s’ha de reconèixer i esmentar 
l’autoria de l’obra segons els crèdits que apareixen en 
aquesta web. No està permesa l’alteració, transformació o 
malinterpretació de la mateixa.

L’objecte de La Pepri no és comercial, sinó didàctic, 
participatiu i propositiu per a il·lusionar els ciutadans zamb 
un Cabanyal rehabilitat i de categoria. 

 

16 de Setembre de 2010

Annex

Equip redactor i agraïments

Direcció General
CARMEN ALBORCH, portaveu del Grup Municipal 
Socialista de l’Ajuntament de València

VICENTE GONZALEZ MOSTOLES, regidor del Grup 
Municipal Socialista del Ajuntament de València

Amb el recolzament de la Secretaria General del PSPV_
PSOE

Coordinació Tècnica
DAVID ESTAL, arquitecte

Grup de Treball · Diagnòstic
ANA PEINADO, arquitecta
AITOR VAREA, arquitecte
MIREIA LÓPEZ, sociòloga

Grup de Treball · Proposta
HENNING KLOUMAN, arquitecte
JUAN VILLARES, arquitecte
MONTSE VICENT, arquitecta
MATEO GAMÓN, fotògraf
COTE GALLARDO - 3D VISUAL EFFECTS, animació 3D

Grup de Treball · Comunicació
PAULA PÉREZ, il·lustradora
TONI ESCRICHE, dissenyador gràfic
FERNANDO GUIRAO – PALABRACADABRA, serveis 
creatius

 

Comité Assessor
LUIS FCO. HERRERO, arquitecte
PAU VALLDECABRES, arquitecte i membre de l’Executiva 
d’Urbanisme i Mobilitat del PSPV_PSOE
TANIA MAGRO, arquitecta
LOURDES GARCIA-SOGO, arquitecta
JORGE GIL, arquitecte
VICENT GALLART, arquitecte i vicepresident Associació 
de Veïns del Cabanyal-Canyamelar

I moltes gràcies a tots i totes (experts, veíns i altres 
implicats) que, durant aquests mesos de treball, ens
han ajudat i atès les nostres consultes i així poder fer una 
proposta positiva anomenada La Pepri, molt necessària
per re-il·lusionar al Cabanyal.
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www.lapepri.com
cabanyal@lapepri.com

La Pepri és una estratègia amable de rehabilitació i 
prosperitat pel Cabanyal, Canyamelar, Cap de França.

La Pepri Pensa, Escolta, Proposa, Reforma i Informa.


