Restauracions discutides

Els lectors de premsa de la ciutat de València es troben en les pà-

gines dels diaris, i des de fa anys, amb polèmiques molt intenses que
prenen com a eix la rehabilitació d’edificis històrics i d’entorns urbans. Els bàndols s’hi configuren apassionadament per més que,
de vegades, no hi fera falta tant: una rehabilitació discutida no és,
necessàriament, una rehabilitació discutible, però sovint els interessos polítics, mediàtics, etc. poden encendre en flama els cors de la
ciutadania... també a compte d’una intervenció arquitectònica!
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Concentració a les 10:00h a la porta de la Biblioteca Municipal de València, al carrer de l’Hospital. Passeig-visita de l’antic Hospital, Sant Agustí, la Gallera, la plaça Rodona, Santa
Caterina, façana del Palau Borja... Conclourem cap a les 13:30h.

Ens acompanyarà Rafa Company, guia de FPR.

El botànic.
Un jardí il·lustrat

L’especial interès per la botànica es va traduir en la creació del
Jardí Botànic el 1802 quan la Universitat de València creà aquest
meravellós espai amb ombratges idíl·lics, racons preciosos i hivernacles mai no vistos en la València d’aquella època. La importància vital d’aquest jardí resta viva després de la seua
rehabilitació integral.

ITINERARI

Concentració a les 10:00h a la porta del Jardí Botànic de València. Encantadora i instructiva experiència. Grans arbres centenaris, el famós ginkgo biloba, un veritable fòssil vivent,
l’espectacular roure i la Carcassa magnífica palmera. Sentirem el
remoreig de les fonts amb les diferents espècies de plantes aquàtiques i ens endinsarem en els famosos hivernacles dedicats al conreu de flora tropical, orquídies i, fins i tot, plantes carnívores.
Conclourem cap a les 13:30h.
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Ens acompanyarà Victor Benlloch, botànic.
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