Bombas Gens inicia una colaboración con EMT
para que los escolares descubran en bus su
edificio modernista
31/10/18
Próxima parada, Bombas Gens Centre d’Art. Es lo que varios grupos de escolares
podrán escuchar a partir de ahora en los autobuses que realizan las rutas del
proyecto Mou-te amb l’EMT. Se trata de uno de los programas que la empresa
municipal de transportes ha diseñado para llegar al público más joven, y este
curso incluye Bombas Gens como parada dentro de su ruta La València
modernista.
“Mediante acuerdos con entidades como Bombas Gens, se busca difundir los
beneficios de la movilidad sostenible y dar a conocer el servicio de transporte
público municipal, al mismo tiempo que se descubre a los escolares puntos
emblemáticos de la ciudad. Bombas Gens nos ha parecido muy interesante por
ser una excelente representación de la València industrial y modernista”, explica
Manuel López, director del área de marketing de EMT.
De esta manera, diversos grupos de escolares podrán conocer de la mano de
profesionales especializados el pasado de un edificio de incalculable valor
patrimonial, reconvertido ahora en centro de arte. “Tras el éxito de los talleres
educativos que venimos ofreciendo, pensamos que formar parte de esta
propuesta es una buena manera de ampliar el alcance de nuestras actividades
dirigidas a público escolar. Nos ha parecido muy interesante integrarnos en un
proyecto que funciona muy bien, y que nos permite poner el foco en la parte
modernista del edificio, a menudo eclipsada por la singularidad del refugio
antiaéreo y la bodega medieval que se descubrió durante su rehabilitación”,

afirma Sonia Martínez, coordinadora de actividades de Bombas Gens Centre
d’Art.
Esta iniciativa se enmarca en la filosofía de la Fundació Per Amor a l’Art y Bombas
Gens Centre d’Art de propiciar colaboraciones entre lo público y lo privado para
optimizar recursos, sumar esfuerzos y multiplicar el alcance de las mismas.

Para solicitar más información pueden contactar con la Responsable de
Comunicación de Bombas Gens: anavalls@bombasgens.com
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Bombas Gens inicia una col·laboració amb EMT
per a que els escolars descobrisquen amb bus el
seu edifici modernista
31/10/18
Pròxima parada, Bombas Gens Centre d'Art. És el que diversos grups d'escolars
podran escoltar a partir d'ara en els autobusos que realitzen les rutes del projecte
Mou-te amb l'EMT. Es tracta d'un dels programes que l'empresa municipal de
transports ha dissenyat per tal d’arribar al públic més jove, i aquest curs inclou
Bombas Gens com a parada dins de la seua ruta La València modernista.
"Mitjançant acords amb entitats com Bombas Gens, es busca difondre els
beneficis de la mobilitat sostenible i donar a conèixer el servei de transport públic
municipal, al mateix temps que es descobreix als escolars punts emblemàtics de
la ciutat. Bombas Gens ens ha semblat molt interessant per ser una excel·lent
representació de la València industrial i modernista", explica Manuel López,
director de l'àrea de màrqueting d'EMT.
D'aquesta manera, diversos grups d'escolars podran conèixer de la mà de

professionals especialitzats el passat d'un edifici d'incalculable valor patrimonial,
reconvertit ara en centre d'art. "Després de l'èxit dels tallers educatius que venim
oferint, vam pensar que formar part d'aquesta proposta és una bona manera
d'ampliar l'abast de les nostres activitats dirigides a públic escolar. Ens ha semblat
molt interessant integrar-nos en un projecte que funciona molt bé, i que ens
permet posar el focus en la part modernista de l'edifici, sovint eclipsada per la
singularitat del refugi antiaeri i el celler medieval que es va descobrir durant la seua
rehabilitaci ", afirma Sonia Martínez, coordinadora d'activitats de Bombas Gens
Centre d'Art.
Aquesta iniciativa s'emmarca en la filosofia de la Fundació Per Amor a l'Art i
Bombas Gens Centre d'Art de propiciar col·laboracions entre allò públic i allò
privat per optimitzar recursos, sumar esforços i multiplicar l'abast de les mateixes.

Per a sol·licitar més informació poden contactar amb la Responsable de
Comunicació de Bombas Gens: anavalls@bombasgens.com

