Edifici Bombas Gens:
Espais exclusius
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L’EDIFICI
BOMBAS GENS

Bombas Gens va ser una inusual

La rehabilitació va sorprendre

va alçar un arquitecte de la burgesia,

patrimonial: un celler subterrani

fàbrica de bombes hidràuliques que
Cayetano Borso di Carminati, en

1930. És una joia de l’Art Déco, un

dels pocs exemples d’arquitectura
industrial de la dècada dels trenta
que es manté en peus.

Els impulsors de la Fundació Per

Amor a l’Art van invertir dos anys a

rehabilitar-la, obra que va acabar en
el 2017, i que suposà la tornada a

la vida d’un edifici ben emblemàtic,
una vida ara bolcada en l’art, la
investigació i la solidaritat.

amb dos elements de gran valor
del segle xv d’una antiga alqueria

i un refugi antiaeri construït durant
la Guerra Civil espanyola.

La part posterior acull un jardí

també modernista i la important
peça escultòrica site specific de
Cristina Iglesias, A través.

El conjunt de tots elements fa
de l’edifici de Bombas Gens,

declarat bé d’interés cultural per

l’Ajuntament de València, un espai
únic i singular a la ciutat que

combina el patrimoni industrial

amb l’art, la història, l’acció social
i la investigació.
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SALA
WILSON

ACCÉS
PRINCIPAL

SUPERFÍCIE

53 m

2

CAPACITAT
27 en còctel
18 en U
06

Espai que es troba situat en
una de les naus annexes al
centre d’art. La sala té entrada
independent i directa des
del pati. Disposa d’un equip
audiovisual i sistema de
videoconferència, i de taules
i cadires, la qual cosa fa que siga
un espai ideal per a reunions
i presentacions d’aforament
reduït. La sala es pot combinar
amb xicotetes zones exteriors
enjardinades, perfectes per a
acollir coffee breaks i còctels
com a complement a les
reunions i presentacions.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
RACK 60X60

Altaveus

Blueray PIONEER

Webcam

Amplificador CLOUD

Nevera “minibar”

Splitter

Cafetera Nespresso

TV SONY 75”
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NAU 0

ACCÉS
PRINCIPAL

SUPERFÍCIE

148 m

2

CAPACITAT
74 en còctel o teatre
50 en banquet
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
RACK 60X60

Mesclador de so DENON

Blueray PIONEER

Projector PANASONIC

Amplificador BOSE

Monitor LG 32”

Splitter

4 altaveus en sostre BOSE

Espai polivalent amb entrada independent i directa
des del pati. Està dotat amb projector i sistema
audiovisual ideal per a reunions, seminaris, rodes
de premsa, presentacions i altres activitats de format
mitjà. També es pot combinar amb zones exteriors
perfectes per a acollir coffee breaks i còctels com
a complement dels actes.
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PATI

ACCÉS
PRINCIPAL

SUPERFÍCIE

509 m

2

CAPACITAT
400 en còctel
150 en banquet
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El pati és l’espai més emblemàtic de l’edifici Bombas Gens. Accedint

per la frontera principal art déco i després de traspassar l’excepcional

claraboia del llindar, flanquejat per unes portes de fusta ben singulars
restaurades també amb tot l’encant de l’Art Déco, es troba este

espai exterior ideal per a còctels i recepcions de benvinguda a actes
organitzats en altres zones de l’edifici.
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CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES
22 focus Naboo
6 focus pilastra

JARDÍ

ACCÉS
PRINCIPAL

SUPERFÍCIE

1.142 m

2

CAPACITAT
350 en còctel
200 en banquet
12

Espai evocador de l’època en què es va construir

Bombas Gens, que hereta la tradició modernista de
l’arquitectura per a crear un jardí frondós i colorista.
A més de les més de cent espècies botàniques que

hi ha, també hi ha una important peça escultòrica site
specific de Cristina Iglesias, que envolta el lloc amb

el murmuri de l’aigua, cosa que fa que siga un lloc ple
d’encant, exclusiu i únic per a acollir presentacions,
còctels i sopars de gala.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
100 focus de tipus Kirk, Naboo i pilastra repartits
per tot l’espai
Rack amb reproductor CD/USB, mesclador, reproductor
SONOS, 2 amplificadors i limitador de potència
2 altaveus subwoofer i 14 altaveus repartits per tot l’espai
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CELLER

ACCÉS
PRINCIPAL

SUPERFÍCIE
CAPACITAT
25 en còctel

39 m

2

Celler medieval pertanyent a una antiga alqueria ja
desapareguda i que es va descobrir durant les obres de
rehabilitació de l’edifici. Una joia de finals del segle xv que
té accés des del jardí, que fa que siga un espai molt exclusiu,
ideal per a tastos i còctels d’aforament reduït.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Projector
Altaveus amplificats
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Aquest és un projecte de la Fundació

L’àrea social es preocupa de

familiar i sense ànim de lucre

principalment menors en situació

Per Amor a l’Art, fundació privada,
l’objectiu de la qual és compartir i

sensibilitzar a través de tres àrees:
d’art, social i d’investigació.

les persones més necessitades,
de vulnerabilitat, i en busca el

benestar atenent les necessitats
bàsiques que tenen.

L’objectiu de l’àrea d’art és contribuir

L’àrea d’investigació es dedica

en la societat. Per a aconseguir-ho,

relacionats amb la malaltia de Wilson

a augmentar la sensibilitat artística
ha creat Bombas Gens Centre

d’Art on posa la col·lecció d’art

contemporani «Per Amor a l’Art»
a disposició del públic.

a estudiar i divulgar aspectes
i altres malalties rares.

Des de juliol del 2017 la Fundació
Per Amor a l’Art desplega la seua
triple activitat a la seu: l’edifici

Bombas Gens. Per la necessitat de
generar sostenibilitat, posem en

marxa una línia de lloguer d’espais

per a esdeveniments en les nostres
espectaculars instal·lacions.
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INFORMACIÓ I CONTACTE
El conjunt de l’edifici és accessible

per a persones amb problemes de

EDIFICI
BOMBAS GENS

mobilitat i tots els espais disposen

de connexió wifi. En diversos punts
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Bombas Gens es troba

situada a l’avinguda de

Burjassot, número 54-56,

de València, en el barri de

Marxalenes. L’edifici es troba
a uns deu minuts passejant

Encara que es tracta d’un projecte independent a la Fundació
Per Amor a l’Art, dins del conjunt arquitectònic també es troba
situat el restaurant de Ricard Camarena, que compta amb dos
estreles Michelin.

del barri del Carme i del

centre de la ciutat. Diverses
línies d’autobús públic i el

metro faciliten l’accés fins a

Hi ha la possibilitat de contractar el servici d’àpats (càtering)
de Ricard Camarena per als actes fets en l’edifici Bombas Gens.

Bombas Gens.

Per a més informació: eventos@ricardcamarena.com
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CONTACTE
eventos@bombasgens.com

Metro
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www.bombasgens.com
Túria
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EXPOSICIONS
ACTIVITATS
EDUCACIÓ
PATRIMONI

