El Camí brancal de l’Eixample de València

Senyalització i avisos
No hi ha senyalització d’El Camí. Al web com a la traça Wikiloc, trobareu un mapa
detallat amb cada punt d’interès i nom de carrer. La ruta comença vora el mercat i
acaba a la plaça d’Alfons el Magnànim. En ser 11,4 km de llarg, es pot recórrer
còmodament en 4 hores a marxa relaxada sense visites. L’Ajuntament (sala de Cristall,
el balcó i el museu històric dl-dv 8.00–15.00h), el col·legi d’Art Major de la Seda (6€,
dt-ds 10.00–19.00h dg 10.00–15.00h i 18.00–20.30h) i la plaça de Bous (dl i ds 10.00–
14.00h però dt–dv 10.00–19.00h) organitzen visites turístiques de 30–60 minuts.
Recomanem entrar a l’estació del Nord per veure els frescs de la sala d’espera (dl-dg
8.45–22.00h) i a Correus per veure la vidriera (dl-dv 8.30–20.30h ds 9.30–20.30h), com
també el mercat de Colom, avui un centre comercial a l’aire lliure (dl-ds 7.30–2.00h).
Totes les esglésies es poden visitar en horari de culte però destaquem Sant Joan del
Mercat, Sant Agustí i Sant Vicent de la Roqueta, el convent del qual s’està rehabilitant
però l’església és visitable.
Els mercats de Russafa i de Jesús conserven l’ús original (dl-ds 7.00–15.00h). L’antic
mercat d’Abastiments (dl-dv 8.45–14.45 i 16.45–19.45) i l’hospital dels Folls (dl-dv
9.00–20.30h) són avui biblioteques publiques. També es pot visitar el trinquet de
Pelayo (dl, dt, dc i dv 8.00–16.00h), el casal i teatre del Micalet (dl-dv 11.00–24.00h).
De la Finca Roja, l’edifici dels Dracs i els altres edificis modernistes, només es poden
visitar-ne el portal. El convent dels Àngels i de Jesús atenen visites només a petició
individual. L’IES Lluís Vives i l’escola d’Artesans de Russafa són centres educatius i per
tant, cal concertar-ne visita. La torre de l’Hort és avui un restaurant. El banc de
València és avui seu de la Caixa, visitable en horari comercial. L’ateneu mercantil es
pot visitar a petició personal. Els teatres Principal i Rialto només són visitables com a
audiència d’una obra.
Àngel Guimerà (línies 1, 2, 3, 5 i 9 del metro) i Colom (línies 3, 5, 7 i 9 del metro) són
les parades més a prop de l’inici i final de la ruta. Les línies 1, 2 i 7 de metro serveixen
Patraix i la Roqueta, mentre que la xarxa d’autobusos municipals cobreix tota la ruta.

