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GANDIA. LA CIUTAT MODERNISTA

Visita guiada pel centre històric de GandIa, amb
Alberto Peñín, Arquitecte.

Durant la mateixa entrarem a descobrir el Teatre 
Serrano.



Visita guiada pel centre històric de Gandia, amb d’Alberto Peñín, Arquitecte.

Durant la mateixa entrarem a descobrir el Teatre Serrano, que rep el seu nom en honor 

del músic valencià José Serrano. Inaugurat a principis del segle XX, va ser restaurat i 

reobert al públic en 2006.

10.30h_Central Park Cafè

12.00h_Teatre Serrano

01_Carrer Rausell

02_Plaça del Prado

03_Carrer Bairén

04_Carrer dels Pellers

05_Carrer Carles Ferris

06_Carrer Benicanena

07_Carrer Sant Vicent Ferrer

Organiza: Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana
Colabora: Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia
Documentación: “Arquitectura i modernitat a Gandia. Una guía d’arquitectura urbana”, Alberto Peñín, Ed. Tívoli, 2015
Maquetación: Marga Ferrer Sanchotello

activitat enmarcada en la
Setmana de l’Arquitectura 2018



Dins de la celebració de la Setmana de 

l'Arquitectura 2018, el dijous 4 es farà 

un recorregut guiat pel primer Eixample 

de Gandia, seguint les traces de la ciutat 

modernista, des del carrer Rausell fins 

al Prado i per Morán Roda fins al Teatre 

Serrano, amb una duració d'unes 2 

hores i mitja. Estarà conduït pel nostre 

company Alberto Peñín i per l'arquitecte 

municipal Pepe Colomar. 

En el Teatre Serrano, l'Ajuntament ens 

obrirà les seues portes per a veure el 

seu interior. Esta activitat l'organitza 

la delegació de la Safor del CTAV, amb 

Amèlia Morant al cap. L'eixida, serà a 

les 10,30 del matí des del carrer Rausell 

1, cantó amb Passeig Germanies i 

podrán assistir lliurement les persones 

interessades.





plaça del Prado

És la plaça de l’Eixample (1880) de Gandia i la base del seu traçat. Rep inicialment el 

nom de Plaça de Bairén i després - donat el seu ús - de Plaça del Prado. És un quadre 

de 100x100 m (el projecte inicial era menor) creuat per carreres amb eix en la Vilanova 

que el parteixen en quatre zones. En un primer moment, destinat a mercat a l’engròs 

de fruites i verdures i realitzat sobre terrenys cedits per l’alcalde Rausell. S’inclogueren 

a l’esmentat Eixample amb la resta dels horts de Moran i de Vallier i es transformaren 

en urbanitzables.

Al 1904 es projecta urbanitzar-la. Al 1931 es col.loquen cobertes de ferro i fibrociment 

en dos dels quatre quadres. La seua coberta inicial va ser projectada per l’arquitecte 

municipal J. Aracil (1925), encara que la va canvar el seu substitut José Pedrós. Al final 

de l’any 80, en inaugurar-se Mercagandia al polígon Alcodar, perd la seua funció i 

l’ Ajuntament decidí deixar la plaça lliure i situar en el subsòl un gran aparcament. 

Per urbanitzar la plaça com espai obert, imbuit per la “nova modernitat”, es convoca 

un concurs que guanyen els arquitectes Otegui, Gisbert, Roche i Morera amb la 

constructora ECSA i s’inaugura el 2010 amb presses i una defectuosa execució. La 

Corpora-ciò de 2011 ho canvia sota la direcció de l’arquitecte municipal Iñaqui Belda. 

S’acaba el 2014, amb una nova oferta d’usos, nous paviments, una pseudoporxada 

perimetral, un espai per a jocs i un dels 4 quadres cobert i tancat per a botigues. 

Aconsegueix un bon èxit de públic, revitalitzant la plaça, tot i que el fals historicisme 

d’elements i formes exteriors és evident. L’edificació que l’envolta està desordenada i 

no té interés.





Teatro SerranoEl 1925 s'inaugurà el Teatre Serrano, 

seguint el projecte de Salvador Donderis, 

arquitecte que havia fet abans la Casa 

González (Fitxa 21), promoguda pel 

l'empresari privat Silvestre Furió. L'altre 

teatre de Gandia era el teatre Principal-al 

carrer duc Carles de Borja-de propietat 

municipal. 

Es va afegir una nova edificació cap al 

Passeig a l'antic Teatre Circo, situat al 

fons de la parcel.la des de 1910. El Teatre 

havia canviat en 1912 el seu nom pel del 

músic de Sueca i tenia 1.178 localitats. 

L'estil modernista encara es conserva a 

la façana i coronació, en la qual destaca 

la composició simètrica en finestres i 

remats corbats, formant ventalls més 

grans. 

Cal destacar la ferralla exterior i els 

taulells, modernistes. És el contenidor 

cultural i social de Gandia per excel-lència. 

El Tetare-Cine Serrano el compra 

l'Ajuntament en 1992 i realitza la seua 

remodelaciò integral, amb projecte 

de l'arquitecte Horacio Fernández del 

Castillo, acabada en 2006, amb un 

pressupost de 7,5 millions €, que rep 

finançament del Ministeri. 

Té capacitat per a 604 persones, respecta 

la façana modernista i reforma totalment 

l'interior, afegint, amb una arquitectura 

moderna diferencuada, un nou escenari, 

els vestidors, les oficines, el vestíbul i 

tots els serveis i instal.lacions.
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