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El projecte Les empremtes del caminar III pretén ser una acció artística i colectiva de reconciliació amb l’entorn natural.L’acte
de caminar com a ferramenta de configuració del paisatge és, també, una forma d’art autònoma, un instrument estètic de 
coneixement i comporta la modificació física de l’espai travessat que passa a convertir-se en una intervenció regeneradora.



¿Qué?

L’acció consisteix a eixir de l’ermita del Carraixet a Tavernes Blanques fins a
la platja d’Alboraia, el dia 9 de Maig de 2020, a les 10h.

Durant el recorregut arreplegarem el fem que trobem. L’arribada a la platja
indicara la meitat del recorregut, deixarem el fem al punt de recollida de
residus, documentarem tot el procés i tornarem pel costat d’Almàssera fins
l’ermita de Tavernes seguint amb la recollida de fem.

Finalitzarem l’acció deixant tot el fem al punt de recollida i tornant a
documentar el moment.

El recorregut és de sis quilometres anar i tornar i no ofereix cap dificultat,
pel que aquesta ruta està recomanada per a tota mena de públic.

El fet de recollir i classificar el fem ens ajudara a canviar els nostres hàbits
de consum i a pensar que un desenvolupament sostenible és
imprestindible en aquest moment.

Caminar está al abast de quasi tots, posar un peu davant de l’altre i avançar,
nomes cal repetir el gest i l’espai és transforma amb els nostres pasos.

Caminar és a més d’una pràctica artística, un projecte d’investigació pel
que fa a la relació de l’home amb la natura.



¿Per què?

Els impactes que rep el medi natural d’aquesta zona són molts i els seus efectes, devastadors sobre la fauna y flora.
Volem denunciar la falta d’empatia amb la natura dels vianants, així també com indústries, que llancen el seu fem, posant en perill
una zona de gran valor ecològic.
Aquesta proposta pretén aconseguir que els espais de l’art i de la vida compartisquen el tènue tall que dibuixa l’horitzó i connectar
a l’individu amb la natura, estar dins del paisatge, viatjar en el.
Volem convidar a la ciutadania a recuperar el medi natural que envolta els pobles de Alboraia, Almàssera i Tavernes Banques,
concretament la zona del Barranc del Carraixet, per a gaudir tots la seua natura.



¿On?

El Barranc del Carraixet, un recurs natural, carregat d’història que durant segles
ha tingut gran influencia en la cultura dels pobles on té presencia. Alboraia,
Tavernes Blanques y Almàssera están dins del recorregut proposat.

El valor ecològic del Carraixet, ve definit per la vegetació i la fauna, tipificades en
certes àrees al llarg del seu curs, creant una tipologia característica i única al
voltant de l’horta.

En el seu llit es detecta la presència de comunitats vegetals i animals
característiques de les zones humides.

L’espai entre el barranc del Carraixet i la platja de la Patacona constitueix un
reducte natural que conserva la platja, les dunes i la vegetació autòctona sent
l’ultima franja costanera sense urbanitzar del municipi d’Alboraia.

Conserva l’encant tipic del litoral mediterrani, trobant-se a la desembocadura
del Carraixet, l’ermita dels Peixets.

S’han detectac 131 espècies d’ocells, I des del punt de vista conservacionista és
molt important perque allotja, durant diferents períodes del cicle vital, a un bon
nombre d’espècies protegides.



¿QUI?

La idea de caminar i netejar les vores del Barranc del Carraixet, parteix de Kitapardo, artista multidisciplinar graduada en Belles Arts, que
busca plasmar en el seu treball, la relació de l’individu en el seu entorn, fomentar el respecte per la natura i pendre consciència de
l’esgotament dels recursos de la biosfera.

Kitapardo Intenta aprofundir en l’acte de caminar com acte creatiu i com a obra en si mateixa perquè caminar és una manera d’obrir-se al
món que ens envolta, el camí pot considerar-se un lloc des del qual transformar l’espai, a més d’una forma activa de meditació que
requereix una sensorialitat plena.

El caminar ens ajuda a crear, a interessar-nos per l’elemental, gaudint sense pressa del temps.

Mentre caminem dins del paisatge ens embolica un silenci que ens proporciona un immens sentiment d’existir, és un camí que ens porta
cap al nostre jo.



Curriculum

2019
Performance, Bienal de valencia vella oberta Lapassa, Centre del Carmen, Valencia.  
Happenig Lapassa, La casa encendida ,Madrid.
Happening Lapassa, eco-identitat, comisariado por Ana Tomás en feria internacional Iberflora 2019, Paterna, Valencia.
Exposición Caminar, Arte y Naturaleza II en centro sociocultural de Cortes de Pallás, Valencia.
Exposición Caminar, Arte y Naturaleza, comisariada por Martillopis, Alqueria de Barrinto, Parque de Marchalenes, Valencia.
Acción regeneradora y restauradora de las aldeas de Cortes de Pallás comisariada por Martíllopis , Son las Huellas del caminar II, Cortes de Pallás , Valencia.
Defensa y Obtención del Grado en BBAA por la Universitat Politécnica de Vaencia.l
2018
Participación en el tercer Ciclo d’Art d’Acció.Performances de Maria Jesus Cueto y Pepe romero.Claustro Gótico del Museo del Carmen, Valencia.
2017
Cordura, performance Lapassa, Mención de honor de la III bienal de las Artes de Valencia, Ciutat Vella Oberta 2017, La Nau, Valencia.
Pon un pobre en tu mesa, Happening grupo Lapassa, realizado dentro del festival de Intramurs, En Cru, Meson de Morella, El Carme, Valencia.
Tic,Tic, Plas,Plas, performance realizada por Lapassa, en el Espai d’Art Contemporani “El Castell de Ribarroja del Turia. Valencia.
L’Origen, performance en espacio Bosquearte, comisariado por Ana Tomás, en la 46ª fira Internacional de Iberflora 2017, Paterna, Valencia.
L’Ultim Naixement, participación en la performance de Souad Dounibi, Circle D’art d’acció, Centre del Carmen.Valencia.
Res fugit, Happening Lapassa.Centre del Carmen,Valencia.
No et quedes fora, a les balconades. Happening Russafa. Valencia.
Petjades. Performance. Dia del alumni.UPV.Valencia.
A les balconades, Russafa, Valencia.
A dorem el fem, Dia del Alumni UPV.Valencia.
Colectiva solidaria Refugiarte.Museo del Carmen .Valencia.
Happening Terra Herma,Lapassa.Vesos. Festival Valencia Escena Sostenible.Las Naves
Colectiva grabado Texturex, Art Libris, Barcelona.
Happening Surcos..Lapassa. Casa de la cultura Quart de Poblet.
Colectiva de grabado Les Petjades grafiques.Casa de la Cultura Quart De Poblet.
Happening Destierra. La pasa. Obrint Balcons. Calle Denia. Russafa. Valencia.
Colectiva grabado Texturex.Stand L’horta Gráfica.Arco.Madrid.
Colectiva FEM fotografía-ETSA, Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Valencia.
Exposición Homenaje a Dadá. Xilografía.Fata Morgana.Valencia.
Happening Pensamiento único .Lapassa. ETSA. Valencia.
Fira D’art compromes .Palau Comtal de Cocentaina. Alacant.
2016
Happening Plañideras.Lapassa Sporting club Russafa , Valencia.
Colectiva fira d’art Desembre . Sporting club Russafa. Valencia.
Happening L’horta Record.Lapassa.Casa de la cultura de Alboraya.Valencia.
Happening Bosquearte. Lapassa. Casa de la cultura .Betera.
Happening Desayuno con diamantes.Lapassa.Centenario DadaistaSporting club Russafa.Valencia.
Happening Vivencias Radicales. Lapassa. Sporting club Russafa. Valencia.
2015
Colectiva Fira d’art Desembre Pinta Be.Sporting Club Russafa . Valencia.
Happening Detournament.Colegio Oficial Decoradores e interioristas. Las Naves.Valencia.
Happening Foodtres Fotre’s. Festival intramurs. Mercat Mossen Sorell .Valencia.
Colectiva Grabado y Xilografía . Intramurs ,Mercat Mossen Sorell.Valencia.




