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Pâ Café &Tapas vid Puerta del Mar 
 
 

 

 

Spansk regering, svensk tv och solidaritetsarbete 

 
Det var ett pratsjukt sällskap som träffades till Las Sveas-träff denna söndag, pâ nytt 
hos Café & Tapas vid Puerta del Mar i Valencia. Trivsamt ställe som gâr i svenska ljusa 
vârfärger. Elva blev vi runt bordet. De flesta av oss sâgs senast vid den härliga och 
tomtefina jullunchen pâ Ikea; för nâgra var det lite 
längre sedan. Alla helger har passerat, ingen 
vinter har vi haft i Valencia, sommarvärmen 
dröjde kvar länge och nu är vâren pâ väg. 
Mandelträden börjar blomma, pelargonierna brer 
ut sig pâ terrasser,  gator och torg, och den som 
har pâskilijor i krukor ser att lökarna nu tittar 
fram med lânga gröna skott.  
 
El Circo Español 
I Spanien är det full fart med eviga debatter och 
samtal och uttalanden om vem som kan – och vill 
bilda regering efter parlamentsvalet i december. 
Ett val som lämnade ett yrvaket Spanien; 
ingenting blev som det brukat bli, ingen given 
segrare, inga lätta majoriteter att försöka 
förhandla fram. Taktik och nya utspel varje dag. 
Efter att ha tittat oss hungriga pâ utbudet av pinchos, bestämt och beställt och fâtt 
dryck i glasen, kom vi igâng direkt. Högljudda och spännande diskussioner, kors och 
tvärs om vem vi skulle kunna tänka oss som ny regeringschef.  Nästan ingen av 
kandidaterna gillades av oss, alla känns fel pâ ett eller annat sätt, en del till och med lite 
farliga. Stöddiga herrar som vill dominera hellre än att leda landet. Det blir en 
spännande fortsättning. Eller nyval. Inte sâ mânga av oss har rösträtt, men vi bor ju här 
och ser och hör bra och är intresserade av samhällsfrâgor.  
 

       
                      Alicia och Monica                  Maria Mi , Nina, Birgitta, Anna-Maria                     Elina och Maud 

 
Under kvällen vädrade vi ocksâ vâr besvikelse över det svenska tv-programmet ”Pâ 
Spâret” som för en dryg vecka sedan hade ett inslag med Valencia som resmâl. Vi var 
inte nöjda med det som berättades och uttalades fel och vi tyckte inte att frâgorna som 
ställdes hade med Valencia att göra. Mânga har fâtt samma reaktioner frân släkt och 



vänner i Sverige. Kajsa var guide ât inspelningsgruppen en hel dag när de var här förra 
vâren.  Hon tyckte inte de tagit vara pâ det hon visade och berättade och de förslag till 
frâgor som hon och andra gjort. Sâ hon skrev och klagade och har fàtt svar att de fick 
byta ut frâgorna när det visade sig att en av de tävlande hade särskilda kunskaper om 
just Valencia. Snopet. Vi fick trösta oss med mera mat, prat och skratt. 

           
    Smaskiga Pinchos           Birgitta och Nina                          Maria Mö och Kajsa                         Nina o Linda i orange  
 

Titta pâ lokal 
Alicia presenterade ett förslag till en träfflokal pâ andra sidan Puerta del Mar, vid  
Plaza Sant Bult. Det är en tasca som heter Gestalginos, som normalt inte är öppen pâ 
söndagar. Ägaren, en god väninnan till Alicia, erbjuder sig att öppna för oss och svara 
för servering av dryck. Mat fâr vi ta med oss själva, dock inte alltför överdâdigt för 
köket är litet och enkelt. Alicia, Nina och Birgitta ska gâ och titta, och sâ âterkommer vi.  
 
Solidariskt arbete 
Anna-Maria berättade om ett solidaritetsprojekt som hon och hennes man arbetat med 
under ett drygt âr sedan de flyttade till Valencia. De är anställda av ett evangeliskt 
trossamfund med 300 kyrkor bakom sig i Sverige. Uppgiften är att lindra nöd och hjälpa 
evangeliska kyrkor här att engagera sig mer i samhället. Den katolska kyrkan har lâng 
tradition av sâdant hjälparbete, men nu vill ocksâ andra delta. Anna-Marias och hennes 
man har under âret slutit avtal med Consum-butiker om att hämta varor med passerat 
utgângsdatum som inte kan säljas men som självklart fortfarande är fullt användbara.  
Sedan delas dessa ut via de evangeliska kyrkornas kontakter till behövande familjer; 
det finns mânga fler än vi vill tro i Valencia, mânga sydamerikanska men ocksâ spanska 
familjer. I februari utökas hjälparbetet med att ge kurser gratis i engelska. Man hoppas 
att det ska underlätta för dessa arbetsökande att fâ jobb.   
 
Nya konsulatet 
Vi har skrivit lite fel om nya svenska konsulatet i Valencia som öppnade den 1 
december. Konsul Rafáel Ripoll Navarro har kontor pâ Calle Roger de Lauria, nr 19, 5 
piso, 460 02 Valencia.  Öppettider: mån, ons, fre kl 9.00 – 11.30 . Det var lite hit  och dit 
med adressen bâde hos ambassaden i Madrid och hos oss. Nu är det kontrollerat. Nr 19! 
Ingen skylt ute vid gatan, men inne i trapphuset finns en liten svensk flagga pâ 
namnskylten. E-post valencia@consuladosuecia.com 
 

Nästa träff  blir den 28 februari  2016. Antingen  pâ Café&Tapas vid Plaza Puerta del 
Mar 4. Eller vid Plaza Sant Bult pâ andra sidan Puerta del Mar. (I sâ fall med semlor) 

 
Vi som träffades denna gång var: Alicia, Anna-Maria, Birgitta, Elina, Kajsa, Linda, Maria Mi,  Maria Mö, 
Maud. Monica, Nina,   Sara B, Britta nu utan gips, norska Berit samt Eva och hennes bebis i magen hade 
skickat hälsningar. Birgitta skrev. Kajsa och Birgitta fotograferade. 
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