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Setembre - novembre 2016

TALLERS-DEBATS

La plaça de la Reina des de i per a les persones 
Dilluns 17 d’octubre de 18h a 20h i dimecres 19 d’octubre de 12h a 13h

L’objectiu d’aquest taller és prendre consciència de la futura Plaça de la 
Reina com un possible espai de la nostra vida quotidiana. En eixe sentit, 
reconèixer les qualitats i elements que hauria d’incorporar el disseny i la 
gestió de la mateixa; ¿podria la futura Plaça de la Reina formar part de la 
nostra vida quotidiana?, ¿de quina manera?, ¿quines necessitats tenim 
respecte a ella?, ¿quins problemes detectem?, ¿qué proposem?

Mirades diverses sobre un mateix espai: La plaça de la Reina a debat
Dilluns 24 d’octubre de 18h a 20h i Dijous 28 d’octubre de 18h a 20h

L’objectiu d’aquest taller és treballar al voltant de les diverses propostes 
realitzades i poder passar d’una mirada individual, a una mirada col·lecti-
va, per a decidir entre tots i totes les possibles solucions per a millorar la 
plaça. En aquesta sessió es treballarà entorn de qualitats urbanes inclu-
sives que permeten incorporar la diversitat i la vida quotidiana al disseny i 
gestió de la plaça.

Lloc: Mesó de Morella, Carrer de l’Hostal de Morella, 2. Valencia
Aforament limitat. Inscripcions a la web participareina.valencia.es 

o cridant al 962 082 602 / 537



1  Plaça de la Mare de Déu
2  Plaça de la Reina 
3  Plaça del Miracle del Mocaoret 
4  Plaça Rodona 
5  Plaça del Mercat 
6  Plaça de la Ciutat de Bruges 
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RECORREGUT URBÀ AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

El recorregut pretén, d’una banda, entendre la Plaça de la Reina no com 
quelcom aïllat sinó com a part d’un context urbà i social, i d’altra banda, 
visibilitzar les experiències de vida quotidiana de divers grups de dones 
i col·lectius que viuen aquest context.

Ens veiem el dimecres 26 a les 12h a la Plaça de la Mare de Déu
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