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Amb motiu de la celebració del Dia de la Igualtat, l'Associació Veïnal Patraix i la 
Regidoria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de l’Ajuntament de València, han 
organitzat un passeig amb perspectiva de gènere pel barri de Patraix. Ja s'han 
celebrat en la nostra ciutat altres passejos similars en l'Av. de Port, l'Av. del Cid i en 
barris com Torrefiel i Orriols. 
 
Estes activitats estan dirigides per Eva Álvarez Isidro i Carlos Gómez Alfonso, 
l'equip encarregat de l'aplicació de la perspectiva de gènere en la revisió del PGOU 
de València, arquitecta i arquitecte, professorat de la Universitat Politècnica de 
València. 
 
El projecte ‘Jane’s Walk’ és un moviment global que s'estén a més de 220 ciutats de 
37 països amb 1.600 caminades. Els passejos ‘Jane's’ cerquen activar les idees de 
Jane Jacobs (activista que va defensar les idees dels veïns i veïnes en la planificació 
de barris i construcció de ciutats) a través de recorreguts a peu que permeten a les 
persones observar, reflexionar, compartir, qüestionar i reimaginar col·lectivament 
els llocs en els quals viuen, treballen i juguen. 
 
Jane Jacobs va ser una activista que va defensar un model urbà on prevalguera la 
diversitat i la vitalitat urbanes. No solament va defensar la calma i disminució del 
trànsit rodat privat com a motor del disseny urbà sinó que va pensar sobre quines 
eren les qualitats que feien que un entorn construït fos més útil i plaent, tenint en 
compte l'enorme varietat de les persones que l'habiten i les seues circumstàncies. 



 
Davant l'acció urbanitzadora promoguda per Robert Moses a la fi dels anys 50, que 
pretenia travessar una zona de Nova York amb una autopista, Jane Jacobs va 
defensar una ciutat per a la gent i la seua vida quotidiana, encara que en el context 
d'una gran ciutat. El seu llibre ‘La mort i la vida de les grans ciutats dels Estats 
Units’ publicat en 1961 arreplega les seues idees que parlen de capital social, amb 
els ulls posats en el carrer o en els usos primaris mixts, i que, fonamentalment, 
miren la ciutat i l'entorn habitat d'una manera diferent. Esta visió s'aproxima al 
que hui s'entén com a perspectiva de gènere. 
 
Després de la seua mort en 2006, els Passejos de Jane van sorgir com una manera 
de celebrar el seu treball i el seu llegat. Des d'aleshores fins ara, els passejos s'han 
anat estenent per tot el món i en este moment, es poden pensar com quasi un 
moviment internacional. 
 
Si vols saber l'itinerari d'este passeig que farem en Patraix dissabte que ve 9 de 
juny a les 10.15-10.30 h, mira aquest enllaç 
 
Si vols venir al Passeig de Jane per Patraix, has de saber que: 
• Hi ha 50 places, que es cobriran per ordre d'inscripció. 
• Que eixirem a les 10.30 h des de la Junta de Districte de Patraix (C/ Beat Nicolau 
Factor, 1). 
• Que el passeig durarà 2 hores. 
• Que podràs inscriure't per correu electrònic en info@patraix.org o 
per telèfon en l'A.V Patraix 963779063, el dilluns i divendres de 10,30 a 14 h o el 
dimarts, dimecres i dijous de 18 a 21 h. 
 
I si vols saber les activitats amb les quals celebrarem el Dia de la Igualtat en 
Patraix, mira ací 
 
T'esperem! 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1o98JvtmQ538fDU_pUECYcWsxuQNq--zd&ll=39.45905977080011%2C-0.39077640000004976&z=16
mailto:info@patraix.org
http://www.patraix.org/jornada-la-igualdad/

