Rutes dinamitzades amb bicicleta
Pedalejant amb Dones de Cièncias s’emmarca
dins del projecte Dones de Ciència. Proposa
tres recorreguts per una selecció dels murals
desenvolupats en el projecte de la Universitat
Politècnica de València i Les Naus. Des d’un
enfocament humanista, científic i feminista i una
mediació cultural, t’acompanyem en el descobriment
de les científiques representades en el projecte
Dones de Ciència i en la immersió en els diferents
barris on s’assenten, propiciant un diàleg únic entre
gènere, art, ciència i la ciutat de València.
Les tres rutes Pioneres i valentes!, Arrels i històries
de resiliència i Contrastos a la ciutat: La ciència i la
vida seran guiades per expertes dinamitzadores
i una persona encarregada de la seguretat viària.
Es realitzaran dos de les rutes per dissabte,
rotativament, una en horari de demà i una altra en
horari de vesprada, els dies 24 de setembre, 1, 8, 22 i
29 d’octubre, 5, 12, 19 i 26 de novembre. Són d’accés
lliure i gratuït prèvia inscripció, i amb la teua pròpia
bicicleta.
La informació ampliada del
projecte Dones de Ciència
i la inscripció a les rutes
dinamitzades amb bicicleta
es pot trobar en la pàgina
web del projecte accedint a
través d’un codi QR.
Dones de Ciència és un projecte desenvolupat per la
Universitat Politècnica de València (UPV) i Les Naus,
centre d’innovació social i urbana de l’Ajuntament de
València, amb la col·laboració de la Fundació Espanyola
per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), dedicat a
visibilitzar, identificar i posar en valor el treball en ciència
i investigació realitzat per dones al llarg de la història i en
el present.

Contrastos a la ciutat: La ciència i la vida
9 KM

Ruta DIFÍCIL

(Ana Freire, Concepció Aleixandre, Nuria Oliver, Jane Jacobs, Pilar Mateo)

1

2

3

Anna Freire
Artista: Mª Antonieta Canfield

CEIP Tomás de Villarroya
Avda. Doctor Tomás Sala s/n (Des de la higuera).

4

Jane Jacobs
Artista: Hyuro

5

Pilar Mateo
Artista: Alba Fabre

Concepció Aleixandre
Artista: Virginia Bersabé

CEIP Rodríguez Fornós
C/ Mare de Deu de la Cabeza, 26.

Núria Oliver
Artista: Alicia López “Sucri”
CEIP Gaspar Gil Polo
C/ Miguel Paredes, 5.

C/ Marqués de Caro, 16 (Façana
d’edifici).

Museu de Cièncias Naturals de València
C/ del General Elio (Jardins de Vivers).

Amb aquest projecte, els murs dels nostres carrers i
centres escolars es converteixen en museus a l’aire lliure
en els quals la ciutadania pot descobrir o redescobrir a
algunes de les científiques més destacades de la història
i també de l’actualitat, a través de murals realitzats per
dones artistes.
El projecte té com a objectiu generar consciència crítica
respecte a la igualtat entre dones i homes en la ciència
i la tecnologia, i fomentar vocacions en aquestes àrees
entre el públic infantil i juvenil, principalment en xiquetes
i adolescents, servint-se de l’art urbà i la innovació, per a
posar-les al servei de la justícia de gènere.

*Recorregut suggerit, es pot recórrer un camí alternatiu
sempre que es visiten els punts marcats en l’ordre indicat.

Si ho prefereixes, pots fer les rutes en format lliure,
amb el material documental que posem a la teua
disposició en la pàgina web, amb els mapes de
les rutes, la informació dels diferents murals i la
proposta de mediació de cadascuna de les rutes.
Si tens alguna consulta concreta, pots escriure a:

inscripcions@donesdeciencia.es

Normes de circulació i seguretat.
Si realitzes les rutes amb bicicleta, tant de manera
guiada com per lliure, s’han de tindre en compte una
sèrie d’indicacions:
Respecta les normes de circulació, per carretera
i per carril bici. Les persones peatones tenen
preferència sempre, i és important que cuidem
del nostre benestar, el del grup i el de la resta de
persones que habiten els carrers.
És primordial respectar l’ecosistema i els ritmes
dels barris en els quals ens endinsem. Aquest
projecte promou la convivència amb el veïnat; es
mereix sentir-se fora de perill, no envaït.
Cuida’t i cuida a la resta del grup (tant
acompanyants en una ruta guiada com
acompanyants que pugues tindre en una visita
lliure). Protegeix-te de la calor i el fred i, si et
trobes malament, necessites parar o passa
alguna cosa fora del normal, comunica-ho a la
resta del grup i/o persones que t’acompanyen.

Pioneres i valentes!
4 KM

Ruta FÀCIL

(Hedy Lamarr, Josefina Castellví,
Sófia Kovalévskaia, Ada Lovelace)

1

Hedy Lamarr
Artista: Carla Fuentes

2

Josefina Castellví
Artista: Cachete Jack

Las Naves
C/ Juan Verdeguer, 16.

C/de la Barraca, 105.

Arrels i històries de resiliència
6 KM

Ruta MITJÀ

(Valentina Tereixkova, Margarita Salas, Anna
Lluch, Hipàtia d’Alexandria, Mae Jemison)

1

2

Valentina Tereixkova.
Artista: Alba Trench

Universitat Politècnica de València
Vestíbul de l’edifici Nexus
Camí de Vera, s/n, Edifici 6G.

Margarita Salas
Artista: Lula Goce

Universitat Politècnica de València
Edifici de rectorat
Camí de Vera, s/n Edifici 3A.

3

Anna Lluch
Artista: Dafne Tree i Ana Langeheldt

4

Hipàtia d’Alexandria
Artista: Milu Correch

5

Mae Jemison
Artista: Galletamaria

Centre de salut Benimaclet
Façana que dona al carrer Músic Magenti.

Consultori auxiliar Arquitecto Tolsá
C/ Duc de Mandas – C/ San Vicent de Paül.

CEIP Torrefiel
C/ Erudito Pagés, 1.

3

Sófia Kovalévskaia
Artista: Julieta XLF

4

Ada Lovelace
Artista: Elisa Capdevila

Zona Santiago
C/ de Tramoyeres, 44.

IES Serpis
C/José María de Haro, 63.

