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Taller al voltant de la presencia de la infància a l’espai públic,

les seves formes d’interpretar el fet urbà i d’apropiar-se dels espais.



ARXIU ALÍCIA
A ON ESTÀ LA INFÀNCIA A LA CIUTAT?

Proposta de Maria Muñoz Duyos i Marta Fonseca

Taller adreçat a professorat, estudiants d'art i d'altres disciplines i públic en 

general interessat en la relació de la infància amb l'espai públic.

CONEIXEREM el programa Arxiu Alícia: infància, experiència i espai públic, que 

vol rescatar les formes que els xiquets i xiquetes tenen d'interpretar, viure i 

apropiar-se dels espais.

REFLEXIONAREM, de forma ac�va i performa�va, sobre la presencia de la 

infància a l'espai públic a les ciutats. A través de diferents veus que s'han 

interrogat pel rol i la presència de la infància a la ciutat. Veus i pràc�ques 

relacionades amb l'ac�visme urbà, l'urbanisme, l'art, les ins�tucions culturals, 

etc.

EXPLORAREM I ASSAJAREM, a la plaça de Lo Pa�, possibles formes de 

transformar l'espai. Fórmules que convoquin l'ac�vitat de la infància i que ens 

situïn en el gest de recrear i restaurar el vincle entre els desitjos i necessitats 

del món adult i dels infants. 

 

 

 

 

 

 

Maria Muñoz Duyos es cofundadora de l'agència Urbanitas Berlin-Barcelona 

(www.urbanitas.eu) amb seu a les dues ciutats. La seva tasca professional es desenvolupa al 

voltant dels processos ar�s�cs i l'educació vinculats a l'anàlisi del territori i a la producció 

cultural. Creadora del programa Arxiu Alícia: infància, experiència i espai públic.

www.arxiualicia.com

Marta Fonseca Salinas és arquitecta per la Universitat Nacional de Medellín, Colombia. Des 

de 1990 viu a Barcelona i col·labora en la redacció de projectes arquitectònics amb diversos 

grups de treball. Des del 2005, treballa amb el Col·lec�u Punt 6 en la implementació i aplicació 

de la perspec�va de gènere en el projecte arquitectònic i urbà en els àmbits de: par�cipació, 

formació, reivindicació i inves�gació.

h�p://punt6.org

Us proposem un taller d'urbanisme sensible, atent i sub�l, enfocat a la 

convivència i co-presència d'usos, ac�vitats i ges�ó de l'espai públic.
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