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Entrant
L’objectiu de Tastets de Patrimoni és donar a conèixer
de primera mà, i posar en valor així, el patrimoni de les
comarques de Tarragona a través de la presentació de rutes
culturals. Aquestes, formades per elements, recursos o
institucions patrimonials, es realitzen sempre a la Biblioteca
Pública de Tarragona i van a càrrec dels centres d'estudis
que en són els autors o bé els impulsors. També els centres
d’estudis s’encarreguen de guiar i acompanyar el grup en el
moment de les visites i de la realització de la ruta.
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Primer
Els Muntanyans : El patrimoni natural de
Torredembarra

Dijous 17 d’octubre a les 19 hores
Conferència a càrrec de la doctora Elisenda Forés Planells, biòloga
especialitzada en gestió de zones humides. Com a professora del
Departament d'Ecologia de la Universitat de Barcelona ha publicat
nombrosos articles de recerca en revistes d'àmbit nacional i internacional
sobre aquesta temàtica. Ha dirigit nombrosos treballs de recerca
limnològica en el delta de l'Ebre. Actualment és la tècnica responsable del
projecte Avaluació ambiental de l'espai Natural dels Muntanyans" a
l'Ajuntament de Torredembarra.
En el decurs de la sessió es descriurà la singularitat d'aquest espai
natural, de petites dimensions però, alhora, d'una gran importància
ecològica i social, per ser una de les poques zones humides del litoral
català on s'ha donat la confluència de collectius
socials i de
l'administració, local i autonòmica, sumant treball par a
la seva
conservació i millora. Es descriurà la singularitat de la flora i fauna, però
es posarà un especial interès a remarcar la condició de zona humida
salabrosa, on la barreja d'aigua dolça i salada dóna lloc a un mosaic
d'hàbitats que permet una elevada diversitat d'espècies. I, com no pot ser
d'una altra manera, s'analitzarà la influència humana i el grau de
coneixement actual d'aquests valors que té la ciutadania que s'hi endinsa,
bé sigui per anar a la zona de balneari o simplement a gaudir de la
d'aquest patrimoni natural local.

Els Centres d’estudis d’Altafulla i Sinibald de Mas de Torredembarra amb el
Centre d'Anàlisi Integral del Territori, grup de recerca del Departament
d’Arquitectura de la URV, han engegat un projecte d’anàlisi d’una desena de
construccions com a primer pas per un projecte de recuperació. El CAI té com
objectiu ordenar i generar aquelles dades que permetin una anàlisi de l'entorn
arquitectònic, urbà i paisatgístic de Tarragona. EI coneixement de les
singularitats de l'entorn, són la base per generar una diagnosis que possibiliti
actuar amb eficiència als nostres
pobles i ciutats. La presa de dades
amb paràmetres científics dels
elements que estructuren el
territori, serà allò que a mig termini
possibilitarà actuacions
arquitectòniques, socials i culturals
del territori.
Per tal de conèixer el passat
recent de la arquitectura a les
terres de Tarragona, varem decidir
documentar l'arquitectura de les
dècades 50, 60 i 70 que per seva proximitat en el temps, i atès el context
polític on es va desenvolupar es troba ara en l’oblit. L'arquitectura d'aquest
període va fer seva bona part dels ideals del moviment modern i avui els
podem observar amb una qualitat extraordinària, estranyament allunyada de la
qualitat política i social on es va a desenvolupar.

Postres
Sortida cultural a Torredembarra: el Muntanyans i els
Quatre Motels de J. Sostres.

Dissabte 14 de desembre

Segon
L'arquitectura del Moviment Modern: Altafulla i
Torredembarra 1950-2010

Dijous 28 de novembre a les 19 hores
Conferència a càrrec de l’arquitecte Manel Ferrer, professor de l’Escola
Tècnica Superior d'Arquitectura (Universitat Rovira i Virgili).

Visitarem la Platja de Torredembarra. Els salats, els salobrers i els
muntanyans, tres elements diferenciats, són una de les darreres mostres del
paisatge natural típic de la costa meridional catalana. Per aquest motiu, en el
seu moment van ser inclosos en el Pla d'Espais d'Interès Natural. La platja
mostra el que durant segles va ser la costa catalana, fins no fa més de 50
anys. És una part excepcional del nostre patrimoni natural amb espècies
úniques.
Després de dinar visitarem els Quatre Motels, obra de l’arquitecte J. M.
Sostres Maluquer, mostra molt valuosa d’arquitectura amb línia i factures
modernes. És també uan mostra tangible de l’oportunitat del projecte de
recuperació dels Centres d’estudis d’Altafulla i Torredembarra i l’EAR.

Places limitades. Inscripcions obertes.
Preu: 25 euros

