
Dissabte
17 de juny de 2017
Torroella de Montgrí
Matí

Museu de la
Mediterrània
Carrer d'Ullà 27-31, Torroella de Montgrí

Tarda

La Pletera
Trobada a les 16.00 h davant l'Auditori
Teatre Espai Ter i desplaçament amb
cotxes particulars, fins a la maresma
de la Pletera, a l'Estartit

Organitza:



Després de dècades en les 
quals l’ocupació del territori era 
sinònim de riquesa econòmica, 
en els darrers anys s’ha donat 
un canvi cultural que aposta per 
la defensa del paisatge. Així, el 
paisatge és vist com un bé 
comú que cal protegir, gestionar 
i ordenar per millorar la qualitat 
de vida de la població, però 
també perquè un paisatge ben 
cuidat pot afavorir el 
creixement econòmic local. Per 
intentar fer front al llegat del 
boom immobiliari s’ha fet 
evident la necessitat de 
repensar el territori i buscar 
sistemes per recuperar aquests 
espais. En els processos de 
restauració i desurbanització, el 
món de l’art i la ciutadania hi 
tenen molt a dir.

Aquesta jornada s’emmarca en 
el procés de desurbanització i 
restauració de la maresma de la 
Pletera, a l’Estartit, i en les 
intervencions artístiques que 
busquen afavorir  la recuperació 
de la memòria del lloc i la difusió 
d’una intervenció paisatgística 
amb vocació pública.

Obert al públic general.
No és necessària la inscripció.
Entrada gratuïta.

Es lliurarà certificat d'assistència
a qui ho sol·liciti.

Les ponències seran en l’idioma 
en què figuren en el programa.

Per més informació:
Museu de la Mediterrània
info@museudelamediterrania.cat
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Benvinguda
i presentació
de la jornada
10.00 - 10.15 h

Josep Maria Rufí
Alcalde de Torroella de Montgrí

Xavier Quintana
Director de la Càtedra 
d’Ecosistemes Litorals Mediterranis 
de la Universitat de Girona i director 
científic del projecte Life Pletera

Pere Sala
Director de l’Observatori del 
Paisatge de Catalunya

Ruinas al revés
10.15 - 11.00 h

Federico López Silvestre
Professor d’Història de l’Art i 
Història de les Idees Estètiques
a la Universitat de Santiago de 
Compostel·la

Pausa-cafè
11.00 - 11.30 h

La desurbanització 
des d’una perspectiva 
metabòlica. Exemples 
i processos
11.30 - 12.15 h

Marta Serra Permanyer
Arquitecta i sòcia de l’empresa 
Cíclica

Abordar el paisaje 
desde la resta y la 
renuncia
12.15 - 13.00 h

Gonzalo Sánchez García i Verónica 
Sánchez Carrera
n’UNDO

“Lloc, memòria i 
salicòrnies”. Un cas 
per (des)fer el 
territori
13.00 - 13.45 h

Martí Peran
Professor de Teoria de l’Art de la 
Universitat de Barcelona

Debat
13.45 - 14.15 h

Desplaçament fins a 
la Pletera
16.00 - 16.15 h

Visita a la Pletera
16.15 - 18.00 h

Life Pletera
Àgata Colomer
Coordinadora tècnica del projecte 
Life Pletera

Presentació de dos 
projectes artístics a la 
Pletera
Esteve Subirah i Joan Vinyes
Artistes del projecte
“Lloc, memòria i salicòrnies”

Intervenció artística
a la caseta Fecsa-Endesa
de la Pletera
Nico Feragnoli
Artista

in situ


