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EXPOSICIÓ RINNOVARE O MORIRE 
 
Reflexions sobre el procés de transformació a la ciutat 
Reus i Tarragona: propostes, projectes en curs i treballs de taller (Ur
 
Exposició: del 12.9.05 al 21.10.05_ 
Sala d’Exposicions CoAC Tarragona 
 
Dijous 15 de setembre a les 20h 
Presentació a càrrec de  Manuel de Solà-Morales  
Sala d’Actes CoAC Tarragona 
 
 
La ciutat, invent magnífic i complex, precisa una continuada dosi d’inter
modernitat necessària per mantenir-se viva. Intervencions subtils o tra
ciutat perennement a prova. És en la capacitat d’absorbir aqueste
estranyes i convertir-les en quelcom propi on la seva vitalitat es demos
Innovate or die. És una mirada sobre la ciutat i el temps, i alhora una
maneres d’intervenir, d’usar el temps a favor, catàleg-relació, de maner
sobre formes actuals d’intervenció. 
 
L’exposició proposa presentar alhora projectes urbans d’intervenció a d
curs, propostes absents i la reflexió explicitada, a cinc llocs de les c
Urbanística VI de l’ETSAB. 
 
Els temes, la reutilització monumental, la rehabilitació de la residència, la
reformes viàries o la implantació de nous usos, entesos com alguna cosa
en cada cas, son analitzats i comprovats sobre dues ciutats “models” pro
A Tarragona, el barri vell “Part Alta”, segregat topogràficament de la ciu
romanes el condemnen a una consideració gairebé exclusiva de reut
impedeix la restauració tipològica o les reformes viàries. A Reus, on
centralitat, es contraposa a un escàs valor històric, les reformes viàries, la
la introducció de noves tipologies, pot desfigurar-la fràgil forma de la ciuta
 
 
 
 
Podeu descarregar el dossier de premsa i imatges: http://www.e-coac.org
 
Per a més informació:  
Departament de Comunicació Demarcació de Tarragona del CoAC: Iolanda Vivan

 977 249367 / : cultura.tar@coac.net 
Sala de Premsa: http://www.e-coac.org/prensa/e-coac_noticies/ 
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