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Acció-Exposició: vers un nou equilibri natural... 
Taller de l’Aigua. Llegint el passat. 
Dates: de l’11 de juliol al 8 de setembre 
 
 
Presentació i Debat: dijous 13 de juliol a les 19:00h 
Lloc: Sala d’Actes de la Demarcació de Tarragona del 
COAC, c/ Sant Llorenç 20-22, Tarragona. 

 
Hi intervindran: 
 

 

Jordi Sargatal 
Teresa Batlle 
Pietro Laureano 
Enric Tello 
Albert Cuchí

Director Fundació Territori i Paisatge. Caixa de Catalunya. 
Coordinadora. Agrupació AUS. COAC. 
Arquitecte urbanista (ponent) 
Doctor en Història contemporània (ponent)    
Coordinador del Taller de Tarragona (moderador)

 
Exposició impulsada per l’Agrupació Arquitectura i Sostenibilitat (AuS) del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya i la Fundació Territori i paisatge de l’Obra Social de Caixa Catalunya. 
 
L’Exposició–acció “Vers un equilibri natural” s’estructura a partir dels quatre elements que composen la 
natura: AIRE, AIGUA, FOC i TERRA. Té com a objectiu provocar la reflexió del visitant en un espai 
confortable generat a partir de matèria acumulada en constant moviment, com analogia a les actituds de 
permanent malversació de matèria i generació de residus, pròpies de la nostra societat. Aquesta exposició 
recull els treballs dels quatre tallers que es van desenvolupar durant l’any 2005.   
 
El Taller de l’aigua a Tarragona ha estudiat la conformació del territori des de la gestió tradicional dels 
recursos. Ha conegut la capacitat de la tradició per produir paisatge des de la gestió sostenibilista dels 
recursos i des d’aquest coneixement es pregunta: quin és el valor de la tradició? És una contra-proposta? 
És una opció vàlida? No podem tornar al passat però, té la tradició lliçons cabdals que hem d’aprendre? 
  

Seu de Tarragona 
C/ Sant Llorenç 20-22 43003 Tarragona 
Apartat de Correus 968. 43080 Tarragona 
Tel. 977 249 367 
Fax 977 236 503 
tarragona@coac.cat

Seu de Reus 
C/ Sant Serapi, 2  43201 Reus 
Tel. 977 338 286 
Fax 977 331 046 
reus@coac.cat
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