II CONVERSES AL CAMP DE TARRAGONA

repensar la ciutat
Centre de Lectura de Reus
22 i 23 de maig de 2017

La Fundació Privada Mútua Catalana organitza la segona edició del fòrum Converses al Camp
de Tarragona amb la voluntat de posar a debat el futur de les ciutats, que en el darrer segle
s’han transformat en un pol d’atracció de persones, de diners i de coneixements. En aquest
context, la forma i les característiques de la ciutat que fins ara coneixem ja no respon a les
necessitats i a les dinàmiques d’una població creixent en què l’urbanisme malda per adaptar-se
a les noves problemàtiques.
Aquestes ‘Converses’ s’organitzen amb la col·laboració de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili i la demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya.
El principal convidat a les ‘Converses’ és Teddy Cruz, un reconegut arquitecte i urbanista
resident als Estats Units que estudia els conflictes urbans i la informalitat, tot buscant un punt
d’intervenció per a poder modificar les polítiques públiques i les infraestructures. Juntament
amb Fonna Forman, doctora en ciències polítiques, dirigeix l’estudi de la zona transfronterera
entre San Diego i Tijuana, a la Universitat de Califòrnia de San Diego, una feina que analitza
els barris com a lloc de producció cultural des d’on repensar la política urbana, l’habitatge
assequible i l’espai públic.
Teddy Cruz és el ponent que obrirà les ‘Converses al Camp de Tarragona’ per tal de plantejarnos com creu que hauria de ser la ciutat del segle XXI.
A la segona jornada, participaran arquitectes i urbanistes de la regió del sud de Catalunya els
quals, des del seu punt de vista col·lectiu o individual, exposaran projectes, intervencions i debatran sobre experiències innovadores i tendències actuals.

Organitza

repensar la ciutat
DILLUNS 22 DE MAIG
LES CIUTATS AL SEGLE XXI
18,00h.
Acte inaugural. Intervencions:
Joan Josep Marca, president de la Fundació Privada Mútua Catalana
Joan Tous, president de la demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Josep Anton Ferré, rector de la URV
Òscar Peris, delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona
Montserrat Caelles, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Reus
18,20h.
Presentació de Teddy Cruz a càrrec de Pau de Solà-Morales, director de l’Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura de la URV
18,3oh.
Conferència de l’arquitecte urbanista Teddy Cruz: ‘Les ciutats al segle XXI’
19,30h.
Debat obert amb el públic
20,15h.
Fi de la sessió

DIMARTS 23 DE MAIG
EXPERIÈNCIES I TENDÈNCIES AL CAMP DE TARRAGONA
18,00h.
Presentació del llibre que recull les intervencions de les ‘Converses 2016’ a càrrec de
Francesc Roig, patró de la Fundació Privada Mútua Catalana.
18,15h.
Professionals i col·lectius presenten en vídeo projectes, propostes i intervencions en
diferents espais del territori: Espais ocults, NUA Arquitectes, Sopa d’all, Lluís Delclòs, i
Comerç de Reus.
18,45h.
Debat posterior amb altres professionals i col·lectius i públic en general.
19,45h.
Cloenda de les Converses 2017. Intervencions:
Joan Josep Marca, president de la Fundació Privada Mútua Catalana
Carles Pellicer, alcalde de Reus

CONFERÈNCIA DE

TEDDY CRUZ

ACCÉS LLIURE

Les ciutats al segle XXI
Teddy Cruz és professor de Cultura Pública i urbanització al Departament d'Arts Visuals de la
Universitat de Califòrnia, San Diego. És conegut internacionalment per la seva investigació urbana
a la frontera Tijuana / San Diego, proposant els barris fronterers com llocs de producció cultural
des dels quals repensar la política urbana, l'habitatge assequible, i l'espai públic. Guardonat amb
el Premi de Roma en Arquitectura el 1991, els seus mèrits inclouen la representació dels EUA a
la Biennal d'Arquitectura de Venècia de 2008, el Premi Visionaris de la Fundació Ford el 2011, i el
Premi d'Arquitectura de l'Acadèmia americana de les Arts i les Lletres el 2013.

