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Atenció: La Móra, s'emmarca en Transmissions, un programa d'intervencions 
artístiques d'art contemporani en contextos poc convencionals, que volen acostar 
l'art a la ciutadania a més de reflexionar sobre els conflictes d'interès social més 
immediat. Transmissions està gestionat per l'Associació Künstainer, i està finançat 
pel Teler de Llum / Centre d'Art de Tarragona. 



Amb ell es pretén connectar al ciutadà amb el context on es desenvoluparà el 
projecte en residència: el paratge de La Móra i el bosc de la Marquesa, entorns 
únics sotmesos a una gran pressió humana, habitualment poc considerada.  
 
 
La idea neix a partir de l'observació de la situació de degradació que viu cada estiu 
aquest espai, ja que en ell es situen dues platges, La Roca Plana o Calabecs i La 
Cala Fonda, que reben moltes visites. Malauradament i, malgrat els cartells 
col·locats que avisen de les normes d'utilització, es pot apreciar el poc respecte 
que el públic té per ell, deixant les seves escombraries a un espai que no disposa 
de papereres per llençar-les. A aquestes, cal afegir totes les que arrossega el mar 
de forma continuada. 
 
 
Estem parlant d'una franja de costa d'escassos kilòmetres, amb la seva part de 
bosc, que conserven un aspecte primigeni molt semblant al que deurien tenir fa 50-
70 anys, abans del boom urbanístic i la destrucció del litoral com a conseqüència 
del mateix. Aquest paratge, declarat Espai d'Interès Natural i que forma part de la 
Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea, és un dels pocs segments relativament 
verges i lliures de construcció que queden al litoral català. D'un excepcional interès 
botànic i ecològic, destaca pel valor dels boscos mediterranis litorals amb una 
considerable diversitat d’espècies de vertebrats terrestres i d’altres comunitaris 
litorals, on encara són presents les praderies de posidònies. La protecció de que 
disposa aquest petit territori és escassa i per aquest motiu es vol desenvolupar 
aquest projecte, per reclamar l'atenció de l'opinió i administració públiques sobre la 
seva importància. 
 
La proposta consisteix en una intervenció de land art a aquest espai natural, una 
obra artística que fa ús dels materials de l'entorn, així com la pròpia natura. Allò en 
el que consistirà serà en una retirada massiva d'escombraries, una mobilització de 
materials, a la manera de l'artista conceptual catalana Fina Miralles. El procés es 
tanca en forma d'acció col·lectiva, amb la possibilitat de construir amb una part 
d'aquestes escombraries algun tipus d'escultura (i amb posterior dipòsit a 
contenidors del gruix de brossa recollida). Es deixarà també constància amb un 
registre de vídeo que, finalment, es convertirà en un documental. 
 
 
L'obra final de land art vol comptar amb la participació dels veïns, els col·legis i 
entitats al voltant d'aquest paratge, així com de totes les persones que es vulguin 
implicar en el projecte. Tot aquest procés, que ha durat tot el mes de febrer, s'ha 
portat a terme mitjançant el contacte amb l'associació de veïns Tamarit-Punta de la 
Móra, les escoles de la zona, el Centre Cívic de Llevant i col·lectius socials que 
treballen a favor del territori. Es proposa una participació activa, directa i personal 
en la proposta, col·laborant en l'execució de la mateixa i participant voluntàriament 
en la recollida d'escombraries. Com a resultat dels contactes establerts, finalment 
s'han implicat l'Associació de Veïns de Tamarit-La Móra, escoles públiques dels 
municipis propers (El Miracle a Tarragona, L'Agulla al Catllar i La Portalada a 
Altafulla) i la Plataforma de defensa de la Platja Llarga 



 
 
Entenem l'art com un instrument de consciència que expandeix el saber i el plaer.  
Busquem el saber quelcom de nou sobre aquest espai natural i el plaer de gaudir-
lo nosaltres, ara, i, en el futur, les generacions que han de venir. D'aquesta filosofia 
és de la que partim. L'art s'apropa d'aquesta manera a la vida quotidiana i a tots els 
ciutadans. El projecte té les seves arrels en manifestacions artístiques com el land 
art, la performance o la poesia, però s'emmarca plenament en l'ecologisme i 
conservació de la natura. Amb el land art es posa de manifest quina és la relació 
que mantenim els humans amb el nostre entorn, i l'eterna lluita per la subsistència i 



aconseguir els recursos necessaris per sobreviure 
 
 
En definitiva, es tracta d'un acte d'amor pel territori i la natura en general, 
contrarestant una part del mal que se li està fent. El nostre desig seria que, amb el 
temps, aquest espai natural comptés amb una protecció superior a l'actual, també 
marítima, ja que a les seves aigües encara es troben diferents algues fanerògames 
(extremadament importants per a la salut del mar). Potser, Atenció: La Móra, aporti 
el seu granet de sorra (mai millor dit) a aquest propòsit. 
 
 
 

ATENCIÓ: LA MÓRA. 28-2-2015 
 

 
Participants a l'acció final Atenció: La Móra 

 
Unes 50 persones ens vam reunir a la platja de La Móra per portar a terme l'acció 
final del projecte Atenció: La Móra. L'objectiu era endinsar-nos en aquest espai 
natural i recollir tota la brossa que trobéssim al bosc de la Marquesa i les platges 
de Calabec o Roca Plana i Cala Fonda. Entre les 10.00 h. del matí i les 12.30 h. es 
desenvolupar aquesta recollida, anant posteriorment al punt de trobada situat a la 
platja de Calabecs. Allà es va fer l'acció col·lectiva de construir amb totes les restes 
recollides unes lletres a la sorra. Aquestes formaven la paraula PAISATGE, amb 
una dimensió tital de 2 x 12 m. 
 
 



 
Bosc de la Marquesa 

 

 
Platja de Calabecs 



Entre les restes trobades hi havia un gran nombre de cartutxos usats i abandonats 
pels caçadors a l'àrea privada de caça situada dins els límits de l'espai natural. 
Amb aquests es va construir íntegrament la lletra I. També vam recollir tot tipus de 
plàstics, restes de ceràmica, llaunes, envasos diversos i innumerables restes de 
paper higiènic, així com deixalles dels pescadors a la zona costanera. 
 
Per acabar i com a mostra d'agraïment a tots/es el participants es va oferir un petit 
aperitiu a la mateixa platja. 
 
Un cop finalitzada l'activitat es va recollir de nou tota la brossa a les bosses 
d'escombraries i es van portar als contenidors situats a l'entrada de Tamarit. També 
vam retirar un carretó de la compra que des de feia dies s'havia abandonat a la 
platja. 
 

 
Missatge a la sorra: PAISATGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMSA : 



 
 

 
Diari de Tarragona, 6-2-2015 

 
 
 

 
 

Presentació d'Atenció: La Móra, amb l'acció Translació 
Diari de Tarragona, 9-2-2015 

 
 



 
Diari de Tarragona, 28-2-2015 

 
Diari de Tarragona, 1-3-2015 


