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L A PANDÈMIA HA CONFIRMAT EL COL·L APSE
DE LES V ELLES ESTRUCTURES I L A NECESSITAT DE TROBAR NOV ES MANERES DE V IURE. La precarietat laboral; el maltractament
cap a l’entorn natural i l’alienació del consum
ens demostren que estem a les acaballes
d’un itinerari sense sortida que afecta també
el model econòmic i la nostra relació amb
el món laboral. Tanmateix, el món que ve,
intuïm que té moltes de les referències que
hem treballat al Fòrum des de fa 10 anys.
La necessitat de refermar els llaços comunitaris; de redescobrir les potencialitats del
nostre hàbitat social i cultural; de tornar a
mirar cap als cicles naturals i confiar en el
nostre esperit creatiu i creador. Conscients
que el desenvolupament local no és quelcom només tècnic i funcional que s’hagi d’integrar a través d’un aprenentatge normatiu, sinó que més aviat es tracta d’un estat
d’expansió i fortalesa interna que ens permet créixer i madurar des de dins, el Fòrum

torna per oferir aquest espai de calidesa i
de reconnexió. Un espai que fa possible que
molts dels agents del territori es connectin
per impulsar nous projectes plegats tant
des del vessant del món de l’educació, com
de l’empresa, la cultura o la innovació. Enguany les sessions tindran llocs en diversos
espais del Montsià que recullen l’herència
cultural i social dels nostres avantpassats.
Per no perdre de vista que la idiosincràsia i
característiques del nostre territori ens situen en una bona posició per liderar aquest
gir social i cultural cap a l’autenticitat del
món que ve.

SEREM LA GENERACIÓ COVID?

REFLE XIONEM SOBRE COM AFECTA L A
SOLITUD EN L A NOSTRA ARQUITECTURA CEREBRAL // DAVID BUENO
Quins efectes cognitius pot tenir la Covid-19
per tots nosaltres? Com pot afectar els adolescents i joves que estan en unes etapes
crucials per a la construcció de la personalitat adulta aquests mesos de solitud? Segons els treballs que s’han publicat fins ara,
dels quals ens parlarà Bueno, les dades són
preocupants. Més d’una tercera part dels
adolescents i joves estan tenint sentiments
molt elevats de solitud. Aquest sentiment
de solitud té efectes tangibles sobre l’arquitectura cerebral, entre els quals destaquen

una disminució de la connectivitat neuronal
i de l’activitat en les zones que gestionen la
memòria, com l’hipocamp, i en les que intervenen en els processos de presa de decisions, la gestió de conductes. Haurem de
parlar de la generació Covid? L’estrès i l’ansietat, ens poden deixar marques a la seva
arquitectura cerebral. Bueno diu que cal que
preguntem a la gent propera: Com esteu? El
neurocientífic ens parlarà de com funciona el
cervell de les persones que es mouen bé en
el terreny de la incertesa; per què relaciona
la sensació d’amenaça que genera la incertesa amb l’autoritarisme; per què el nostre
cervell afavoreix les posicions més dogmàtiques; i quin paper tenen les “fake news” en
el nostre cervell. L’Agència té l’ojectiu a través d’aquesta sessió de fomentar el debat
entre la comunitat educativa del territori.
QUAN? El divendres 12 de març del 2021,
a les 17 hores.
ON? Institut Montsià (Amposta)
i per streaming.
Aquesta activitat es podrà seguir per streaming i presencialment. Per assistir en directe, cal inscripció. Aforament
limitat segons la capacitat de l’espai i les normes Covid-19)

http://bit.ly/ForumT_1

L’ACTE DE CAMINAR
COM A RESISTÈNCIA

METABOLITZAR, E XCRETAR, RESPIR AR I
MOURE’S A L’ERMITA DE L A PIETAT //
NU DÍA Z
Conscients que la pandèmia ens fa reformular la nostra forma de vida, reconeixerem l’art de caminar entre vestigis naturals
i d’altres èpoques com la millor fórmula per
autodescobrir el nostre posicionament al
món. Qui sóc? Què em vincula al meu entorn? Quines coses em surten de dins quan
observo un paisatge o una pedra? Com puc
contribuir a crear sense destruir allò que
m’envolta? A tall d’experimentació, i ba-

sant-nos en el projecte El que ens diuen les
pedres de la mateixa artista, en aquesta sessió del Fòrum que tindrà lloc a l’Ermita de
la Pietat parlarem de com la pandèmia ens
ha obligat a estar quiets, gairebé immòbils,
habitant un espai vital més reduït i molts
cops havent de fer front a la prohibició del
desplaçament. Explorarem què descobrim
quan ens movem i què descobrim quan estem quiets, conscients que els dos estats
ens poden aportar un retorn a una essència encara pendent d’accedir. L’artista articularà una dinàmica pràctica a través del
joc amb les pedres. L’Agència té l’objectiu a
través d’aquesta sessió d’apostar pel desenvolupament cultural del territori.
QUAN? El dissabte 27 de març del 2021,
a les 11 hores.
ON? A L’Ermita de la Pietat d’Ulldecona
(presencial).
Aquesta activitat tindrà lloc a l’aire lliure. Cal inscripció.
Aforament limitat segons la capacitat de la ruta i les normes Covid-19

http://bit.ly/ForumT_2

MUDAR LA PELL EN ELS
TRÀNSITS.

UN DIÀLEG INTERGENER ACIONAL SOBRE
L A MOBILITAT // DIÀSPORA EBRENCA
No hi ha altra manera de passar a l’edat
adulta que negant allò que havíem estat,
convertint-nos en una cosa ben diferent. El
trànsit del poble a la ciutat o de la ciutat al
poble té moltes coses en comú amb un canvi de pell. Mudar de pell per començar una
nova vida, tant si el camí és d’anada com
de tornada. Conscients que hem superat el
debat binari sobre què és millor si el camp o
la ciutat, el nostre interès és que persones
de diverses edats vinculades amb el món

artístic expliquin els seus processos vitals
que en moltes ocasions tracen camins discontinus; d’arrencades i accelerades en els
dos sentits. En aquests desplaçaments estan implicats el canvi de cercle social; l’estil
de vida, i també l’estructura social o familiar. Ara, el col·lapse de molts models urbans, dibuixa formes de vida híbrides on ja
no hi cap el concepte d’establir-se definitivament. On volem viure en cada moment i
per què? És una decisió individual o col·lectiva? Parlarem de tot això amb persones
de diferents edats i enmig d’una exposició
anomenada La Muda, obra de Josep Piñol i
Greta Díaz, que tracta precisament de com
aquestes transformacions vitals conscients
i inconscients afecten els artistes. L’Agència
té l’ojectiu a través d’aquesta sessió de fomentar el debat sobre el desenvolupament
econòmic i social al territori.
QUAN? El dimarts 6 d’abril de 2021,
a les 18 hores.
ON? Centre d’Art Lo Pati.
Cal inscripció. Aforament limitat segons la capacitat
de l’espai i les normes Covid-19
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