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INTRODUCCIÓ

El passat 26 de juny es va originar 
un incendi forestal al terme mu-
nicipal de la Torre de l’Espanyol i 
que també va acabar afectant els 
termes de les poblacions de Flix, 
Vinebre, La Palma d’Ebre, Maials, 
Llardecans, Bovera i La Granadella. 
Un total de 5.046 hectàrees van 
ser devastades pel foc, de les quals 
més de 4.000 van ser de massa fo-
restal, prop de 1.000 d’agrícoles i 
22 d’urbanes.

L’incendi, considerat un dels més 
importants dels últims 20 anys a 
Catalunya i el més virulent després 
del de l’Alt Empordà del 2012 va 
cremar durant gairebé dotze dies 
en els quals van treballar sense 
descans 350 Bombers de la Gene-
ralitat, 260 efectius de l’UME i di-
verses dotacions provinents de la 
resta de l’Estat. A banda dels efec-
tius terrestres també es van em-
prar hidroavions i helicòpters.

Durant l’incendi es van desallotjar 
una cinquantena de persones que 

van ser allotjades en cases d’aco-
llida i en edificis dels diferents 
ajuntaments i es van tallar durant 
diversos dies algunes carreteres de 
la zona com per exemple la C-12 
de Maials a Flix.

Les primeres investigacions van 
concloure que l’origen de l’incen-
di fou la combustió d’un aboca-
ment de gallinassa en una granja 
del terme municipal de la Torre de 
l’Espanyol. Les altes temperatures 
registrades, el vent i la baixa humi-
tat van fer que l’incendi es propa-
gués ràpidament i esdevingués al-
tament perillós amb una superfície 
inicialment de 20.000 hectàrees 
potencials, que per sort van aca-
bar amb moltes menys.

Mentre l’incendi no va estar peri-
metrat ni estabilitzat van passar 3 i 
4 dies, els mateixos que les pobla-
cions afectades van ser el centre 
d’atenció i tots els mitjans del país 
que es van atansar a cobrir la no-
tícia. Un cop va passar el perill tot 
aquest ressò mediàtic es va esvair 
i tothom es va oblidar de l’incendi, 

            el projecte
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de tot el mal que havia provocat i 
les pèrdues que havia provocat a 
tantes famílies.

Aquest incendi també va mobilit-
zar a una gran quantitat de per-
sones: els pagesos de les diverses 
localitats afectades i veïnes van fer 
tallafocs i remullar les zones per 
on es preveia que aniria el foc per 
evitar que arribés a les poblacions, 
d’altres van fer entrepans i dur avi-
tuallament a aquells que estaven 
treballant en l’extinció...

La solidaritat envers els afectats 
va ser immediata i no van trigar 
a aparèixer les mostres de suport 
a les xarxes de milers i milers de 
persones, entre les quals podem 
trobar diversos representants po-
lítics, actors...
Arran de l’incendi s’ha creat la 
plataforma REBROTEM per a aglu-
tinar les iniciatives solidàries que 
s’estan impulsant per a pal·liar les 
conseqüències d’aquest desafor-
tunat incendi.

Després de més d’un mes des de 
la declaració d’aquest incendi ja 
no se’n parla als mitjans i només 
en queda un lleu record en la ment 
dels milers d’espectadors que el 
van seguir atentament per les te-

levisions, la premsa... però ben 
lluny queda aquell focus d’atenció 
que van ser les zones afectades. 
Els habitants de la Ribera d’Ebre, 
les Garrigues i el Segrià tenen molt 
present la desgràcia, la veuen cada 
dia, constantment veuen el gris de 
la cendra que esperem que ben 
aviat estigui plena de color de nou, 
en pateixen les conseqüències 
cada dia aquells que van ser afec-
tats pel foc i se’ls van cremar les 
seves explotacions agrícoles però 
la seva desgràcia, malauradament, 
ja no interessa a ningú.

Considerem l’incendi com una con-
seqüència més, això si, important, 
de l’abandó i l’oblit de les terres del 
sud i interior de Catalunya per part 
de l’administració, dels mitjans 
de comunicació i, en general de 
l’establiment mediàtic-polític de 
Catalunya. Terres en procés ràpid 
de desindustrialització de la poca 
indústria que hi havia. Terres amb 
una agricultura en bona part de 
secà i amb pagesos que lluiten des-
esperadament per viure de la terra 
i que, tot i això, no poden impedir 
que les terres siguin abandonades, 
ermes i esdevinguin una conti-
nuïtat del bosc. Boscos, per altra 
banda, abandonats, bruts a punt 
per cremar-se. I com som pocs i no 

4



CENDRART. Trobada d’art pel territori - Cap de setmana cultural per a dinamitzar la zona afectada per l’Incendi de la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià

tenim prou veu ni influència, som 
invisibles per a les institucions del 
país. Per això gosen emplenar-nos 
de nuclears, abocadors, tèrmiques 
i tota la merda que no volen a prop 
seu.

Cal dir PROU a aquesta desigual i 
injusta divisió del territori, cal rei-
vindicar que el sud i l’interior de 
Catalunya són tan importants com 
la resta i cal dir PROU a què zona si-
gui l’abocador i la caldera de l’àrea 
metropolitana. És imprescindible i 
és necessari un major equilibri te-
rritorial. 

FINALITAT

Amb aquest projecte el que es pre-
tén és dinamitzar la zona afectada 
per l’incendi i tornar a ficar aques-
tes poblacions al mapa per tal que 
la gent recordi el patiment de tan-
tes famílies que han perdut les se-
ves finques per culpa del foc i per 
fer pales la problemàtica que hi ha 
amb la cura dels espais forestals 
i la manca d’atenció i ajudes que 
tenen els pagesos i que provoca 
l’abandó dels camps.

La finalitat d’aquesta iniciativa és 

donar color i vida a un espai, un 
territori que ha quedat devastat 
per les flames i que ara és un mar 
de cendra grisa sense cap mena de 
soroll ni senyal de vida.

OBJECTIUS

Els objectius principals d’aquest 
projecte són:

• Conèixer les causes i con-
seqüències del devastador in-
cendi

• Donar a conèixer la situació ac-
tual de la zona afectada pel foc

• Dinamitzar la zona devastada 
per reivindicar que de mica en 
mica tornarà la vida en aquells 
terrenys

• Conscienciar a la gent de les 
conseqüències de les flames i 
de la necessitat de treballar per 
a remeiar-ho

• Interaccionar amb el medi per 
tal de generar emocions i em-
patia amb la gent del territori

• Donar visibilitat al nostre terri-
tori arreu perquè se’ns reco-
negui des de les institucions a 
Barcelona
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ORIGEN DE LA IDEA

L’origen de la idea remunta al pas-
sat mes de juny quan l’incendi es 
dona per controlat, les poblacions 
ja no corren perill i l’aparició als 
mitjans de comunicació es va es-
vaint de mica en mica.

El projecte sorgeix en detectar que 
les conseqüències del foc havien 
sigut molt grans: moltes famílies 
havien perdut les seves finques, el 
paisatge havia quedat afectat per 
molt de temps i la desolació de 
tots aquells que ho van viure de 
primera mà trigarà molt de temps 
en esvair-se.

El projecte pretén posar en valor el 
territori, la zona afectada i tot allò 
que l’envolta i amb aquesta acció 
el que es pretén és que la gent 
prengui consciència que el foc és 
el senyal d’un territori que es perd, 
que s’ensorra amb la seva gent, la 
seva història i la seva cultura.

LOCALITZACIÓ

El projecte, format per les diverses 
activitats es desenvoluparia en la 
zona afectada de l’incendi al Terme 

Municipal de Maials. Per a elegir 
aquesta localització s’ha tingut en 
compte els següents aspectes:

•  Estar afectada totalment pel 
foc

•  Tenir una bona vista del paisat-
ge calcinat

•  Estar format per zona boscosa i 
zona conreable

•  Tenir aparcament a la vora 

•  Que sigui de fàcil accés

•  Que sigui accessible per a per-
sones amb mobilitat reduïda

DESCRIPCIÓ

El projecte que pretén dinamitzar i 
visualitzar la zona devastada cons-
tarà d’un seguit d’activitats i expo-
sicions per tal de captar l’atenció 
dels visitants i aconseguim el nom-
bre més gran de públic possible.

1. Explicació de l’incendi
Aquesta serà l’inici de la ruta. En 
aquesta exposició s’explicarà mi-
tjançant panells la magnitud de 
l’incendi i mitjançant imatges es 
podrà veure com es va desenvo-
lupar aquest i com el van viure els 
habitants dels municipis afectats.
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També seria interessant recollir el 
testimoni d’algunes de les perso-
nes que ho van viure en primera 
persona.

Aquesta hauria d’estar situada en 
la zona on és veies més extensió 
de terreny perquè els visitants po-
guessin fer-se una idea més fidel a 
la realitat de l’afectació.

Les imatges serien recollides de la 
gent del poble, de la mateixa ma-
nera que els testimonis i els textos 
explicatius.

2. Intervencions i exposició ar-
tística
A continuació de l’explicació de 
l’incendi continuaria la ruta per 
una visita al treball de diversos 
artistes que crearan una obra o 
intervindran en la natura cremada 
per a aportar el seu punt de vista 
de la catàstrofe i de com renaixerà 
el territori d’entre les cendres.

D’altra banda, també es contempla 
la possibilitat d’exposar obres d’al-
tres artistes com pintures, escultu-
res o imatges prèviament creades 
per tal de no tancar les portes a 
cap creador que vulgui aportar el 
seu granet de sorra a la iniciativa.

3. Concerts
A banda de les intervencions artís-
tiques que hi haurà al voltant tam-
bé s’habilitaria (a mesura del pos-
sible) un petit espai per a realitzar 
algun concert en acústic, per així 
oferir alguna altra activitat i que 
els visitants puguin passar una es-
tona més i gaudir de la música en 
un indret únic.

4. Servei de Barra
Després de passar una estona 
gaudint de l’art i de la natura els 
visitants agrairan poder prendre 
alguna cosa, per això, s’ha pre-
vist muntar un petit servei de ba-
rra per a fer-los l’experiència més 
agradable.

5. Enregistrament
Per a deixar constància de l’esde-
veniment caldrà crear un docu-
ment audiovisual que reflecteixi el 
procés creatiu de cada artista i tal 
com queda la seva obra així com 
les reaccions del públic davant de 
l’obra per tant de poder fer difusió 
de la jornada i de territori.
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DATA I DURADA

Aquest projecte es desenvoluparà 
totalment a l’exterior, per la qual 
cosa s’hauria de desenvolupar al 
voltant de primers d’octubre. El 
del 5 i 6 d’octubre serien una bona 
opció. 

L’actuació tindrà una durada d’un 
cap de setmana tot i que el mun-
tatge i l’exposició està previst que 
continuïn situats almenys uns 
quinze dies més o mentre aguantin 
els materials a l’exterior.

Aquest projecte ha estat plantejat 
per a conscienciar a les persones 
de les conseqüències de l’incendi i 
que s’adonin del temps que trigarà 
aquesta zona a tornar a ser com 
era per la qual cosa es podria plan-
tejar que tingui continuïtat amb 
els anys perquè es pugui observar 
aquesta evolució.

INTERVENCIÓ DELS 
ARTISTES 

Per a dur a terme el projecte és 
necessitarà la col•laboració d’ar-
tistes, interessats en les interven-
cions a la natura, per a realitzar in-

tervencions en uns espais  cremats 
per tal de donar color al gris de la 
cendra durant un cap de setmana.

Cerquem artistes que es solidarit-
zin amb la causa i vulguin aportar 
el seu gra de sorra en dinamitzar i 
donar visibilitat als efectes del foc i 
a la degradació d’un territori mar-
ginat. 

Als artistes els podem oferir: 

- Avituallament durant les jorna-
des 

- Finançament del material ne-
cessari per a realitzar les obres 

- Difusió de l’esdeveniment i de 
les obres exposades

- Enregistrament de la jornada i 
de les obres resultants.

- Si cal, allotjament durant uns 
dies

- Acompanyament a la zona de-
vastada i escenari de la inter-
venció
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COM FER-HO PER A 
PARTICIPAR? 

Ens vols ajudar a difondre la situa-
ció actual del territori  i la devas-
tació provocada per l’incendi de la 
Ribera, les Garrigues i el Segrià?. 

Per a participar cal que empleneu 
el formulari que teniu a continua-
ció on heu de posar les vostres 
dades de contacte, un breu currí-
culum del vostre recorregut artís-
tic, una descripció de l’obra que 
realitzareu (per a col•locar en els 
cartells explicatius de l’exposició), 
l’espai necessari  i el cost del mate-
rial necessari per a la creació. Cal 
enviar el formulari abans del 15 
de setembre a capitonyamaials@
gmail.com.

DADES DE CONTACTE

capitonyamaials@gmail.com
Lídia: 648 21 46 83
Francesc: 675 66 97 86
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IMATGES DE LA ZONA

En el següent enllaç podeu visua-
litzar un vídeo de la zona on es 
realitzaran les intervencions a la 
natura cremada.

https://youtu.be/GMQgQ9eFLTw

Si voleu visitar la zona per a 
conèixer el terreny on es realitzarà 
l’acció no dubteu en posar-vos en 
contacte amb nosaltres.



Un projecte de  l’associació cultural 
Capitonya. Ateneu Maialenc

capitonyamaials@gmail.com - 648 21 46 83 - 675 66 97 86

Amb el suport de:

Amb benefici de


