
Editorial 

La cultura, la millor política 

social, també per al Sud

Art, cultura i coneixement

VII 
Tardor 2018

Cultura i coneixement,

garantia de futur

per Xavier Graset i Forasté

Bones pràctiques i regions del 

coneixement

Descobrint Catalunya Sud

Brabant Flamenc

per Francesc Xavier Grau Vidal

Tàrraco Viva



Cultura i coneixement, garantia de futur
diaridigital.urv.cat/cultura-i-coneixement-garantia-de-futur/

Editorial
“Culture or civilization, taken in its wide etnographic sense, is that complex whole which
includes knowledge, belief, art, moral, law, custom, and any other capabilities and habits
acquired by man as a member of society.” Aquesta és una de les definicions més àmplies i
bàsiques de cultura, formulada per l’antropòleg Edward Burnett Tylor el 1871. La cultura
com a fenomen que amalgama i configura identitat, una de les fortaleses de la societat
europea. Precisament, el pla de treball de la Comissió Europea per la cultura (2015-2018)
vol reforçar la identitat col·lectiva com a mecanisme de cohesió i benestar social.

Les publicacions d’Eurostat i la UNESCO sobre indicadors culturals ens permeten
configurar una imatge de quina és la realitat a les diferents regions europees. Entendre el
nivell cultural d’un estat ens permet comprendre’n el grau de desenvolupament. Perquè el
desenvolupament també es mesura en coneixement, en el coneixement i la inversió que es
destina al sector cultural. La cultura com a hub holístic a partir del qual s’estableixen ponts
amb altres sectors com ara l’educació, l’emprenedoria i la creativitat o la innovació. És per
això que resulta indispensable disposar d’indicadors culturals, per establir i desenvolupar
les estratègies pertinents cap a una política cultural adequada de la nostra regió.

Aquesta edició us proposa una reflexió al voltant de la cultura. En primer lloc, hi trobareu
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un article que posa de manifest el vincle entre desenvolupament econòmic i cultural. A
més, Xavier Graset i Forasté proposa una dissertació sobre la cultura i el seu paper a la
Catalunya Sud. A la secció “Bones pràctiques i regions del coneixement”, el Brabant
Flamenc esdevé un paradigma de com la cultura contribueix al progrés econòmic i social.
Finalment, dins la secció “Descobrint Catalunya Sud”, Tàrraco Viva es presenta com un
exemple representatiu d’esdeveniment cultural d’èxit a la nostra regió.

Quina és la vostra visió cultural de la Catalunya Sud? És un plaer rebre les vostres
opinions i comentaris per desenvolupar entre tots una regió del coneixement que ens
integri i ens cohesioni.

Francesc Xavier Grau Vidal
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Art, cultura i coneixement
diaridigital.urv.cat/art-cultura-i-coneixement/

per Francesc Xavier Grau Vidal
L’art i la cultura són fortaleses d’Europa. Són font de valors i d’identitat, a més de contribuir
al benestar, a la cohesió social i al sentiment de pertinença. La història ens hi ha portat i,
dins la història, les civilitzacions grega, romana i àrab n’han definit els fonaments. No és
d’estranyar, doncs, la concentració de riquesa cultural i artística que es dona en països
europeus grans com Itàlia i Espanya, els països amb més presència a la llista Unesco del
patrimoni mundial. I la nostra regió, el sud de Catalunya, hi contribueix significativament,
amb Poblet, l’art rupestre i Tàrraco.

Però la història, el patrimoni que ens deixa, els grans artistes, creadors i pensadors del
passat no són garantia de nivell cultural actual. Les societats creixen i floreixen però també
es marceixen. I, avui dia, els indicadors de nivell cultural del país no són el que la història,
el patrimoni i fins i tot la riquesa actual exigeixen.

La publicació anual de l’Eurostat sobre indicadors culturals dona una imatge de la realitat
dels diferents estats, i no és pas afalagadora per a Espanya, i sospito que tampoc per a
Catalunya. Sent un dels països més grans, el cinquè en PIB i població, les dades d’activitat
cultural, tant des del punt de vista individual com global (empresarial i públic), el situen més
enllà de la vintena posició en termes d’activitat relativa a població o de PIB.

De poc serveix el desenvolupament econòmic si no s’acompanya de desenvolupament
cultural i artístic. Els objectius de riquesa s’han d’unir a objectius de creació i demanda
cultural. Altrament, la societat que en resultaria seria una mera productora-consumidora,
supeditada a les més avançades. Un clar indicador del paper que l’art té a la societat és la
demanda i oferta d’estudis superiors artístics, avui totalment desmembrades i allunyades
d’una universitat que, en canvi, sí que és competitiva internacionalment en àmbits de
coneixement humanístic i científic. Cal canviar aquesta situació i aconseguir que l’activitat
cultural i artística sigui consubstancial al desenvolupament d’una societat basada en el
coneixement. Malgrat tota la nostra història i riquesa cultural, de res valdran l’economia i el
coneixement si no ens desenvolupem culturalment.
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Cultura, la millor política social, també per al sud
diaridigital.urv.cat/cultura-la-millor-politica-social-tambe-per-al-sud/

per Xavier Graset i Forasté
De La cultura rima amb confitura, llibre de Patrícia Gabancho dels anys vuitanta, al del
francès Marc Fumaroli i el seu polèmic L’Estat cultural, la reflexió sobre el paper que ha de
jugar i juga la cultura a cada societat és sistemàtica. I cada generació se l’ha de plantejar.
 En el cas de Catalunya, encara molt més. La història permet repassar les sacsejades que
ha rebut la nostra cultura: des dels intents directes d’anihilació, als de minorització
permanent i continuada. I en aquest moment, en aquest nou segle, en què no només la
situació política ha agafat una nova velocitat i direcció a Catalunya, sinó en què la
transformació global del planeta, amb l’aparició de les noves tecnologies, ha canviat les
vies de distribució cultural, amb què rima avui dia cultura?

I encara en aquesta situació global, de pressupostos minvats, de polítiques d’austeritat, de
currículums on desapareixen les humanitats, quin paper es dona a la cultura? Quina deriva
té? És en mans del mercat, aquest que ha vist com els espònsors han passat a ser
programadors? Els concerts els organitzen directament les marques de cervesa. Qui són
els prescriptors, els influencers de la xarxa? De quina manera es crea? La tecnologia ha
trencat també els camins de difusió, els ha fet més accessibles per a tothom? De quina
manera s’ha estès entre els més joves la idea que tot allò que és a la xarxa és de franc?
Música, cine, diaris, llibres?

Seguim tenint una cultura devaluada, ignorada per periodistes i polítics, una llengua en
perill, a causa de la deserció dels intel·lectuals i l’absència d’una classe dirigent, com
dibuixava Gabancho als anys vuitanta?

Les administracions practiquen una nefasta política cultural, invasiva i ideologitzant, com
denunciava Fumaroli per al cas de França?

“Per què cap escriptor espanyol va anar al funeral de Jordi Sarsanedas? Per què els
Estopa, fills de la immersió, parlen en castellà a TV3? La cultura catalana és una cultura
de militants? De quantes cultures parlem en el cas de Catalunya: de dues, de diglòssia
cultural, de tres, de multiculturalitat? Com pot ser que a Catalunya Ana María Matute
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ignorés la seva coetània Maria Aurèlia Capmany”. Julià Guillamon recull les preguntes de
Gabancho. Són menys fulletons els fulletons de Carmen Posadas que els de Maria de la
Pau Janer com perquè Marsé dimitís del jurat del premi Planeta? D’on surt el menyspreu
de l’acadèmic de la llengua espanyola, el català Félix de Azúa?

Com es fa per tirar endavant enmig d’aquest panorama, amb una indústria que juga amb
les cartes marcades? Es pot refer la il·lusió del jardí noucentista ben ordenat, o la cultura
és un espai de tensions? O tirar d’idees antigues? Podem fer alguna cosa més que
queixar-nos, o callar? El jardí de la cultura és com es pensaven alguns un jardí privat i
intocable?

A aquest enfilall d’interrogants, que ens serveixen per qüestionar-nos com es mou la
cultura catalana de present, hi hem d’afegir els de la perspectiva del sud de Catalunya.
Convençuts que la millor política social que es pot fer és la cultural, i que la creativitat és la
millor eina per competir en un món globalitzat, no podem seguir perdent pistonada.

Tenim una realitat patrimonial rica, riquíssima, i en les llistes de la UNESCO pel que fa a la
Tarragona romana, a Poblet o les pintures rupestres; però hi ha molta feina a fer. Hi ha
molt per redescobrir. Hem d’aconseguir que, a més de ser en un llista, siguin espais
assumits com un bé a conèixer i compartir per tots plegats. Han de ser els nostres
referents, i hem de treballar en molts àmbits per dignificar, recuperar, explicar i divulgar.

Com ho han de ser de manera clara els genis. La personalitat de Pau Casals, de Gaudí,
de Picasso o de Miró, que són reclam turístic al Vendrell, Reus, Horta de Sant Joan o
Mont-roig, ens ha de servir per tenir clares moltes més genialitats. Crec que Rovira i Virgili,
Montserrat Abelló, Zoraida Burgos, Gerard Vergés, Joan Sales o Carlos Barral, per posar
un seguit de noms a raig, han de ser altres referents que, aplicats i reconeguts al territori,
acabin generant un efecte estimulant molt important. D’autoestima, si voleu.

Hem de saber què hem donat i què seguim donant culturalment. Però, a banda de l’estímul
dels noms i del patrimoni, la cultura necessita també infraestructures i circuits. Biblioteques,
museus. Que han transformat i canviat el seu ús i concepció des de l’època de la
Mancomunitat. Són espais de trobada que generen cultura i debat, que generen
coneixement, que permeten que ens seguim formant.

Per poder ser en la roda de les grans produccions necessites tenir els espais on veure-les.
Possiblement això s’ha anat compensant i corregint. Però el segon pas ha de ser que
aquests auditoris i teatres, aquestes biblioteques o museus, esdevinguin centres de
producció, centres de creació, i que la participació en la xarxa neixi també aquí.

Com ha canviat la distribució de cine, per exemple, és un altre del signes de canvi cultural:
els multicinemes van acabar amb les sales i ara s’han d’acabar repensant, vist que les
plataformes digitals han reclòs als domicilis aquesta experiència social.

És clar que en algunes disciplines és molt difícil “competir” amb una àrea de creació com
Barcelona i el seu volum i potència, però no és impossible. Mireu què han fet els gironins
amb un festival com Temporada Alta, que ha esdevingut el festival teatral de tardor que no
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fa Barcelona. I aquí em dol que Reus, i de retruc el Camp de Tarragona, s’hagi deixat
escapar dels dits aquesta opció que semblava que podria ostentar per tradició. Però no
ens lamentem del que no tenim, i mirem de capgirar i enfortir el que tenim.

Fa molts anys també teníem festivals d’estiu, que semblen ser la nova fórmula de consum
massiu aquesta època de l’any. A banda de modes, hem de saber buscar els mecanismes
d’atracció per a públics i usuaris. I donar suport als qui van fent camí de manera singular.

I és clar que la cultura com a expressió popular té una riquesa impressionant als nostres
pobles i ciutats, un imaginari i seguicis de gegants i bestiaris que poua en el passat, i que
desplega música i dansa. Diables, castells, corals, grups teatrals, bandes de música,
mostres de fortalesa i d’implicació ciutadana com poques tenim al país.

La cultura popular també es transforma i inventa la tradició: de la mateixa manera que la
batucada s’ha escampat arreu, veurem també les holly parties com un acte cultural més de
la Catalunya del present?

En tot cas, la cultura entesa com un acte lliure, amb la implicació pública que suposa posar
les eines culturals a l’abast de tothom, i entesa com un bé comú que reforci i cohesioni la
societat. Així m’agradaria comprovar que hem evolucionat en el futur més immediat.

Xavier Graset i Forasté

Periodista
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Bones pràctiques i regions del coneixement: Brabant
Flamenc

diaridigital.urv.cat/bones-practiques-i-regions-del-coneixement-brabant-flamenc/

La cultura com a fil conductor d’aquesta edició ens du a
descobrir el Brabant Flamenc com a exemple de regió
d’interès en aquest àmbit.
L’estudi d’altres regions del coneixement permet identificar casos de bones pràctiques en
altres àrees. El cas del Brabant Flamenc esdevé un paradigma de com la cultura pot
contribuir al desenvolupament econòmic i social regional.

Consideracions econòmiques i sectorials

El Brabant Flamenc és una de les cinc províncies que formen la regió de Flandes, a
Bèlgica. És una demarcació administrativa NUTS2, d’acord amb la classificació de les
unitats territorials en terminologia de la Unió Europea. La seva superfície abasta 2.106
quilòmetres quadrats: és la zona d’influència al voltant de Brussel·les i té 1.129.849
habitants (100.291 a la ciutat de Lovaina).

El Brabant Flamenc representa el 9,94% de la població i el 10,81% del PIB estatal (39.800
euros de PIB per càpita). Es tracta d’una regió amb una elevada terciarització econòmica,
però també destaca per l’important paper del sector industrial, mentre que l’agricultura hi té
un paper testimonial.

Sistema educatiu

La Universitat de Lovaina (KU Leuven) és la institució més important del sistema educatiu
del Brabant Flamenc. Fundada l’any 1425, és una de les universitats amb més pes mundial
i en l’actualitat es troba situada a la posició 47 del rànquing THE d’universitats i dins de
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l’interval 51-60 del Rànquing THE de Reputació Mundial d’universitats del 2018. Compta
amb un total 44.412 estudiants (dels quals el 15% internacionals) i 1.200 treballadors.

L’oferta formativa es completa amb instituts universitaris que ofereixen formació
especialitzada. Actualment els centres que conformen aquest sistema universitari, que
acullen més de 25.000 estudiants, són Erasmus University College Brussels, Group T –
International University College Leuven, Hogeschool – Universiteit Brussel, Leuven
University College i Luca School of Arts.

Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I)

El sistema regional d’R+D+I del Brabant Flamenc rep una inversió del 3,76% del PIB
regional, dada que la situa per sobre de la mitjana de Flandes (2,37%) i de Bèlgica
(2,21%). Està format per la Universitat de Lovaina, escollida com la universitat més
innovadora d’Europa dins de l’edició del 2018 de The Reuters Top 100: Europe’s Most
Innovative Universities rank, com a eix principal, juntament amb centres de recerca
d’elevada reputació (imec, VIB, IMinds), així com un elevat nombre de parcs científics,
d’incubadores i d’spin-offs.

Com a resultat de les diferents polítiques i estratègies regionals, aquest territori s’ha
convertit en una concentració única d’institucions i companyies innovadores, com es pot
observar a la figura 1, on l’R+D+I es focalitza a partir de les seves àrees d’especialització
organitzades en cinc smart hubs (o clústers): salut, logística, agroalimentació, tecnologies
sostenibles i indústria creativa.

El fet que el 56% de població total ocupada es dediqui a l’àmbit científic i tecnològic permet
il·lustrar la capacitat regional en innovació i tecnologia. També destaca que l’1,83% dels
treballadors totals són investigadors, dada molt superior a la mitjana estatal (0,78%), o l’alta
qualificació formativa que té la població flamenca, on el 44,3% ha cursat estudis
universitaris.

Figura 1. Distribució d’institucions i empreses de coneixement al Brabant Flamenc i Brussel·les. Font: Smart Hub
Vlaams-Brabant.
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Connectar en un mateix sistema d’R+D+I les institucions de coneixement presentades
anteriorment amb el capital humà localitzat a la regió flamenca permet donar cabuda al
desenvolupament d’estratègies i accions regionals basades en el coneixement. El context
europeu és l’escenari perfecte per impulsar nous projectes conjuntament, i el Brabant
Flamenc no ha desaprofitat aquesta oportunitat i, fins al moment, ha desenvolupat més de
500 projectes europeus, pels quals ha rebut més de 81 milions d’euros des del 2007.

Estratègia d’especialització intel·ligent (RIS3)

El Brabant Flamenc no disposa d’una estratègia pròpia d’especialització intel·ligent (RIS3),
ja que aquesta està elaborada pel Govern de Flandes, regió que inclou les províncies
(NUTS2) d’Anvers, Limburg, Est de Flandes, Oest de Flandes i Brabant Flamenc.

Els objectius regionals que condicionen el Brabant Flamenc són les set prioritats del RIS3
de Flandes: economia circular, transició a la indústria 4.0, benestar 4.0, transició
energètica, habitatge intel·ligent, educació permanent i mobilitat intel·ligent.

Les línies generals de l’estratègia RIS3 de Flandes estan representades dins dels cinc
smart hubs esmentats anteriorment. El Brabant Flamenc opta per aprofitar el seu
emplaçament estratègic per potenciar la logística com un dels àmbits principals
d’especialització regional, a partir del desenvolupament de projectes i estratègies que
aprofiten les seves fortaleses per convertir-se en un dels pols de coneixement logístics
més importants d’Europa.

Governança

El Govern Provincial del Brabant Flamenc, escollit pels habitants de la província, és
l’organisme que s’encarrega de desenvolupar i implementar polítiques econòmiques,
socials i culturals, coordinar accions amb els actors locals i finançar projectes regionals.

Les seves funcions les complementa principalment l’Agència Regional del Brabant
Flamenc (POM). Creada pel mateix govern provincial, és l’organisme responsable de la
política socioeconòmica de la província. Les seves iniciatives se centren en el
desenvolupament i la gestió sostenible de parcs empresarials, el suport empresarial i
l’enfortiment del teixit econòmic.

Les competències en matèria d’innovació recauen sobre el Departament d’Economia,
Ciència i Innovació (EWI), entitat que depèn directament del Ministeri de Treball,
Economia, Innovació i Esports de Flandes. Per tant, les estratègies i accions regionals han
d’estructurar-se a partir de les directrius del govern flamenc.

A banda del govern provincial i del POM, el sistema de governança s’acaba vertebrant amb
la Cambra de Comerç del Brabant Flamenc (VOKA) i la Universitat de Lovaina. A partir de
la col·laboració d’aquestes quatre entitats neix el projecte Smart Hub Vlaams-Brabant, la
missió del qual és estimular la innovació, promoure la cooperació entre institucions de
coneixement i empreses i atraure inversions estrangeres.

Aquest és també l’organisme encarregat de promoure i perfeccionar el Brabant Flamenc
com a regió del coneixement (a partir d’estudis de casos de referència com Escània, Rin-
Neckar, Brabant Septentrional o Chengdu) en termes de marca territorial pròpia que
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escenifica la seva vinculació amb el coneixement.

Cultura

El principal motiu que porta a presentar la regió del Brabant Flamenc en aquesta edició és
l’important paper que juga la cultura a escala territorial. Una de les referències europees
que apropa les realitats culturals i les avalua és The Cultural and Creative Cities Monitor,
realitzat pel Joint Research Centre.

Dins de l’edició del 2017 es poden trobar un seguit d’indicadors englobats en tres grans
conjunts: cultural vibrancy, creative economy i enabling environment. Dins del conjunt
d’enabling environment s’observa la ciutat de Lovaina com la que millor puntuació obté de
tota Europa.

Les causes que expliquen aquesta puntuació són l’important capital humà i l’educació,
donada l’elevada xifra de graduats en arts i humanitats, també en TIC, i les constants
aparicions de la universitat en els rànquings; l’elevat nivell de connectivitat internacional i
local, a causa de la seva xarxa viària i ferroviària, i finalment, la qualitat del seu sistema de
governança.

Comparativa amb la Catalunya Sud

S’observen dues regions amb dimensions demogràfiques força semblants. Tot i tenir clares
diferències en termes econòmics (PIB per càpita), es tracta de dos casos amb una elevada
terciarització econòmica i un sector industrial amb pes territorial.

El sistema universitari també presenta similituds, com el fet d’estar constituïts per una
única universitat i el paper regional que ambdues institucions desenvolupen en matèria de
recerca, formació i governança.

A l’apartat d’R+D+I es visualitzen models similars, tot i que el cas del Brabant Flamenc
representa un exemple on les estratègies basades en el coneixement i la innovació són la
base del desenvolupament regional. També es poden identificar un seguit de centres de
recerca i altres institucions en els dos casos, però el cas belga mostra una millor
vertebració del sistema.

Els dos casos es troben condicionats per una estratègia d’especialització intel·ligent (RIS3)
marcada per altres administracions (executada per l’administració superior jeràrquica; això
és, el govern autònom), el Govern de Flandes en el cas belga i la Generalitat de Catalunya
en el cas català, però l’exemple belga ha pogut aprofitar aquesta situació.

En el cas del sistema de governança també s’observen diferències. Els dos casos estan
considerats com a províncies i tenen sengles governs provincials; però, tot i que presenten
una mateixa estructura, el Govern Provincial del Brabant Flamenc té competències més
explícites en matèria de desenvolupament de polítiques econòmiques, socials i culturals.

L’existència d’una agència de desenvolupament regional (POM), molt centrada en termes
econòmics, és una altra diferència amb la Catalunya Sud. Conjuntament amb l’existència
d’aquesta entitat, l’altra principal diferència és el fet de que el projecte de regió del
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coneixement (molt vinculat a la marca territorial) el desenvolupen conjuntament el govern
provincial, el POM, la Universitat de Lovaina i la Cambra de Comerç dins de la iniciativa
Smart Hub Vlaams-Brabant.

L’aspecte cultural també presenta aspectes diferents en la comparativa dels dos casos.
Mentre que el cas belga mostra una estructura i estratègia cultural definides amb una
important valoració dins del indicadors culturals europeus (Lovaina com a referent
europeu), el cas de la regió Catalunya Sud evidencia important dèficits en l’aprofitament de
les potencialitats culturals, així com en la definició d’una estratègia en la qual la cultura
sigui un dels eixos del desenvolupament econòmic i social.

El Brabant Flamenc és un exemple de sistema territorial que aprofita tots els seus
components mitjançant polítiques i estratègies econòmiques, socials i culturals. Mostra a la
Catalunya Sud que si connecta totes les seves peces regionals (bàsicament els
components de la quàdruple hèlix i les seves infraestructures) en un mateix projecte de
regió de coneixement (tot i que el cas belga està vinculat amb la seva marca territorial), pot
ser capaç d’implementar el seu model de desenvolupament regional basat en el
coneixement amb èxit.

Antonio Calero López i Josep Maria Piñol Alabart

Membres del grup de suport de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement
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Descobrint Catalunya Sud: Tàrraco Viva i altres maneres
de divulgar la història

diaridigital.urv.cat/descobrint-catalunya-sud-tarraco-viva-i-altres-maneres-de-divulgar-la-historia/

Un festival de recreació històrica amb més de 20 anys d'èxit
Aquesta secció presenta espais de la regió Catalunya Sud representatius en la
configuració del territori com a regió del coneixement. Així, s’hi mostraran espais
econòmics, socials, culturals i naturals que per les seves característiques estructuren un
model social basat en el coneixement, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels
ciutadans de la regió.

Tàrraco Viva o la transmissió de valors culturals

Reinventar les maneres de transmetre el passat i posar en valor el patrimoni cultural de
Tarragona va donar lloc a la creació de la fita cultural més significativa de la nostra regió:
Tàrraco Viva. Inspirat en els historical reenactment estatunidencs, el festival, de caràcter
anual, promou la divulgació històrica del període romà a la ciutat a partir de living histories
o performances que cerquen l’autenticitat d’una època anterior tant en la representació
com en la posada en escena, ambdues curades amb un detall historiogràfic precís.

El valor afegit del festival cultural és que la transmissió de valors culturals es desenvolupa
en els espais monumentals del conjunt arqueològic de Tarragona (declarat Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO des de l’any 2000). Així, el conjunt es converteix en
protagonista i els seus indrets adquireixen una funció simbòlica al servei d’una construcció
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identitària, que vol apropar la tradició a la ciutadania. Aquest fet motiva la posada en valor
del patrimoni i la necessitat d’estudiar-lo, preservar-lo i conservar-lo per al futur de les
properes generacions. En aquest context, l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i el
Departament d’Història i Història de l’Art de la URV tenen un paper destacat en la recerca i
transferència de coneixement, ja que els seus experts hi prenen part a partir de
conferències i tallers, d’entre altres. A més, la participació de diferents col·lectius, com ara
els estudiants universitaris, en les activitats que se celebren són una mostra de l’important
vincle entre l’educació i la cultura.

Cultura i turisme: la clau de l’èxit

Des d’una altra perspectiva, el binomi turisme i cultura es converteix en un tàndem perfecte
que, combinat en el marc d’aquest esdeveniment, genera activitat turística de qualitat a la
regió.

Les dades de visitants mostren una evolució ascendent en els darrers anys, que en
conjunt, i fins a l’any 2015, ha acollit més de 701.406 visitants a Tarragona en el marc de
l’esdeveniment.

Tot plegat ens convida a pensar en el màrqueting cultural com a estratègia de dinamització
patrimonial. Segons Kotler, pare del màrqueting tradicional, aquest es basa a “mantenir
relacions d’intercanvi beneficioses amb l’objectiu de satisfer una necessitat o un desig”.
Amb els anys, Tàrraco Viva s’ha convertit en un referent europeu de primer nivell que
ajuda a posicionar la nostra regió en termes culturals i turístics. Per tant, resulta
indispensable entendre el festival com a instrument de promoció cultural del territori: la
cultura al centre de l’estratègia regional per al desenvolupament intel·ligent, sostenible i
integrador.

L’aposta per la recreació històrica d’un festival com Tàrraco Viva és un clar exemple de
fortuna, per la seva versatilitat a l’hora d’explicar la història des d’una altra òptica, avançant
cap al descobriment del coneixement i per tant cap a la llibertat individual dels ciutadans.

Tarraco 360⁰, o com la innovació contribueix a explicar la història des d’una altra
perspectiva

La revolució digital ha impulsat l’ús de les noves tecnologies per divulgar i explicar el
patrimoni cultural. La recreació arqueològica a partir de la il·lustració digital permet
visualitzar la recerca i facilitar la transmissió i comprensió del coneixement, democratitzant-
lo a partir d’una nova manera de comunicar la ciència que s’ha convertit en una àrea del
coneixement.

En aquest context, es presenta Tarraco 360⁰, un projecte que permet recórrer de manera
virtual, a través d’app i de navegador web, el conjunt arqueològic de la ciutat de Tarragona.
Fruit de la investigació de quasi trenta anys, el grup de recerca SETOPANT (URV/ICAC),
sota la direcció de l’arqueòleg i catedràtic de la URV Joaquín Ruiz de Arbulo, ha impulsat
aquesta iniciativa, que permet simular escenaris i aprofitar la tecnologia per mostrar com
era la ciutat en el passat. L’eina, a més, aporta explicacions científiques que, amb voluntat
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didàctica, ajuden a comprendre la història del moment. Fins ara s’hi mostren sis
monuments, entre els quals destaquen el Teatre, el Fòrum de la Colònia, Centcelles, l’Arc
de Berà, la Torre dels Escipions i la ciutat romana.

Tant la investigació com la manera d’entendre la divulgació del patrimoni s’han reinventat i,
gràcies a la creació de noves eines, es poden enllaçar diferents línies temporals que ens
permeten descobrir el patrimoni cultural de la nostra regió i situar-la dins el paradigma de
la innovació.

14/14


	1diaridigital.urv.cat-Cultura i coneixement garantia de futur.pdf
	Cultura i coneixement, garantia de futur
	Editorial


	2diaridigital.urv.cat-Art cultura i coneixement.pdf
	Art, cultura i coneixement
	per Francesc Xavier Grau Vidal


	3diaridigital.urv.cat-Cultura la millor política social també per al sud.pdf
	Cultura, la millor política social, també per al sud
	per Xavier Graset i Forasté


	4diaridigital.urv.cat-Bones pràctiques i regions del coneixement Brabant Flamenc.pdf
	Bones pràctiques i regions del coneixement: Brabant Flamenc
	La cultura com a fil conductor d’aquesta edició ens du a descobrir el Brabant Flamenc com a exemple de regió d’interès en aquest àmbit.


	5diaridigital.urv.cat-Descobrint Catalunya Sud Tàrraco Viva i altres maneres de divulgar la història.pdf
	Descobrint Catalunya Sud: Tàrraco Viva i altres maneres de divulgar la història
	Un festival de recreació històrica amb més de 20 anys d'èxit


	diaridigital.urv.cat-Descobrint Catalunya Sud Tàrraco Viva i altres maneres de divulgar la història.pdf
	Descobrint Catalunya Sud: Tàrraco Viva i altres maneres de divulgar la història
	Un festival de recreació històrica amb més de 20 anys d'èxit


	diaridigital.urv.cat-Descobrint Catalunya Sud Tàrraco Viva i altres maneres de divulgar la història.pdf
	Descobrint Catalunya Sud: Tàrraco Viva i altres maneres de divulgar la història
	Un festival de recreació històrica amb més de 20 anys d'èxit





