
Marca Tarragona 
Tarragona, en estos últimos años, se ha convertido en mi capital para la cultura mediterranea 

de referencia gracias a la amistad con Magí y Enric, dos hombres que llevan a sus espaldas el 

legado arqueológico romano leido desde la contemporaniedad y els castellers: son mis guías. 

Me pidieron,en un congreso sobre Marca Ciudad en la propia Tarragona, que hablara de las 

marcas en ciudades con patrimonio. Opte por dibujar la Marca Tarragona desde todo lo que 

la ciudad, con mis amigos, me ha enseñado. Estas son las ideas para el diseño que expliqué 

con fotos de Tarraco Viva, dejadas en el catalán original. Tarraco Viva es un festival anual en 

primavera donde Tarraco cuenta su história romana a partir de monólogos actorales en 

espacios arqueológicos singulares, lecturas, gastronomia, expos, diálogos, conferencias, 

documentales... Lo amo especialmente y no me lo pierdo. En el 2014 lo dedicaron a la 

memoria de Augusto que vivió unos tres años en la ciudad. Planteé la marca desde un 

Augusto de nuevo en Tarraco. 



 El Festival Tarraco Viva va fer un miracle: ressuscitar el gran August 2014 anys desprès de 

mort. Torna a la ciutat per reinventar la capitalitat de Tarragona amb l’audàcia que el va 

caracteritzar des de l’ equip de col·laboradors. I des de la visió mediterrània que l’August 

sempre va tenir per horitzó en el seu llarg govern ple de màscares inquietants. De nou a la 

ciutat, esboça algunes propostes d’ara i pel futur immediat i llunyà com a primera pissarra de 

treball trepidant. El moment és òptim: Tarragona organitza els Jocs Mediterranis el 2017. Ha de 

córrer, es clar!!! El que proposa  empalma amb una bona marca de ciutat tristament poc 

utilitzada en aquests darrers anys i que a mi m’agrada molt 

TARRAGONA ES CONECTA 
amb la cultura 

amb la gent 
amb el món 

amb els barris 
amb l’educació 

amb els immigrants 
amb els joves 

amb la innovació 



PERQUÈ DE NOU I TOSSUDAMENT EL MEDITERRÀ? 

Per que s’ha de transformar urgentment en una regió vigorosa des de l’energia d’una xarxa 

proactiva de ciutats plurals. Hem de combinar l’aigua del sur de França amb la nostra 

agroalimentació,  la població del nord d’Africà, l’islam amb el cristianisme plural... L’Arc 

Mediterrani és una primera bona peça, però en falten altres amb més profunditat  i 

interacció ciutadana:gent i gent!!! Es urgent que el Mediterrani es converteixi en una 

macroregió. Tenim industria, una vocació turística urbana i no urbana, una cultura de 

cultures sud, uns governs democràtics en molts països... 

En aquest mapa Barcelona ha de ser, segur, la capital una inter pares, però cal que es torni a 

posar les piles:comerç i turisme la distreuen 

Tarragona en aquesta xarxa ha de ser la prínceps/augusta pel civisme compartit: la cocapital 

per la cultura des de la diversitat 

Disposa de 5 anys per posicionar-se:si dorm altres ciutats ho faran: no és temps per ciutats 

miops,impotents i porugues 



TARRAGONA HA D’OPTAR PER UNA MARCA DE VALOR MOLT 

COMPARTIT 

Ha de consolidar el molt de Mediterrani espontani/personalitzat que ja te i la ben posiciona 

per aquesta opció 

I des d’un equip  atrevit, no partidari, amb passió pública, cal que proposi i lideri la nova 

marca amb horitzó de ciutat innovdor  

 

TARRAGONA 
oberta al Mediterrani 

civisme i creativitat 
 



Amb un relat d’acció directa que giri a l’entorn de 4 punts cardinals òptims i referencials:a tall 

de suggeriment... 

1.Centre pel civisme contemporani a la Mediterrània 

2.Àgora interactiva d’aprenentatges per a la historia amb futur 

3.Ciencia/tecnologia verda per a la industria emprenadora 

4.Universitat de qualitat singular euromediterrània 

Podem acompanyar aquets 4 indispensables amb alguns perifèrics:com exemple i entre molts 

d’altres... 

1.Laboratori per la creativitat mediterrània 

2.Festivals interciutats 

3.Biennal de les cultures mediterrànies. 

3.Museu contemporani de les cultures 

4.Centre per a les cultures populars  



5.Seminari permanent per a les cultures 

6.Parlament de les cultures mediterrànies 

7.Institut pel pensament i la gestió sud  

Tot en espais del patrimoni reinventats àgilment i oberts a la xarxa de ciutats 

Una marca que exploti esplèndidament abans dels Jocs amb una Olimpíada de la Cultura 

Mediterrània seductora,imprescindible 

Coronada amb la celebració/espot dels Jocs que posin a Tarragona en el mapa del 

Mediterrani amb força i contundència pròpia 

(a August l’hi encantaven els Jocs grec/mediterranis i els hi va donar suport, vistositat i marca 

de romanitat contundent) 

Cal acompanyar tot això amb una ben dissenyada comunicació/inversió de confiança 

interactiva, contundent, aquí i fora, que expliciti... 

Tarragona pensa i actua: 



1. des de valors contemporanis clau 

2. des d’oportunitats per a la igualtat 

3. des d’ intercanvis multidireccionals 

4. des del compromís corresponsable 

5. des de la innovació creativa 

6. des del coneixent per l’avenç 

7. des de la tecnologia com a servei 

8. des del diàleg incessant 

9. des de la gent, gent i gent  

10. des de l’horitzontalitat mediterrània 

La marca de valor amb el seu relat és una opció audaç per experimentar esperança 

compartida: un SECULUM AREUM com el que va inaugurar el regnat d’August 

La marca Tarragona només pot reinventar-se des del seu ADN més esplèndid i encara viu a 

tota la ciutat 



TREBALLEU-LA PAS A PAS DES DE LA XARXA DE CIUTATS 

APASIONADES SUD 

Amb projectes compartits des dels que totes hi surtin guanyant i  valorin Tarragona com a 

líder per a la cultura suggerent i eficaç, en aquets temps d’una multitud de ciutats que opten 

per demanar refugi a Europa  perquè les seves sofreixen guerres i misèria  

Que posin punt i a part als dies nefestus que el sud ha hagut de suportar aquests darrers anys 

d’austeritat ferotge i mal educada, començant per cercles de ciutats: 

1. Les de patrimoni romà 

2. Les fundades per Roma 

3. Les altres totes 

 

PERQUÈ ARA ÉS UN MOMENT ÓPTIM QUE LA CIUTAT NO 

POT DEIXAR ESCAPAR?  



Perquè Tarragona està en molt bon moment:dubtar-ho és de babaus i els Jocs son una 

oportunitat única per un nou despertar de la ciutat!! 

Perquè crec que la reinvenció del país passa per el renaixement de la seva xarxa de ciutats 

segones en tamany, no en iniciativa 

Perquè la ciutat m’enamora i això sempre és una senyal d’energia i futur:escolteu més 

emocionalment les ciutats:parlen!!! 

Perquè necessitem una Primavera de Cultura Mediterrània i Tarragona ha de empentar-la 

des de la innovació cívica amb la xarxa de ciutats  

Perquè sense una ànima de cultura reinventada, el Mediterrani continuarà sent només ideal 

per el turisme i els baixos preus  

 

 



QUÉ EN TRAURÁ TARRAGONA SI OPTA PER AQUEST 

HORITZÓ?  

És la última y definitiva pregunta des dels ciutadans plurals en la seva vida quotidiana que cal 

contestar d’entrada i molt sincerament, el govern, que és qui ha de liderar el procés, sumant, 

i ha de fer-ho amb preses perquè els Jocs Mediterranis estan rere la porta 

Molta sort Tarraco Viva !!!!! 

 

Toni Puig 
Tarragona, 2014 
www.tonipuig.com 


