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Introducció 
 
 
El Teatre Tarragona acull el 20 d'octubre una important cita amb el futur: les 

noves tecnologies escullen la ciutat per mostrar el món romà i la seva història. 
 
D'una banda, es presenta la sèrie documental Ingeniería Romana. El ingenio de 

Roma al servicio del pueblo, coproduïda per RTVE, Digivisión i Structuralia, i que es 

podrà veure en primícia a Tarragona una setmana abans de l'estrena a La 2 de 

RTVE. Tarragona és el punt de partida d'aquest documental i, per aquest motiu, 

es projectarà el primer capítol, dedicat en gran part a la Tarraco Imperial i que 

ha comptat amb l'assessorament de tècnics municipals i l'arxiu d'imatges i de 

grups de reconstrucció històrica del festival Tarraco Viva. 
 
D'altra banda, el mateix 20 d’octubre coneixerem Imageen, una aplicació de 

realitat augmentada pionera a nivell internacional. L'app, desenvolupada per 

a telèfons mòbils i tauletes, es podrà provar durant tot el dia als estands que 

Samsung ha habilitat a la plaça de la Font, l'Amfiteatre Romà i el Teatre 

Tarragona. 
 
Samsung ha col�laborat, així mateix, en el desenvolupament d'aquesta aplicació 

per l'accessori de realitat virtual Samsung Gear VR, en línia amb l'aposta de la 

companyia per posar la tecnologia al servei del patrimoni històric i cultural. 

Mitjançant aquest contingut, que estarà disponible per a baixar a Oculus Store, 

es podrà experimentar la reconstrucció dels edificis de la ciutat imperial de forma 

absolutament envoltant en 360º. 

 
Tant la preestrena de la sèrie documental de RTVE com la presentació de 

l'aplicació estan en sintonia amb la línia amb què Tarragona explica i divulga la 

història. Aquesta vegada ho fa a través de les noves tecnologies, afegint un 

esglaó més al reconegut treball que s'està realitzant des de fa 17 anys al festival 

Tarraco Viva i altres iniciatives com Tarragona Història Viva. 
 
La ciutat es consolida avui en aquest aspecte, que coincideix a més amb el 15 

aniversari de la declaració de Tarragona Patrimoni de la Humanitat, sumant al 

potent conjunt monumental, el valor afegit de l'explicació i la vivència del 

patrimoni. 
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El documental: enginyeria romana per a tots els públics 
 
 

Ara fa un any, el 23 d'octubre de 2014, la Fundació Tarragona Smart City i l'empresa 

tarragonina Digivisión presentaven un avanç del que havia de ser un documental que 

tenia per objectiu la promoció, l'estudi i la divulgació de la marca Tarragona i el 

patrimoni arqueològic de la ciutat mitjançant la producció audiovisual. 
 

Després d'aquest temps i gràcies a l'intens treball de les parts implicades, Televisió 

Espanyola se suma al projecte i decideix coproduir part dels capítols, el primer dels 

quals, molt centrat en la Tarraco Imperial, es preestrena en exclusiva a Tarragona. 
 

El capítol 'Ciutats' de la sèrie Ingeniería Romana. El ingenio de Roma al servicio del 

pueblo mostra de manera exhaustiva Tarraco i els seus habitants i ho fa amb 

l'assessorament i la presència d'experts en la matèria i d'actors de diferents entitats que 

participen a Tarraco Viva. 
 

Amb 55 minuts de durada, l'episodi, que s'emetrà el dissabte 24 d'octubre a les 17:15 a 

la 2 de TVE, compta amb una producció complexa que barreja realitat augmentada i 

projeccions del treball d'enginyeria romana, però que alhora resulta pedagògica i fàcil 

d'entendre per a tot tipus de públic. 
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L'aplicació: una finestra al passat 
 
 

Amb la posada en marxa de l'aplicació per a mòbils i tauletes, IMAGEEN té com a 

objectiu recrear el passat, explicant a turistes i residents a la ciutat com era exactament 

el lloc on avui sobreviuen els monuments romans. L'app pretén generar una nova forma 

de fer turisme, de donar més sentit a la ciutat que es visita i la història que s'amaga dins 

d'ella, però que no ha desaparegut del tot. 
 

Imageen ha desenvolupat un itinerari de continguts de realitat augmentada que permet 

una immersió in situ a l'antiga Tarraco a través del dispositiu mòbil. El mòbil o la tauleta 

es converteixen així en una "finestra al passat" a través de la qual no només és possible 

admirar la majestuositat de molts dels monuments originals, sinó també la seva 

disposició, que sovint coincideix amb espais rellevants de la ciutat. 
 

Amb l'app, Tarragona segueix explotant de manera intel�ligent i sostenible seu patrimoni 

històric, arqueològic i natural. 
 

Per al dia de la seva presentació (20 d'octubre) s'han instal�lat diferents punts de 

visualització senyalitzats, on el turista i / o resident podrà descarregar l'aplicació. Un cop 

descarregada, la app porta l'usuari a realitzar un itinerari dels llocs per visitar, sempre 

amb la presència dels protagonistes romans, que ho expliquen amb tot luxe de detalls. 

 
 
 

 
 
 
 


