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Divulgació de la història
TARRACO VIVA
Del 15 al 29 de maig de 2016 va tenir lloc el principal festival de reconstrucció i divulgació històrica de Tarragona,
Tarraco Viva, que enguany va tenir com eix temàtic Roma i Egipte, una fascinació mediterrània.
Tarraco Viva és un festival cultural internacional especialitzat en la divulgació històrica d'època romana, l'objectiu
principal del qual és donar a conèixer la història antiga i ser capaç de posar a disposició del gran públic eines
de reflexió sobre el passat històric. No n'hi ha prou de conservar i estudiar el Patrimoni Històric sense la
divulgació i democratització del coneixement històric que ens proporciona aquest patrimoni, perquè se'n perd
una gran part del valor cultural i social. La divulgació històrica és el veritable eix central de Tarraco Viva.
Tarraco Viva en xifres
- Tarraco Viva se celebra des de l’any 1999.
- 107.334 espectadors el 2015.
- 124 activitats (un total de 461 actes) durant 15 dies a 33 espais diferents el 2016.
- 156 professionals acredtitats de diversos mitjans nacionals i internacionals el 2015.
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Divulgació de la història
JORNADES DEL PATRIMONI MUNDIAL A TARRAGONA
Per segon any consecutiu, la conselleria de Patrimoni va organitzar aquestes jornades al voltant del 30 de
novembre, data en què la UNESCO va declarar el conjunt arqueològic de Tàrraco Patrimoni Mundial de la
Humanitat. Del 30 de novembre al 4 de desembre, la ciutat va celebrar el XVIè aniversari de la declaració amb
una programació que va incloure com a actes destacats:
•

La presentació de l'app Tarragona Accessible, del Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d'Espanya.

•

L'acte de lliurament del Premi Tàrraco a la conservació, preservació i/o difusió del patrimoni mundial,
atorgat per primer cop el 2016 i concedit a l'entitat Camp d'Aprenentatge.

•

Presentació de les conclusions del projecte participatiu al voltant del patrimoni Cívic Tàrraco.

•

Jornada de debat i inici del procés participatiu Els usos del patrimoni.

•

Jornades de portes obertes als principals monuments del conjunt arqueològic de Tàrraco.

•

Presentació i jornada de portes obertes de l'exedra romana de la Catedral de Tarragona.

•

'Històries de Roma', recreacions històriques als monuments Patrimoni Mundial gestionats pel MHT.

Activitats i actuacions

Divulgació de la història
LA TARRAGONA DEL 1800
Del 21 al 23 d'octubre vant tenir lloc les V Jornades de Divulgació Històrica La Tarragona del 1800,
organitzades l'associació Tarragona 1800 i l'Ajuntament de Tarragona, i que van incloure un ampli ventall
d'activitats que van des de recreacions històriques i visites guiades fins a tallers infantils i familiars. En total,
una cinquantena d'actes i setanta persones van donar a conèixer la història d'aquest període a través de vuit
temàtiques diferents i cinc espais, tots baluards existents al Passeig Arqueològic. La programació d'enguany
va incloure, com a novetat, tallers infantils.
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Divulgació de la història
NIT DELS MUSEUS
Durant la tarda i la nit del dissabte 21 de maig es va celebrar a tot Europa la Nit dels Museus, que el 2016 a
Tarragona va tenir com a temàtica el paisatge històric. Com és habitual, el Museu d'Història de Tarragona s'hi
va sumar amb una jornada de portes obertes a la Casa Canals de 18 a 00 h, durant la qual, a més de
gaudir de la fastuositat del recinte, els visitants podran trobar informació del paisatge històric que, des de la
terrassa, s'hi pot contemplar.
A més, el MHT també va participar a l'activitat 'Viatge a la Constel·lació Museu. Descobrint el paisatge', una
ruta guiada que, seguint la temàtica del paisatge històric, va transcórrer per vuit museus i espais culturals:
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Divulgació de la història
JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI
Els dies 16, 17 i 18 de setembre, van tenir lloc les Jornades Europees del Patrimoni, que el 2016 van celebrar 25
anys. Les jornades van estar dedicades a les persones que treballen per al coneixement, la difusió i la
conservació del Patrimoni agrupades com a comunitats patrimonials.
A Tarragona, el Museu d'Història i el Museu del Port s'hi van sumar amb la següent programació:
•

UN OLIMP TARRAGONÍ AMB MOLT A DIR

Museu d’Història – Casa Castellarnau. 17 i 18 de setembre
•

PASSEJANT AMB APODACA

Museu del Port de Tarragona. 16 i 17 de setembre
•

JORNADA DE PORTES OBERTES

Museu del Port de Tarragona. 18 de setembre
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Divulgació de la història
LA GUERRA CIVIL A TARRAGONA
Al voltant de la data del final del conflicte bèl·lic a Tarragona, el 15 de gener de 1939, diferents institucions i
entitats culturals van programat tot un seguit d’activitats de difusió per ajudar a conèixer què va succeir abans i
després del final de la Guerra Civil a la nostra ciutat. El 2016, del 14 al 31 de gener, es va desenvolupar un
programa d'actes que va incloure les següents activitats, que van incloure dues visites guiades als espais de
la repressió franquista, la presentació del Fòrum de Tarragona per la Memòria i diferents conferències.
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Divulgació de la història
GRUPO DE CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
Tarragona és una de les 15 ciutats que integren el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España
(GCPHE), amb el qual, a més de les accions conjuntes de promoció a diferents fires de turisme internacionals
i famtrips, ha realitzat diferents projectes de divulgació del patrimoni durant el 2016, entre els quals destaquen
l'app Tarragona Accessible (presentada durant les Jornades del Patrimoni Mundial de Tarragona) i la Guía
Arqueológica Ciudades Patrimonio (presentada a Còrdova durant la Biennal de Patrimoni i que aviat tindrà
una versió en català).
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Activitats pedagògiques
CURS D'EINES PEDAGÒGIQUES
El Museu d’Història de Tarragona – Conselleria de Patrimoni va organitzar el curs “Eines pedagògiques per
descobrir i gaudir de la Tarragona romana”, en el marc de l’escola d’Estiu del Col·legi Oficial de Doctors i
Llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències de Catalunya. El curs, adreçat especialment a docents i
professionals de la cultura, va tenir lloc a la Casa Canals (Sala Plana, segon pis) de l’11 al 14 de juliol.
DADES DEL CURS
Modalitat:

Presencial

Professorat:

Albert Morelló Baget, Anna Catà Farré, M. Reis Fabregat Fibla, Maria Adzerias Saperas,
Marta Panadés Manresa

Data:

de l'11 al 14 de juliol. De 10:15 a 14:00

Dies:

De dilluns a dijous

Hores:

15 hores lectives

Lloc:

Granada,11 (Casa Canals) Sala Plana 2n. Pis, Tarragona

Preu:

Col·legiats/des: 65 € | No col·legiats/des: 95 €
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Activitats pedagògiques
AULA PATRIMONI
L'Aula de Patrimoni és un programa pedagògic per a escolars de 6è d’Educació Primària i ESO promogut pel
Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPH), que dóna continuïtat al programa
Conèixer les ciutats Patrimoni. A través d'aquesta iniciativa, durant els darrers anys, l’alumnat de diversos
centres educatius de Tarragona han realitzat visites en reciprocitat entre les ciutats Patrimoni d’Espanya. El
2016 l'intercanvi es va fer entre La Salle de Torreforta i el col·legi Santa María de la Expectación de Conca.
El 2016, a més, es va presentar la Guia Didàctica de les Ciutats Patrimoni. La guia corresponent a Tarragona s'ha
distribuït entre diferents escoles de la ciutat.
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Intervencions arqueològiques
PLA DIRECTOR DE LA MURALLA
Amb l’objectiu d’establir uns criteris d’intervenció comuns en la conservació i restauració de les Muralles de
Tarragona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha elaborat un Pla Director que ha de
regir les futures actuacions de restauració del conjunt de les muralles per tal de garantir-ne, de la manera més
adient, la protecció i la conservació.
En el marc d'aquest pla, que preveu 65 actuacions, el 2016 Ajuntament de Tarragona i Generalitat de Catalunya
han dut a terme els treballs de consolidació de la muralla, en el tram de la baixada del Roser.
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Intervencions arqueològiques
EXCAVACIÓ AL CARRER FERRERS
Amb el mecenatge de Fundació Mútua Catalana, el 2016 s'ha realitzat una intervenció al carrer Ferrers (números
23-27) que ha deixat al descobert, en sentit oest, de les diferents fileres de la graderia septentrional del circ
romà de Tarragona. També s'ha descobert una part de la potent plataforma en opus caementicium que
formaria part del sistema de voltes de fonamentació sobre la qual es recolzaria la citada graderia septentrional
i el seu podium.
Els treballs han permès identificar una ocupació medieval amb estructures molt importants (en fase d'estudi) i una
magnífica escala monumental de cronologia moderna que fou construïda per facilitar l'accés a un jardí privat o
hort clos, que cal relacionar amb un dels palaus del carrer dels Cavallers i que tenien o tenen accés des de
l'actual carrer dels Ferrers.
El pressupost de la intervenció ha estat de 110.000 €.
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Intervencions arqueològiques
PROJECTES A L’ESPAI DEL CIRC I FÒRUM DE LA COLÒNIA
Durant el 2016, s'han iniciat dos projectes per definir el futur i les intervencions arqueològiques i urbanístiques
necessàries en dos espais del conjunt arqueològic de Tàrraco:
•

PLA DIRECTOR DE L'ESPAI DEL CIRC ROMÀ

S'ha fet la redacció d'un pla director (en aquests moments en fase de revisió) per tal de marcar les línies d'actuació
a tot l'espai que ocupava l'antic Circ romà. El projecte compta amb l'ajuda del Ministeri de Cultura al Patrimoni
Mundial.
•

PROJECTE D'INTERVENCIÓ AL FÒRUM DE LA COLÒNIA

S'ha redactat un projecte d'intervenció que regirà les properes intervencions que afecten tant al propi monument
com a l'entorn (mobilitat, comerç, zones verdes, etc). El projecte compta amb l'ajuda del Ministeri de Cultura al
Patrimoni Mundial.
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Participació ciutadana
CÍVIC TÀRRACO
La Fundació Tarragona Smart Mediterranean City, la conselleria de Patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona i les
càtedres de Smart City i d’Inclusió Social de la Universitat Rovira i Virgili (URV) han impulsat un innovador
projecte pilot per articular un PROCÉS PARTICIPATIU que ajudi a millorar la gestió de tres projectes del
patrimoni històric de la ciutat.
A través de la plataforma Messagenes i de grups de debat i enquestes al carrer es va crear una xarxa cívica que
aportava propostes a la gestió i que han generat un mapa d'idees, que posteriorment el consistori n'ha
estudiat la viabilitat. El projecte pilot, dut a terme del 13 al 27 de juny, s'obria a la participació ciutadana per
aportar idees de millora al voltant de tres monumentst: el Circ, la Plaça Sedassos i el Fòrum de la Colònia.
El procés participatiu Cívic Tàrraco clou amb prop de 60 aportacions, de les quals el 80% són viables per a la
gestió del Patrimoni de la ciutat. Les idees recollides se centren, principalment, en la preocupació per
millorar la convivència entre els monuments i la vida diària, les activitats i usos que s'hi poden realitzar.
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Participació ciutadana
ELS USOS DEL PATRIMONI
En el marc de les Jornades del Patrimoni Mundial a Tarragona, la conselleria de Patrimoni Històric – Museu
d’Història de Tarragona va organitzar la jornada de debat i participació “Els usos del patrimoni”, que va tenir
lloc divendres 2 de desembre de 2016, de 9 a 14 h a la Casa Canals.
Durant la jornada, a més de les ponències i la taula rodona sobre temes que afecten a la gestió i els usos del
patrimoni històric de Tarragona, també es va iniciar un procés participatiu, en el marc del projecte CÍVIC
TÀRRACO, al voltant del tema, que durarà fins al 15 de febrer de 2017 i que té per objectiu configurar un
mapa d'idees que, un cop analitzades i valorades tècnicament, es puguin incorporar al protocol d'ús per a la
cessió d'espais patrimonials.
A través de la plataforma digital Messagenes es construirà un mapa d'idees per a la millora de la gestió que
estarà disponible per a governants, responsables, tècnics i tota la ciutadania com a coneixement compartit.

