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JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI
Les Jornades Europees del Patrimoni és un programa de sensibilització sobre el Patrimoni Cultural, promogut
pel Consell d'Europa en col∙laboració amb la Unió Europea, concebut com una jornada de portes obertes que
ha aconseguit un èxit sense precedents a tot Europa ja que en l'actualitat els 50 Estats signataris del Conveni
Cultural Europeu participen en aquesta activitat. El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
ha fixat la celebració d'aquestes jornades a Catalunya els dies 23, 24 i 25 de setembre.
Des del seu naixement, es mantenen els principis rectors que van inspirar inicialment les Jornades:
conscienciar els ciutadans europeus de la seva riquesa cultural i aconseguir un major reconeixement i
comprensió de la diversitat cultural amb la finalitat de salvaguardar un patrimoni que, per la seva naturalesa,
està permanentment amenaçat.
Els objectius de les Jornades Europees de Patrimoni són:
•

Sensibilitzar als ciutadans europeus sobre la riquesa i la diversitat cultural d'Europa.

•

Fomentar la valoració del ric mosaic que componen les cultures europees

•

Fomentar el diàleg intercultural.

•

Combatre el racisme i la xenofòbia i afavorir una major tolerància a Europa, transcendint les fronteres
nacionals, i reforçar el sentiment europeu de compartir una mateixa identitat.

•

Sensibilitzar la societat i als responsables polítics sobre la necessitat de protegir el patrimoni davant les
noves amenaces.

•

Convidar Europa a afrontar els nous reptes socials, polítics i econòmics que es presenten.

Les Jornades Europees del Patrimoni a Tarragona
Per tercer any consecutiu Tarragona també participa en el Jornades Europees, aquest cop dins de la
programació d'actes per les festes de Santa Tecla.
La conselleria de Cultura, Patrimoni Històric i Festes de l'Ajuntament, a través del Museu d'Història de
Tarragona, amb la col∙laboració de l'Arquebisbat de Tarragona, ha organitzat tres visites a tres llocs en
diferents fases d'actuació:
⇒ Hort de l'Arquebisbe, on es podrà veure el resultat de la restauració del tram de muralla així com accedir

en aquest espai a peu del Palau Arquebisbal.
⇒ Ca l’Agapito, on s’exposaran els resultats parcials d'una investigació arqueològica en curs i es presentarà

una mostra de materials de diverses èpoques recuperats en l'excavació.
⇒ Les Voltes del Circ de la plaça dels Sedassos, un espai de gran bellesa que en el futur s'ha de fer visitable,

per comprendre millor la magnitud del Circ de Tarraco.
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Hort de l'Arquebisbe
Hort de l'Arquebisbe. Com a resultat de l’aplicació del Conveni entre l’Ajuntament de Tarragona,
l’Arquebisbat de Tarragona i la Generalitat de Catalunya es portà a terme l’any 2010 la restauració d’un dels
trams de muralla que s’ubica en l’Hort de l’Arquebisbe, i que patí l’ensulsida del seu tram interior ara fa sis
anys. La visita ens aproximarà a l’estructura defensiva pel seu interior, podent observar com va ser
construïda i quines tècniques actuals han estat aplicades per la seva conservació, i ens permetrà descobrir
l’agradable entorn de l’Hort de l’Arquebisbe a l’esguard permanent de la Torre de l’Arquebisbe i del Palau
Arquebisbal.

Vista interior del tram de muralla en els
moments de l’excavació arqueològica prèvia
als treballs de restauració
Foto MHT

Estat del tram de muralla de l’Hort de l’Arquebisbe a l’iniciar‐
se els treballs de restauració.
Foto MHT
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Ca l’Agapitu
Ca l’Agapito. A la Volta del Pallol, on fins fa poc es podia visitar la maqueta de Tàrraco del Museu d’Història
de Tarragona, s’exposaran els resultats parcials de la investigació arqueològica en curs al conjunt del Beateri
de Sant Domènec (Ca l’Agapito), la qual s’aixopluga en els projectes que s’estan portant a terme per
l’aplicada del Pla Integral de la Part Alta. Es proposa un viatge en el temps des de la construcció del Fòrum
Provincial d’època romana fins a la reocupació de l’espai després dels moments de destrucció que va viure el
complex durant la Guerra del Francès a principis del segle XIX.
Serà possible descobrir la volta romana que servia per travessar, a mode de passadís subterrani, el podi de la
Plaça de Representació del Fòrum Provincial, que si bé ja es va hipotetitzar en la citada maqueta de Tàrraco,
ara se n’ha pogut constatar la seva existència. També ens aproparem a la urbanització d’època medieval de
l’àrea que ens ocupa i com serà utilitzada, primer pel convent dels Pares Predicadors Dominics, i després pel
Beateri de Sant Domènec.

Vista parcial del pati del beateri on
s’observa la urbanització medieval
i moderna
Foto MHT

Vista parcial de la nova volta que
actua com a passadís subterrani
sota el podi de la Plaça de
Representació
del
Fòrum
Provincial.
Foto MHT
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La Volta del Circ a la plaça dels Sedassos
LES RESTES ARQUEOLÒGIQUES DE LA PLAÇA SEDASSOS
En aquest espai es conserven les restes d’una part del podi, de les grades i algunes voltes del costat
septentrional del circ romà de Tarraco. El circ va ser construït entorn a finals del segle I i va estar estretament
lligat simbòlicament i arquitectònica al fòrum provincial.
Durant la visita es podrà veure el podi del circ i situar‐nos a nivell de la seva arena; entrar per dues portes
obertes en aquest podi per les quals els espectadors podien accedir al diversos sectors de la graderia per tal
d’ocupar el seu seient; visitar dues voltes de fonamentació del monument, una d’elles d’entorn als 60 metres
de llargada i una claveguera de recollida de pluvials de les estructures del fòrum provincial.

Foto MHT— Volta del Circ, sector Plaça dels Sedassos

Foto MHT— Circ Romà de Tarragona , sector de la
Plaça dels Sedassos
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Funcionament de les activitats
Horaris i recollida de les invitacions

Espai

Horari de les visites

Hort de l’Arquebisbe Dissabte 24, a les 12 i a les 17 h.

Lloc de trobada
Pla de Palau davant Palau Arquebisbal

Diumenge 25, a les 12h.
Cal l’Agapitu

Dissabte 24, a les 12 i a les 17 h.

Plaça del Pallol ‐ entrada Volta del Pallol

Diumenge 25, a les 12h.
Circ Romà

Dissabte 24, a les 12 i a les 17 h.

Plaça dels Sedassos ‐ entrada Circ

Diumenge 25, a les 12h.

La durada aproximada de les activitats és de 60 minuts

Invitacions
Les invitacions estaran disponibles a Casa Castellarnau (Museu d’Història de Tarragona ‐ c/ Cavallers 14)
a partir del dimecres 14 de setembre
En tots els casos es podran recollir un màxim de 2 invitacions per a cada activitat a diferents horaris.

Horari de Taquilla Casa Castellarnau
Dimarts, dimecres, dijous i diumenges, de 9 a 14 h.
Divendres i dissabtes, de 9 a 20.30 h.
Dilluns i dia de Santa Tecla, tancat.
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Imatges Jornades Europees del Patrimoni 2010

Jaciment Arqueològic del carrer Eivissa ‐ Jornades Europees del Patrimoni 2010 — MHT
Fotos Manel R. Granell

Excavacions a Ca l’Agapitu ‐ Jornades Europees del Patrimoni 2010 — MHT
Imatges : Manel R. Granell
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Pedrera del Médol
JEP 2010—MHT

Imatges :
Manel R.Granell

Informació i imatges:
Oficina de Premsa Ajuntament de Tarragona: Begoña Parra ‐ bparra@tarragona.cat

rodamons serveis culturals: info@rodamons.cat
Descàrrega directe d’imatges: www.dropbox.com— loguin: info@rodamons.cat ; password: rodamons
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