Tarragona 1800
IV JORNADES DE DIVULGACIÓ HISTÒRICA
FALSA BRAGA - PASSEIG ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA
22 AL 25 D’OCTUBRE 2015

PROGRAMA D’ACTES
Divendres, 16 d’octubre
19 h ACTE DE PRESENTACIÓ DE TARRAGONA 1800
Presentació del programa de les IV Jornades de Divulgació Històrica Tarragona 1800, que dóna inici a un seguit
d’actes culturals i històrics sobre la Tarragona de 1800 que es portaran a terme durant tot el cap de setmana.
Col·labora: Estudi de Música, Grup de Pastissers de Tarragona i Celler Mas Vicenç
Lloc: Espai Turisme C/Major, 39

Dijous, 22 d’octubre
18 h. UNA TARDA AL CEMENTIRI
Visita guiada on es podran conèixer algunes de les tombes més importants i singulars on estan enterrats alguns dels
herois i heroïnes que van viure els anys convulsos de Tarragona durant la Guerra del Francès
Col·labora: Argos Serveis Culturals. Reserves: 977101800/670553288
Lloc: Cementiri de Tarragona
Durada aprox.: 1 h
Idioma: Català/Castellà
Accés: Entrada de pagament: 3 € adults / 1 € nens fins els 12 anys
Aforament 30 persones.
Divendres, 23 d’octubre
20,30 h TORN DE RONDA PER LA FALSA BRAGA

NOVETAT

Representació a càrrec de la Milícia Urbana de Tarragona que defensà Tarragona durant el Setge de 1811, d’una
aparentment “tranquil·la“ ronda nocturna per la Falsa Braga. Malauradament la tranquil·litat durarà poc. Al finalitzar
aquesta experiència s’oferirà un tast de pa amb tomàquet, viandes i vi de la regió, sota la llum de la lluna.
Col·labora: Ass. Projecte Tarragona 1800
Lloc: Falsa Braga/Passeig Arqueològic de Tarragona
Durada aprox.: 1 h 30 m.
Idioma: Català/Castellà
Accés: Entrada de pagament: 10 € adults / 3 € nens fins els 12 anys
Aforament 40 persones.

Dissabte, 24 d’octubre

FALSA BRAGA – PASSEIG ARQUEOLÒGIC
De 10 h a 14 h i de 17 h a 20 h LA FALSA BRAGA. UN ESPAI DE GUÀRDIA A INICIS DEL SEGLE XIX.
Tot el públic assistent podrà gaudir de la Falsa Braga per a conèixer com transcorria un dia de guàrdia en una de les
fortificacions més grans i ben conservades de Tarragona.
De 10 h a 14 h i de 17 h a 19 h CAMPAMENT MILITAR NAPOLEÒNIC

S.DÍDAC

Tot el públic assistent podrà gaudir de l’espai del baluard de S. Dídac on estaran acampats diferents representants
dels diferents exèrcits napoleònics que van participar durant la Guerra del Francès i en el Setge de Tarragona. Un
espai de convivència per conèixer millor els personatges i les seves històries gràcies als membres dels diferents grups
de reconstrucció.
Col·labora: Grups de recreadors napoleònics participants en els jornades.

De 10 h a 14 h i de 17 h a 20 h ARTS I OFICIS A LA TARRAGONA DE 1800 PABORDE

NOVETAT

Espai dedicat a la vida quotidiana a través de la recreació i divulgació dels arts i oficis més coneguts del moment i que
avui molts d’ells ja han pràcticament desaparegut. Comencem enguany aquesta petita mostra d’arts i oficis que pretén
convertir-se amb els anys en un referent vers la recuperació d’oficis perduts.
Col·labora: Artesans de Catalunya.

De 10 h a 14 h i de 17 h a 20 h LA HISTÒRIA ALS TAULELLS S. DOMÈNEC
Espai dedicat a les antiguitats i al merchandising dels segles XVIIII-XIX.
Lloc: Voltes Cos de Guàrdia
Col·labora: Col·leccionisme Fatoiferro
De 10 h a 14 h i de 17 h a 20 h LLIBRES EN ACCIÓ S. DOMÈNEC
Espai dedicat al llibre , on el Gremi de Llibreters de Tarragona ens ofereix tots els seus fons perquè puguem conèixer
més a fons la història de la ciutat i del seu corregiment durant aquest període. Llibres per a adults, per a nens i per a
joves. Novel·les històriques, assaig, dramatúrgia, militaria, literatura i història sobre aquest importantíssim període
napoleònic a l’abast de tothom.
Lloc: Voltes Cos de Guàrdia
Col·labora: Gremi de Llibreters de Tarragona
10,30 h LA MILÍCIA, UN COS CIVIL AL SERVEI DE TARRAGONA S. DOMÈNEC
Divulgació didàctica de la recuperació d’una de les companyies de les Milícies Urbanes de Tarragona (1810-1811); un
cos civil al servei de la ciutat.
Durada aprox.:20 min . Català
11.15 h APRENENT DELS MILICIANS. PEDRES I CARTUTXOS S. MAGÍ
Taller per a conèixer i aprendre, a partir d’originals i reproduccions com es feien les pedres de percussió de les
armes de foc així com es feien i es carregaven els cartutxos. Impartit pels membres de la Milícia Urbana de
Tarragona.
Durada aprox.: 30 min.
11.30 h TARRAGONA, LA CIUTAT FORTIFICADA S. DOMÈNEC
Aprofitant la maqueta del Setge de Tarragona i amb una didàctica i distesa presentació ens podrem fer una idea de
l’ urbanisme i les principals característiques de la Tarragona de 1800: fortificacions, la ciutat vella i la marina, el nou
port, els carrers, els principals edificis singulars de la ciutat.
Lloc: Voltes Cos de Guàrdia
Durada aprox.: 30 min. Català/Castellano
Accés gratuït i restringit a l’espai

11,15 h LA GRAND ARMÉE I LA TARRAGONA DE 1811 S. DOMÈNEC
Divulgació didàctica de com eren les tropes de Napoleó que assetjaren Tarragona, durant la Guerra del Francès.
Durada aprox.: 30 min . Català/Castellano

12 h CÀRREGA I TIR EN UNA CIUTAT ASSETJADA S. MAGÍ

NOVETAT

Demostració didàctica de com es carregava un fusell d`època i com es disparava, tot dins una ambientació
competitiva entre els millors tiradors dels regiments participants.
Durada aprox.: 30 min . Català/Castellano

12.45 h LA MILÍCIA ARTILLERA DEL PORT DE TARRAGONA S. MAGÍ
Divulgació didàctica de com es va recuperar una dotació artillera de les Milícies Urbanes del Port de Tarragona.
Explicarem com és la reproducció del canó que utilitzen i quina és la seva dotació.
Durada aprox.: 20 min. Català
13,30 h LES TROPES DE FERRAN VII I LA TARRAGONA DE 1811 S. DOMÈNEC
Divulgació didàctica de com eren les forces que defensaren Tarragona durant el Setge de 1811.
Durada aprox.: 30 min . Català

13.15 h APRENENT DELS MILICIANS. UN CORREU I UN SEGELL S. MAGÍ

NOVETAT

Taller per a conèixer i aprendre com s’escrivia en aquella època, els qui ho podien fer. Impartit pels membres de la
Milícia Urbana de Tarragona.
Durada aprox.: 30 min.
17.15 h APRENENT DELS MILICIANS. JOCS DE CARTES DE 1800 S. MAGÍ

NOVETAT

Taller per a conèixer i aprendre, a partir de reproduccions de jocs de cartes de finals dels segle XVIII i de principis del
segle XIX, com es jugava a cartes en aquella època. Impartit pels membres de la Milícia Urbana de Tarragona.
Durada aprox.: 30 min.
18 h L’ARTILLERIA DURANT EL SETGE DE TARRAGONA S. DOMÈNEC
Divulgació didàctica de com funcionava una bateria de canons en la defensa de Tarragona durant el Setge de 1811.
Coneixerem com es comandava una bateria de canons així com eren els diferents projectils que s’utilitzaven.
Durada aprox.: 30 min. Català

18.45 h DESFILADA NAPOLEÒNICA S. DOMÈNEC

NOVETAT

Des del Baluard de Sant Domènec, desfilada napoleònica on participaran tots els grups de recreació recorrent tota la
Falsa Braga fins el Camp de Mart on es farà la presentació de les forces atacants y defensores de la ciutat., abans de
començar la representació d’un atac a la ciutat.
Durada aprox.: 15 min.

CASC ANTIC DE TARRAGONA
9,30 h a 18 h EXPOSICIÓ “ DELTEBRE I . LA HISTÒRIA D’UN NAUFRAGI...UN EPISODI DEL SETGE I DE
L’OCUPACIÓ DE TARRAGONA (1811-1813)”.
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona ens convida a conèixer gràcies a aquesta exposició el jaciment
Deltebre I. Un vaixell de transport militar d’una flota anglesa que, junt amb alguns altres vaixells del mateix
comboi, es va enfonsar a la desembocadura de l’Ebre, en el marc del conflicte bèl·lic de la Guerra del Francès,
l’estiu de 1813.
El

Col·labora: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
Accés: Gratuït durant els dies 24 i 25 d’octubre

11.30 h i 17,30 h LA CIUTAT DE TARRAGONA DE 1811 A VISTA D’OCELL
Visita guiada als espais històrics de la Catedral i pujada al seu campanar on es podran entreveure alguns dels edificis
històrics de l’època i que ens han arribat a l’actualitat després de sobreviure a la destrucció francesa del 19 d’agost de
1813.
Col·labora: Argos Serveis Culturals. Reserves: 977101800/670553288
Durada aprox.: 1,30 h.
Accés: Entrada de pagament: 15 €. Castellano/Català

19 h A LES ARMES, ENS ATAQUEN
Recreació històrica d’un atac a les defenses de la Falsa Braga durant el Setge de Tarragona de 1811.
Participen tots els grups de reconstrucció convidats en les IV Jornades Tarragona 1800.
Lloc inici: Camp de Mart, entrada Passeig Arqueològic
Durada aprox.: 1 h. Castellano

Diumenge, 25 de novembre

FALSA BRAGA – PASSEIG ARQUEOLÒGIC
De 10 h a 14 h LA FALSA BRAGA. UN ESPAI DE GUÀRDIA A INICIS DEL SEGLE XIX.
Tot el públic assistent podrà gaudir de la Falsa Braga per a conèixer com transcorria un dia de guàrdia en una de les
fortificacions més grans i ben conservades de Tarragona.
De 10 h a 13 h CAMPAMENT MILITAR NAPOLEÒNIC S.DÍDAC
Tot el públic assistent podrà gaudir de l’espai del baluard de S. Dídac on estaran acampats diferents representants
dels diferents exèrcits napoleònics que van participar durant la Guerra del Francès i en el Setge de Tarragona. Un
espai de convivència per conèixer millor els personatges i les seves històries gràcies als membres dels diferents grups
de reconstrucció.
Col·labora: Associació “Projecte Tarragona, 1800”

De 10 h a 13 h LA GUERRA SOLS PER A JUGAR STA. BÀRBERA

NOVETAT

Jocs de taula sobre les Guerres Napoleòniques. L’Associació SI VIS PACEM, PARA LUDUM té com a objectiu donar
a conèixer al públic en general tota una sèrie de jocs de taula sobre els combats i els setges més famosos produïts
durant les guerres napoleòniques. A més de poder jugar podrem conèixer molt millor la nostra història contemporània.
Col·labora: Associació Si vis pacem, para ludum

De 10 h a 13 h ARTS I OFICIS A LA TARRAGONA DE 1800

PABORDE

NOVETAT

Espai dedicat a la vida quotidiana a través de la recreació i divulgació dels arts i oficis més coneguts del moment i que
avui molts d’ells ja han pràcticament desaparegut. Comencem enguany aquesta petita mostra d’arts i oficis que pretén
convertir-se amb els anys en un referent vers la recuperació d’oficis perduts.
Col·labora: Artesans de Catalunya.

De 10 h a 13 h LA HISTÒRIA ALS TAULELLS S. DOMÈNEC
Espai dedicat a les antiguitats i al merchandising dels segles XVIIII-XIX.
Lloc: Voltes Cos de Guardia
Col·labora: Col·leccionisme Fatoiferro
De 10 h a 13 h LLIBRES EN ACCIÓ

S. DOMÈNEC

Espai dedicat al llibre , on el Gremi de Llibreters de Tarragona ens ofereix tots els seus fons perquè puguem conèixer
més a fons la història de la ciutat i del seu corregiment durant aquest període. Llibres per a adults, per a nens i per a
joves. Novel·les històriques, assaig, dramatúrgia,militaria, literatura i història sobre aquest importantíssim període
napoleònic a l’abast de tothom.
Lloc: Voltes Cos de Guàrdia
Col·labora: Gremi de Llibreters de Tarragona
10,30 h LA MILÍCIA URBANA DE TARRAGONA. UN COS CIVIL AL SERVEI DE TARRAGONA S. DOMÈNEC
Divulgació didàctica de la recuperació d’una de les companyies de les Milícies Urbanes de Tarragona (1810-1811).
Durada aprox.:20 min . Català
11 h APRENENT DELS MILICIANS. JOCS DE CARTES DE 1800

S. MAGÍ

NOVETAT

Taller per a conèixer i aprendre, a partir de reproduccions de jocs de cartes de finals dels segle XVIII i de principis del
segle XIX, com es jugava a cartes en aquella època. Impartit pels membres de la Milícia Urbana de Tarragona.
Durada aprox.: 30 min.
11 h TARRAGONA, LA CIUTAT FORTIFICADA S. DOMÈNEC
Aprofitant la maqueta del Setge de Tarragona i amb una didàctica i distesa presentació ens podrem fer una idea de
l’ urbanisme i de les principals característiques de la Tarragona de 1800: fortificacions, la ciutat vella i la marina, el nou
port, els carrers, els principals edificis singulars de la ciutat.
Lloc: Voltes Cos de Guàrdia
Durada aprox.: 30 min. Català/Castellano
Accés gratuït i restringit a l’espai

11,30 h LA GRAND ARMÉE I LA TARRAGONA DE 1811 S. DOMÈNEC
Divulgació didàctica de com eren les tropes de Napoleó que assetjaren Tarragona, durant la Guerra del Francès.
Durada aprox.: 30 min . Castellano

11.30 h APRENENT DELS MILICIANS. PEDRES I CARTUTXOS S. MAGÍ
Taller per a conèixer i aprendre, a partir d’originals i reproduccions com es feien les pedres de percussió de les
armes de foc així com es feien i es carregaven els cartutxos. Impartit pels membres de la Milícia Urbana de
Tarragona.
Durada aprox.: 30 min.

12 h APRENENT DELS MILICIANS. UN CORREU I UN SEGELL S. MAGÍ

NOVETAT

Taller per a conèixer i aprendre com s’escrivia en aquella època, els qui ho podien fer. Impartit pels membres de la
Milícia Urbana de Tarragona.
Durada aprox.: 30 min.

12.15 h LA MILÍCIA ARTILLERA DEL PORT DE TARRAGONA S. MAGÍ
Divulgació didàctica de com es va recuperar una dotació artillera de les Milícies Urbanes del Port de Tarragona.
Explicarem com és la reproducció del canó que utilitzen i quina és la seva dotació.
Durada aprox.: 30 min. Català

12,30 h LES TROPES DE FERRAN VII I LA TARRAGONA DE 1811 S. DOMÈNEC
Divulgació didàctica de com eren les forces que defensaren Tarragona durant el Setge de 1811.
Durada aprox.: 30 min . Català
12.30 h APRENENT DELS MILICIANS. LA BANDERA DE SANTA TECLA DE 1810

S. MAGÍ

NOVETAT

Taller per a petits i grans per a conèixer i aprendre, a partir de la reproducció de la Bandera de Santa Tecla, com es
va trobar i com es va recuperar per a la ciutat. Els més petits podran pintar una reproducció de la Bandera de Santa
Tecla de 1810.
Durada aprox.: 30 min .

13 h DESFILADA NAPOLEÒNICA S. DOMÈNEC

NOVETAT

Des del Baluard de Sant Domènec, desfilada napoleònica on participaran tots els grups de recreació recorrent tota la
Falsa Braga fins el Camp de Mart on es farà la presentació de les forces atacants y defensores de la ciutat., abans de
començar la representació d’un atac a la ciutat.
Durada aprox.: 15 min.

CASC ANTIC DE TARRAGONA
10 h a 14 h EXPOSICIÓ “ DELTEBRE I . LA HISTÒRIA D’UN NAUFRAGI...UN EPISODI DEL SETGE I DE
L’OCUPACIÓ DE TARRAGONA (1811-1813)”.
El Museu Arqueològic de Tarragona ens convida a conèixer gràcies a aquesta exposició el jaciment Deltebre I.
Un vaixell de transport militar d’una flota anglesa que, junt amb alguns altres vaixells del mateix comboi, es
va enfonsar a la desembocadura de l’Ebre, en el marc del conflicte bèl·lic de la Guerra del Francès, l’estiu de
1813.

Col·labora: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
Accés: Gratuït durant els dies 24 i 25 d’octubre
13.15 h CLOENDA: A LES ARMES, ENS ATAQUEN
Recreació històrica d’un atac francès a les defenses de la Falsa Braga durant el Setge de Tarragona de 1811.
Participen tots els grups de reconstrucció convidats en les IV Jornades Tarragona 1800.
Lloc inici: Camp de Mart, entrada Passeig Arqueològic
Durada aprox.: 1 h. Català

NOTES:
1. En las recreacions participen representants de diferents grups de recreació històrica napoleònica de la
ANE (Associació napoleònica espanyola), membres de la Division Harispe francesa i les Milícies
Urbanes de Tarragona
2. En cas de pluja els actes es realitzaran a l’Auditori del Camp de Mart

MILICIAS URBANAS DE TARRAGONA

Amb las col·laboració de:
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
Estudi de Música
Grup de Pastissers de Tarragona
Celler Mas Vicenç

Argos Serveis Culturals
Si vis Pacem, para ludum
Col·leccionisme Fatoiferro
Artesans de Catalunya

