DE PATRI
Activitats en el marc de les
Jornades Europees de Patrimoni
7 i 8 d’octubre
Activitats gratuïtes

MONI

Més informació: patrimoni.tarragona.cat
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ENTRE CALES I PINS DEIXAREN SENYALS...
Dissabte 7 d’octubre i diumenge 8 d’octubre, a les 9 h.

Foto: Judit Ciurana.

Visites guiades pel camí de ronda, al tram que uneix les platges
de la Móra i la Llarga, per apreciar l’empremta que hi ha anat
deixant l’activitat humana en diversos moments històrics.
Punt de trobada: Tarragona, plaça de la UNESCO. Parada de
l’EMT. Amb l’autobús s’anirà a la punta de la Móra.
Durada: 2 h (aproximadament).
Inscripcions: jabellov@tarragona.cat. Tel.: 977 242 220.
NOTA: Cal portar calçat adequat per caminar per la natura. La visita acaba
a la punta de la Creueta, i caminarem amb el grup fins a la parada de Mas
Rabassa de l’EMT (sortida del càmping Les Palmeres). L’autobús ens retornarà
a la plaça de la UNESCO. Idiomes: català/castellà (cada dia es faran dos
grups de 25 persones). En cas de pluja se suspendrà l’activitat. Les visites aniran a càrrec d’Arrel. Cultura i Arqueologia (doctores en arqueologia adscrites
a l’ICAC - Institut Català d’Arqueologia Clàssica). Organitza el Museu d’Història de Tarragona.

VENT DE DALT
Dissabte 7 d’octubre, a les 21 hores.
Concert de petit format a càrrec de la compositora i cantant
tarragonina Mariona Forteza (guitarra i veu), acompanyada
de Carlos Garrido (guitarra solista), amb un repertori suau i
evocador que ens parla de Tarragona i de la mar, de figures
com Odisseu, dels missatges que ens arriben del passat a través de la pedra, els vents, les estrelles...
Museu del Port de Tarragona. Aforament limitat.

DESCOBRINT EL PORT ROMÀ
Diumenge 8 d’octubre, a les 11 hores.
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Una passejada arqueològica a càrrec de Joaquín Ruiz de Arbulo, catedràtic d’arqueologia clàssica de la Universitat Rovira
i Virgili. És un recorregut per la part baixa de la ciutat i el barri
del Port per conèixer diferents indrets on s’han evidenciat, al
llarg dels anys i dels estudis realitzats, vestigis del port romà i
la seva activitat.
Punt de trobada: Museu del Port de Tarragona.
Durada: 2 hores.
Informació i inscripcions: museuport@porttarragona.cat.
Tel.: 977 259 400, ext. 4411-4422.
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