JORNADES XVIII ANYS TÀRRACO PATRIMONI
MUNDIAL. UN PASSAT PLE DE FUTUR

I JORNADA DE REFLEXIÓ, PROTECCIÓ I PROJECCIÓ DEL PATRIMONI
20 de novembre. A les 18.30 h a la Casa Canals
Primera edició d’unes jornades obertes al públic interessat en el patrimoni
històric. Cada any es convidaran dues persones implicades en el tema i amb
prestigi nacional i internacional. Sessions:


«Tàrraco castellera: el patrimoni (mundial o immaterial), més que un
recurs econòmic», a càrrec del Dr. Lluís Garcia Petit, prehistoriador i
arqueòleg, especialista en patrimoni immaterial, gurmet i consultor de la
UNESCO.
S’abordarà la relació entre el patrimoni arqueològic i el patrimoni
immaterial centrant-la en Tàrraco i Tarragona: castells, arqueologia,
cuina, etc.



«Seguint el rastre dels arqueofurtius. L’estudi de les intervencions
arqueològiques il·legals», a càrrec del Dr. Joan Carles Alay, arqueòleg
especialista en temes de destrucció del patrimoni, advocat i criminòleg.
És també president de la Societat Espanyola de Criminologia.
Parlarà del furtivisme en l’arqueologia i la seva persecució tot aplicant-hi
tècniques criminològiques i de registre arqueològic.

Entrada gratuïta
Duració: 2 hores

L’EVOLUCIÓ DEL NOSTRE PATRIMONI UNESCO.
CELEBREM LA HISTÒRIA DE TARRAGONA
24 i 25 de novembre, a les 11 h
Punt de trobada: portal del Roser
Visita guiada als monuments Patrimoni de la Humanitat de la Part Alta amb un
enfocament nou, ja que es complementarà amb una reconstrucció històrica i un
tast de vins.

1. Visita guiada als monuments Patrimoni UNESCO de la Part Alta amb un
enfocament diferent: una explicació diacrònica dels monuments romans fins a
arribar als nostres dies, amb un tast de vi en finalitzar.
2. Recreació històrica i tast de vins. Diversos personatges romans ens
oferiran un tast de vi seguint el ritus propi del consum d’aquest aliment sagrat.
Es reviuran els costums i els passatemps d’una ciutat que encara és ben viva.
Ho organitza:

Amb la col·laboració de:

Màxim 35 persones. Activitat en català.
Reserves: info@nemesisarch.com - 977 249 107
Preu: 5 euros

- 619 767 950

JORNADA DE PORTES OBERTES
25 de novembre i 2 de desembre, als recintes del MHT
Circ, Passeig Arqueològic, Fòrum Local, Pretori i Amfiteatre.
25 de novembre als recintes del MNAT
Tinglado 4 (exposició Tàrraco/MNAT), Museu i Necròpolis Paleocristians, Vil·la
Romana dels Munts (Altafulla), conjunt monumental de Centcelles (Constantí).
De 10 a 14 h.

ENTREGA DEL II PREMI TÀRRACO
30 de novembre, al Saló de Plens de l’Ajuntament a les 19 h.
El Premi Tàrraco reconeix l’entitat o la persona que durant el darrer any ha dut
a terme tasques de mèrit en favor de la conservació, la preservació i/o la difusió
del patrimoni mundial de la ciutat.
En aquesta segona edició, s’entrega el premi a l’Associació de la Passió Sant
Fructuós. L’entitat actua com a pont entre Església, cultura i societat, i fa de
nexe d’unió entre persones de diferents edats, nivell cultural, ideologia,
procedència i opció de fe. Treballa per donar a conèixer la figura de sant
Fructuós i per apropar el patrimoni paleocristià de Tarragona al públic en general.
VISITES COMENTADES DEL FÒRUM AL TEATRE. UNA PASSEJADA PER
LA VIDA DE TÀRRACO
25 de novembre i 1 de desembre, a les 11.30 h
Inici de l’itinerari: Fòrum de la Colònia (c. de Lleida, s/n)
Final de l’itinerari: Teatre romà (c. de Sant Magí, 1)
Coneixeu com era la vida a l’antiga Tàrraco visitant el Fòrum de la Colònia, on
tenien lloc les activitats econòmiques, polítiques i religioses de la ciutat i es
podien contemplar les representacions dels seus ciutadans il·lustres. La visita
finalitza al Teatre, un dels edificis d’espectacles on confluïa oci i negoci i on
queda reflectit com d’important era Tàrraco dins de l’organització de l’Imperi.
Preu: gratuït
Aforament: 35 persones
Indispensable reserva prèvia a: reserves@aurigasc.com / 977 22 54 94

Mes informació:
Museu d’Història de Tarragona (977 24 22 20)
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (977 25 15 15 / mnat@gencat.cat)

HISTÒRIES DE TÀRRACO
2 de desembre
Aproﬁtant la jornada de portes obertes als principals recintes monumentals, hi
haurà activitats de recreació històrica en els recintes de les Muralles, el Pretori,
el Circ i l'Amﬁteatre, amb l’objectiu de veure i sentir com vivien alguns dels
habitants de l’antiga Tàrraco.


Legionaris al final de l’Imperi
Septimani Seniores. Grup de recreació històrica romana.
Lloc: Muralles - Passeig Arqueològic (espai August - Torre de
l’Arquebisbe)
Passis i idioma: 12 h (català), 13 h (castellà)
En els darrers segles de l’Imperi, les legions romanes havien canviat
bastant des de l’època de les gran conquestes. L’Imperi s’havia
transformat i el seu exèrcit també.



Governadors, centurions, soldats, funcionaris i alcaldes a Tàrraco
Associació Projecte Phoenix. Grup de recreació històrica romana de
Tarragona.
Lloc: Pretori romà (volta criptopòrtic). Entrada per la plaça del Rei
Passis i idioma: 12 h (castellà), 13 h (català)
A l’actual Pretori s’hi conserven algunes inscripcions en pedestals
d’estàtues que ens parlen de personatges rellevants que van viure a la
Tàrraco romana, des de governadors provincials nomenats per
l’emperador a funcionaris d’hisenda, passant per membres de les elits
locals. Tota una societat a la qual li encantava deixar-se veure a través
d’estàtues i provocar l’admiració de la gent no tan afortunada.



Sacerdotes publici populi romani. Sacerdocis de la Roma
republicana
Nemesis. Arqueologia i difusió cultural. Tarragona.
Lloc: Pretori romà (sala del Sarcòfag d’Hipòlit). Entrada per la plaça del
Rei
Passis i idioma: 12 h (català), 13 h (castellà)
L’activitat s’articularà a partir de la presentació dels diferents tipus de
sacerdocis de la Roma d’època republicana: el flamen i la flaminica
dialis, les sacerdotesses vestals, l’augur, el rex i la regina sacrorum.



Sacra privata. Els rituals familiars romans
Thaleia. Grup de reconstrucció històrica de Tarragona.
Lloc: Circ romà (volta dels aurigues). Entrada per la Rambla Vella
Passis i idioma: 12 h (castellà), 13 h (català)

La religió romana era a tot arreu, als temples, als carrers, però també a
casa. Els rituals de les famílies romanes començaven de bon matí amb
ofrenes als lars de la casa, però a tota la casa i tot l’any hi havia rituals
religiosos. En descobrirem alguns.


Gladiadors de l’Amfiteatre
Tarraco Ludus. Grup de recreació històrica de Tarragona.
Lloc: Amfiteatre romà
Passis i idioma: 12 h (català), 13 h (castellà)
Lluny de la imatge que el cinema ens ha donat del món dels gladiadors,
amb aquesta activitat coneixerem algunes de les característiques
d’aquest ofici. Els gladiadors no només entretenien el públic sinó que
eren portadors de valors que per a nosaltres avui dia són molt difícils
d’entendre, però que per als romans eren habituals: el valor i el
menyspreu al dolor i a la mort.

Entrada gratuïta (alguns aforaments són limitats)
Duració: 30 minuts
Lloc: Muralles, Pretori, Circ i Amfiteatre

GENT DE PEDRA PICADA (1a edició)
3 de desembre, a les 19 h, a la Casa Canals
Taula rodona en la qual es recorda la tasca d’una persona que ha destacat en la
defensa del patrimoni de la ciutat i que ja no està entre nosaltres. Enguany
dedicada al Dr. José Sánchez Real, amb motiu del centenari del seu naixement.


Hi participaran:
Sr. Jaume Massó, director del Museu Salvador Vilaseca de Reus i
president del Centre de Lectura de Reus;
Sr. Jaume Felip Sánchez, farmacèutic, historiador, medievalista i
nebot del Dr. José Sánchez Real;
Sr. Francesc Barriach, vocal de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense;
Sr. Xavier Allué, vocal de la Reial Societat Arqueològica
Tarraconense i antic alumne del Dr. José Sánchez Real.

ACTIVITAT PARAL·LELA:

TÀRRACO BIENNAL
4t Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic
Del 21 al 24 de novembre, a la Universitat Rovira i Virgili
www.tarracobiennal.com

