
Cultura Museusc

Divendres 18 de maig

DIA INTERNACIONAL 
DELS MUSEUS

Organitzat per:

Ajuntament
d’Altafulla

Ajuntament de
CONSTANTÍ

Amb la col·laboració de:

Del 17 al 27 de maig de 2012 

TÀRRACO VIVA 
EL FESTIVAL ROMÀ DE TARRAGONA  

c
Divendres 18, dissabte 26 i diumenge 27 de maig 

JORNADES 
DE PORTES 
OBERTES
Entrada gratuïta a tots els centres dependents del MNAT: Museu
Nacional Arqueològic, Museu i Necròpolis Paleocristians (Expo-
sició “El món de la mort a Tàrraco”), Vil·la romana dels Munts
(Altafulla) i Vil·la romana de Centcelles (Constantí), en els ho-
raris habituals. També es podrà visitar l’exposició “PARADISUS.
Jardins i plantes medicinals de Tàrraco a Orléans” a la Sala d’ex-
posicions temporals del Museu Nacional Arqueològic de Tarra-
gona (Plaça del Rei, 5).

MUSEU NACIONAL ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA
Plaça del Rei, 5
Tarragona
Tel. 977 23 62 09

MUSEU I NECRÒPOLIS PALEOCRISTIANS
Av. de Ramón y Cajal, 84
Tarragona
Tel. 977 21 11 75

TEATRE ROMÀ
C/ Sant Magí, 1
Tarragona
Tel 977 25 15 15 / 977 23 62 09

VIL·LA ROMANA DE CENTCELLES
Afores s/n
Constantí
Tel. 977 52 33 74

VIL·LA ROMANA DELS MUNTS
Passeig del Fortí s/n
Altafulla
Tel. 977 65 28 06

INFORMACIÓ I RESERVES: 977 25 15 15 (de dilluns a divendres de 8 a 15 h)
977 23 62 09 (de dimarts a diumenge) | www.mnat.cat | mnat@mnat.cat

CLÀSSICS A ESCENA

LA IMPREVISTA
Col·lectiu de teatre popular TeclaSmit
De la sedició de Catilina a l’assassinat de Cèsar, passant per la Guerra
de les Gàl·lies i la derrota de Pompeu. Un muntatge escènic a partir dels
textos escrits pels propis Ciceró (cònsul) i Cèsar i l’historiador Plutarc.
Una producció escènica del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
i del col·lectiu TeclaSmit, amb el qual s’inicia un cicle d’escenificacions
de textos clàssics, realitzats a les sales del museu, vinculats amb el patri-
moni que s’hi exposa.
HORA: 21:00 h | LLOC: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
(Plaça del Rei, 5) | Activitat gratuïta, fins a cobrir aforament.

Dissabte 19 de maig   

NIT DELS MUSEUS
EL MNAT I EL CLUB DELS TARRACONINS
La nina d’ivori, una de les peces més emblemàtiques de l’arqueologia
tarragonina, va ser trobada a la Necròpolis Paleocristiana dins de la
tomba d’una nena romana de cinc o sis anys. Aquesta joguina ha pres
vida en la figura de la Nineta, que juntament amb el seu company,
l’Ivori, són els protagonistes del Club dels Tarraconins, el club infantil
de Tarragona, que va néixer el maig del 2008 i que supera ja els 10.000
socis. Amb aquest motiu es portaran a terme les següents activitats:

MUSEU I NECRÒPOLIS PALEOCRISTIANS (Av. Ramón y Cajal, 84)

A les 10:30 h. Col·locació de la placa commemorativa dels 10.000 socis
del Club dels Tarraconins.
A les 11 h. TALLER: RE-VIURE. Convertir-se en investigadors i desco-
brir els noms, les creences, les aficions i, fins i tot, l’aspecte físic d’al-
guns habitants de Tàrraco, a partir dels vestigis que ens han arribat
des de les seves tombes. Conèixer com era la vida a Tàrraco a partir
del món de la mort. La nina d’ivori serà una de les protagonistes.
Activitat gratuïta. Places limitades. Inscripcions: Club dels Tarraconins
(www.tarraconins.cat).

MUSEU NACIONAL ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA (Plaça del Rei, 5)
A les 11 h. TALLER: DIVERTIM-NOS AMB ELS ROMANS! Saps com
jugaven els nens i nenes de l’antiga Tàrraco? Amb aquesta activitat ho
podràs esbrinar i també practicar. Veuràs que els seus jocs no eren tan
diferents dels que pots practicar amb els teus amics. La nina d’ivori
era una de les joguines favorites d’una nena de Tàrraco.
Activitat gratuïta. Places limitades. Inscripcions: Club dels Tarraconins
(www.tarraconins.cat).

LA NIT DELS MUSEUS
De 22 a 1 h. ITINERARIS PEL MNAT: NATURA I PAISATGE A TÀRRACO
Una invitació a conèixer com era l’entorn natural i paisatgístic d’èpo-
ca romana a través dels elements patrimonials procedents de Tàrraco
i que es conserven al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. Un
itinerari us indicarà el recorregut, que podreu realitzar lliurement. En
finalitzar podreu gaudir d’una copa de vi. Activitat adreçada a tot
tipus de públic.
EXPOSICIÓ: “PARADISUS. JARDINS I PLANTES MEDICINALS DE
TÀRRACO A ORLÉANS”. Un apropament als jardins i a les plantes
medicinals i les seves virtuts en el temps i en l’espai, per tal de facili-
tar el coneixement de la seva història, unint el patrimoni cultural amb
el patrimoni natural. Sala d’exposicions temporals del Museu Nacio-
nal Arqueològic de Tarragona.
A les 24 h, SESSIÓ GOLFA DE: CLÀSSICS A ESCENA. LA IMPREVISTA.
Col·lectiu de teatre popular TeclaSmit. Un muntatge escènic a partir
dels textos escrits pels propis Ciceró (cònsul) i Cèsar i l’historiador
Plutarc, produït pel Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i el
col·lectiu TeclaSmit, amb el qual s’inicia un cicle d’escenificacions de tex-
tos clàssics, realitzats a les sales del museu. Activitat gratuïta, fins a
cobrir aforament.

Divendres 18 de maig   

DIA 
INTERNACIONAL 
DELS MUSEUS

JORNADA 
DE PORTES 
OBERTES
En els horaris habituals de cada centre
Entrada gratuïta a tots els centres 
dependents del MNAT:
Museu Nacional Arqueològic,
Museu i Necròpolis Paleocristians 
(Exposició “El món de la mort a Tàrraco”),
Vil·la romana dels Munts (Altafulla) 
i Vil·la romana de Centcelles (Constantí).
Així mateix, es podrà visitar gratuïtament 
l’exposició “PARADISUS. Jardins i plantes 
medicinals de Tàrraco a Orléans”.

D
.L

.:
T

-6
13

-2
01

2

Museu Nacional Arqueològic

Museu i Necròpolis Paleocristians

Vil·la romana dels Munts

Vil·la romana de Centcelles

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
Activitats del 18 al 27 de maig de 2012

Dissabte 19 de maig

NIT DELS MUSEUS



MUSEU NACIONAL ARQUEOLÒGIC 
DE TARRAGONA  
Plaça del Rei, 5. Tarragona

Dissabte 26 i diumenge 27 de maig
TALLER 

PASSA UN MATÍ 
DE TEATRE!

Una invitació a descobrir el teatre de Tàrraco. Saber com era i quines
representacions s’hi feien. Convertir-se en actors romans, escenificant
la representació d’una comèdia de Plaute, per acabar creant, cadascú la
seva pròpia màscara teatral. Una proposta creativa i participativa.
HORA: Dissabte 26 a les 11 i 16:30 h i diumenge 27 a les 11 h. | LLOC:
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. | Activitat gratuïta, amb
invitació (places limitades).

Diumenge 27 de maig
VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ 

“PARADISUS. JARDINS I PLANTES 
MEDICINALS DE TÀRRACO A ORLÉANS”

Un apropament als jardins i a les plantes medicinals i les seves virtuts
en el temps i en l’espai, per tal de facilitar el coneixement de la seva his-
tòria, unint el patrimoni cultural amb el patrimoni natural. Una expo-
sició realitzada dins d’un projecte Comenius Regio entre les ciutats de
Tarragona i Orléans, que dóna a conèixer, a més, el fruit d’aquest pro-
jecte a partir dels diferents treballs realitzats, tant en l’àmbit educatiu
com social.
HORA: 12 h. | LLOC: Sala d’exposicions temporals del Museu Nacional
Arqueològic de Tarragona. | Activitat gratuïta.

TÀRRACO VIVA EL FESTIVAL ROMÀ DE TARRAGONA
Del 17 al 27 de maig de 2012

MUSEU I NECRÒPOLIS 
PALEOCRISTIANS  
Av. de Ramón y Cajal, 84. Tarragona

Dissabte 26 de maig
TALLER 

RE-VIURE

Convertits en investigadors seguireu les pistes que ens van deixar els
arqueòlegs que van excavar la Necròpolis paleocristiana. Visitareu dife-
rents departaments que us assessoraran i podreu recuperar els noms,
l’aspecte físic, les creences o fins i tot les aficions d’alguns habitants que
van residir a l’antiga Tàrraco. Una activitat per conèixer com era la vida
a Tàrraco, a partir de les creences i tradicions a l’entorn de la mort.
HORA: 16:30 h. | LLOC: Museu i Necròpolis Paleocristians. | Activitat
gratuïta, amb invitació (places limitades).

VIL·LA ROMANA 
DELS MUNTS (ALTAFULLA)  
Passeig del Fortí, s/n. Altafulla

Dissabte 26 i diumenge 27 de maig 
VISITA TEATRALITZADA

CAIUS I FAUSTINA 
US CONVIDEN A LA VIL·LA

Una oportunitat per gaudir d’una visita guiada a la vil·la romana dels
Munts, en companyia dels que van ser els seus propietaris en el s. II dC,
el duumvir de Tàrraco Caius Valerius Avitus i la seva esposa Faustina,
en la qual us mostraran com era la vida en una propietat de l’entorn de
Tàrraco en una proposta molt participativa.
HORA: Dissabte 26 a les 11 h i 16:30 h i diumenge 27 a les 11 h. | LLOC:
Vil·la romana del Munts (Altafulla). | Activitat gratuïta, amb invita-
ció (places limitades).

Dissabte 26 i diumenge 27 de maig
TALLER 

US PORTEM A L’HORTUS!

Voleu conèixer com eren els jardins i els horts romans? Voleu saber
quines espècies s’hi plantaven i quin usos tenien? Us proposem que
vingueu a l’hortus experimental de la vil·la romana dels Munts on
podreu conèixer de primera mà, com eren, quines espècies es cultiva-
ven i quines tasques s’hi feien.
HORA: Dissabte 26 a les 11:30 h i 17 h i diumenge 27 a les 11:30 h. |
LLOC: Vil·la romana dels Munts (Altafulla). | Activitat gratuïta, amb
invitació (places limitades).

VIL·LA ROMANA 
DE CENTCELLES (CONSTANTÍ)  
Afores, s/n. Constantí

Divendres 25 de maig
ACTIVITAT PER A LES ESCOLES

MANS A L’OBRA!: CONSTRUCCIÓ 
I DECORACIÓ AL MÓN ROMÀ

Activitat adreçada als grups escolars per al coneixement de les tècni-
ques constructives i decoratives d’època romana, d’una manera parti-
cipativa.
HORA: de les 9:30 a les 15 h | LLOC: Vil·la romana de Centcelles (Cons-
tantí). | Activitat adreçada als grups escolars. | Activitat gratuïta, amb
reserva prèvia (places limitades).

Dissabte 26 i diumenge 27 de maig
ACTIVITAT DE RECREACIÓ HISTÒRICA 

MODUS OPERANDI
ELS OFICIS ENTORN A LA CONSTRUCCIÓ 
I LA DECORACIÓ EN EL MÓN ROMÀ 

Una aproximació als diferents oficis relacionats amb la construcció i la
decoració d’edificis, a l’entorn de la Vil·la de Centcelles, que n’és un
magnífic exemple. El treball sobre la pedra, la preparació dels diferents
materials que intervenen en la construcció, la realització dels mosaics,
la decoració pictòrica… Un conjunt de propostes, participatives, per
conèixer les tècniques constructives i decoratives d’època romana.
HORA: Dissabte 26 a les 11 h i diumenge 27 a les 11 h. | LLOC: Vil·la
romana de Centcelles (Constantí). | Activitat gratuïta dirigida a tot
tipus de públic.


