Sortida
Tàrraco romana, fundació dels Escipió
Presentació
Tarragona, ciutat fundada pels germans Escipió, ha esdevingut una de
les ciutats més importants de Catalunya. Des d’ella, es va regir una
amplíssima província que, seguint el curs de l’Ebre s’endinsava en el
territori peninsular i arribava fins a Finisterre. Per això, tant la ciutat
com el territori circumdant amaguen tresors arqueològics de primer
ordre que il·lustren l’importantíssim rang de què aquesta ciutat gaudia
en el panorama peninsular. A més tampoc no podem oblidar que,
gràcies als seus imponents noms: Colonia Vrbs Triumphalis Tàrraco, la
ciutat demostrava estar agermanada, ni més ni menys, amb Roma
mateixa. Així doncs, dedicarem tot un dia a visitar les restes romanes
més importants de la ciutat i a l’endemà farem recorrerem el camp de
l’entorn per a continuar descobrint més secrets.

Professor

Carles Buenacasa Pérez
Dr. en Història Antiga i Professor Agregat al Departament de
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Facultat de
Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (UB).

Accessibilitat

Aquest viatge està obert a qualsevol persona que tingui ganes de
gaudir de dos dies de visites a Tarragona recorrent la ciutat i les
restes romanes de la seva perifèria. No són necessaris coneixements
previs.
Cal inscripció prèvia.

Serveis inclosos





Acompanyament i explicacions del professor Carles Buenacasa
Bitllet de tren anada a Tarragona del dissabte dia 2
Autocar de tornada a Barcelona del diumenge dia 3
Entrades als museus i monuments descrits en els programa.

Nota important: atès que el trajecte de dissabte es fa en tren i
que el programa comporta fer visites només arribar a Tarragona,
es recomana que no es portin maletes i que es viatgi
còmodament amb una motxilla. Aprofitant la pausa pel dinar,
hom podrà passar-se pel seu hotel i deixar l’equipatge.

Informació pràctica
Lloc
Estació de Sants.

Data i hora
Dissabte, 2 i diumenge 3 de juny de
2018
Hora: veure programa
Preu
140 € (veure l’apartat serveis
inclosos)
Cal inscripció prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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Programa detallat
Dissabte 2 de juny
8.40h: Trobada a l'Estació de Sants davant de les màquines expenedores del bitllet de rodalies.
9:03h: Sortida del tren REGIONAL EXPRESS i l'arribada a Tarragona
10:09h: Arribada a Tarragona
10:15h a 11:00h: Visita del teatre romà
11:00h a 11:30h: Visita del fòrum de la colònia (o municipal)
11:30h a 12:00h: Trasllat vers la part alta de la ciutat
12:00h a 12:15h: Visita a la maqueta de la Tarragona romana de la Plaça del Pallol
12:15h a 13:00h: Circuit de les muralles romanes + Torre de la Minerva
13:00h a 14:00h: Ruta per la part alta de la ciutat de Tarragona (Fòrum de la província)
14:00h a 16:00h: Dinar (a càrrec de cadascú)
16:00h a 17:30h: Visita al Museu Nacional d’Arqueologia de Tarragona
17:30h a 18:00h: Visita a la Torre del Pretori
18:00h a 19:00h Visita a les voltes del Circ
Resta de la tarda lliure
Sopar (a càrrec de cadascú)
Dormir a Tarragona (a càrrec de cadascú)

Diumenge 3 de juny
10:00h a 11:30h: Trobada davant el Museu Bíblic de Tarragona i visita
11:30h a 13:00h: Trasllat en autocar i visita de l’aqüeducte romà de les Ferreres i del Mausoleu de
Centcelles (Constantí)
13:00h a 14:30h: Visita de la Cantera del Mèdol i de l’aqüeducte romà
14:30h a 16:00h: Dinar a l’àrea de servei del Mèdol (a càrrec de cadascú)
16:00h a 17:00h: parada per a visitar la Torre dels Escipió
17:00h a 18:00 h: continuació del camí i arribada a Barcelona
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