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pensada per a l’alumnat de segon cicle d’ESO i Batxillerat.
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l’institut viu tarraco viva

DIVENDRES, 20 DE MAIG DE 2022
Activitat adreçada a l’alumnat de 2n Cicle d’ESO i Batxillerat

En el marc de la XXIV edició del Festival Tarraco Viva

UN DIA 
A TÀRRACO!



10:30 h / Portal del Roser
Rebuda i benvinguda dels participants. En acabat, comença l’activitat:

MEMORIA AETERNA.  
Gimcana epigràfica per la Part Alta. 
Als carrers de la Part alta de Tarragona (casc antic) enca-
ra hi perviu la memòria de moltes persones de l’antiga 
Tàrraco. Incrustats a les parets dels carrers podem tro-
bar pedestals de l’època romana i les seves inscripcions 
(epigrafies). Us convidem a trobar alguns dels perso-
natges de l’antiga Tàrraco a través d’un mapa amb 
inscripcions, a descobrir i a conèixer i interpretar 
els personatges que s’amaguen darrere les pedres. 

12:30 h / Teatre Auditori Camp de Mart

UN DIA AMB ELS GLADIADORS.  
Recreació històrica. Jano Reproducciones Históricas
Abans de començar l’espectacle es lliuraran  
els PREMIS DEL CONCURS ODISSEA 2022.
Una visió didàctica de la història i els costums de 
Roma a través de la gladiatura. Podrem gaudir 
d’una demostració rigorosa, molt allunyada de la 
visió del cinema, a càrrec d’un dels grups especialit-
zat en la recerca i reconstrucció de l’armament i les 
tècniques de combat dels gladiadors.  

14 a 16 h / Temps lliure; per dinar, descansar o el que cada Institut vulgui fer.
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16 h / Espai a determinar, en funció dels inscrits

JÚLIA, LA FILLA D’AUGUST.
Mercè Rovira. Monòleg dramatitzat.
Places limitades, per ordre d’inscripció. 
En un moment de canvis educatius el monòleg dra-
matitzat en boca de Júlia, la filla de l’emperador Au-
gust, permet atansar-te, des de la perspectiva de 
gènere, a una de les històries més fascinants d’una 
dona romana. Durada: 1 h. aprox. 

19.30 h / Antiga Audiència
CONVIVIUM.
Representació social i ostentació del banquet romà. 
Recreació històrica, a càrrec d’alumnat del CFGS 
d’Animació Sociocultural i Turística de l’Institut Vi-
dal i Barraquer de Tarragona. 
Places limitades, per ordre d’inscripció. 
La col·laboració entre el Festival Tarraco Viva i el 
CFGS d’Animació Sociocultural i Turística de l’Ins-
titut Vidal i Barraquer, es va iniciar fa dos anys amb 
la recreació històrica Grafits: La xarxa social de l’anti-

guitat. Aquell primer projecte pedagògic va ser reconegut amb un Premi Baldiri i 
Reixac. El projecte va néixer amb la finalitat d’interessar els joves en la història 
i en el fet de saber-la explicar.  El tema escollit per enguany ha estat el banquet 
al món romà. Convivium, pretén aprofundir entorn a les relacions socials i els cos-
tums en un sopar en una casa benestant, així com també els aliments i els plats que 
es cuinaven fa més de 2.000 anys. Durada: 1 h. aprox.

I PER A QUI EN VULGUI MÉS...
Per aquells que vulgueu quedar-vos fins al vespre o fins l’endemà, podreu conti-
nuar gaudint del Festival Tarraco Viva, assistint a la recreació històrica Convivium,  
o bé pel vostre compte a alguna de la resta d’activitats del Festival.  
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PER ALTRES ACTIVITATS DEL FESTIVAL, 
INFORMACIÓ I ENTRADES, CONSULTEU EL PROGRAMA

APLEC Clàssiques
www.aplecclassiques.cat  correu.aplec@gmail.com

www.tarracoviva.com

Es procedirà a la confirmació de la inscripció en un termini màxim 
de tres dies, a partir de la data de rebuda de la inscripció. S’adjuntaran 

les indicacions concretes pel bon funcionament de la Jornada.

Activitats gratuïtes, per ordre d’inscripció. 
Places limitades.

Coorganitzen 
APLEC

Associació de Professors de Llengües Clàssiques de Catalunya 
Festival Tarraco Viva

Col·labora 
ICAC

Institut Català d’Arqueologia Clàssica

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

TERMINI D’INSCRIPCIÓ:
del 27 d’abril al 9 de maig

https://docs.google.com/forms/d/1F-6S_WMEpKDPTq6VJpcAB-6T3VIVFQxE6CQsTaTY7B8/viewform?edit_requested=true

