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Exposició i activitats
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
Plaça del Rei, 5

Visites comentades
Públic general: tots els diumenges a les 12 h
Preu inclòs amb l’entrada al museu.

Informació i reserves 
977 25 15 15 | 977 23 62 09

mnat@mnat.cat | www.mnat.cat
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Exposició al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
Del 10 de juny al 22 de novembre de 2009

Amb la col·laboració de:
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En el marc de l’exposició Tarraco pedra a pedra, el Museu Nacional
Arqueològic de Tarragona organitza les següents activitats:

FEM PARLAR LES PEDRES!
Les pedres no parlen, però les podem fer parlar. L’arqueologia de Tàrraco
ens ha proporcionat molts materials petris utilitzats en la construcció de la
ciutat, en la seva decoració, per a la comunicació o per les activitats quoti-
dianes. Descobrirem les moltes històries que ens amaguen les «pedres» i
que ens ajuden a conèixer millor la societat que les va fer servir.

Grups escolars
Horari: de dimarts a divendres, dins de l’horari del Museu.
Durada: 2 h.
Preu: 3,50 € per alumne (grups superiors a 20 persones).

70 € (grups inferiors a 20 persones).

Grups familiars i altres grups
Horari: dissabtes i diumenges, a les 11 h
Durada: 2 hores
Preu: 3,50 € per persona. El preu inclou l’entrada al Museu, a l’exposició i
a l’activitat.

Informació i reserves. Cal inscriure-s’hi prèviament.
977 25 15 15 | 977 23 62 09 
mnat@mnat.cat | www.mnat.cat

Els dissabtes 27 de juny i 11 i 25 de juliol a les 10 h
Lloc de trobada: Museu Arqueològic (plaça de Rei, 5)
Es visitaran les pedreres de Roda de Barà, Els Munts, El Mèdol, pedreres de
l’aqüeducte i pedrera de la Torre d’en Dolça de Vila-seca.

Recorregut amb autocar.

Informació i reserves: 977 25 15 15 | 977 23 62 09 | www.mnat.cat |
mnat@mnat.cat.

Imprescindible reserva prèvia. Activitat subjecta  a un mínim de reserves.

Visites dirigides a l’exposició tots els diumenges a les 12 h
Adreçades al públic general (preu inclòs amb l’entrada del museu).
Cal inscriure-s’hi prèviament.

Informació i reserves:
977 25 15 15 | 977 23 62 09
mnat@mnat.cat | www.mnat.cat

ACTIVITATS

TALLERS

ITINERARI PER LES PEDRERES DE TÀRRACO

Cicle de conferències i projecció de pel·lícules, amb la temàtica de la
pedra i el seu tractament a l’antiguitat. Organitzat amb la col·laboració de
l’Aula de Cinema de la URV.

Dimarts 13 d’octubre a les 19:30 h
Conferència: Pedres i marbres a l’antiguitat, a càrrec d’Isabel Rodà,
directora de l’ICAC.

Dijous 15 d’octubre a les 19 h
Projecció: Tierra de faraones, de Howard Hawks.

Dimarts 20 d’octubre a les 19:30 h
Conferència: Les pedreres de Tàrraco, a càrrec d’Anna Gutiérrez, investi-
gadora de l’ICAC.

Dijous 22 d’octubre a les 19 h
Projecció: Pompeya: el último día, de Peter Nicholson.

Dimarts 27 d’octubre a les 19:30 h
Conferència: El que ens expliquen les pedres, a càrrec d’Aureli Álvarez,
professor emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Organitzat en col·laboració amb la Biblioteca Pública de Tarragona.

Lectura proposada: El sicario de los Idus: asesinato en Tarraco, de Cristina
Teruel.

En els darrers anys del segle I dC, mentre es porta a terme la construcció del
circ, un dels edificis més emblemàtics de Tàrraco, apareix a les obres el
cadàver d’un jove marbrista. Una història d’intriga i denúncia social, a tra-
vés de la qual el lector podrà sentir la vida de la ciutat de Tàrraco.

Dijous 12 de novembre a les 19 h: sessió de presentació.

Dimarts 17 de novembre a les 19 h: sessió de comentaris.

Dissabte 21 de novembre a les 11 h: visita guiada a l’exposició Tarraco
pedra a pedra.

Totes les activitats es portaran a terme al Museu Arqueològic (plaça del Rei, 5).

Informació: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona: 977 25 15 15 | 977
23 62 09/ www.mnat.cat / mnat@mnat.cat.

Reserves i informació: Biblioteca Pública de Tarragona: 977 24 03 31 | 977
24 05 44 | 977 24 83 04. (Formalització de la inscripció i recollida del llibre
en préstec).

CINEMA I HISTÒRIA: PEDRES A L’ANTIGUITAT

CLUB DE LECTURA

VISITES COMENTADES
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