
ELS CASTELLS

LA DIETA MEDITERRÀNIA

El Comitè del Patrimoni Mundial convé que (aquest element) compleix amb els 
criteris d’inscripció a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la 
Humanitat, atès que: 

La població de Catalunya considera que la tradició de les torres humanes forma part 
integrant de la seva identitat cultural. Aquesta tradició es transmet de generació en 
generació, conferint als membres de la comunitat un sentiment de continuïtat, 
cohesió social i solidaritat.

La seva inscripció a la Llista Representativa podrà promoure el patrimoni cultural 
immaterial com a instrument d’enfortiment de la cohesió social, fomentant, al mateix 
temps, el respecte al diàleg cultural i a la creativitat humana.

El Comitè del Patrimoni Mundial convé que (aquest element) compleix amb els 
criteris d’inscripció a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la 
Humanitat, atès que:

La dieta mediterrània, que s’ha anat transmetent de generació en generació, principal-
ment al si de les famílies, confereix a les poblacions de la conca del Mediterrani un 
sentiment de pertinença comú i constitueix un tret distintiu de la seva identitat, així 
com un espai comú afavoridor d’intercanvi i diàleg.

La inscripció d’aquest element a la Llista Representativa no només pot contribuir al 
fet que a altres llocs del món es prengui consciència de la importància que tenen les 
pràctiques alimentàries saludables i sostenibles, sinó que també pot estimular el diàleg 
intercultural, donar testimoni de la creativitat humana i fomentar el respecte a la 
diversitat cultural, ambiental i biològica.

Tarragona no només té un riquíssim patrimoni històric amb el llegat 
romà de Tàrraco, sinó que forma part d’altres declaracions com a 
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JORNADES DEL PATRIMONI MUNDIAL A TARRAGONA
Del 30 de novembre al 4 de desembre de 2016
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Jornada de portes obertes 
a tots els recintes dependents del MNAT

    Hora: de 10 h a 14 h

· Museu Nacional Arqueològic de Tarragona · Plaça del Rei, 5 · Tarragona
· Museu i Necròpolis Paleocristians de Tarragona · Av. Ramón y Cajal, 84 · Tarragona 
· Vil·la romana dels Munts · Passeig del Fortí, s/n · Altafulla
· Vil·la romana de Centcelles · Afores, s/n · Constantí

Jornada de Portes Obertes 
a l’exposició “Re-descobrint Centcelles!”

    Hora: de 10 h a 14 h
    Lloc: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona · Plaça del Rei, 5

CSI... a la Necròpolis Paleocristiana!

    Hora: 11 h (durada 2 h aprox.) · Necessària reserva prèvia als tel. 977 25 15 15 / 977 23 62 09 
    Lloc: Museu i Necròpolis Paleocristians de Tarragona · Av. de Ramón y Cajal, 84
Una oportunitat per a descobrir la Necròpolis Paleocristiana, convertits en investigadors. 
Una proposta que ens permet conèixer els costums i les creences entorn de la mort en 
època romana i com era la vida a Tàrraco a través de la mort.

Caius i Faustina us conviden a la seva vil·la!

    Hora: 11 h (durada 2 h aprox.) · Necessària reserva prèvia als tel. 977 25 15 15 / 977 23 62 09
    Lloc: Vil·la romana dels Munts · Passeig del Fortí, s/n · Altafulla

Caius Valerius Avitus i la seva esposa, Faustina, us faran d’amfitrions a casa seva, on 
podreu participar de la seva vida quotidiana.

Al taller de Terenci Càndid...
Converteix-te en arquitecte... però de l’ època romana!

    Hora: 11 h (durada 2 h aprox.) · Necessària reserva prèvia als tel. 977 25 15 15 / 977 23 62 09
    Lloc: Vil·la romana de Centcelles · Afores, s/n · Constantí
Una manera lúdica i participativa de conèixer el conjunt monumental de Centcelles.

Divendres, 2 de desembre

Els usos del Patrimoni Històric. 
Jornada de debat i participació

    Hora: de 9 h a 14 h · Lloc: Casa Canals
Ponències, taula rodona i inici del procés participatiu sobre els usos del patrimoni amb la 
plataforma digital Messagenes. Considerem patrimoni històric i artístic de Tarragona el 
llegat arqueològic, l’immoble i els monuments commemoratius a la via pública. Sobre 
aquesta herència tenim l’obligació de socialització, per a fer-lo comprensible a la ciutadania 
actual, i de conservació, per a transmetre’l a les generacions futures. La finalitat d’aquesta 
jornada és promoure la participació ciutadana i el consens per a definir l’ús apropiat del 
patrimoni en el present.   

Dissabte, 3 de desembre

Jornada de portes obertes 
a tots els recintes dependents del Mht 

    Hora: 9 h a 19 h
    Lloc: Circ Romà-Pretori, Amfiteatre, Fòrum de la Colònia i Muralles 
Durant tot el dia es podran visitar gratuïtament el Circ Romà-Pretori, l’Amfiteatre, el 
Fòrum de la Colònia i el Passeig Arqueològic (Muralles), recintes gestionats pel Museu 
d’Història de Tarragona i pertanyents al conjunt arqueològic de Tàrraco, declarat 
Patrimoni Mundial per la Unesco l’any 2000.

Jornada de portes obertes a la sala de l’Exedra Romana del 
claustre de la Catedral de Tarragona
Amb motiu de les excavacions fetes a la zona del claustre de la Catedral de Tarra-
gona, a l’exedra occidental de la plaça porticada que envoltava el temple d'August. 

Hora: matí de 10 h a 13.20 h · tarda de 16 h a 19 h
Lloc d’entrada: claustre de la Catedral 
Passis: 10 h; 10.20 h; 10.40 h; 11 h; 11.20 h; 11.40 h; 12 h; 12.20 h; 12.40 h; 13 h; 16 h; 
16.20 h; 16.40 h; 17 h; 17.20 h; 17.40 h; 18 h; 18.20 h; 18.40 h. 

Dimecres, 30 de novembre
Dia del Patrimoni Mundial a Tarragona  

Presentació de l’app oficial “Tarragona accessible” 
del grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya

    Hora: 11.15 h · Lloc: Espai Turisme. C/ Major, 37

App accessible oficial per visitar Tarragona, dins del projecte “Ciudades patrimonio accesi-
bles”, que inclou diverses rutes temàtiques, amb tots els continguts adaptats a les perso-
nes amb discapacitat visual o auditiva, geolocalització dels punts d’interès, informació de 
recursos accessibles i moltes altres utilitats per avançar cap a un turisme per a tothom.  

Acte de lliurament del Premi Tàrraco

    Hora: 19 h · Lloc: Saló de Plens
Coincidint amb l’aniversari de la declaració del conjunt arqueològic de Tàrraco com a 
Patrimoni Mundial per la Unesco, la ciutat entrega el primer Premi Tàrraco: una 
distinció a l’entitat o persona que durant l’últim any hagi dut a terme tasques a favor de 
la conservació, preservació i/o difusió del patrimoni de la ciutat, tant pel que fa al 
conjunt històric romà com per a la resta de patrimonis universals materials i immaterials 
que tenim a la ciutat, com la dieta mediterrània o els castells.
 

Dijous, 1 de desembre

Presentació de les conclusions del procés participatiu       
al voltant del patrimoni Cívic Tàrraco

    Hora: 19 h · Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament

La Fundació Tarragona Smart Mediterranean City, la conselleria de Patrimoni de l’Ajunta-
ment de Tarragona i les càtedres de Smart City i d’Inclusió Social de la Universitat Rovira 
i Virgili (URV) han impulsat un innovador projecte pilot per a articular un procés partici-
patiu (dut a terme del 13 al 27 de juny) a partir del qual contactar amb la ciutadania i 
generar un mapa d’idees, mitjançant la creació d’una xarxa cívica que ajudi a millorar la 
gestió de tres projectes del patrimoni històric de la ciutat: pla director del Fòrum de la 
Colònia, la intervenció en la plaça dels Sedassos i carrer Ferrers (Circ), i el pla director de 
l’espai del Circ Romà. Ara se’n presenten el mapa d’idees i les conclusions.  

Recollida d’invitacions: Per a participar-hi és prescriptiu recollir invitació (gratuïta) 
a la botiga de la Catedral de Tarragona (entrada claustre). 
Organitza: Capítol de la Catedral de Tarragona, Museu Diocesà, Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica i Museu Bíblic Tarraconense.

Visita nocturna a l’exposició “Re-descobrint centcelles!” 

    Hora: 22 h · Necessària reserva prèvia als tel. 977 25 15 15 / 977 23 62 09
    Lloc: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona · Plaça del Rei, 5
             

Diumenge, 4 de desembre

Jornada de portes obertes 
a tots els recintes dependents del Mht 

    Hora: 9 h a 15 h
    Lloc: Circ Romà-Pretori, Amfiteatre, Fòrum de la Colònia i Muralles 
Durant tot el matí es podran visitar gratuïtament el Circ Romà-Pretori, l’Amfiteatre, el 
Fòrum de la Colònia i el Passeig Arqueològic (Muralles), recintes gestionats pel Museu 
d’Història de Tarragona i pertanyents al conjunt arqueològic de Tàrraco, declarat 
Patrimoni Mundial per la Unesco l’any 2000.

Històries de Tarraco. Vine i veuràs com eren 
els antics habitants de la ciutat romana

    Hora: d’11 h a 14.30 h
    Lloc: Muralles, Pretori, Circ, Amfiteatre

El diumenge dia 4 de desembre, i aprofitant el lliure accés als principals recintes monumen-
tals, hi haurà activitats de recreació històrica en els recintes de Muralles, Pretori, Circ i 
Amfiteatre. Així podràs veure i sentir com vivien alguns dels habitants de l’antiga Tàrraco:
· Legionaris, centurions, senadors i actors de teatre al Passeig Arqueològic (MHT)
· Magistrats i funcionaris al Pretori romà (MHT)
· Bombers, edils, aurigues i prostitutes al Circ Romà (MHT)
· Gladiadors, sacerdotesses i editores a l’Amfiteatre Romà (MHT)


