
 
 

 
 
 
 
 

 
MUSEU NACIONAL ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA 

PROGRAMACIÓ MES DE NOVEMBRE DE 2022 
 
 
 
• Itineraris pel MNAT  
 
Acompanyeu-nos a visitar, cada diumenge de mes, les empremtes de Tàrraco al 
voltant del nostre territori.  
 
Diumenge 6 de novembre 
L’essència de Tàrraco i el seu teatre  
Inici: Tinglado 4. Moll de Costa. Port de Tarragona  
Final: teatre romà de Tarragona. Carrer de Sant Magí, 1  
Conegueu la història de Tàrraco a través d'una selecció extraordinària de peces i 
un dels seus edificis d'espectacles, el teatre.  
 
Diumenge 13 de novembre 
La vida de les elits vora Tàrraco  
Inici: Vil·la romana dels Munts (Passeig del Fortí, s/n, Altafulla)  
Final: Banys de mar (platja d’Altafulla)  
Descobriu una de les vil·les més importants d’Hispània. La residència i els seus 
conjunts de banys, ricament decorats, mostren com era la vida de les elits de 
Tàrraco.  
 
Diumenge 20 de novembre  
Vida i mort a Tàrraco  
Inici: Necròpolis Paleocristiana (Av. de Ramón y Cajal, 84, Tarragona)  
Final: Conjunt arqueològic Parc Central (Av. Vidal i Barraquer 15-17, Tarragona)  
Visiteu un dels barris fora muralles de Tàrraco, on trobem un dels conjunts 
funeraris més importants de l’Imperi romà.  
 
Diumenge 27 de novembre 
L’enigma de Centcelles  
Inici: Conjunt monumental de Centcelles  
Final: Pont de les Caixes  
Descobriu el conjunt monumental, que manté un extraordinari mosaic de temàtica 
cristiana, i el seu entorn, on un pont medieval amaga un aqüeducte d'època 
romana.  
 
Horari: 11.00 a 12.30 h  
Preu: 5€ / persona (inclou l’entrada als recintes i el guiatge)  
Menors de 5 anys: gratuït  
Venda d’entrades: https://www.mnat.cat/activitats/  

https://www.mnat.cat/activitats/


 
 
 

• Programa de famílies“Vine al MNAT en família!” 
 

Coneixes la domus de la Sabina i en Quintus? 
 

Dissabte 5 de novembre 
Com dormen, on mengen, tenen lavabos? La Sabina i en Quintus us mostraran 
com és la seva casa, i podreu veure si és gaire diferent de la vostra. Vosaltres 
també jugueu a l’atri? Sabeu què és un peristil? Teniu triclini a casa vostra? 
 
Lloc: Tinglado 4. Moll de Costa. Port de Tarragona 
Horaris: 17 h 
 
Preus: 4 € per persona (menors de 3 anys gratuït) 
Cada 3 activitats realitzades, gaudireu d’una activitat gratuïta 
 
Venda d’entrades: https://www.mnat.cat/activitats/876/coneixes-la-domus-de-la-
sabina-i-en-quintus/ 
 
 
 

• Visites comentades al Teatre romà de Tarragona  
 
Diumenges 13 i 27 de novembre 
 
A la visita comentada coneixereu el teatre romà i el seu entorn, i podreu recórrer la 
recreació de la càvea, que fa comprensible al visitant l’envergadura del monument 
en època romana.  
 
Hora: 11 h 
Durada: 1 h  
Lloc: Teatre romà de Tarragona (Carrer de Sant Magí, 1 43003 Tarragona)  
Activitat gratuïta.  
Reserva a:  https://www.mnat.cat/activitats/ 
 
 
 
 

• Jornada de portes obertes  
 

Jornada de portes obertes als centres que depenen del MNAT (Tinglado 4, 
exposició TARRACO/MNAT, Necròpolis Paleocristiana, Vil·la romana dels Munts i 
Conjunt monumental de Centcelles), que es podran visitar de manera gratuïta ela 
següents dies: 
 
-diumenge 6 de novembre (de 10 a 14 h), amb motiu del primer diumenge de mes. 
-dissabte 19 i diumenge 20, amb motiu de la Setmana de la Ciència 
-dissabte 26 i diumenge 27, amb motiu de la celebració del XXII aniversari de la 
Declaració de Tàrraco com a Patrimoni Mundial 
 

https://www.mnat.cat/activitats/876/coneixes-la-domus-de-la-sabina-i-en-quintus/
https://www.mnat.cat/activitats/876/coneixes-la-domus-de-la-sabina-i-en-quintus/
https://www.mnat.cat/activitats/


-divendres 11 de novembre (de 10 a 14 h), a la Vil·la romana dels Munts, amb 
motiu de la Festa Major d’Altafulla. 
 
 

• Cicle “Recerca en curs. Programa de difusió de la recerca al MNAT” 
 

Conferència “El monetari del MNAT. Què ens expliquen les monedes?” 
Dijous 24 de novembre a les 19 h. 
 
Conferència a càrrec d’Imma Teixell. Arqueòloga especialista en numismàtica / 
Equip MNAT.  
 
Lloc: Tinglado 4. Moll de Costa. Port de Tarragona 
Activitat gratuïta 
 
L’activitat també es podrà seguir a través del canal de Youtube del MNAT. 
 
 

• Actes XXII anys de la declaració de Tàrraco com a Patrimoni 
Mundial 

 
 
Dissabte 19 de novembre a les 12 h 
Magistrorum opera. L’educació de la dona al Baix Imperi 
Activitat de reconstrucció històrica a càrrec del grup de reconstrucció històrica 
romana Septimani Seniores. 
 
Lloc: Conjunt monumental de Centcelles 
 
Diumenge 20 de novembre 
Itinerari “Del Fòrum al Teatre” 
Visita comentada organitzada pel MNAT i el Museu d’Història de Tarragona, en la 
qual coneixereu com era la vida a l'antiga Tàrraco. 
Conegueu  l’antiga Tàrraco, visitant el Fòrum de la Colònia, on es realitzaven les 
activitats econòmiques, polítiques i religioses de la ciutat i es podien contemplar les 
representacions dels seus ciutadans il·lustres; per finalitzar al teatre, un dels 
edificis d’espectacles on confluïa oci i negoci i on queda reflectit com d’important 
era Tàrraco dins de l’organització de l’Imperi. 
 
Hora: 10.30 h 
Lloc d’inici: Fòrum de la Colònia (Carrer Lleida) 
Lloc de finalització: Teatre romà (Carrer de Sant Magí) 
 
Dissabte 26 i diumenge 27 
Jornada de portes obertes a les seus del MNAT dins dels seus horaris. 
 
 
Dissabte 26 
Tiberius, un comerciant pel Mare Nostrum 
El comerciant de Tàrraco, Tiberius Claudius Amiantus, ens explicarà de primera 
mà com era el comerç del vi en època romana i quines característiques i perills 
tenia la navegació pel Mare Nostrum. 



Que Neptú i les nereides ens siguin favorables! 
Aquesta activitat teatralitzada s’organitza, conjuntament entre el Museu del Port de 
Tarragona i el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. La visita s’inicia a les 
instal·lacions del Tinglado 4, a l’exposició Tarraco/MNAT, per continuar el 
recorregut fins al Tinglado 1, on es troba el Museu del Port. 
 
Hora: 17.30 h 
Lloc d’inici: Tinglado 4 
 
Diumenge 27 
Tiberius, un comerciant pel Mare Nostrum 
 
El comerciant de Tàrraco, Tiberius Claudius Amiantus, ens explicarà de primera 
mà com era el comerç del vi en època romana i quines característiques i perills 
tenia la navegació pel Mare Nostrum. 
Que Neptú i les nereides ens siguin favorables! 
Aquesta activitat teatralitzada s’organitza, conjuntament entre el Museu del Port de 
Tarragona i el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. La visita s’inicia a les 
instal·lacions del Tinglado 4, a l’exposició Tarraco/MNAT, per continuar el 
recorregut fins al Tinglado 1, on es troba el Museu del Port. 
 
Hora: 12 h 
Lloc d’inici: Tinglado 4 
 


