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Activitats programades*
 Passejada fotogràfica per 

la Tarragona romana. Itinerari 
guiat i comentat per un fotògraf 
col·laborador del Descobrir.

 August, una civilització 
mediterrània. Visita comentada  
a l’exposició.

 Imparteix justícia amb 
August. Joc de descoberta.

 Tessellatum. Taller de mosaics 
romans.

 Marc Antoni i Cleòpatra. 
Titelles romans.

 Mites de la cuirassa 
d’August. Narració taller  
de mitologia greco-romana.

 L’ànima del Cèsar il·lumina  
el cel. Taller infantil, planetari.

 Caupona. Tapes romanes. 
Degustació.

 Fes-te la teva tapa romana. 
Taller de cuina.

 Habemus in prandium. Taller 
de degustació de plats romans. 

 A la cuina d’Apici. Taller  
de cuina romana.

 Taberna pistoria. Pans  
i flequers a la Roma d’August. 
Xerrada demostració.

 La moda en temps d’August. 
Taller infantil.

 Tàrraco a la taula. Menús de 
les jornades gastronòmiques roma- 
nes als restaurants de la ciutat.

 Fes de legionari baix 
imperial. Taller infantil i activitat.

 Fes de legionari d’August. 
Taller infantil (en castellà).

 Fes de gladiador.  
Taller (en castellà).

 Si vis pacem para ludem.  
Jocs d’estratègia i simulació  
sobre l’antiguitat.

 Gent de Tàrraco. Ruta epigrà-
fica per la Part Alta de Tarragona.

 La petjada d’August. Itinerari  
pel Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona (entrades: MNAT).

 Caius i Faustina us conviden  
a la vil·la. Visita teatralitzada  
a la vil·la dels Munts d’Altafulla. 
(entrades: MNAT). 

 Cella vinaria. El món del vi  
a Roma. Taller i tast (en castellà).

 A la recerca del temple 
d’August. Itinerari per al públic 
familiar (en castellà).

 Museu del Port  
de Tarragona. Visita lliure  
a l’exposició.

* La major part de les activitats d’aquest Dia Descobrir formen part del programa de Tarraco Viva  
(del 5 al 25 de maig), el festival de recreació històrica més important d’Europa.

Consulteu preus, horaris i reserves de les activitats al portal Descobrir.cat i al web del festival:  
www.tarracoviva.com • Durant la jornada, el punt d’atenció al visitant se situarà al Camp de Mart.

Segueix les activitats a: www.facebook.com/descobrircat / www.twitter.com/descobrircat

El dissabte 17 de maig 
vine a Tarragona!

Dia Descobrir

Us hi  esperem!

#diaDescobrir  #August2014

Informa-te’n a descobrir.cat/diadescobrir


