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Cultura Museus

L’altre
Olimp
Fot.: © K. Schenck-David-C2RA-Musée archéologique départemental de Saint-Bertrand-de-Comminges.

Els Pirineus a l’antiguitat:
societat, economia i religió
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Activitats
En el marc de l’exposició L’altre Olimp. Els Pirineus a l’antiguitat: societat, economia i religió, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona organitza les següents activitats:

Tallers
L’Olimp dels Pirineus
Els romans van aportar als Pirineus la seva cultura, la seva llengua llatina i els seus déus. Els déus honorats als Pirineus abans
del domini romà es van continuar venerant durant molt de
temps després de la integració de la regió a l'Imperi. Els habitants de les valls muntanyenques van barrejar en les seves
pregàries, les seves divinitats tradicionals i els nous déus de
Roma. Aquest taller té por objectiu fer una reflexió sobre la
importància dels Pirineus més que com una frontera, com un
lloc de trobada, de mestissatge ètnic i cultural, com un traçat
d’unió, més que com una separació entre dos móns –l’ibèric i el
gal–, organitzats de manera diversa.
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). | 70 € (grups inferiors a 20).
Grups familiars i altres grups. Horari: dissabtes i diumenges,
a les 11 h. | Durada: 2 h. | Preu: 3,50 € per persona. El preu inclou l’entrada al Museu, a l’exposició i a l’activitat.
Informació i reserves: 977 25 15 15 | 977 23 62 09
mnat@mnat.cat | www.mnat.cat

Conferències
Dimarts 16 de març a les 19:30 h | Sala d’actes del MNAT

Marbres, societat i déus. A càrrec de Robert Sablayrolles,
professor de la Universitat Toulouse II-Le Mirail.
Dimarts 23 de març a les 19:30 h | Sala d’actes del MNAT

Els Pirineus romans: un país de frontera. A càrrec de
Christian Rico, professor de la Universitat Toulouse II-Le Mirall.

Visites dirigides a l’exposició tots els diumenges a les 12:00 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
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Visites comentades

