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PARADISUS

PARADISUS
Jardins i plantes medicinals de Tàrraco a Orléans
Jardins et simples de Tarraco à Orléans

Jardins i plantes medicinals
de Tàrraco a Orléans
Jardins et simples
de Tarraco à Orléans

Exposició del 31 de març al 26 d’agost de 2012
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

Informació
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
Plaça del Rei, 5
43003 Tarragona
977 25 15 15
977 23 62 09
mnat@gencat.cat
www.mnat.cat
Horaris:
Del 31 de març al 31 de maig:
Laborables: de 9:30 a 18 h.
Festius: 10 - 14 h
De l’1 de juny al 26 d’agost:
Laborables: de 9:30 a 20:30 h
Festius: 10 - 14 h
Dilluns: tancat

D.L.: T-323-2012

Activitat associada a:
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ACTIVITATS
En el marc de l’exposició PARADISUS. Jardins i plantes medicinals
de Tàrraco a Orléans, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
organitza les activitats següents:

Taller
Us portem a l’hortus!
Conèixer la importància dels jardins i les plantes i el seu ús en el
món romà.
Lloc: Vil·la romana dels Munts (Altafulla)

Itinerari
Dels Munts a Tamarit: un recorregut per l’entorn
natural des de l’època romana a l’actualitat.
Itinerari a peu des de la Vil·la romana dels Munts a la desembocadura
del riu Gaià i la platja de Tamarit per descobrir l’entorn natural
d’una àrea estructurada a partir de l’existència del riu Gaià i d’una
via de comunicació important, la Via Augusta romana, el traçat de
la qual es conserva en aquest sector. L’itinerari finalitzarà a l’Hort de la
Sínia, Parc Agro-Ecològic del Gaià.
Dates: Dissabte 21 d’abril, diumenge 6 de maig i dissabte 16 de juny
de 2012. Horari: de 10 h a 13 h. Preu: 10€. Lloc de trobada: Vil·la
romana dels Munts. Passeig del Fortí, s/n (Altafulla). | Activitat
organitzada en col·laboració amb l’Associació Mediambiental L’Hort
de la Sínia. Imprescindible reserva prèvia. Activitat subjecta a un
mínim de reserves. Informació i reserves: 977 25 15 15 | 977 23 62 09
mnat@gencat.cat | www.mnat.cat.

Tot utilitzant una metodologia basada en l’experimentació, a partir
de l’hortus experimental construït a la Vil·la romana dels Munts, de
la relació amb els elements patrimonials procedents de Tàrraco
–que ens acosten al coneixement de l’entorn natural i paisatgístic
d’època romana– i dels textos clàssics –que ens faciliten una visió
d’aquesta realitat de primera mà– es proposa un apropament als
jardins romans per conèixer les seves característiques, les espècies
que s’hi conreaven, així com els seus usos. Una proposta d’apropament al coneixement històric des de la unió del patrimoni cultural
amb el patrimoni natural.
Grups escolars. Horari: de dimarts a divendres, dins de l’horari de
la Vil·la romana dels Munts. Durada: 2 h. Preu: 4€ per alumne
(grups superiors a 20) | 80€ (grups inferiors a 20). Reserva prèvia.
Altres grups. Horari: de dimarts a dissabte, dins de l’horari de la
Vil·la romana dels Munts. Durada: 2 h. Preu: 4€ per persona (grups
superiors a 20) | 80€ (grups inferiors a 20). Reserva prèvia.
Grups familiars. Horari: diumenges 1, 8, 15, 22 i 29 d’abril, a
les 11 h. Durada: 2 h. Preu: 3,50€ per persona. Reserva prèvia.
Informació i reserves: 977 25 15 15 | 977 23 62 09
mnat@gencat.cat | www.mnat.cat

Visites comentades a l’exposició
“PARADISUS. Jardins i plantes medicinals
de Tàrraco a Orléans”.
Visites dirigides a l’exposició tots els diumenges a les 12:00 h.
Adreçades al públic general (preu inclòs amb l’entrada del museu).
Lloc: Museu Arqueològic. Plaça del Rei, 5. Tarragona.
Cal inscriure-s’hi prèviament.
Informació i reserves: 977 25 15 15 | 977 23 62 09
mnat@gencat.cat | www.mnat.cat

