
Vine al MNAT
en família!

Podeu consultar totes aquestes 
propostes al nostre web www.mnat.cat
 
O contactar amb nosaltres a: 
mnat@gencat.cat / 977 25 15 15

Octubre a desembre de 2022

D.
L.

: T
 9

33
-2

02
2

@mnattgn  #MNAT

 



Saps com són les ciutats romanes? Què es fa al fòrum o 
com arriba l’aigua a les domus? Tenen cinemes o camps de 
futbol? Amb l’ajuda de la Sabina i en Quintus i una  maque-
ta didàctica, podreu construir la vostra ciutat ideal.

Lloc: Tinglado 4 (Moll de Costa, Port de Tarragona).

Benvinguts a Tàrraco!
Dissabte 1 d’octubre a les 17 h

El Quintus i la Sabina s’han de vestir per a una ocasió espe-
cial i necessiten ajuda per triar la túnica, l’estola o posar-se 
la toga. Vine a casa seva i tu també podràs triar un vestit.

Lloc: Tinglado 4 (Moll de Costa, Port de Tarragona).

Vols posar-te elegant, a la romana?
Dissabte 3 de desembre a les 17 h

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).

Coneixes la domus 
de la Sabina i en Quintus? 

Dissabte 5 de novembre a les 17 h

Com a cloenda, viureu un espectacle com els que veien la 
Sabina i en Quintus a Tàrraco. Una història d’amor entre la 
Medulina i un famós gladiador, Glàdius el rave, explicada a 
través de titelles articulats inspirats en la Nina d’ivori.

“Glàdius i Medulina” 
Titelles romans. Reconstrucció històrica 
Genovesa, narratives teatrals
(Oriol Montesó i Joan Rioné)

Lloc: Teatre romà de Tàrraco 
(c/ de Sant Magí, 1 - Tarragona).

Anem al theatrum!
Diumenge 4 de desembre a les 12 h

Activitats recomanades 
per a famílies amb infants de 3 a 12 anys.

Reserva d’entrades: 
https://www.mnat.cat/activitats/

Preu: 4 € per persona i activitat. Menors de 3 anys, gratuït

Cada 3 activitats realitzades, gaudireu d'una activitat gratuïta!

Més informació: www.mnat.cat / 977 25 15 15 / 977 74 74 85

• ACTIVITATS el 1r dissabte de mes 
 a les 17 h, al Tinglado 4
 (Moll de Costa, Port de Tarragona)

• CLOENDA el diumenge 4 de desembre 
 a les 12 h al Teatre romà de Tàrraco.
 (c/ de Sant Magí, 1 - Tarragona)

Quan?

La Sabina i en Quintus són dos germans que 
viuen a Tàrraco i us conviden cada primer 
dissabte de mes a passar la tarda a la seva 
domus per explicar-vos com és el seu dia a dia.

Potser tu també ets romà i no ho saps!


