Visita al Museu Bíblic Tarraconense
Activitat complementària del curs Història, Arqueologia i
cultura bíblica (I). Oberta a tothom.

Presentació
El Museu Bíblic Tarraconense va ser fundat l'any 1930 pel Dr.
Josep Vallès i Barceló, canonge lectoral de la Catedral de
Tarragona, professor de Sagrades Escriptures al seminari de
Tarragona i vinculat al Pontifici Institut Bíblic de Roma. El museu
es va crear a partir del material que recollí o adquirí en els seus
viatges a Terra Santa i el Pròxim Orient. Després de molts
problemes i havent estat a punt de desaparèixer, a finals dels
anys 80, el museu fou recuperat per iniciativa del Secretariat
Diocesà de Pastoral Bíblica i amb l'esforç d'un equip de voluntaris
fins que finalment, al 2006 es va instal·lar a l'històric edifici de la
Casa dels Concilis.
L’objectiu del Museu és ser un instrument pedagògic que ajudi el
públic a emmarcar històricament i culturalment les Sagrades
Escriptures i ajudar a descobrir la influència que la Bíblia ha
exercit sobre la cultura i el pensament universal, i en particular
sobre la nostra realitat occidental.
Aquesta visita ens permetrà repassar la història, arqueologia i
cultura bíblica explicada a classe amb l’ajuda de peces
arqueològiques, maquetes i recreacions de tot l’ambient bíblic,
des del Neolític fins a l’arribada del Cristianisme.

Informació pràctica
Lloc de trobada
Museu Bíblic Tarraconense
Carrer de les Coques, 1
43003 Tarragona

Data i hora
Dissabte 5 de juny de 2021
10.00 h
Preus
Pels alumnes del curs d’Arqueologia
Bíblica (mínim 2 mòduls): 10 €
Per a la resta: 25 €
En cap cas s’inclouen el
desplaçaments i/o àpats.

Professor
Felip Masó Ferrer
Llicenciat en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia per la
Universitat de Barcelona (UB), Professor d’Història Antiga i
Arqueologia del Pròxim Orient antic (Arqueonet) i arqueòleg.

Inscripció
Per qualsevol de les vies següents:

Accessibilitat

 Per e-mail: enviant un missatge
de correu electrònic a l’adreça
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a què us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i un telèfon de contacte

Aquesta activitat està oberta a qualsevol persona que vulgui
conèixer la temàtica tractada.
Cal inscripció prèvia. Grup màxim: 10 persones.
Transports i àpats no inclosos.

 Per la web: accedint a l’enllaç
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html

 Per telèfon: als números
937423014 o 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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