Sortida Curs Història de Catalunya (II)

Visita a la Tarragona medieval
Presentació

Ens n’anirem a conèixer l’altra capital de la Catalunya medieval.
Des del 1117, que es restaura l’arquebisbat, i durant tota l’Edat
Mitjana i Moderna, Tarragona seria la capital eclesiàstica de
Catalunya. La vida medieval i moderna es va desenvolupar,
exclusivament, dins el clos murallat d’origen romà; i va estar
sempre condicionada al poder, exclusiu, dels arquebisbes. La
seva fesomia medieval i moderna, ens parlen d’una ciutat que va
ser com una mena de principat teocràtic.

Informació pràctica
Llocs de trobada
Estació de tren de Sants
Plaça de la Font (Ajuntament) de
Tarragona

Professor

Marc Pons Barrachina
Llicenciat en Humanitats. Màster en Gestió Cultural. Escriptor,
articulista i divulgador de la Història. Escriu a El Nacional.cat i
col·labora a Catalunya Radio.

Accessibilitat

Aquesta sortida està oberta a qualsevol persona que vulgui
conèixer els llocs visitats amb les explicacions del professor Marc
Pons. No són necessaris coneixements previs.

Programa
 08:03h: Sortida en tren des de l’estació de Sants.
 09:09h: Arribada a Tarragona. Pausa per esmorzar a la plaça
de la Font (Ajuntament).
 10:00h: inici de la visita medieval de la ciutat. Carrer Major,
Museu Castellarnau, voltes de la Merceria, Cereria
Antiga Casa Corderet (la botiga en actiu més antiga
de Catalunya -del 1751- que conserva aparador i
lleixes d’origen). Vermut a la plaça del Fòrum.
 14:00h Després de la visita, farem cap al restaurant Racó
de l’Abat per dinar.
 16:00h Visita a la Catedral i al Museu Diocesà.
 17:30h Retorn a Barcelona.
 18:37h Arribada a Barcelona.

Serveis inclosos

Acompanyament, guiatge i explicacions del professor Marc Pons
durant tot el dia, entrades a tots els llocs indicats al programa.

Serveis no inclosos

Àpats, transport, extres personals i qualsevol servei no indicat a
l’apartat ‘Serveis inclosos’.

Data i horari
Dissabte, 28 de maig de 2022.
Hora de trobada: a les 07:45h.
Durada: tot el dia (veure itinerari)
Preus
Alumnes del curs d’Història Catalunya
(II) que cursen com a mínim un mòdul:
55 €
Resta de participants:
65 €
Grup mínim: 10 persones.
En tots els casos cal inscripció
prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_contact
e.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net, indicant
l’activitat a la que us voleu inscriure, el
nom i cognoms, l’e-mail i el telèfon de
contacte
 Per telèfon: als números 937423014
ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona

Nota: Tot i que el dinar no està inclòs, Arqueonet farà la reserva per a tot el
grup, per tal de facilitar i agilitzar les visites.
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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