
TINGLADO 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona 
Del 8 d’octubre al 8 de desembre de 2019

HORARI EXPOSICIÓ
De dimarts a dissabtes, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h

Diumenges i festius, d’11 a 14 h
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exposicions@porttarragona.cat

www.porttarragona.cat

Port de Tarragona
Moll de Costa
Museu del Port de Tarragona
Arxiu Port de Tarragona
El Teatret del Serrallo

@PortdeTarragona
@museuporttgna
@arxiuport_tgna
@el_Teatret 

CAMINS DE 
RONDA

PROGRAMA ACTIVITATS
 

Camins de ronda: dels pirates als pintors. Xerrada a càrrec de Rafel López-Monné
Dijous 17 d’octubre, a les 19h, Tinglado 1

 
Tot passejant per les històries d’herbes del camí de la costa de Tarragona: el bosc de la Marquesa , un luxe al 

costat de casa!. Sortida de camp.a càrrec d’Evarist Marchs (amb reserva)
Diumenge 20 d’octubre, a les 11 h, Platja Llarga

 
Rastres i senyals. Indicis per reconèixer la fauna mediterrània. Xerrada a càrrec de Ferran Aguilar.

Dissabte 9 de novembre, a les 18 h, Tinglado 1

Els camins dels animals. Sortida de camp a càrrec de Ferran Aguilar. (Amb reserva)
Diumenge 10 de novembre, a les 11 h, Platja LLarga

 
La història verda de la costa de Tarragona a traºvés de les seves herbes: de la cultura grega a la cuina més 

sofisticada. Xerrada taller a càrrec d’Evarist Marchs.
Dissabte 16 de novembre, a les 18 h, Tinglado 1

 
Camí de ronda des del far de Salou a la Pineda. Sortida senderista

Diumenge 1 de desembre, a les 9.30 h, Platja de La Pineda (amb reserva)
Informació i reserves: museuport@porttarragona.cat o 977 259434



Catalunya és, fonamentalment, un país litoral. Per mar arribaren els grecs a Empúries. L’idioma que 
parlem i bona part del que som va entrar pel port de Tarraco, el nostre port. Posteriorment, el comerç 
per la Mediterrània a l’època medieval i l’anada a Amèrica a finals del segle XVIII, principalment, amb 
el comerç del vi i de l’aiguardent des del Camp de Tarragona permeteren que Catalunya, un país petit, 
s’hagi obert al món gràcies a la mar.
La Xarxa de Museus Marítims de la Costa 
Catalana ha concebut una exposició 
temporal amb la voluntat de mostrar els 
valors patrimonials dels camins de ronda, 
proposant un recorregut per la diversitat de 
paisatges i maneres de viure d’uns senders 
que uneixen la costa catalana. 
Camins de ronda convida els visitants a 
conèixer de prop les persones que transiten 
per aquests senders i a acostar-se a la 
riquesa d’entorns i sensacions que evoquen. 
L’exposició, dissenyada per itinerar durant 
tres anys per als museus del litoral català, ha 
estat finançada pel Museu Marítim de 
Barcelona i la resta de Museus de la Xarxa. 
Amb la producció de l’exposició es vol 
difondre els valors dels camins de ronda com 
a patrimoni natural i cultural i, a més, apropar 
la ciutadania als museus, els responsables 
de transmetre el nostre llegat marítim, tant 
material com immaterial. 
Amb la itinerància a càrrec del Museu del 
Port de Tarragona us proposem un seguit 
d’activitats per tal de donar a conèixer 
diferents aspectes d’un camí arran de mar 
amb moltes funcionalitats al llarg de la 
història.
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