
Divendres 13 de maig a les 20 h 
Viatgem per la història del Port
Visita teatralitzada amb diferents personatges presentats en la darrera dècada 
de la programació del Museu
Dissabte 14 de maig - La Nit dels Museus
El Museu romandrà obert ininterrompudament de 16 a 24 h
8è Viatge a la Constel·lació Museu
Visita guiada nocturna pels museus i institucions culturals de la ciutat de 
Tarragona - Rutes a partir de les 17 h - Preu inscripció 2 €
Més informació i inscripcions al web http://aurigasc.com/portfolio-posts/
viatge-a-la-constellacio-museu/
La Petita Nit dels Museus
Pinta el conte de la Vicenta, la peixatera!
Acoloreix les imatges de l’últim conte de la col·lecció Petit Museu i coneix a 
Vicenta, venedora de peix a Tarragona
De 19 a 21h - Infants de 3 a 5 anys
Pescadores, remendadors... Escolleix la teva manualitat!
Taller de manualitats. Crea les teves decoracions de pescadores, remalladors i 
peixos - De 19 a 21 h - Infants de 6 a 10 anys
Escape room del misteri del pirata Joan Torrelles
El temible pirata Joan Torrelles ens ha empresonat al seu vaixell, sereu 
capaços de resoldre les seves proves per recuperar la llibertat?
De 21 a 23 h - Famílies amb infants a partir de 10 anys
Diumenge 15 de maig a les 11h
Un mar de gavines!
Activitat familiar per observar les tipologies de gavines al Port de Tarragona 
mentre fem el viatge amb golondrina amb Ferran Aguilar, expert en natura
Dimecres 18 de maig
Dia Internacional dels Museus
Horari especial de les 16 a les 20.30 h
A les 20.30 hores Concert a càrrec de Trio Jazz amb músiques nòmades 
entre fronteres amb Queralt Camps, Carles Gutiérrez i Pere Nolasc 
Turu
XXIV FESTIVAL ROMÀ DE TARRAGONA TARRACO VIVA 
Dissabte 21 de maig a les 18 h 
Xerrada “La Roca Plana: El port de pedra de Tarraco”
a càrrec de Jordi López, investigador de l’ICAC

Divendres 27 de maig a les 18 h (català) 
i Dissabte 28 de maig a les 12 h (castellà)
Tiberius, comerciant pel Mare Nostrum
Visita teatralitzada on el comerciant de Tàrraco Tiberius Claudius 
Amiantus ens explicarà de com era el comerç del vi en època romana i 
quines característiques i perills tenia la navegació pel Mare Nostrum

Activitats gratuïtes amb reserva prèvia al  977 259434 o 
a museuport@porttarragona.cat, exceptuant Viatge a la 
Constel·lació Museu. Aforament limitat

22è ANIVERSARI DEL MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA




