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Tarragona Turisme
Carrer Major, 37 · 43003 Tarragona

Tel.: 977 250 795
turisme@tarragona.cat
tarragonaturisme.cat

Us proposem recórrer la Part Alta 
(centre històric) de Tarragona

tot resseguint les petjades dels
antics romans. Per començar,

entreu a l’edifici de l’Antiga Audiència,
on trobareu la maqueta de Tàrraco, 

que representa la ciutat al
segle ii dC, en el moment

de la seva màxima esplendor.

Després, travesseu el portal del Roser 
i enfileu el Passeig Arqueològic tot 

resseguint la muralla. A continuació, 
torneu a entrar al centre històric i 

aneu fins a la plaça del Fòrum.
Veieu les restes del mur que hi ha

en un extrem? Doncs formaven part 
de la gran plaça del Fòrum provincial. 
Un cop a l’any s’hi reunien els grans 

caps de les ciutats i els pobles
de tota la província.

Fes-te una foto
i comparteix-la

Fes-te una foto al monument
de la Tàrraco romana

que t’hagi agradat més.

La ciutat que estàs trepitjant
no sempre ha estat així. Els primers 

pobladors de la zona van ser els ibers, 
que van fundar una ciutat. Més endavant 

s’hi va establir un grup de legionaris 
romans, que van fer un campament al 
costat, perquè Roma volia conquerir 

Hispània i aquell era un bon lloc 
per començar. Amb el temps, aquell 

assentament es va transformar en una 
ciutat anomenada Tàrraco. Aquella urbs 
va anar creixent fins que es va convertir 

en una de les ciutats romanes més 
importants de la Mediterrània.

Tàrraco va ser la primera ciutat romana 
fundada fora d’Itàlia. A més, era la 

capital de la província de la Hispania 
Citerior o Tarraconensis, la més gran

de tot l’Imperi. 

La ciutat va ser romana durant
gairebé 700 anys. Amb el pas dels segles, 
els habitants que van venir després van 
aprofitar les pedres dels antics edificis 
romans per construir les seves cases.

Per això a Tarragona encara hi ha llocs 
amb murs o elements 100 % romans. 
Gràcies a les restes conservades i al 

treball dels arqueòlegs i els historiadors, 
podem saber com era aquella ciutat. 

Som-hi!

HO SABIES?
L’emperador romà Cèsar August
va visitar Tàrraco dues vegades.

La primera va venir a la península 
per dirigir l’exèrcit contra els 

càntabres, però va caure malalt
i el van portar aquí. S’hi va trobar 

tan bé, que s’hi va quedar dos anys!

Després, comparteix-la a les xarxes amb 
l’etiqueta #TarragonaEnFamília

abans de
marxar...

A Tàrraco també hi havia un teatre.
Es trobava a la part baixa de la ciutat,

prop del port. Del teatre romà, se’n conserva 
una part de la graderia, que es va construir 

amb forma de semicercle i aprofitant el 
pendent del terreny. Allà, s’hi representaven 

comèdies i tragèdies, però també espectacles 
de dansa i pantomima.

Ves fins al teatre de Tàrraco, llegeix-ne
la informació i relaciona:

Orchaestra

Cavea

Scaenae

L’escenari, el lloc on es
feien les representacions

Espai destinat a les 
persones de rang més alt

La graderia on seien
els espectadors

Escaneja el codi QR i veuràs 
com era el teatre i l’espai 
que ocupava a la ciutat.
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L’ENIGMA

Completa la inscripció que hi ha a la plaça 
del Rei i esbrina què significa.

_ A _ _ A _ O   S _ I _ _ O _ _ M   O _ _ S

Busca l’intrús

En aquest dibuix hi ha tres elements 
que no són d’època romana.

A veure si els trobes!

El joc de les xifres

Coneixes les xifres romanes?
Resol les operacions i

en sabràs el valor.

III= 2+1
I= 6-5
IV= 7-3
II= 4-2

1. Antiga Audiència i Maqueta de Tàrraco

INICI

2. Portal del Roser i Muralla romana

3. Passeig Arqueològic

4. Plaça del Fòrum

5. Carrer Merceria

6. Plaça del Rei

Molts habitants de la ciutat van 
aprofitar pedres de l’antiga Tàrraco 

per construir les cases. Ves a la 
botiga Casa Corderet del carrer 
Merceria i busca, entre els murs 

exteriors, almenys tres fragments 
de làpides amb inscripcions 

romanes.

El mur del fòrum

A la plaça del Fòrum, s’hi conserva una 
part del mur del fòrum de la província. 

Observa’l bé i assenyala
quina forma és la correcta.

 Busca en la maqueta
de Tàrraco:

· La Via Augusta
· El circ

· L’amfiteatre
· El teatre

· L’aqüeducte de les Ferreres
· La necròpolis
· El riu Francolí

· El fòrum de la província
· El fòrum de la colònia

· El port
· El temple d’August

Recorre 
el passeig 

Arqueològic

Hi veuràs un impressionant tram de
la muralla romana que es va construir
al segle ii aC. Camina pel passeig tot
escoltant les audioguies i localitza: 

· Dues bases per a estàtues eqüestres

· Una estàtua dedicada a l’emperador August

· La torre de l’Arquebisbe o del Paborde i,
als seus peus, la portella per on entraven

i sortien els escamots de combat 

· Els canons del segle xviii

· La torre del Cabiscol

· La torre de Minerva, les restes del relleu 
dedicat a la deessa i dels tres caps cisellats

que representen divinitats protectores

· El portal del Socors, una de les entrades 
principals de la ciutat

Resol aquest sudoku
de xifres romanes.

sudoku romà

TROBA
LA LLOBA

A la plaça del Rei, s’hi amaga
una estàtua de la lloba capitolina 

alletant Ròmul i Rem.

Per trobar-la, segueix les instruccions:

1. Situa’t mirant cap a
l’església de Natzaret.

2. Gira 90 graus cap a l’esquerra.

3. Avança fins a arribar a l’alçada de 
les escales de la torre del Pretori.

4. Gira 90 graus a la dreta.

5. Baixa les escales.

6. Travessa la passarel·la fins a arribar 
a la porta de la torre.

Ja l’has trobada!
Si no saps qui són els bessons

Ròmul i Rem, investiga amb
el telèfon o la tauleta.

És una llegenda al·lucinant!

busca Troba
les làpides

de Tàrraco
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