
 

ORGANITZACIÓ I RESERVES: 
ACS BAC DE RODA – Casal de Barri Bac de Roda – Poblenou. 
Camí Antic de València, 96-116. Tel. 303 24 47 – entitat@acsbacderoda.org 
Horari d’atenció presencial:  Dimecres, 18:30 a 20:30h 
Inscripcions:  Dilluns, 16:00 a 20:30h, dimarts a divendres, 10:00 a 13:30h i 16:00 a 20:30h. 
CO-ORGANITZA: ÀMBIT VIATGES. C/Joncar, 38  08005 Barcelona Tel. 625370858 
 

VISITEM LA TARRAGONA ROMANA 
Diumenge 6 Octubre 2019 

SORTIDA EN AUTOCAR A DIAGONAL – BAC DE RODA A LES 9:30H. 
 
Sortida de Barcelona a les 9:30h. direcció a Tarragona, passejant per la més romana de les ciutats 

catalanes, potser el visitant senti nostàlgia pels temps en que Tarraco va ser capital i casa de mitja 

Hispània.  

La visita consisteix en una agradable passejada pels principals monuments que ens aproparan a la vida 

quotidiana romana: 

 

Maqueta de la Tarraco romana; elaborada pel Museu d'Història de 

Tarragona, on es representa la ciutat romana de Tàrraco a l'època del seu 

màxim apogeu (Segle II d. C.). 

 

Muralla i passeig arqueològic; Al segle II aC es va dotar Tàrraco d'una gran 

muralla que delimitava el perímetre urbà. Són la construcció arquitectònica romana més antiga de totes 

les que es conserven fora d'Itàlia. 

 

Fòrum Provincial; cap a l'any 73 dC es va construir el Fòrum Provincial a la part 

alta de la ciutat un espai de propietat estatal des d'època fundacional amb una  

extensió total que es devia acostar a les 7,5 hectàrees. Tenia la funció de 

dirigir la província des del pu  nt de vista polític i econòmic.  

 

Pretori – Circ i amfiteatre; El circ era l'edifici destinat a les curses de 

cavalls i carros i es trobava entre la Via Augusta i el Fòrum provincial. Es va 

cons  truir al segle I, es calcula que tenia una capacitat de 30.000 espectadors 

i té la particularitat de trobar-se dins de la ciutat, per la qual cosa té unes 

característiques arquitectòniques especials. 

 

Acabada aquesta ruta tan interessant marxarem a dinar al Restaurant CLAMAR de Torredembarra amb 

el següent menú: 

• Amanida CLAMAR (4 persones) 

• Fideuà 

• Garró de porc a baixa temperatura amb guarnició 

• Púding cassolà 

• Pa, aigua, vi, copa de cava i cafè.  

Després d'una sobretaula, tornarem cap a Barcelona on arribarem al voltant de les 18h.           

          Preus:                     SÒCIES   NO SÒCIES 
                                       42€             43€                        

       

 Inclou autocar, visita guiada, dinar i assegurança 
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