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HORARI des de l’1 d’octubre:
Dilluns de 15h a 20h
Dimarts, dimecres i dijous de 10h a 20h
Divendres d’ 11h a 19h
Dissabtes de 10h a 14h
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Entrant
Tastets de patrimoni
L’objectiu de Tastets de Patrimoni és donar a conèixer de primera mà, i posar en valor així, el patrimoni de les comarques de
Tarragona a través de la presentació de rutes culturals. S’adreça al
públic interessat a conèixer el patrimoni més proper i també al professorat de primària i secundària que contempli en la seva programació la realització de sortides culturals. És una oportunitat per
informar-se sobre la visita i comprovar-ne les possibilitats didàctiques.
Les presentacions, que es realitzen sempre a la Biblioteca Pública de Tarragona, van a càrrec dels centres d'estudis locals i comarcals, que són els autors o impulsors de les rutes. També els centres
d’estudi s’encarreguen de guiar i acompanyar el grup en el moment
de les visites i de la realització de la ruta.

Primer
La catedral de Tortosa
Dijous 22 de març a les 19 hores
Conferència/presentació de la visita a la catedral de Tortosa a
càrrec de Victòria Almuni, doctora en història de l’art, catedràtica
de l’Institut Manuel Sales d’Ulldecona i membre del Centre
d’Estudis Seniencs.
La Catedral de Tortosa, sota l'advocació de Santa Maria, està
situada en el nucli antic de la ciutat, a tocar del riu Ebre. És d’estil
gòtic i va ser edificada sobre un edifici anterior romànic, ben aprop
de l’antic fòrum romà. Es va consagrar l’any 1441, però la façana,
la darrera fase de construcció, no es va acabar fins el 1757. La catedral té la categoria de Basílica i el 1931 va ser declarada Bé Cultural d'Interès Nacional.

Segon
El treball de la pauma als pobles del Parc Natural dels
Ports
Dijous 12 abril a les 19 hores
Conferència sobre l’artesania de la pauma en tant patrimoni etnològic dels pobles del Parc Natural dels Ports. Es presentarà, també, el
Centre de Desenvolupament Rural / Museu de la Pauma de Mas de Barberans. Pepa Subirats, membre de l’Associació Cultura lo Lliscó, postgraduada en conservació del patrimoni cultural i responsable del Centre, serà l’encarregada de conduir l’acte.
Alfara de Carles, els Reguers (Tortosa), Mas de Barberans i Paüls
van tenir el treball de la pauma com a principal font d’ingressos. En altres pobles del voltant, es deconeixia l’ofici. Des de la recollecció de la
pauma i l’accés als paumerals es detallaran els diversos processos implicats, tant els més artesanals (embrinar, escoellar, esmetxar , llatar ...) com els relacionats amb l’ús i la comercialització.

Postres
Sortida cultural a la catedral de Tortosa i al Museu de la
Pauma (Mas de Barberans)
Dissabte 26 de maig
Places limitades. Inscripcions entre el dia 14 i el dia 24 de maig.

