FESTIVAL TARRACO VIVA 2014
ACTIVITAT ADREÇADA A PÚBLIC ESCOLAR

AVGVST AL TEV GVST - VINE A CONÈIXER L’EMPERADOR
Som al segle I abans de Crist. L’imperi romà va des de les fredes aigües del Rin fins
a les ardents sorres del desert de Líbia. Un home, August, governa aquestes terres i
els seus habitants, gràcies a un Estat, el romà, que funciona com una maquinaria
ben engreixada.
August, l’emperador, per a quasi tothom és un déu temut i respectat, per a molt pocs
un amic, i per a una sola dona, Lívia, un company. Enguany, fa dos mil anys de la
mort d’August, després de més de 40 anys de govern. Un govern que va començar
quan ell tenia 18 anys!!
Cruel i generós, fidel i despietat, carinyós i sense escrúpols, així de doble cara ens
podem imaginar al personatge. Però la seva obra, l’Imperi romà, romandrà com una
de les construccions polítiques de més èxit en la història de la humanitat.
Us convidem a fer un passeig per la història i els carrers de l’antiga Roma, per la vida privada d’August, el seu govern
i la seva manera de viure. Farem un tomb per diferents espais de la ciutat. Visitarem la casa de Lívia i el gabinet
d’August. Entendrem les relacions entre família, poder i religió. Anirem al Senat on el van declarar “AUGUST” i als
Pòrtics de Minúcia per veure la importància del blat i el vi en la vida dels romans.
I sortireu, tots, en processó, celebrant amb la seva família la glòria del Diví Cèsar Octavi August, honorant-lo a l’Ara
Pacis, l’altar a la pau, dedicat pel Senat al princeps.

LLOC

Recinte Firal (Palau de Congressos de Tarragona). Està situat davant l’estació de RENFE de Tarrgona

CALENDARI D’ACTIVITAT

De dilluns a divendres, del 12 al 23 de maig. Si el nombre d’inscripcions ho requerís, s’ampliaria a la setmana
anterior, és a dir del 5 al 9 de maig.
MAIG 2014
(Només en cas de superar inscripcions dels dies programats)

Dies programats

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

5
12
19

6
13
20

7
14
21

8
15
22

9
16
23

HORARIS
MATÍ

9.30 h

TARDA

11 h

15 h

INSCRIPCIÓ
Per fer la pre-reserva,contacteu amb l’Oficina del Festival, a l’adreça de correu electrònic: oficina@tarracoviva.com
El preu de l'activitat és de 5 €. (per alumne)
Els professors no han de pagar entrada, però cal que es comptabilitzin per concretar l’aforament del recinte.
Un cop feta la pre-reserva, contactarem amb vosaltres per a formalitzar la vostra visita.
Tot seguit caldrà fer l’ ingrés de les entrades al núm. de c/c de l’Ajuntament :
Catalunya Caixa - Ajuntament de Tarragona : 2013 - 3010 - 46 - 0210409681
Concepte : Activitat Centres Escolars a Tarraco Viva - “August al teu gust”
Nom del Centre : _______________________________________________
curs _________
Núm. de persones que assisteixen : _______ alumnes + _______ professors
Caldrà enviar per correu electrònic el comprovant de pagament -EN BAIXA RESOLUCIÓ- (i portar l'original la data de l'activitat)

OBSERVACIONS
No es pot veure ni menjar en el recinte. Al costat del recinte n’hi ha un parc on podreu esmorzar.

