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Agenda d’activitats

Activitats de lleure per veure les Terres de l’Ebre amb uns altres ulls

Òmnium Terres de l’Ebre
Llengua. Cultura. País
www.terresdelebre.omnium.cat

El és... ...una oportunitat per descobrir i redescobrir el lloc on vivim. Una oportunitat per conèixer-nos entre 
nosaltres, les persones que fem possible el Quedem?
Les places són limitades i s’assignaran per rigorós ordre d’inscripció. Recordeu que les activitats són a 
partir de 16 anys i que aquestes són gratuïtes.
Informa-te’n a: www.quedem.omnium.cat o al 693 38 77 09. També podeu enviar un correu 
electrònic a terresdelebre@omnium.cat.

Hi col·labora

11 de juny
Tortosa jueva
L’antic barri jueu es troba situat entre l’actual carrer de 
Jaime Tió i Noé i el barranc del Célio, al costat esquerre 
del barri de Remolins. Ens han quedat l’estructura de 
carrerons, els topònims dels carrers, els pous de les 
placetes i algun portal, com el de la sinagoga. La pre-
sència jueva a la ciutat data del segle VI; ho sabem per 
la làpida funerària trilingüe que hi ha a la catedral. L’any 
1148, amb la conquesta cristiana de la ciutat per part de 
Ramon Berenguer IV, els jueus van ser reemplaçats al 
solar que van construir a les antigues drassanes àrabs. 
Són naturals de Tortosa figures com Menahem Ben Sa-
ruk, poeta i filòleg i una figura clau en el context socio-
cultural europeu del segle X. 
La visita als jardins dels Prínceps posarà punt i final a 
la sortida.
Dissabte 11 de juny a les 10 h
Durada aproximada: 2 hores
Lloc de trobada: plaça del Paiolet
Inscripció: del 16 de maig a l’11 de juny de 2011

26 de novembre Principals monuments de Tortosa
Des del punt en què ens trobarem amb el nostre guia local agafarem el carrer dels Canvis en direcció a la catedral 
de Santa Maria, d’estil gòtic i façana barroca. Però abans ens detindrem per contemplar la façana de la casa de la 
Diputació General, el Palau dels Oliver de Boteller i el Palau Episcopal. Entrarem a la catedral per la porta de Palau i 
visitarem tot el conjunt per gaudir de la seva gran bellesa i el seu gran esplendor. La nau central, el retaule de la Verge 
de l’Estrella i la capella de la Cinta són els seus elements més destacats, juntament amb l’exposició permanent que 
hi ha instal·lada al seu interior.
Després visitarem el complex de gran interès artístic dels Reials Col·legis, el conjunt d’edificis renaixentistes més gran 
de Catalunya. És interessant fer un tomb pels voltants de la catedral i passar per la plaça de la Cinta, la porta de l’Oli-
vera i el portal del Romeu. Finalitzarem la trobada amb la visita de la maqueta de la catedral, amb la façana tal com 
seria si s’hagués completat el projecte del mestre major de l’obra, Martí d’Avària, l’any 1626.
Dissabte 26 de novembre, a les 10 h
Durada aproximada: 3 hores
Lloc de trobada: plaça del Paiolet
Inscripció: de l’1 al 25 de novembre de 2011

2 d’abril 
Visita al Castell de la Suda i a les 
Avançades de Sant Joan 
El castell de la Suda, situat al punt més elevat de la ciutat, 
permet contemplar un ampli domini visual de Tortosa, el 
riu i les muntanyes que envolten la ciutat. S’hi accedeix 
per un pati d’armes, des del qual s’arriba a la plataforma 
interior (avui és un bonic jardí que encara conserva an-
tigues columnes de l’acròpoli romana que s’hi erigia), als 
accessos de l’antiga presó i als forns.
Des de la Punta del Diamant, el cim de la torre de Tubal, 
la vista és preeminent. La Suda, construïda al segle X, en 
temps de Abd-ar-Rahman III, va tenir diverses funcions 
al llarg de la seva història: alcàsser, presó, palau reial… 
Avui és un Parador Nacional de Turisme.
Des de l’entrada del castell podem accedir a les Avança-
des de Sant Joan, un conjunt de fortificacions situades 
damunt d’unes antigues estructures àrabs, i al cementiri 
jueu. Són interessants les seves estructures arquitectòni-
ques defensives, formades per un conjunt de cossos de 
guàrdia, fosses, patis d’armes, contramuralles i baluards 
dissenyats al segle XIV.
Dissabte 2 d’abril, a les 10 h
Durada aproximada: 3 hores
Lloc de trobada: plaça del Paiolet
Inscripció: de l’1 de març a l’1 d’abril de 2011
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