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TERRES DE L’EBRE
Excursió 1/2 dia
3 I .- MUSEU DE TORTOSA, històric i arqueològic de les Terres de l’Ebre

El riu Ebre i el Museu

1

Castell de la Suda

10:00 h.-MUSEU DE TORTOSA,HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC DE LES TERRES DE L’EBRE
El Museu de Tortosa, té com a objectius “donar a conèixer la col·lecció municipal, conservar i difondre el patrimoni cultural i fomentar la recerca”
Ubicat al costat del riu Ebre a l’antic Escorxador de la ciutat, que és un edifici modernista construït
entre els anys 1906 i 1908 per l’arquitecte Pau Monguió i Segura.
El recinte del museu és de planta rectangular, on hi trobem diferents pavellons que alberguen espais diferenciats com el mateix museu, aula didàctica, sala d’exposicions...
Està inspirat en arquitectura mudèjar, es va utilitzar maó, ceràmica i teula vidriada; decorat amb
elements de diferents materials, formes i colors ofereix un harmoniós i atractiu aspecte.
L’exposició permanent de la sala gran està distribuïda en sis àmbits, ens apropa a la història de
Tortosa i els eu territori, des de la prehistòria fins al segle XX.
11:30 h.- La visita al Museu és pot complementar en atractives opcions com:
-La ciutat de Tortosa és ideal per fer un itinerari cultural, recórrer els estrets carrers del barri jueu,
visitar la Catedral de Santa Maria o el Castell de la Suda.
-Recorreguts en bicicleta per la Via Verda.
-Passejada en llagut pel riu Ebre.
14:00 h.- Fi de l’activitat.
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