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Entitat 
Nom: Amics dels Castells i Nucli Antic de Tortosa 

Adreça: PORTAL ROMEUS 10 BAIXOS 

CP: 43500 Població: TORTOSA Comarca: Baix Ebre 

Telèfon/s: 629791085 Correu-e: amicsdelscastells@gmail.com 

Web: http://www.amicsdelscastells.blogspot.com 

Observacions:       

 

Activitat 
Títol: Coneix el patrimoni històric de Tortosa 

Responsable: JORDI JORDAN 

Àmbit:  Artesanal  Esplai  Mediambiental 
 Artística  Esportiva  Musical 
 Dansa  Formació  Salut 
 Espectacles  Lleure  Social 
 Altres: Històric i Patrimoni  

Format:  Taller  
 Curs  
 Conferència  
 Xerrada  
 Altres: Sortida  

Objectius: 1. Valorar el llegat històric de Tortosa a través dels seus principals monuments, 
especialment les muralles i fortificacions que converteixen la ciutat en la que en té més 
d’arreu de la península 
2. Conèixer els principals processos històrics en els quals es realitzaren aquests 
monuments 
3. Situar la importància d’aquest patrimoni en el context de Catalunya 
4. Valorar que la recuperació del patrimoni és una oportunitat econòmica, cultural i 
turística per a la ciutat actual 
5.       
6.       
7.       
8.       

Descripció: Aquesta activitat és flexible quan a itineraris a realitzar, però bàsicament es centra en 
una sortida in situ de a les principals  fortificacions i muralles de Tortosa (La Suda, les 
Avançades, Orleans, Bonet, Tenasses, etc) per tal que l’alumnat conegui l’existència 
d’aquest important patrimoni històric tortosí que converteix la ciutat en la primera de 
tota la península Ibèrica en perímetre de muralles conservades: més de 6,5 
quilòmetres.  
La sortida consistirà en una explicació dels principals elements  arquitectònics així com 
el seu procès de construcció i el context històric en què es construiren. També donar 
importància a les oportunitats que avui dia podrien significar per Tortosa.  
La visita guiada seria a través d’un historiador i també es lliuraria material didàctic al 
respecte.  

Destinataris: alumnes de 5è i 6è d’E.P; i 4rt d’ESO 

Durada: flexible, però pot ser tot un matí. 

Preu:  20€/h 
 Gratuït  
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Observacions: Segons el curs que ho demani s’adequen les explicacions històriques. També es pot 
adaptar l’activitat amb xerrades a les escoles. 

 


