DESCOBREIX LA CATEDRAL DE TARRAGONA
EN FAMÍLIA
1. Santa Tecla és la patrona de Tarragona. Cerca la capella dedicada a
aquesta santa.
2. De las tres imatges principals del Retaule Major,
quina és Santa Tecla? Recorda que porta una
corona, una palma i un llibre.
3. A la Sala del Tresor, no t’oblidis de mirar el
sostre. En ell trobaràs un símbol que es repeteix
molt:

Sembla la lletra “T” però en realitat és la lletra grega “tau” que el
Capítol de la Catedral té com símbol. Observaràs que n’hi ha per totes
parts!
4. Localitza al Claustre l’escena de “la processó de les rates” i llegeix la seva
llegenda al dors.
5. Al terra del Claustre, intenta localitzar els taulers d’escacs i dames.
6. A la Sala 1 del Museu, cerca en una vitrina un biberó de la època dels
romans. No és de plàstic com els d’ara!

Moltes gràcies per la visita. Esperem que hagi estat entretinguda.
Recorda tornar l’activitat a la sortida per a què puguin utilitzar-la altres nens.

LLEGENDA DE LA PROCESSÓ DE LES RATES
Vet aquí que una vegada, en un palau noble de Tarragona, hi
havia moltes rates i ningú aconseguia matar-les. Un dia, es va
organitzar un banquet i el Rei era el convidat més important, però
van aparèixer les rates espantant a tots els convidats i menjantse el que hi havia a sobre de la taula. El noble, avergonyit, va
cercar el millor gat de la
província; tot i això, el pobre
no podia acabar amb elles
perquè s’amagaven als seus
caus, on ell no hi cabia. Un
dia, el gat va decidir fer-se
el mort i es va estirar a terra
amb les potes enlaire. Quan
les rates van veure que el gat estava mort, van decidir portarlo en processó a sobre una escala per enterrar-lo. Llavors, el gat
mirant d’esquitllèbit, va veure que estaven totes les rates, va
saltar i se les va menjar totes.
El noble estava tant content que va prometre al gat que faria
esculpir la seva història per a què tothom la conegués. I així ho va
fer.
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