COMUNICAT OFICIAL
Segons la policia, el lladre internacional Jean-Pierre Bonart ha actuat a Tarragona. El lladre s’ha endut algunes
peces dels diferents centres museístics i sales d’exposicions de la ciutat per introduir-les al mercat il·legal.
La policia sospita que el lladre s’ha emportat una peça de cada institució i l’ha substituït per una còpia. La investigació
se centra en determinar quines han estat les peces robades i en quin lloc de la Tarragona estan amagades.
La policia fa una crida ciutadana per tal de resoldre el misteri. Els ciutadans que vulguin col·laborar en la
investigació, poden dirigir-se a les diferents institucions afectades per tal de formular les seves hipòtesis”.
Sembla que el lladre hauria deixat algunes pistes que podrien ser vitals per a la resolució del cas.
Els museus afectats han apuntat que hi haurà recompenses per totes les persones que col·laborin a localitzar les
peces, ja que consideren que seria una pèrdua irreparable per a la ciutat. A més, si algun grup d’investigació és
capaç d’identificar totes les peces sostretes i el seu amagatall, serà recompensat amb un premi especial.

COM PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIO
1. Inscriviu el vostre grup d’investigació al web www.aurigasc.com/misteri_museu/
2. Rebreu un e-mail de confirmació amb la fitxa d’investigació i un codi. Cal descarregar la fitxa i imprimir-la per participar.
3. Visitar els museus del 5 al 13 d’octubre. A cada centre us facilitaran les pistes per fer la investigació.
4. Formular una hipòtesi i anotar la resposta a la fitxa d’investigació.
5. Cada museu us segellarà resposta abans de marxar per certificar que hi heu anat.
6. Portar la fitxa d’investigació amb les respostes el diumenge 14 per resoldre el misteri final.

DATES I LLOC
La investigació de les peces robades es durà a terme del 5 al 13 d’octubre als diferents centres museístics i sales
d’exposicions participants. Es poden visitar els centres en l’ordre que es desitgi dins dels horaris de cada institució.
El dia 14 d’octubre està reservat a la resolució del misteri final per descobrir el lloc on es troben les peces robades.
Aquesta última investigació es farà davant del Tinglado 4, seu del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, a les
12h. Un cop finalitzada es procedirà a l’entrega de recompenses.

OBSERVACIONS
Per optar als premis és necessari visitar totes les institucions, intentar resoldre els enigmes i tenir la fitxa d’investigació
tota segellada. Si no podeu visitar totes les institucions podeu participar igualment sense optar als premis.
La participació és gratuïta i dona accés gratuït als diferents centres del 5 al 13 d’octubre presentant el full d’investigació.

FITXA D’INVESTIGACIO. MISTERI ALS MUSEUS 2018
NOM DEL GRUP D’INVESTIGACIÓ:
NÚMERO DE PARTICIPANTS:
NOM DELS PARTICIPANTS:

MUSEU HISTORIA DE TARRAGONA

MUSEU D’ART MODERN DE TARRAGONA

Torre del Pretori, plaça del Rei

Carrer Santa Anna, 8

De dimarts a divendres: de 9 a 19.30h
Dissabtes: de 9 a 19h
Diumenges i festius: de 9 a15h
Dilluns tancat

i

La investigació es realitza a la volta
de la Tecleta i a la torre del Pretori.

De dimarts a divendres: de 10 a 20h
Dissabtes: de 10 a 15h i de 17 a 20h
Diumenges i festius: de11 a 14h
Dilluns tancat

PECA ROBADA:

PECA ROBADA:
MUSEU DIOCESA DE TARRAGONA

MUSEU BIBLIC TARRACONENSE

Catedral de Tarragona, Pla de la Seu

Casa dels Concilis, carrer de les Coques

De dilluns a dissabte: de 10 a 19h
Divendres 12 d’octubre: de 14 a 19h
Diumenges tancat

Divendres 5 octubre: de 9 a 13h
Dissabte 6 i diumenge 7: de 10 a 13h
Dilluns 8 i dimecres 10: de 9 a 13h i de 16 a 18h

PECA ROBADA:

i

La investigació es realitza a les sales del Museu al voltant
del claustre. No és una peça de l’interior de l’església.

PECA ROBADA:
MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA

MUSEU NACIONAL ARQUEOLOGIC DE TARRAGONA

Refugi 2, Moll de Costa

Tinglado 4, Moll de Costa

De dimarts a dissabte: de 10 a 14h i de 16 a 19h
Diumenges i festius: de 11 a 14h
Dilluns tancat

PECA ROBADA:

CAIXAFORUM TARRAGONA
Carrer Colom 2
De dilluns a divendres: de 10 a 14h i de 17 a 20h
Dissabtes: de 11 a 14h i de 17 a 20h
Diumenges: de 11 a 14h

PECA ROBADA:

De dimarts a dissabte: de 9.30 a 18h
Diumenges i festius: de 10 a14h
Dilluns tancat

PECA ROBADA:

MISTERI FINAL

14 d’octubre a 12h
Davant del Tinglado 4, Moll de Costa
AMAGATALL DE LES PECES:

