
COM COL·LABORAR 

1. Inscriviu el vostre grup d’investigació a la web www.aurigasc.com/misteri_museu/

2. Rebreu un e-mail de confirmació amb el full de respostes dels enigmes. Cal descarregar-lo i imprimir-lo per col·laborar.

3. Visiteu els museus del 4 al 12 d’octubre. A cada centre us facilitaran el material per resoldre els enigmes 

    que ha deixat el Dr. von Pumpe.

4. Anoteu la resposta dels enigmes en el full de respostes oficial. Les respostes poden ser de diferents tipus: 

    paraules, xifres, símbols, formes, lletres...

5. Cada museu us segellarà la resposta abans de marxar per certificar que hi heu anat. 

6. Porteu el full de respostes dels enigmes complert el diumenge 13 per resoldre el misteri final.

DATES I LLOC

La resolució dels enigmes es durà a terme del 4 al 12 d’octubre als diferents museus i sales d’exposicions de 

Tarragona. Es poden visitar els centres en l’ordre que es desitgi dins dels horaris de cada institució.

El dia 13 d’octubre està reservat a la resolució de l’enigma final. Aquesta última prova es realitzarà a la Casa Canals 

(Carrer d’en Granada 11), seu del Museu d’Història de Tarragona a les 12h. Un cop finalitzada es procedirà a 

l’entrega de recompenses.

PREMIS DE RECOMPENSA

Els 3 grups que hagin resolt més enigmes correctament als museus i hagin estat més ràpids en la resolució correcta de 

l’enigma final rebran un premi de recompensa.

OBSERVACIONS

Per participar és imprescindible fer la inscripció. Els grups poden estar formats per un màxim de 6 persones. 

L’edat recomanada de participació és de 14 anys.

Per optar als premis és necessari visitar totes les institucions i intentar resoldre els enigmes. 

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 4 al 12 d’octubre presentant el full d’investigació.

CRIDA CIUTADANA!
Benvolguts ciutadans, 

ja estareu assabentats per la premsa que el Dr. von Pumpe ha atacat els museus de Tarragona posant el perill la 

nostra memòria i el nostre passat. És per aquest motiu, que des dels museus de Tarragona fem una crida 

ciutadana per salvar el patrimoni. 

A continuació trobareu com col·laborar. També us adjuntem una carta que ens ha fet arribar el Dr. von Pumpe. 

Gràcies per la vostra col·laboració. 

        Museus i sales d’exposicions de Tarragona



RESPOSTES DELS ENIGMES. MISTERI ALS MUSEUS 2019
NOM DEL GRUP D’INVESTIGACIÓ:

NÚMERO DE PARTICIPANTS: 

NOM DELS PARTICIPANTS:

De dimarts a divendres: de 9 a 19.30h
Dissabte dia 6: de 9 a 19h
Diumenges i festius (dissabte 12): de 9 a15h
Dilluns tancat

La investigació es realitza al Fòrum de la Colònia

MUSEU D’HISTORIA DE TARRAGONA
Fòrum de la Colònia, carrer Lleida s/n

i

De dimarts a divendres: de 10 a 20h
Dissabte dia 6: de 10 a 15h i de 17 a 20h
Diumenges i festius (dissabte 12): de 11 a 14h
Dilluns tancat

Dilluns i dimecres: de 9 a 13h i de 16 a 18h
Divendres: de 9 a 13h
Dissabte 5 i diumenge 6: de 10 a 13h
Tancat la resta de dies, inclosos els dies 11 i 12

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

L’accés al Museu Diocesà es realitzarà pel carrer de la 
Mare de Déu del Claustre.

De dimarts a dissabte: de 10 a 14h i de 16 a 19h
Diumenges i festius (dissabte 12):  de 11 a 14h
Dilluns tancat

MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA
Refugi 2, Moll de Costa

De dimarts a dissabte: de 9.30 a 18h
Diumenges i festius (dissabte 12): de 10 a14h
Dilluns tancat

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

CAIXAFORUM TARRAGONA
Carrer Colom 2

i

ENIGMA FINAL
13 d’octubre a 12h

Casa Canals, carrer d’en Granada 11

MUSEU BIBLIC TARRACONENSE
Casa dels Concilis, carrer de les Coques

MUSEU DIOCESA DE TARRAGONA
Claustre de la Catedral de Tarragona

MUSEU NACIONAL ARQUEOLOGIC DE TARRAGONA
Tinglado 4, Moll de Costa

MUSEU D’ART MODERN DE TARRAGONA
Carrer Santa Anna, 8

RESPOSTA:

RESPOSTA:

RESPOSTA:

RESPOSTA:

RESPOSTA:

RESPOSTA:

RESPOSTA:

CODI DE DESACTIVACIO:

De dimarts a dijous:  de 10 a 13h
Divendres i dissabte 6: de 10 a 13h i de 16 a 19h
Diumenges i festius (dissabte 12): de 11 a 14h

CENTRE D’ART TARRAGONA
Tinglado 2, Moll de Costa

RESPOSTA:



 “Benvolguts” ciutadans.

 Com ja deveu saber, he instal·lat una bomba a vuit museus i 

centres culturals de TarRagona. Les bombes estan programades per 

esclatar el diumenge 13 d’octubre pels volts del migdia i  faran 

desaparèixer per sempre bona part del patrimoni històric, artístic 

i arqueològic de la ciutat. 

 Voleu salvar els museus? Us dono una oportunitat si la sabeu 

aprofitar. 

 A més de l’explosiu, he deixat un enigma a cada una de les 

institucions, si els aconseguiu resoldre tindreu les claus per 

desactivar les bombes. Les solucions als enigmes podran ser 

paraules, xifres, símbols, formes, lLetres, entre altres coses.

 Si podeu trobar totes les solucions estareu a punt per 

enfrontar-vos a l’enigma final i intentar desarmar el detonador de 

les bombes, però, ja us adverteixo que no us serà fàcil. Estigueu 

ben atents a tot alLò que feu, toqueu, veieu o lLegiu en els 

diferents museus, exerciteu la memòria i potser d’aquesta manera ho 

aconseguireu.

 Esteu preparats  per enfrontar-vos a la meva ment privilegiada 

i desactivar les bombes? Ho dubto.

 JuasJuasJuasJuasJuasJuasJuasJuasJuasJuasJuasJuas!!!

          Dr. von Pumpe


