


IDENTIFICACIÓ:

Ribera d’EbreComarca TivissaMunicipiL’AumedinaTopònim

SITUACIÓ:
0308050UTM Long.  31 T 4547300Lat.

Regular, no es conserva íntegre. La degradació ha estat molt important, ja que la construcció de la carretera en els
anys vint i les posteriors ampliacions han afectat molt negativament  la conservació del jaciment.

Estat del
jaciment:

VisiblesEstructures

Abast visual

Glacis d’erosió quaternària, típica superfície erosiva al peu d’elevacions en ambient sec. Formada per graves
cimentades per crostes calcàries i llims a la part superior, crostes que arriben als 2 m. de potència.

Atribució segons
mapa geològic

Oliveres i vinyes en un percentatge variable.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Excavacions de R. Pallarés (1978/79) i V. Revilla, (1986) van permetre exhumar part d'un forn romà, amb restes del
praefornium i la cambra de foc, també altres dos possibles forns, un paviment aïllat i dipòsits. Segons Aguarod
(1992) una inscripció ibèrica sobre àmfora tarraconense podria ser d'aquest centre.

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Nolla, Padró, Sanmartí 1979; 1980; Pallarés 1982; 1984; Pallarés et alii  1987; Aguarod 1992; Revilla  1993; Noguera
1997; Noguera 1999a; Revilla 2000

Isometria jaciment:

471-9-6Ortofotomapa 1:5.000:

La carretera C-233 passa per sobre del mateix jaciment, en la partida coneguda com l’Aumedina, a uns 1.300
metres a l'est de la població de Tivissa, molt a prop d’una benzinera. El jaciment es troba a ambdós costats de la
carretera d'Hospitalet de l'Infant a Móra la Nova. El conjunt descobert era constituït per: dos forns (un relativament
ben conservat), un abocador (on es van recuperar molt fragments amb defectes de cocció, com àmfores, vaixella,
material de construcció...) i restes d’una instal·lació de premsat, al costat de grans dipòsits d'emmagatzematge.
També van aparèixer altres estructures, de funció desconeguda a causa del seu deficient estat de conservació.

   Secció

54Número

T.S.H.
T.S. Clara A

Material
significatiu

FàcilAccés

Superfície de les troballes 5000 m2

Les instal·lacions formaven part d’un taller de ceràmica i d’una
estructura de transformació de vi, amb una premsa,
relacionables amb l’existència d’una vil·la romana dedicada a
l’elaboració i distribució de vi de la Tarraconense.
Aquest conjunt es va dedicar a la producció d’àmfores tipus
Pascual 1, Dressel 2-4, Oberaden 74 i Dressel 7-11, dintre de
les quals segurament s’envasava el vi produït a la zona.
Alguns fragments presentaven les marques SEX DOMITI i
TIBISI, amb difusió per tota la Mediterrània occidental.
Cal senyalar que els dipòsits han estat datats en el segle III
dC. Consten d'una cambra rectangular (9 per 4,5 m) on eren
situades la base i el contrapès d'una premsa de vi, que
comunicava amb una tina amb graons d'accés, de 6.795 m3.
Cronològicament, el moment àlgid d’aquest jaciment sembla
situar-se entre el segles I aC. i el I dC. (materials provinents
del forn A i de la instal·lació de premsat), malgrat que s’ha
identificat una continuïtat d’ocupació fins el segle IV d.C.,
gràcies al material recollit en superfície (T.S. Clara D, ceràmica
lucente, etc). Es interessant constatar una inscripció llatina
recuperada en aquesta zona (Maier, Rodà 1985)

Localització

220Alçada s.n.m. m. 200Alçada sobre l'Ebre m. 5000Distància  Ebre m. ERiba:

vil·la romana
Atribució

Superfície potencial 5.000 m2<

Sí No Material dibuixat:

Núms. dibuix

Universitat de BarcelonaUbicació

Foto / planta Làm. 101 A



IDENTIFICACIÓ:

Ribera d’EbreComarca TivissaMunicipiColl del Moro de Serra d'AlmosTopònim

SITUACIÓ:
0311750UTM Long.  31 T 4548750Lat.

Degradació molt important, ja que els excavadors furtius foraden constantment el jaciment. Cal afegir l’antiga
explotació de vinya en el vessant sud. Forta erosió gravitacional a conseqüència dels forts pendents.

Estat del
jaciment:

VisiblesEstructures

Abast visual

Formacions juràsiques del Lias Inferior, nivell dolomític amb escletxes en el conglomerat  homogeni massiu,
amb una potència mitja de 150 m. Caracteritzades per tenir moltes fàcies. És habitual que el contacte entre els
diferents trams estigui erosionat.

Atribució segons
mapa geològic

Matolls i pins.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Des del poblat es pot arribar fàcilment al proper assentament del Coll Alt, a 2 Km. Actualment els materials d'aquest
jaciment han estat objecte d'una revisió (Cela, Noguera, Rovira 1999).

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Vilaseca 1953b; Carta Arqueològica 1987: Ribera d’Ebre; Noguera 1997; Noguera 1998b; Cela, Noguera, Rovira 1999;
Noguera 2002, 22-25.

Isometria jaciment:

471-10-5Ortofotomapa 1:5.000:

Estrep de la serra de Tivissa, situat a la riba esquerra del barranc de Montalt, dominant aquest i la seva confluència
amb el barranc del Capsir.  És un esperó rocós estret i allargat, en direcció SE-NO. Des del poble actual de la Serra
d’Almos surt un camí que porta fins el Mas d’Alarany. Una mica més endavant està el Mas de Gabadà. Des d’aquest
surt un petit camí que puja pel vessant nord, travessant matolls i bancals de conreu abandonats, i que porta fins al
cim. El cim és allargat i es projecta sobre la Serra d’Almos. Aquí es situa un petit poblat que ressegueix la petita
carena i part del vessant sud-oest, excavat i publicat per S. Vilaseca l’any 1953.

   Secció

55Número

cer. ib. oxidada
cer. àtica
cer. fenícia
cer. a mà

Material
significatiu

Molt difícilAccés

Superfície de les troballes 500 m2

Compartiments rectangulars d'uns 2m2 que potser són
magatzems situats sota les veritables vivendes. Dintre es van
recuperar vasos a mà i a torn i objectes de bronze (fíbula de
doble ressort). A l’est es va documentar un túmul de pedres i
terra, col·locat sobre les ruïnes del poblat, on es va trobar un
esquelet humà cremat i envoltat d’ofrenes. Dintre del túmul es
van diferenciar dos nivells: el primer el formaven materials
corresponents al nivell d’abandó del poblat, mentre que el
material del segon nivell era l’aixovar dipositat en el túmul,
ceràmica a mà i a torn. Dins la ceràmica a mà cal destacar una
tassa  troncocònica amb la vora decorada amb mugrons o una
tapadora amb solcs acanalats. Les formes a torn es
corresponen a ceràmiques ibèriques antigues de la segona
meitat del segle VI a.C. Ressaltar la kylix àtica de finals del
segle VI a.C. Primers elements de ferro, bàsicament ganivets
afalcatats, destrals i aixades. Material de bronze com anells,
penjolls i una fíbula de doble ressort amb el pont quadrangular i
un recipient de bronze amb decoració incisa. Tot aquest
material es datat a finals del segle VI aC, i potser inicis del V.

Localització

380Alçada s.n.m. m. 355Alçada sobre l'Ebre m. 8250Distància  Ebre m. ERiba:

poblat  Br.Final-I Ferro
poblat ibèricAtribució

Superfície potencial 1.500 m2<

Sí No Material dibuixat:

Làms. 39-46Núms. dibuix

Museu S. Vilaseca
Universitat de BarcelonaUbicació

Foto / planta Làm. 115 - 4;
Làm. 89 B



IDENTIFICACIÓ:

Ribera d’EbreComarca TivissaMunicipiColl AltTopònim

SITUACIÓ:
0312354UTM Long.  31 T 4548050Lat.

Aparentment bo, malgrat uns quants forats amb amuntegaments de ceràmica al costat, realitzats per excavadors
clandestins.

Estat del
jaciment:

ProbablesEstructures

Abast visual

Formacions juràsiques del Lias Inferior, nivell dolomític amb escletxes en el conglomerat  homogeni massiu,
amb una potència mitja de 150 m. Caracteritzades per tenir moltes fàcies. És habitual que el contacte entre els
diferents trams estigui erosionat.

Atribució segons
mapa geològic

Matolls i pins.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Sembla un important poblat situat en un punt estratègic de pas, que perduraria fins inicis de l’Ibèric Antic. Es
coneix una breu anotació del mateix Vilaseca, trobada en el Museu de Reus, de l'existència d'una necròpoli
d'incineració en urnes, destruïda durant els anys vint, i situada a poc menys d'un quilòmetre al NE del Coll Alt.

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Barberà, Sanmartí 1976-78; Noguera 1997; Noguera 1998b; Noguera 2002, 26

Isometria jaciment:

471-11-6Ortofotomapa 1:5.000:

S'accedeix des de la carretera C-230, a 2,5 Km. de l’encreuament a Pratdip, d'on surt un camí asfaltat amb ciment,
prop del Mas d’en Peles. Es segueix aquest camí recte, fins que després de 2 Km. s’arriba al peu del cim. El
jaciment es troba en el cim més alt de la partida de les Moles, sobre una plantació aterrassada. L'accés es pot fer
travessant un petit bosc, des d'on s'arriba a la part més alta del turó, encerclada per un petit mur modern. Des
d’aquí es domina l’accés a la cubeta de Móra per la carretera de l’Hospitalet de l’Infant. S'observen algunes
alineacions de pedres, però sense una intervenció arqueològica no es pot concretar la seva filiació.

   Secció

56Número

cer. a mà
cer. fenícia
cer. ib. oxidada

Material
significatiu

DifícilAccés

Superfície de les troballes 1000 m2

El poblat fou donat a conèixer per J. Barberà i E. Sanmartí
(1976-78), presentant un conjunt de ceràmiques a mà,
àmfores fenícies i imitacions ibèriques, la qual cosa permet
datar el jaciment entre el segle VII i el segle V aC., tot i que
probablement podria finalitzar a les acaballes del segle VI.
Les darreres prospeccions han proporcionat:

CERÀMICA A MÀ:
- 25 frags. de vores.
- 12 frags. de bases.
- 4 frags. de parets amb  nansa.
- 4 frags. de parets decorades amb cordons.
- 6 frags. de parets carenades.
- 4 frags. de nanses.
- 2 frags. informes.

CERÀMICA A TORN:
Fenícia:
- 1 frag. de nansa d’àmfora .
- 4 frags. informes d’àmfora (3 semblen imitacions).

Localització

504Alçada s.n.m. m. 484Alçada sobre l'Ebre m. 9000Distància  Ebre m. ERiba:

poblat  Br.Final-I Ferro
poblat ibèricAtribució

Superfície potencial 1.500 m2<

Sí No Material dibuixat:

Làm. 33Núms. dibuix

Universitat de Barcelona
Museu Arq. CatalunyaUbicació

Foto / planta



IDENTIFICACIÓ:

Ribera d’EbreComarca TivissaMunicipiMas d’en PelesTopònim

SITUACIÓ:
0313050UTM Long.  31 T 4546020Lat.

Dolent, per la remoció provocada per la construcció del gasoducte.Estat del
jaciment:

No visiblesEstructures

Abast visual

Formacions juràsiques del Lias Inferior, nivell dolomític amb escletxes en el conglomerat  homogeni massiu,
amb una potència mitja de 150 m. Caracteritzades per tenir moltes fàcies. És habitual que el contacte entre els
diferents trams estigui erosionat.

Atribució segons
mapa geològic

Zona de coníferes, bàsicament pi carrasc.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Probablement el jaciment ha desaparegut, per la qual cosa és molt difícil intentar definir les seves característiques.Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Carta Arqueòlogica 1987: Ribera d’Ebre; Noguera 1997; Noguera 1998b

Isometria jaciment:

471-11-6Ortofotomapa 1:5.000:

Turó en el vessant del qual es troba el mas d’en Peles, actualment enrunat. El seu cim es troba tallat per les obres
d’un gasoducte. Al nord hi ha una torre elèctrica d’alta tensió. S'accedeix des de la carretera C-230 en direcció a
Tivissa, a 2 Km. de l’encreuament a Pratdip. Està situat al peu de la carretera, al costat del mateix camí que porta al
Coll Alt, prop del barranc de Capsir.

   Secció

57Número

cer. a mà
Material
significatiu

RegularAccés

Superfície de les troballes 100 m2

Tot i les remocions del terreny, o potser precisament per això,
només ha estat possible identificar:

CERÀMICA A MÀ.

- 1 frag. de vora.
- 3 frags. informes.

Localització

450Alçada s.n.m. m. 430Alçada sobre l'Ebre m. 9750Distància  Ebre m. ERiba:

hàbitat indeterminat Br. F.
Atribució

Superfície potencial 500 m2<

Sí No Material dibuixat:

Núms. dibuix

Universitat de BarcelonaUbicació

Foto / planta



IDENTIFICACIÓ:

Ribera d'EbreComarca TivissaMunicipiCova de JanetTopònim

SITUACIÓ:
0318650UTM Long.  31 T 4549550Lat.

Actualment desconegut, però per les indicacions de Vilaseca podrien conservar-se punts on encara queda sediment
arqueològic.

Estat del
jaciment:

No visiblesEstructures

Abast visual

Formacions juràsiques del Lias Inferior, nivell dolomític amb escletxes en el conglomerat  homogeni massiu,
amb una potència mitja de 150 m. Caracteritzades per tenir moltes fàcies. És habitual que el contacte entre els
diferents trams estigui erosionat.

Atribució segons
mapa geològic

Zona de coníferes, bàsicament pi carrasc.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Es van documentar dos nivells arqueològics separats per capes estalagmítiques de 15 cm de gruix, però no
s’especifica el material recuperat a cadascuna d’elles. En tot cas aquest fet sembla indicar una certa reocupació.

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Vilaseca 1939; Vilaseca 1973; Ruiz Zapatero 1985

Isometria jaciment:

471-12-4Ortofotomapa 1:5.000:

Cova situada a l’extrem SO de la serra de Llaberia, en una extensa plataforma a més de 900 m. entre els pobles de
Capçanes i de Colldejou. Enclavada a la partida de la Vinya Vella, a uns 12 km. de Capçanes, a uns 2 km. al SO del
poble de Llaberia i a uns 3,5 km de la font del Redorall. L’entrada, d’un metre d’alçada i poc més d’amplada, està
situada a la vessant inferior d’un turó i dominant un petit replà. Està orientada al SO, i queda parcialment oculta.
Des d’ella es domina gran part de la cubeta de Móra i les serres que envolten Garcia, Gandesa i Miravet.

   Secció

58Número

cer. a  mà acanalada
cer. a mà

Material
significatiu

DifícilAccés

Superfície de les troballes 80 m2

El material ceràmic, sempre a mà i extraordinàriament
abundant, es concentrava a la primera cambra, de 10 m
d’amplada i 2,5 m d’alçada. Materials lítics (dos destrals de
basalt polides, còdols amb senyals d'ús...).

Nombrosos vasos ceràmics de mitjanes i grans dimensions,
decorats amb cordons en relleu, alguns vasos incisos i molts
vasos decorats amb acanalats, d’inferiors dimensions.
Generalment bicònics, sense peu, amb carena marcada.
Decoració d’acanalats oblics, ziga-zagues, triangles, a
vegades a les nanses i a les bases, però normalment
concentrats a la zona propera a la base o a la part superior de
la peça.

Restes de fauna , com una banya de cérvol, ullals de porc
senglar, una mandíbula de cabra, petxines i algunes dents.

Localització

600Alçada s.n.m. m. 580Alçada sobre l'Ebre m. 15000Distància  Ebre m. ERiba:

hàbitat indeterminat Br. F.
necròpoli Bronze FinalAtribució

Superfície potencial 100 m2<

Sí No Material dibuixat:

Núms. dibuix

Museu Comarcal de
ReusUbicació

Foto / planta Làm. 90 A



IDENTIFICACIÓ:

Ribera d'EbreComarca TivissaMunicipiCova de MarcóTopònim

SITUACIÓ:
0317650UTM Long.  31 T 4549550Lat.

Actualment desconegut, però per les indicacions de Vilaseca podrien conservar-se punts on encara queda sediment
arqueològic.

Estat del
jaciment:

No visiblesEstructures

Abast visual

Formacions juràsiques del Lias Inferior, nivell dolomític amb escletxes en el conglomerat  homogeni massiu,
amb una potència mitja de 150 m. Caracteritzades per tenir moltes fàcies. És habitual que el contacte entre els
diferents trams estigui erosionat.

Atribució segons
mapa geològic

Bàsicament matolls, zona molt seca i subjecta a fenòmens erosius.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Es van documentar dos nivells arqueològics separats per capes estalagmítiques de 15 cm de gruix, però no
s’especifica el material recuperat a cadascuna d’elles. En tot cas això sembla indicar una certa reocupació i dos
fases d’ús, com a mínim, ja que es suggereix la presència de ceràmica epicampaniforme (Vilaseca 1973, 245)

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Vilaseca 1939; Vilaseca 1973; Ruiz Zapatero 1985

Isometria jaciment:

471-12-4Ortofotomapa 1:5.000:

Cova situada a l’extrem nord de la mola del Perelló o del mas de Capsir, a uns 15 km. al sud de Capçanes. La cavitat
s’obre a l’extrem nord de la mola, a uns 2 km. del mas de la Mafla. Des de l’entrada es domina la depressió de Móra i
la via de pas entre aquesta conca i la costa, abans d’arribar al coll de Fatxes. La cova té dues obertures, amb
passadissos estrets i allargats. Les excavacions es van centrar en la gran sala de 25 m d’amplada, 8 de fondària i 6
d’alçada. Es va recuperar fauna i restes humanes disperses, sense documentar enterraments.

   Secció

59Número

cer. a  mà acanalada
cer. a mà

Material
significatiu

Molt difícilAccés

Superfície de les troballes 100 m2

Ceràmica sempre a mà, nombrosos vasos ceràmics de
mitjanes i grans dimensions, decorats amb cordons en relleu,
alguns vasos incisos i molts vasos decorats amb acanalats,
d’inferiors dimensions. Generalment bicònics, sense peu, amb
carena marcada. Decoració d’acanalats oblics, ziga-zagues,
triangles, a vegades a les nanses i a les bases, però
normalment concentrats a la zona propera a la base o a la part
superior de la peça.

Restes de fauna, com un punxó d'os o un fragment d'una
banya de cérvol. També van aparèixer algunes restes
humanes, però molt fragmentades, no hi havia cap crani ni
indicis d'enterrament.

Material lític escàs (ascla de sílex i una dena de collaret de
calcària.

Localització

600Alçada s.n.m. m. 580Alçada sobre l'Ebre m. 15000Distància  Ebre m. ERiba:

hàbitat indeterminat Br. F.
necròpoli Bronze FinalAtribució

Superfície potencial 100 m2<

Sí No Material dibuixat:

Núms. dibuix

Museu Comarcal de
ReusUbicació

Foto / planta Làm. 90 B



IDENTIFICACIÓ:

Ribera d'EbreComarca TivissaMunicipiMas de TramontàTopònim

SITUACIÓ:
0303561UTM Long.  31 T 4547636Lat.

Desconegut, però la construcció de la carretera de Móra la Nova a Rasquera ha permès documentar l'existència de
nivells arqueològics coberts per sediments fluvials.

Estat del
jaciment:

ProbablesEstructures

Abast visual

1a terrassa quaternària a uns 10 m. sobre el curs de l'Ebre, de graves rodades calcàries i dolomítiques, amb
matriu sorrenca de gra gruixut. Sorres i llims groguencs intercalats, amb un recobriment de llims salmonats
inferior als 2 m. Potència d’uns 15 m

Atribució segons
mapa geològic

Oliveres i vinyes en un percentatge variable.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Aquesta zona sembla haver estat ocupada en època ibèrica, amb una funció indeterminada, però en tot cas en
relació al Castellet de Banyoles, i posteriorment en època romana. Durant l'any 1988 es va desenvolupar a les
rodalies del mas de Tramontà una excavació d'urgència, però només va documentar un enterrament altmedieval.

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Vilaseca 1954; Járrega 1993, 1014;  Noguera 1997

Isometria jaciment:

471-7-6Ortofotomapa 1:5.000:

Zona de suaus vessant en direcció al riu Ebre, a l'oest de la carretera de Móra a Ginestar, al sud de la central de
bombeig d'ENAGAS, en unes vinyes situades entre la carretera i el riu, prop del mas de Tramontà i al sudoest del
Castellet de Banyoles. També hi ha troballes a l'oest de la carretera.

   Secció

60Número

cer. ib. oxidada
Material
significatiu

FàcilAccés

Superfície de les troballes 2000 m2

Vilaseca (1954) menciona l'existència d'una sèrie de tombes
d'època romana, però no ha estat possible la seva
localització. En el Museu de Reus hi ha dipositada una àmfora
provinent d'aquests enterraments romans (Járrega 1993,
1014) d'època baiximperial.
Tot just a l'esquerra de la carretera, en direcció a Ginestar,
han aparegut restes constructives d'època romana, fora de
context al haver estat desplaçades per les obres del vial. Es
tracta de paviments de signinum realitzats amb morter i
fragments de ceràmiques ibèriques oxidades.
Al peu del mas de Dalt, en la vessant que dona al riu, en una
àrea d'uns 200 metres quadrats, es localitzen unes petites
alineacions de pedres i uns quants fragments de ceràmica
ibèrica informes. Tot just al costat existeix una extracció
d'àrids. Cal remarcar que també s'observen clots provocats
pels furtius, segurament equipats amb detectors de metalls.

Localització

25Alçada s.n.m. m. 8Alçada sobre l'Ebre m. 300Distància  Ebre m. ERiba:

nucli rural romà
necròpoli romanaAtribució

Superfície potencial ? m2<

Sí No Material dibuixat:

Núms. dibuix

Museu S. VilasecaUbicació

Foto / planta



IDENTIFICACIÓ:

Ribera d’EbreComarca TivissaMunicipiMas de DaltTopònim

SITUACIÓ:
0303940UTM Long.  31 T 4547535Lat.

Aparentment bo, malgrat l’abundant vegetació i la intensa erosió gravitacional de tots els seus vessants.Estat del
jaciment:

No visiblesEstructures

Abast visual

Formacions oligocèniques terciàries que comprenen dipòsits de margues, conglomerats calcaris, arenisques i
argiles, per la qual cosa és difícil separar aquests nivells, a causa dels recobriments i dels cultius. Potència
molt variable, entre 20 i 200 m.

Atribució segons
mapa geològic

Zona de coníferes, bàsicament pi carrasc.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Hàbitat del Bronze Final, d’entitat desconeguda, però sembla superior al documentat a la resta de terrasses
fluvials de la zona durant la mateixa època.

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Mascort, Sanmartí, Santacana 1990; Alaminos et alii  1991; Noguera 1997; Noguera 1998b.

Isometria jaciment:

471-7-6Ortofotomapa 1:5.000:

Turó allargassat al costat  de l'Ebre, entre els km. 14 i 15 de la carretera de Ginestar a Móra la Nova. És una
terrassa en forma d’esperó molt estret, amb la part més propera al riu Ebre una mica més ampla, amb els vessants
quasi verticals, sobretot el sud. S’ha de pujar des del seu vessant nord-oest, on hi ha un camí que passa pel costat
de l’estació de bombeig de gas. Per un camí estret  es puja  en direcció N. - SE  fins a la carena del turó. Una vegada
allà s’ha de girar en direcció al riu resseguint l’estreta carena.

   Secció

61Número

cer. a mà
Material
significatiu

DifícilAccés

Superfície de les troballes 400 m2

CERÀMICA A MÀ:
- 7 frags. de vores.
- 4 frags. de bases.
- 1 frag. de nansa.
- 6 frags. de parets amb decoració de cordons.
- 2 frags. de parets carenades.
- 1 frag. de paret amb incisions horitzontals i verticals,
epicampaniforme.

MATERIALS LÍTICS:
- 1 ascla  treballada de sílex de color blanquinós.

Localització

110Alçada s.n.m. m. 90Alçada sobre l'Ebre m. 600Distància  Ebre m. ERiba:

hàbitat indeterminat Br. F.
Atribució

Superfície potencial 500 m2<

Sí No Material dibuixat:

Làm. 33Núms. dibuix

Universitat de BarcelonaUbicació

Foto / planta



IDENTIFICACIÓ:

Ribera d’EbreComarca GinestarMunicipiPunt Km. 47Topònim

SITUACIÓ:
0302740UTM Long.  31 T 4546990Lat.

No es pot precisar, però possiblement dolent, a causa de la intensa activitat agrícola.Estat del
jaciment:

No visiblesEstructures

Abast visual

2a terrassa quaternària a  més de  25 m. sobre l'Ebre, de graves rodades calcàries i dolomítiques, amb matriu
sorrenca gruixuda. Sorres i llims groguencs intercalats. La capa superior la formen llims salmonats d’uns 3 m.
d’espessor.  30 m. de potència.

Atribució segons
mapa geològic

Ametllers i oliveres en un percentatge variable.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Petit assentament agrícola i/o ramader, assimilable als documentats a la riba esquerra del riu, en el municipi de
Ginestar.

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Mascort, Sanmartí, Santacana 1990; Alaminos et alii  1991; Noguera 1997; Noguera 1998b.

Isometria jaciment:

471-7-6Ortofotomapa 1:5.000:

Terrassa fluvial que es perllonga fins a caure directament sobre el riu Ebre, tot just quan aquest dibuixa un petit
canvi de direcció en el seu curs. Es tracta d’una plataforma plana, a la part oriental de la qual hi ha un camp
d’ametllers, situada al sud d'una granja porcina. S’arriba des de la carretera C-230, un cop passat el barranc de
Collentort en direcció al poble de Ginestar. Prop del punt km. 47 surt un camí a la dreta que s’acosta al riu Ebre per
sobre de la terrassa fluvial tallada per la mateixa C-230.

   Secció

62Número

cer. fenícia
cer. a mà

Material
significatiu

FàcilAccés

Superfície de les troballes 100 m2

CERÀMICA A MÀ:
- 2 frags. de vores.
- 1 frag. de nansa de secció circular molt erosionada.
- 70 frags. informes a mà (un amb la superfície brunyida).

CERÀMICA A TORN:
Fenícia: 1 frag. informe
Indeterminada: 17 frags., alguns dels quals podrien ser
ibèrics.

MATERIAL LÍTIC:
- 12 ascles de sílex blanc, amb pàtina, algunes d’elles
retocades.

Localització

31Alçada s.n.m. m. 11Alçada sobre l'Ebre m. 75Distància  Ebre m. ERiba:

hàbitat aïllat Br.F-I F
Atribució

Superfície potencial 500 m2<

Sí No Material dibuixat:

Làm. 33Núms. dibuix

Universitat de BarcelonaUbicació

Foto / planta Làm. 121 - 2



IDENTIFICACIÓ:

Ribera d’EbreComarca GinestarMunicipiCementiri de GinestarTopònim

SITUACIÓ:
0301630UTM Long.  31 T 4545882Lat.

Aparentment bo, malgrat que podria haver estat afectat per les reixes d’arada dels tractors i per extraccions de
pedres.

Estat del
jaciment:

No visiblesEstructures

Abast visual

2a terrassa quaternària a  més de  25 m. sobre l'Ebre, de graves rodades calcàries i dolomítiques, amb matriu
sorrenca gruixuda. Sorres i llims groguencs intercalats. La capa superior la formen llims salmonats d’uns 3 m.
d’espessor.  30 m. de potència.

Atribució segons
mapa geològic

Ametllers i oliveres en un percentatge variable.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Indicis d’una petita activitat humana, pressumiblement agrícola, en època ibèrica, potser subordinada al Castellet
de Banyoles.

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Mascort, Sanmartí, Santacana 1990; Alaminos et alii  1991; Noguera 1997; Noguera 1998b; Noguera 2002, 44-45

Isometria jaciment:

471-6-7Ortofotomapa 1:5.000:

Petit jaciment situat al sud-est de la població de Ginestar, al peu de la segona terrassa fluvial del riu Ebre,
travessat per un camí que el divideix, a uns 30 metres al sud-oest del cementiri d’aquesta població. Per arribar, s'ha
d'agafar un camí, que, des del poble de Ginestar condueix al cementiri, el qual travessa per sota la carretera C-230.
El jaciment es troba en el costat dret, dividit per la cruïlla del camí de Tarraülls i del camí de la Costa del Vaconar.

   Secció

63Número

cer. a mà
cer. ib. oxidada

Material
significatiu

FàcilAccés

Superfície de les troballes 100 m2

CERÀMICA A MÀ:

- 1 frag. de nansa de secció circular, molt erosionada.
- 6 frags. informes.

CERÀMICA A TORN:

Ibèrica:
- 19 frags.  informes

Localització

36Alçada s.n.m. m. 17Alçada sobre l'Ebre m. 1250Distància  Ebre m. ERiba:

nucli rural ibèric
Atribució

Superfície potencial 100 m2<

Sí No Material dibuixat:

Núms. dibuix

Universitat de BarcelonaUbicació

Foto / planta



IDENTIFICACIÓ:

Ribera d’EbreComarca GinestarMunicipiGranges de GinestarTopònim

SITUACIÓ:
0302490UTM Long.  31 T 4545760Lat.

Aparentment bo, malgrat que podria haver estat afectat per les reixes d’arada dels tractors i per extraccions de
pedres.

Estat del
jaciment:

No visiblesEstructures

Abast visual

2a terrassa quaternària a  més de  25 m. sobre l'Ebre, de graves rodades calcàries i dolomítiques, amb matriu
sorrenca gruixuda. Sorres i llims groguencs intercalats. La capa superior la formen llims salmonats d’uns 3 m.
d’espessor.  30 m. de potència.

Atribució segons
mapa geològic

Ametllers i oliveres en un percentatge variable.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Indicis d’una petita activitat humana, pressumiblement agrícola, en època ibèrica, potser subordinada al Castellet
de Banyoles.

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Mascort et alii   1990; Alaminos et alii  1991; Noguera 1997; Noguera 1998b.

Isometria jaciment:

471-6-7Ortofotomapa 1:5.000:

Jaciment situat als voltants de unes granges de bestiar, en un terreny amb un suau vessant en direcció al riu Ebre.
Ocupa la part central d’una gran plataforma constituïda per la segona terrassa fluvial del riu Ebre. Per arribar s'ha
d’agafar un camí de terra que surt de la carretera C-230, uns 500 metres abans d’arribar a la població de Ginestar en
direcció a Rasquera, el qual es dirigeix fins a les granges.

   Secció

64Número

cer. ib. oxidada
Material
significatiu

FàcilAccés

Superfície de les troballes 100 m2

CERÀMICA A TORN:

Ibèrica:

- 1 frag. de vora d’àmfora.
- 1 frag. molt rodat de coll d’àmfora .
- 2 frags. informes de grans tenalles.
- 3 frags. informes d’àmfora.

Localització

40Alçada s.n.m. m. 20Alçada sobre l'Ebre m. 500Distància  Ebre m. ERiba:

nucli rural ibèric
Atribució

Superfície potencial 100 m2<

Sí No Material dibuixat:

Làm. 29Núms. dibuix

Universitat de BarcelonaUbicació

Foto / planta



IDENTIFICACIÓ:

Ribera d’EbreComarca GinestarMunicipiBarranc de Gàfols 1Topònim

SITUACIÓ:
0300674UTM Long.  31 T 4545458Lat.

El pas dels tractors i les arrels dels arbres han destruït, en ocasions, les restes constructives, però així i tot està
relativament ben conservat. Forta erosió gravitacional dels vessants nord i sud.

Estat del
jaciment:

VisiblesEstructures

Abast visual

2a terrassa quaternària a  més de  25 m. sobre l'Ebre, de graves rodades calcàries i dolomítiques, amb matriu
sorrenca gruixuda. Sorres i llims groguencs intercalats. La capa superior la formen llims salmonats d’uns 3 m.
d’espessor.  30 m. de potència.

Atribució segons
mapa geològic

Ametllers i oliveres en un percentatge variable.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Cal destacar l'existència d'importants estructures comunitàries, com un forn per coure aliments de planta ovalada
(110 per 95 cm), construït amb terra i amb un basament de pedres, i una gran cisterna excavada a la roca, de 18 m.
de llarg, una amplada variable entre els 2 i 4 m. i una fondària d'uns 2 m., situada tancant el poblat per l'est.

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Mascort, Sanmartí, Santacana 1990; Alaminos et alii  1991; Belarte et alii 1991; 1994; Belarte, Sanmartí, Santacana
1994; Noguera 1997; 1998b; Asensio et alii  1994-96b; 2000a; 2000b; 2002; Sanmartí et alii 2000.

Isometria jaciment:

471-6-7Ortofotomapa 1:5.000:

Terrassa fluvial a uns 200 m. de l' Ebre, davant de la població de Ginestar, a 100 m. a l'oest de l’accés a aquesta
població venint de Rasquera. Ocupa la punta d’una extensa plataforma plana, just a sobre de la intersecció de la
C-230 i el barranc de Gàfols. Tots els seus vessants són molt abruptes, excepte el seu costat SO. El jaciment
consta de dues fases. La primera es defineix per una sèrie de cases aïllades i sense cap mena de planificació
urbana. La segona i última fase correspon a l'aixecament de un assentament planificat, amb grups de cases
rectangulars adossades en bateria, separades per carrers estrets rectilinis.

   Secció

65Número

cer. a  mà acanalada
cer. a mà
cer. fenícia
cer. a torn indet.

Material
significatiu

FàcilAccés

Superfície de les troballes 2000 m2

En tots els casos la roca natural va ser retallada prèviament a
la disposició de les parets (sovint destruint les restes de la
primera fase), formades per un sòcol de pedra amb un
aixecament de toves. Sota una potent capa d'enderroc
formada per les restes de les parets de toves a conseqüència
del fort incendi que sembla va destruir el poblat, es va
identificar una capa de cendres, provinent del sostre. Per
últim, sota aquestes cendres, apareixien els paviments de
terra batuda constituïts per capes de terra molt depurada.
Aquest paviment estava retallat per una llar central, i depenent
de l'habitació, amb diferents tipus de preparació.
La ceràmica a mà es defineix per vasos de dimensions petites
i mitjanes, i grans tenalles d'emmagatzematge. Quant a la
ceràmica a torn, també es defineixen dos grans grups. El
primer, poc nombrós, el constitueixen el lot d' àmfores i pithoi
fenicis arcaics de finals del VII a principis del VI aC, mentre
que el segon grup el forma el torn que imita prototipus fenicis,
tartèssics i fins i tot grecs. No s'ha recuperat cap fragment
atribuïble a ceràmiques paleoibèriques, la qual cosa suggereix
el final del poblat entorn del 575/550 aC.

Localització

55Alçada s.n.m. m. 35Alçada sobre l'Ebre m. 600Distància  Ebre m. ERiba:

poblat  Br.Final-I Ferro
Atribució

Superfície potencial 1.500 m2<

Sí No Material dibuixat:

Làms. 47-50Núms. dibuix

Universitat de BarcelonaUbicació

Foto / planta Làm. 119- 1, 2;  120;
121- 3; làm. 91 C i D



IDENTIFICACIÓ:

Ribera d’EbreComarca GinestarMunicipiBarranc de Gàfols 2Topònim

SITUACIÓ:
0300550UTM Long.  31 T 4545373Lat.

Aparentment bo, ja que només sembla afectat per la implantació d’arbres de conreu, encara que les reixes de les
arades podrien haver-lo afectat negativament.

Estat del
jaciment:

No visiblesEstructures

Abast visual

2a terrassa quaternària a  més de  25 m. sobre l'Ebre, de graves rodades calcàries i dolomítiques, amb matriu
sorrenca gruixuda. Sorres i llims groguencs intercalats. La capa superior la formen llims salmonats d’uns 3 m.
d’espessor.  30 m. de potència.

Atribució segons
mapa geològic

Oliveres en cultiu de secà.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Petit assentament de caire agrícola i/o ramader (granja, cabana?).Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Noguera 1997; Noguera 1998b.

Isometria jaciment:

471-6-7Ortofotomapa 1:5.000:

Situat sobre la segona terrassa fluvial sobre el riu, davant de la població de Ginestar, a  300 m. de la cruïlla d’accés
a aquesta població venint de Rasquera. Ocupa la punta d’una petita plataforma amb un petit pendent, just a sobre
del cim del mateix abocador del barranc de Gàfols, però en el seu vessant nord. Actualment ocupat per  terrenys de
conreu de secà. L'accés es realitza per la C-230, agafant el camí que des del barranc de Gàfols es dirigeix vers un
abocador controlat. Està al cim del mateix turó.

   Secció

66Número

cer. a mà
cer. fenícia
cer. ib. oxidada

Material
significatiu

FàcilAccés

Superfície de les troballes 100 m2

CERÀMICA A MÀ:

- 7 frags. de vores exvasades .
- 3 frags. de bases planes.
- 7 frags. de parets amb decoració de cordons.
- 58 frags. informes.

CERÀMICA A TORN:

Fenícia:  - 1 frag. de vora d’àmfora.
                 - 14 frags. informes d’àmfora.

Ibèrica:     - 1 frag. de vora d’àmfora .
                    - 3 frags.  informes.

Localització

58Alçada s.n.m. m. 38Alçada sobre l'Ebre m. 500Distància  Ebre m. ERiba:

hàbitat aïllat Br.F-I F
nucli rural ibèricAtribució

Superfície potencial 500 m2<

Sí No Material dibuixat:

Làm. 29Núms. dibuix

Universitat de BarcelonaUbicació

Foto / planta Làm. 119- 1



IDENTIFICACIÓ:

Ribera d’EbreComarca GinestarMunicipiLes Deveses 1Topònim

SITUACIÓ:
0300050UTM Long.  31 T 4545200Lat.

Assentament d'estructures molt precàries i fàcilment erosionable, ja que la potència sedimentària es molt reduïda, de
manera que de seguida s'arriba a la roca calcària. Les arrels del arbres i els conreus van afectar-lo negativament.

Estat del
jaciment:

VisiblesEstructures

Abast visual

2a terrassa quaternària a  més de  25 m. sobre l'Ebre, de graves rodades calcàries i dolomítiques, amb matriu
sorrenca gruixuda. Sorres i llims groguencs intercalats. La capa superior la formen llims salmonats d’uns 3 m.
d’espessor.  30 m. de potència.

Atribució segons
mapa geològic

Oliveres i vinyes en un percentatge variable.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Jaciment actualment excavat (Asensio et alii, inèdit). Petita cabana de pastors i/o agricultors, de caire molt
provisional, amb indicis d’una activitat humana molt reduïda, la qual segurament es correspon amb la resta de
jaciments de petites dimensions que ocupen els extrems de les terrasses.

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Mascort, Sanmartí, Santacana 1990; Asensio et alii 1996; Noguera 1997; Noguera 1998b.

Isometria jaciment:

471-6-7Ortofotomapa 1:5.000:

Jaciment situat sobre l’esperó més occidental de la plataforma de les Deveses, el qual està delimitat per forts
vessants, sobretot a l’oest, amb un ample accés per la seva part sud, on hi ha una petita caseta agrícola i un pou.
Des de la intersecció del barranc de Gàfols i la carretera C-230 surt un camí que, després de passar per un
abocador, es bifurca a la dreta. Aquesta desviament segueix per la part interior de la plataforma paral·lelament a la
carretera. S´ha d’arribar fins a la penúltima punta.

   Secció

67Número

cer. a  mà acanalada
cer. a mà
cer. fenícia

Material
significatiu

FàcilAccés

Superfície de les troballes 80 m2

Sector amb unes característiques que cal atribuir al fet de
constituir un conjunt d'estructures bastides entre les
acaballes del Bronze Final i inicis de la Primera Edat del Ferro, i
que en la seva darrera fase semblen definir un petit hàbitat
caracteritzat per la presència d'una cabana construïda amb
materials peribles i de molt curta durada, i envoltada per un
conjunt d'estructures de combustió. Potser es tracta d'una
cabana d'agricultors d'artiga i/o pastors, amb els
característics focs envoltant-la
Cal esmentar la troballa, molt minoritària però significativa,
d'uns fragments d'àmfora fenícia de producció occidental en
els nivells de preparació de la probable cabana. Per una altra
banda, el retall per bastir les diferents estructures de
combustió de la fase inicial no ha proporcionat cap fragment
d'àmfora fenícia però sí alguns vasets a mà indígenes amb
decoracions acanalades. Datació entre els segles IX o, més
versemblantment VIII a.C., i de finals d'aquesta centúria per a
la fase inicial, i final en algun moment indeterminat del segle
VII a.C.

Localització

60Alçada s.n.m. m. 40Alçada sobre l'Ebre m. 650Distància  Ebre m. ERiba:

hàbitat aïllat Br.F-I F
Atribució

Superfície potencial 100 m2<

Sí No Material dibuixat:

Làm. 29Núms. dibuix

Universitat de BarcelonaUbicació

Foto / planta Làm. 119 - 1, 3;
Làm. 93 A



IDENTIFICACIÓ:

Ribera d’EbreComarca GinestarMunicipiLes Deveses 2Topònim

SITUACIÓ:
0300150UTM Long.  31 T 4545200Lat.

Aparentment bo, malgrat que podria haver estat afectat per les reixes d’arada dels tractors i per extraccions de
pedres.

Estat del
jaciment:

No visiblesEstructures

Abast visual

2a terrassa quaternària a  més de  25 m. sobre l'Ebre, de graves rodades calcàries i dolomítiques, amb matriu
sorrenca gruixuda. Sorres i llims groguencs intercalats. La capa superior la formen llims salmonats d’uns 3 m.
d’espessor.  30 m. de potència.

Atribució segons
mapa geològic

Oliveres i vinyes en un percentatge variable.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Petit assentament agrari (cabana?) durant època ibèrica i romana, en aquest últim cas segurament subordinat a la
villa de les Pedres.

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Noguera 1997; Noguera 1998b; Noguera 1999a

Isometria jaciment:

471-6-7Ortofotomapa 1:5.000:

Es tracta d’un jaciment situat en la part  més oriental d’un ample esperó, formant part d’una extensa plataforma
coneguda com les Deveses. S'arriba des de la intersecció del barranc de Gàfols i la carretera C-230, des d'on surt
un camí que, després de passar per un abocador, es bifurca a la dreta. Aquesta desviament segueix per la part
interior de la plataforma paral·lelament a la carretera. S´ha d’arribar fins a la tercera punta.

   Secció

68Número

cer. ib. oxidada
T.S.H.
Cer. cuina afric.
cer. a mà

Material
significatiu

FàcilAccés

Superfície de les troballes 100 m2

CERÀMICA A MÀ:

- 8 frags. informes.

CERÀMICA A TORN:

Ibèrica:
- 1  frag. de vora de kalathos molt rodada.
-  2 frags. de vora de ceràmica comuna oxidada .
- 1 frag. de nansa d’àmfora ibèrica.
- 12 frags. informes.

 Romana:
-  2 frags. de vora de ceràmica de cuina africana, formes  Ostia
IV, 1 i Ostia III, 332.
- 1 frag. de vora exvasada molt rodada .
- 1 frag. de base de T.S.H.
- 3 frags. informes de T.S.H.

Localització

60Alçada s.n.m. m. 40Alçada sobre l'Ebre m. 700Distància  Ebre m. ERiba:

nucli rural ibèric
nucli rural romàAtribució

Superfície potencial 100 m2<

Sí No Material dibuixat:

Làm. 27Núms. dibuix

Universitat de BarcelonaUbicació

Foto / planta



IDENTIFICACIÓ:

Ribera d’EbreComarca GinestarMunicipiCaseta del FlaquetTopònim

SITUACIÓ:
0300421UTM Long.  31 T 4545185Lat.

Aparentment bo, malgrat que podria haver estat afectat per les reixes d’arada dels tractors i per extraccions de
pedres.

Estat del
jaciment:

No visiblesEstructures

Abast visual

2a terrassa quaternària a  més de  25 m. sobre l'Ebre, de graves rodades calcàries i dolomítiques, amb matriu
sorrenca gruixuda. Sorres i llims groguencs intercalats. La capa superior la formen llims salmonats d’uns 3 m.
d’espessor.  30 m. de potència.

Atribució segons
mapa geològic

Oliveres i vinyes en un percentatge variable.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Indicis d’activitat humana, segurament de tipus agrícola i/o ramadera, amb ocupacions durant el Bronze
Final-Primer Ferro i, residualment, en època ibèrica.

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Noguera 1997; Noguera 1998b

Isometria jaciment:

471-6-7Ortofotomapa 1:5.000:

Petit jaciment situat en la part baixa d’una plataforma amb vessants suaus en direcció al riu Ebre (al nord), ocupant
la punta d’aquesta, amb pendents pronunciats al nord i a l’est. Zona de cultiu d’oliveres i ametllers, formant grans
bancals. Des de la intersecció del barranc de Gàfols i la carretera C-230 surt un camí que, després de passar per un
abocador, es bifurca a la dreta. Aquesta desviament segueix per la part interior de la plataforma paral·lelament a la
carretera. S´ha d’arribar fins a la segona punta.

   Secció

69Número

cer. a mà
cer. fenícia
cer. ib. oxidada

Material
significatiu

FàcilAccés

Superfície de les troballes 100 m2

CERÀMICA A MÀ:

- 3 frags. de parets amb decoració de cordons digitats.
- 18 frags. informes.

CERÀMICA A TORN:

Fenícia:
- 5 frags. informes d’àmfora.

Ibèrica:
- 1 frag. de vora d’una petita gerra.

Localització

60Alçada s.n.m. m. 40Alçada sobre l'Ebre m. 400Distància  Ebre m. ERiba:

hàbitat aïllat Br.F-I F
Atribució

Superfície potencial 100 m2<

Sí No Material dibuixat:

Núms. dibuix

Universitat de BarcelonaUbicació

Foto / planta



IDENTIFICACIÓ:

Ribera d’EbreComarca GinestarMunicipiBarranc de Sant Antoni 1Topònim

SITUACIÓ:
0299635UTM Long.  31 T 4545170Lat.

Degradació intensa provocada, sobretot, per les trinxeres obertes durant  la guerra civil i pels forats deixats en treure
una plantació d’oliveres.  El fort pendent del les vessants ajuda a l’erosió gravitacional.

Estat del
jaciment:

VisiblesEstructures

Abast visual

2a terrassa quaternària a  més de  25 m. sobre l'Ebre, de graves rodades calcàries i dolomítiques, amb matriu
sorrenca gruixuda. Sorres i llims groguencs intercalats. La capa superior la formen llims salmonats d’uns 3 m.
d’espessor.  30 m. de potència.

Atribució segons
mapa geològic

Zona de coníferes, bàsicament pi carrasc.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Assentament agrícola i/o ramader del Bronze Final-Primer Ferro, tot i que l’excavació encara no ha documentat
estratigràficament ceràmica fenícia, malgrat haver-ho estat en les prospeccions de 1988.

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Mascort, Sanmartí, Santacana 1990; Alaminos et alii  1991; Asensio et alii 1994-96a; Noguera 1997; Noguera 1998b

Isometria jaciment:

471-5-7Ortofotomapa 1:5.000:

A sobre de la mateixa carretera C-230, 100 metres abans d’arribar al pas de barca venint des de Ginestar, i
coincidint amb el costat dret de la desembocadura del barranc de Sant Antoni, en el seu punt més alt i just en
l’extrem NO d’una llarga plataforma, anomenada Les Deveses. S'arriba des de l’abocador del barranc de Gàfols,
agafant el primer camí que surt a la dreta i després resseguint la plataforma paral·lelament a la carretera durant 1
Km., fins arribar a l’extrem NO d’aquesta plataforma, just sobre la confluència del barranc de Sant Antoni i la
carretera C-230.

   Secció

70Número

cer. a  mà acanalada
cer. fenícia
cer. a mà

Material
significatiu

FàcilAccés

Superfície de les troballes 200 m2

Es tracta de dues estructures d'habitació que es superposen
amb cronologies diferents. L'habitacle més antic és un recinte
de 7,60 m. de llargada per 3,20 m. d'amplada, construït
mitjançant un retall a la roca i després adossant-hi murs
confeccionats amb pedres de diferents mides sense treballar.
L'alçat dels murs sembla que es va fer amb una mena de tàpia.
Destacar de l'interior de l'habitació una llar de foc central i una
estructura quadrangular adossada a l'angle nord-est, sense
una funció clara. La segona fase es situa sobre la primera,
després d'anivellar l'estrat d'enderroc, amb unes dimensions
de 7,10 per 3,30 metres, mantenint aproximadament els
mateixos límits que la precedent, excepte al costat NE, i amb
un tipus de construcció semblant als de la fase anterior.
Aquesta similitud suggereix que el temps passat entre les
dues construccions va ser reduït.
La cronologia ceràmica de la primera fase correspon a un
camps d'urnes antic, datat entorn del segle X aC., mentre que
la segona es data entre el 750-600 aC., amb formes que es
poden trobar a la primera fase del veí jaciment del Barranc de
Gàfols 1.

Localització

58Alçada s.n.m. m. 38Alçada sobre l'Ebre m. 100Distància  Ebre m. ERiba:

hàbitat aïllat Br.F-I F
Atribució

Superfície potencial 500 m2<

Sí No Material dibuixat:

Làm. 50Núms. dibuix

Universitat de BarcelonaUbicació

Foto / planta Làm. 119 - 1, 4, 5, 6 i
7; làm. 90 C i D



IDENTIFICACIÓ:

Ribera d’EbreComarca GinestarMunicipiBarranc de Sant Antoni 2Topònim

SITUACIÓ:
0299968UTM Long.  31 T 4545170Lat.

Difícil de determinar, ja que és cobert parcialment per un bosc de pins.Estat del
jaciment:

No visiblesEstructures

Abast visual

2a terrassa quaternària a  més de  25 m. sobre l'Ebre, de graves rodades calcàries i dolomítiques, amb matriu
sorrenca gruixuda. Sorres i llims groguencs intercalats. La capa superior la formen llims salmonats d’uns 3 m.
d’espessor.  30 m. de potència.

Atribució segons
mapa geològic

Zona de coníferes, bàsicament pi carrasc.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Indicis d’una petita ocupació de caire agrícola i/o ramader, segurament amb el mateix caire que en el Barranc de
Sant Antoni 1.

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Noguera 1997; Noguera 1998b

Isometria jaciment:

471-5-7Ortofotomapa 1:5.000:

A sobre de la mateixa carretera C-230, 100 m. abans d’arribar al pas de barca venint des de Ginestar, i coincidint
amb el costat esquerre de la desembocadura del barranc de Sant Antoni, en el seu punt més alt i a l’extrem NE de la
plataforma delimitada pel barranc de la riera de Comte i el barranc de Sant Antoni. S'arriba agafant el camí que surt a
l’esquerra de la C-230, just quan aquesta gira cap el sud al davant del poble de Miravet. Seguint el camí durant 1
km. en direcció NE s’arriba al costat esquerre del barranc de Sant Antoni. El jaciment es troba en aquest angle NE.

   Secció

71Número

cer. fenícia
cer. a mà
cer. ib. oxidada

Material
significatiu

FàcilAccés

Superfície de les troballes 100 m2

CERÀMICA A MÀ:
- 7 frags. informes.

CERÀMICA A TORN:
Fenícia:  - 2 frags. informes.

Ibèrica: - 1 frag. informe.

SÍLEX:
- 4 esclats de sílex blanc.

Localització

60Alçada s.n.m. m. 40Alçada sobre l'Ebre m. 120Distància  Ebre m. ERiba:

hàbitat aïllat Br.F-I F
Atribució

Superfície potencial 100 m2<

Sí No Material dibuixat:

Núms. dibuix

Universitat de BarcelonaUbicació

Foto / planta Làm. 119 - 1



IDENTIFICACIÓ:

Ribera d’EbreComarca GinestarMunicipiCaseta de XevarriaTopònim

SITUACIÓ:
0299050UTM Long.  31 T 4545090Lat.

Aparentment bo, malgrat que podria haver estat afectat per les reixes d’arada dels tractors i per extraccions de
pedres.

Estat del
jaciment:

No visiblesEstructures

Abast visual

2a terrassa quaternària a  més de  25 m. sobre l'Ebre, de graves rodades calcàries i dolomítiques, amb matriu
sorrenca gruixuda. Sorres i llims groguencs intercalats. La capa superior la formen llims salmonats d’uns 3 m.
d’espessor.  30 m. de potència.

Atribució segons
mapa geològic

Oliveres i vinyes en un percentatge variable.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Petit assentament agrari romà, segurament subordinat a la villa de les Pedres.Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Noguera 1997; Noguera 1998b

Isometria jaciment:

471-7-5Ortofotomapa 1:5.000:

Jaciment d’escassa entitat, situat en la part central de la plataforma delimitada pel curs del riu Ebre, el barranc de
Sant Antoni i la riera de Comte, ocupant un camp plantat amb vinyes i ametllers. S'arriba des del camí que surt a
l’esquerra de la  carretera C-230, quan aquesta abandona el riu i gira en direcció a Rasquera, que es dirigeix,
passant pel mas de Sant Vicenç, fins al centre de la plataforma.

   Secció

72Número

cer. ib. oxidada
T.S.H.
àmf. itàlica
T.S. Clara A

Material
significatiu

FàcilAccés

Superfície de les troballes 200 m2

CERÀMICA A TORN:

Ibèrica:
- 6 frags.  informes, de pasta tipus sandvitx.

Romana:
- 4 frags. informes d’àmfora itàlica o grecoitàlica
- 1 frag. de T.S.H. molt erosionat.

Localització

55Alçada s.n.m. m. 25Alçada sobre l'Ebre m. 500Distància  Ebre m. ERiba:

nucli rural ibèric
nucli rural romàAtribució

Superfície potencial 500 m2<

Sí No Material dibuixat:

Núms. dibuix

Universitat de BarcelonaUbicació

Foto / planta



IDENTIFICACIÓ:

Ribera d’EbreComarca GinestarMunicipiLes PedresTopònim

SITUACIÓ:
0298450UTM Long.  31 T 4544900Lat.

Aparentment podria ser bo, gràcies al fet que el pendent és molt poc pronunciat, i com a conseqüència hi ha molt
poques feixes i molt separades.

Estat del
jaciment:

VisiblesEstructures

Abast visual

1a terrassa quaternària a uns 10 m. sobre el curs de l'Ebre, de graves rodades calcàries i dolomítiques, amb
matriu sorrenca de gra gruixut. Sorres i llims groguencs intercalats, amb un recobriment de llims salmonats
inferior als 2 m. Potència d’uns 15 m

Atribució segons
mapa geològic

Ametllers i oliveres en un percentatge variable.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Durant el Bronze Final-Primer Ferro té una ocupació poc important, segurament de caire agrícola i/o ramader,
mentre que des de finals d’època tardorepublicana va ser ocupat per una important villa.
Inscripció documentada a Ginestar  (Maier, Rodà 1985), en placa de marbre de Carrara, CIL II núm. 4069.

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Genera 1982; Maier, Rodà 1985; Carta Arqueològica 1987: Ribera d’Ebre; Genera 1991, 31 ; Noguera 1997; Noguera
1999a.

Isometria jaciment:

471-5-7Ortofotomapa 1:5.000:

Zona agrícola ocupada actualment per un mas abandonat i les terres que l’envolten. Ocupa un terreny pla i elevat,
delimitat a l’oest pel meandre que forma el barranc del Comte al desembocar en el riu Ebre, al nord del jaciment.
L’accés per l’est i pel sud és molt fàcil, en canvi els vessants nord i oest són molt abruptes. S’arriba  des d’un camí
en molt bones condicions que surt des de la carretera C-230, en el moment que aquesta gira en direcció a Rasquera
abandonant el  seu anterior curs paral·lel a l’Ebre, just entre els límits municipals de Miravet i de Ginestar.
Estructures (murs) i restes de paviments segurament pertanyents a una vil·la romana.

   Secció

73Número

cer. fenícia
cer. ib. oxidada
T.S.H.

Material
significatiu

FàcilAccés

Superfície de les troballes 5000 m2

CERÀMICA A TORN:
Fenícia: - 2 frags. informes d’àmfora
Ibèrica: - 1 frag. de base d’un bol ,  1 frag. de vora de
kalathos.
Romana:
Vores: - 2 frags. d’àmfora (1 Keay XXV i 1 Dres. 2-4) , 1 frag.
de T.S. Africana Clara D, forma Hayes 67, 3 frags. de
tapadores de cuina africana (1 Ostia II, 303 i 2 Ostia III, 332),
1 frag. de T.S. Africana Clara C Lamb. 40 bis, 2 frags. de bols
de cer. de cuina africana (1 forma Tarraco 1896) ,4  frags. de
T.S. Africana Clara A (3 Lamb.3b), 2 frags. de T.S.H. ( 1 Drag.
29 i 1 Drag 37).
Bases:  - 2 frags. de pivots d’àmfora romana indeterminada, 1
frag.de T.S.H. Drag. 15-17, 2 frags. de T.S. Africana Clara A
indeterminada, 1 frag. fumat i estriat de  cuina romana.
Informes: - 43 frags. d’àmfora romana indeterminada; 2 frags.
de T.S.G.; 18 frags. de T.S.H.; 10 frags. de ceràmica de cuina
africana; 14 frags. de T.S. Africana Clara A; 3 frags. de T.S.
Africana Clara C; 4 frags. de T.S. Africana Clara D.

Localització

40Alçada s.n.m. m. 20Alçada sobre l'Ebre m. 250Distància  Ebre m. ERiba:

hàbitat aïllat Br.F-I F
vil·la romanaAtribució

Superfície potencial 10.000 m2<

Sí No Material dibuixat:

Làm. 27Núms. dibuix

Universitat de BarcelonaUbicació

Foto / planta



IDENTIFICACIÓ:

Ribera d’EbreComarca GinestarMunicipiSant VicençTopònim

SITUACIÓ:
0298770UTM Long.  31 T 4544801Lat.

Aparentment bo, malgrat que podria haver estat afectat per les reixes d’arada dels tractors i per extraccions de
pedres.

Estat del
jaciment:

No visiblesEstructures

Abast visual

1a terrassa quaternària a uns 10 m. sobre el curs de l'Ebre, de graves rodades calcàries i dolomítiques, amb
matriu sorrenca de gra gruixut. Sorres i llims groguencs intercalats, amb un recobriment de llims salmonats
inferior als 2 m. Potència d’uns 15 m

Atribució segons
mapa geològic

Zona de coníferes, bàsicament pi carrasc.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Aquest jaciment i el de les Pedres poden ser considerats el mateix en època romana, ja que de fet només els
separa, artificialment, la C-230. Aquest jaciment ha estat objecte d'una excavació d'urgència per tal de
documentar les restes d'una sitja del neolític final - bronze antic (Noguera, en premsa)

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Genera 1982; Mascort, Sanmartí, Santacana 1990; Alaminos et alii 1991; Járrega 1993, 1014; Noguera 1997;
Noguera 1999a; Noguera, en premsa

Isometria jaciment:

471-5-7Ortofotomapa 1:5.000:

Jaciment amb una extensió indeterminada entorn del mas de Sant Vicenç, a la terrassa fluvial delimitada pel curs
del riu Ebre, el barranc de Sant Antoni i la riera de Comte. S'arriba des del camí que surt de la carretera C-230, quan
aquesta abandona el riu i gira en direcció a Rasquera. Des d'aquí surt un camí a l’esquerra que es dirigeix
directament fins el mas de Sant Vicenç.

   Secció

74Número

cer. a mà
cer. fenícia
T.S.H.

Material
significatiu

FàcilAccés

Superfície de les troballes 500 m2

 Es coneix l'existència d'àmfores romanes i monedes
provinents d'aquest lloc, però distribuïdes per cases
particulars de la comarca. Les prospeccions van poder
identificar el següent material:

CERÀMICA A MÀ:
Vores: 3 frags.
Informes: 22 frags., un d’ells decorat amb cordons.

CERÀMICA A TORN:
Fenícia: 3 frag. informes.
Romana:
Vores: - 4 frag. de T.S.H. (de les quals 3 són formes Drag.
15-17, 18 i 73).
 - 1 frag. de ceràmica comuna oxidada romana.
 - 1 frag. de T.S. Africana Clara D (Lamb. 103).
Informes:
 - 6 frags. de T.S.H.
- 7 frags. de ceràmica comuna romana oxidada.

Localització

50Alçada s.n.m. m. 30Alçada sobre l'Ebre m. 250Distància  Ebre m. ERiba:

hàbitat aïllat Br.F-I F
nucli rural romàAtribució

Superfície potencial 500 m2<

Sí No Material dibuixat:

Làm. 27Núms. dibuix

Col·lecció particular
Universitat de BarcelonaUbicació

Foto / planta Làm. 119 - 1



IDENTIFICACIÓ:

Ribera d’EbreComarca TivissaMunicipiLo QuiquetTopònim

SITUACIÓ:
0303630UTM Long.  31 T 4545500Lat.

Aparentment dolent, a jutjar pel poc sediment de terra que resta, a causa de la força de l’erosió meteòrica i
gravitacional.

Estat del
jaciment:

No visiblesEstructures

Abast visual

Formacions juràsiques del Lias Inferior, nivell dolomític amb escletxes en el conglomerat  homogeni massiu,
amb una potència mitja de 150 m. Caracteritzades per tenir moltes fàcies. És habitual que el contacte entre els
diferents trams estigui erosionat.

Atribució segons
mapa geològic

Zona de coníferes, bàsicament pi carrasc.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Petita ocupació ibèrica en un punt de guaita i control del territori, sembla que únicament en ús durant la fase
d'ocupació del Castellet de Banyoles.

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Noguera 1997; Noguera 1998b; Noguera 2002, 36-37

Isometria jaciment:

471-7-7Ortofotomapa 1:5.000:

Jaciment de reduïdes dimensions situat a la punta d’un esperó d’un estrep de la serra de Tivissa, el coll de Marcó.
Les restes arqueològiques es van recuperar a l’extrem del punt més alt d’aquest esperó, delimitat per vessants
inaccessibles per totes bandes menys pel costat nord-est. S’ha de pujar des del camí que surt al sud del punt km.
47 de la carretera C-230. Aquest camí puja en direcció sud-est, fins arribar a una cruïlla. S’ha de girar a l’esquerra,
per pujar pel vessant nord del coll de Marcó, fins arribar a la punta de lo Quiquet.

   Secció

75Número

cer. a mà
cer. ib. oxidada
campaniana A

Material
significatiu

Molt difícilAccés

Superfície de les troballes 100 m2

CERÀMICA A MÀ:
- 4 frags. informes.

CERÀMICA A TORN:
Ibèrica:
- 1 frag. d’una vora  exvasada molt petita.
- 3 frags. informes.

 Romana:
- 1 frag. de peu de Campaniana A (Lamb. 8 o 27).
- 1 frag. informe de Campaniana A.

Localització

200Alçada s.n.m. m. 180Alçada sobre l'Ebre m. 2000Distància  Ebre m. ERiba:

punt de guaita ibèric
Atribució

Superfície potencial 100 m2<

Sí No Material dibuixat:

Làm. 29Núms. dibuix

Universitat de BarcelonaUbicació

Foto / planta Làm. 121 - 1



IDENTIFICACIÓ:

Ribera d’EbreComarca RasqueraMunicipiBarranc del ComteTopònim

SITUACIÓ:
0298350UTM Long.  31 T 4544150Lat.

Aparentment bo, malgrat que podria haver estat afectat per les reixes d’arada dels tractors i per extraccions de
pedres.

Estat del
jaciment:

No visiblesEstructures

Abast visual

2a terrassa quaternària a  més de  25 m. sobre l'Ebre, de graves rodades calcàries i dolomítiques, amb matriu
sorrenca gruixuda. Sorres i llims groguencs intercalats. La capa superior la formen llims salmonats d’uns 3 m.
d’espessor.  30 m. de potència.

Atribució segons
mapa geològic

Oliveres en cultiu de secà.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Indicis d’activitat durant el Bronze Final, sense gaire entitat, segurament de caire ramader i/o agrícola. En el cas
del Barranc del Comte podríem parlar d'una petita ocupació durant el Bronze Final-I Ferro, segurament del mateix
caire.

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Mascort, Sanmartí, Santacana 1990; Alaminos et alii  1991; Noguera 1997; Noguera 1998b

Isometria jaciment:

471-5-7Ortofotomapa 1:5.000:

Es tracta de tres jaciments situats molt a prop entre ells, entre les poblacions de Ginestar i Rasquera, en les
terrasses fluvials sobre el  barranc de la riera de Comte, i el petit barranc de les Vinyes i de les Comes. S’arriba des
de la carretera C-230 en direcció a Rasquera, just a esquerra i dreta passat el pont sobre la riera del barranc de la
riera de Comte. Els presentem junts per la seva proximitat i similars característiques.

   Secció

76Número

cer. a mà
cer. fenícia

Material
significatiu

FàcilAccés

Superfície de les troballes 100 m2

Barranc de les Comes A-B
CERÀMICA A MÀ:

- 8 fragments informes

Barranc de les Vinyes A-B
CERÀMICA A MÀ:

- 10 fragments informes

Barranc del Comte A
CERÀMICA A MÀ:

-  2 frags. de bases.
-  6 frags. de parets decorades amb cordons.
- 39 frags. informes.

CERÀMICA A TORN:
- 1 frag. informe d’àmfora fenícia amb lleugera carena interior.

Localització

45Alçada s.n.m. m. 17Alçada sobre l'Ebre m. 750Distància  Ebre m. ERiba:

hàbitat indeterminat Br. F.
hàbitat aïllat Br.F-I FAtribució

Superfície potencial 100 m2<

Sí No Material dibuixat:

Núms. dibuix

Universitat de BarcelonaUbicació

Foto / planta



IDENTIFICACIÓ:

Ribera d’EbreComarca RasqueraMunicipiCorriol de CorbTopònim

SITUACIÓ:
0300250UTM Long.  31 T 4541700Lat.

Aparentment bo, malgrat que podria haver estat afectat per les reixes d’arada dels tractors i per extraccions de
pedres.

Estat del
jaciment:

No visiblesEstructures

Abast visual

Glacis d’erosió quaternària, típica superfície erosiva al peu d’elevacions en ambient sec. Formada per graves
cimentades per crostes calcàries i llims a la part superior, crostes que arriben als 2 m. de potència.

Atribució segons
mapa geològic

Cultiu de secà de vinyes i ametllers en un percentatge variable.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Petit assentament agrícola (granja?) altimperial, possiblement subordinat a una villa de més entitat.Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Carta Arqueològica 1987: Ribera d’Ebre; Noguera 1997; Noguera 1999a

Isometria jaciment:

497-5-1Ortofotomapa 1:5.000:

Jaciment situat al peu de la serra de Cardó, ja a la plana de Burgar. Zona de suaus vessants, amb amples feixes de
cultiu, al costat del barranc de les Pedreletes. S'arriba des del km. 17 de la carretera  TV-3022 en direcció al
Perelló, una vegada passat el pont sobre el barranc de les Pedraletes, des d'on surt un camí conegut com Corriol de
Corb. Està situat a 2 km., a la dreta del camí, en unes feixes d’ametllers que donen al barranc i prop d’un mas.

   Secció

77Número

T.S.H.
Material
significatiu

FàcilAccés

Superfície de les troballes 200 m2

CERÀMICA A TORN:

Romana:

- 1 frag. de vora de dolium.
- 1 frag. ceràmic arrodonit, segurament un tap d’àmfora.
- 1 frag. de paret decorada de T.S.H., forma Drag. 29.
- 9 frags. informes de ceràmica romana comuna oxidada.

Localització

100Alçada s.n.m. m. 80Alçada sobre l'Ebre m. 3750Distància  Ebre m. ERiba:

nucli rural romà
Atribució

Superfície potencial 500 m2<

Sí No Material dibuixat:

Núms. dibuix

Universitat de BarcelonaUbicació

Foto / planta



IDENTIFICACIÓ:

Ribera d’EbreComarca RasqueraMunicipiMoleta RodonaTopònim

SITUACIÓ:
0297859UTM Long.  31 T 4539850Lat.

Molt erosionat, amb les estructures caigudes i desmuntades, ple de matolls, amb molt poca potència de sediment i
amb la roca natural aflorant per a tot arreu. Alguns petits forats, probablement de furtius.

Estat del
jaciment:

VisiblesEstructures

Abast visual

Formacions juràsiques del Lias Inferior, nivell dolomític amb escletxes en el conglomerat  homogeni massiu,
amb una potència mitja de 150 m. Caracteritzades per tenir moltes fàcies. És habitual que el contacte entre els
diferents trams estigui erosionat.

Atribució segons
mapa geològic

Zona de coníferes, bàsicament pi carrasc.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Petit hàbitat durant el Bronze Final - Primer Ferro, amb un gran control del territori. Durant l’Ibèric Ple fou
probablement reutilitzat com a punt de guaita.

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Genera, Jassans 1978; Genera  1982; Genera 1991, 38-39; Carta Arqueològica 1987: Ribera d’Ebre; Noguera 1997;
Noguera 1998b; Noguera 2002, 37-38

Isometria jaciment:

497-5-1Ortofotomapa 1:5.000:

Turó orientat a la plana de Burgar, en els vessants de la  serra de Cardó, situat a l’est del barranc de les Pedreletes.
Té els vessants tallats a pic, amb forma de cilindre, per la qual cosa l’ascensió es converteix pràcticament en una
escalada. Només té un accés, i molt difícil. Des de Rasquera es pren la carretera TV-3022 i es gira a la dreta uns
100 m. després de passar el pont sobre el barranc de Pedreletes. Es continua el camí uns 3 Km. fins arribar a un
petit mas, des d’on es divisa clarament. Des d’aquí s’enfila directament fins al cim.

   Secció

78Número

cer. fenícia
cer. a mà
cer. ib. oxidada

Material
significatiu

Molt difícilAccés

Superfície de les troballes 500 m2

Restes d'habitacions de planta rectangular (aproximadament 3
per 4 metres), algunes excavades parcialment a la roca. Estan
realitzades amb pedra sense treballar. Semblen distribuir-se
una al costat de l'altre, al voltant d'un petit carrer.
Principalment ceràmica a mà, però en alguns clots s'observen
un gran nombre de fragments ceràmics d'àmfora ibèrica (de
fet, la presència de ceràmica a torn ja havia estat suggerida
per Genera, 1982).
Les darreres prospeccions han pogut identificar:
CERÀMICA A MÀ:
- 1 frag. de vora .
- 1 frag. de paret carenada.
- 7 frags. informes.
CERÀMICA A TORN:
Fenícia?:  - 2 frags. informes.
Ibèrica:   - 43 frags. informes d’àmfora ibèrica.
 ELEMENTS CONSTRUCTIUS:
- 1 frag. de morter de calç, amb fragments inclosos de
ceràmica ibèrica.

Localització

380Alçada s.n.m. m. 360Alçada sobre l'Ebre m. 3250Distància  Ebre m. ERiba:

poblat  Br.Final-I Ferro
punt de guaita ibèricAtribució

Superfície potencial 500 m2<

Sí No Material dibuixat:

Núms. dibuix

Universitat de Barcelona
Col·lecció particularUbicació

Foto / planta Làm. 115 - 5, 6, 7;
Làm. 93  B



IDENTIFICACIÓ:

Ribera d’EbreComarca MiravetMunicipiTuró de la TorretaTopònim

SITUACIÓ:
0298080UTM Long.  31 T 4545753Lat.

Bastant dolent, sobretot a causa del fort pendent i de la intensa activitat antròpica.Estat del
jaciment:

No visiblesEstructures

Abast visual

Formacions juràsiques del Lias Inferior, nivell dolomític amb escletxes en el conglomerat  homogeni massiu,
amb una potència mitja de 150 m. Caracteritzades per tenir moltes fàcies. És habitual que el contacte entre els
diferents trams estigui erosionat.

Atribució segons
mapa geològic

Bàsicament matolls, zona molt seca i subjecta a fenòmens erosius.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Segurament aquest jaciment va formar part, en un període determinat (segurament durant època ibèrica), del
jaciment documentat en un turó contigu, actualment ocupat pel castell de Miravet.

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Garola 1980;  Noguera 1997; Noguera 1998b.

Isometria jaciment:

471-5-7Ortofotomapa 1:5.000:

Escarpat turó en forma d’esperó, just en el costat nord del castell de Miravet, separat d’aquest per un vessant
suau. En el costat est, el més abrupte del turó, es conserven les restes d’una torre d’època medieval que li dóna
nom. El vessant nord-est és molt més suau, ja que fins i tot permet baixar fins el  riu. S’arriba pel mateix camí
asfaltat que condueix al castell de Miravet i que surt des del mateix poble. Situat en el tercer revolt, quan el camí
d’accés retalla la roca, i on s’observen les restes d’una torre medieval.

   Secció

79Número

cer. a  mà acanalada
cer. a mà
cer. ib. oxidada

Material
significatiu

FàcilAccés

Superfície de les troballes 200 m2

Ceràmica a mà acanalada i ceràmica a mà amb la típica
decoració de cordons digitats en el coll, vores exvasades,
bases planes. Objectes lítics i un objecte de coure allargat
indeterminat. Ceràmica ibèrica oxidada (Garola 1980).
Les darreres prospeccions han pogut constatar aquestes
restes:
CERÀMICA A MÀ:
- 2 frags. de vores.
- 1 frag. de base, molt erosionat.
- 12 frags. de paret amb restes de decoració de cordons.
- 15 frags. informes (dos d’ells brunyits).
CERÀMICA A TORN:
Ibèrica:
- 1 frag. d’esquena amb carena del coll d’una àmfora de boca
plana.
- 13 frags. informes.
ELEMENTS LÍTICS:
- 1 ascla de sílex treballat, amb restes de còrtex.
- 1 frag. de molí granític barquiforme.

Localització

100Alçada s.n.m. m. 80Alçada sobre l'Ebre m. 100Distància  Ebre m. DRiba:

hàbitat indeterminat Br. F.
nucli ibèric indeterminatAtribució

Superfície potencial 500 m2<

Sí No Material dibuixat:

Làm. 33Núms. dibuix

Universitat de BarcelonaUbicació

Foto / planta Làm. 121- 3



IDENTIFICACIÓ:

Ribera d’EbreComarca MiravetMunicipiCastell de MiravetTopònim

SITUACIÓ:
0297855UTM Long.  31 T 4545715Lat.

Desconegut, però probablement quasi destruït per les construccions posteriors, primer musulmanes (segles XI i XII),
després cristianes i més tard modernes i contemporànies.

Estat del
jaciment:

No visiblesEstructures

Abast visual

Formacions juràsiques del Lias Inferior, nivell dolomític amb escletxes en el conglomerat  homogeni massiu,
amb una potència mitja de 150 m. Caracteritzades per tenir moltes fàcies. És habitual que el contacte entre els
diferents trams estigui erosionat.

Atribució segons
mapa geològic

Bàsicament matolls, zona molt seca i subjecta a fenòmens erosius.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

El castell templer de Miravet abans havia estat una fortalesa musulmana. Les cales realitzades durant la seva
excavació demostren una ocupació ibèrica anterior, de caire desconegut.

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Garola 1980; Genera 1982; Genera 1991,  33; Noguera 1997; Noguera 1998b.

Isometria jaciment:

471-5-7Ortofotomapa 1:5.000:

El probable jaciment estaria situat sota l’actual emplaçament del castell de Miravet, encara molt ben conservat.
Aquest assentament ocupa la part superior d’un turó rocallós sobre el curs del riu Ebre, en el moment en el qual
aquest  gira per eixamplar-se a la cubeta de Móra, i tot just al davant de la plana de Burgar, per la qual cosa ocupa
un punt estratègic cabdal. S'arriba des d'un camí que surt del mateix poble de Miravet, acondiciat per a vehicles,
que condueix fins al peu del  mateix castell.

   Secció

80Número

cer. ib. oxidada
campaniana B

Material
significatiu

Molt fàcilAccés

Superfície de les troballes ? m2

En les excavacions realitzades en el subsòl del castell
medieval s'han recuperat abundants fragments de ceràmica
ibèrica oxidada, malauradament  fora de context.
Garola (1980, 38) indica la presència en el vessant de ponent
del turó del castell d'un fragment de gerra de coll de cigne i dos
fragments de campaniana B.

Localització

150Alçada s.n.m. m. 130Alçada sobre l'Ebre m. 60Distància  Ebre m. DRiba:

nucli ibèric indeterminat
Atribució

Superfície potencial ? m2<

Sí No Material dibuixat:

Núms. dibuix

IndeterminadaUbicació

Foto / planta



IDENTIFICACIÓ:

Ribera d'EbreComarca MiravetMunicipiCastellot de Solà 3Topònim

SITUACIÓ:
0297250UTM Long.  31 T 4543700Lat.

No es pot precisar amb seguretat, però aparentment és dolent, a causa d’una intensa erosió, provocada pel fort
pendent i per l’abundància d'arbres.

Estat del
jaciment:

VisiblesEstructures

Abast visual

Formació triàsica, del Muschelkak. L’indret ha sofert una dolomització secundària intensa que ha transformat
els materials calcàris. Són habituals els nòduls de sílex, a l'atzar o aliniats segons l’estratificació. Potència
d'uns 90 a 160 m.

Atribució segons
mapa geològic

Zona de coníferes, bàsicament pi carrasc.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Poblat ibèric, conegut anteriorment a la bibliografia com a Barranc de Rasquera 2. Representa el moment
d'ocupació previ a l'establiment de Viens, a l'altra banda del barranc de Masdeus, però cal pensar en la possibilitat
de datar-lo a l'ibèric ple.

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Noguera 2002, 72-74

Isometria jaciment:

471-3-8Ortofotomapa 1:5.000:

Es tracta d’un cim allargassat, en direcció NE-SO, que queda encaixat entre l'Ebre i el costat nord de la
desembocadura del barranc de Masdeus. Té els vessants abruptes, sobretot al sud i a l’oest. La part superior del
cim forma una petita plataforma, estreta i allargada, d’extensió reduïda. En aquesta zona s'observen moltes filades
de murs, molt arrasats, alguns del quals podrien correspondre a muralles o contraforts per salvar el pendent.
S'arriba des de la cruïlla de la TV-3022, just davant del restaurant Can Pallissa, on surt un camí que segueix el
barranc fins a l'Ebre. Està situat en el punt més alt de la muntanya de Pegna, elevació que hi ha al nord de la
desembocadura.

   Secció

81Número

cer. a mà
cer. ib. oxidada
àmf. greco/itàlica
campaniana A
campaniana B

Material
significatiu

Molt difícilAccés

Superfície de les troballes 1000 m2

Elements lítics 1 làmina retocada; 2 ascles de sílex
Ceràmica a mà: 1 frag. de vora; 2 frags. de bases planes; 1
frag. de paret decorada; 26  frags. informes
Ceràmica a torn:
Importacions
2  frags. informes  d’àmfora grecoitàlica o itàlica
1 frag. informe de Campaniana A
2  frags. informes de Campaniana B, un d'ells un fragment del
fons d’un plat, probablement Lam. 5/7
1 frag. de carena de ceràmica de cuina africana
Ibèrica
1 frag. informe de ceràmica a torn grollera
4 frags. de vores de grans pithoi
3 frags. de vores exvasades
1 frag. de vora de coll de cigne
1 frag. de vora de pàtera
2 frags. de nanses
1 frag. de paret amb decoració de bandes pintades paral·leles.
42 frags. informes

Localització

100Alçada s.n.m. m. 85Alçada sobre l'Ebre m. 200Distància  Ebre m. ERiba:

poblat ibèric
Atribució

Superfície potencial 1.500 m2<

Sí No Material dibuixat:

Làm. 51Núms. dibuix

Universitat de BarcelonaUbicació

Foto / planta Làm. 121 - 4



IDENTIFICACIÓ:

Ribera d'EbreComarca MiravetMunicipiCastellot de Solà 2Topònim

SITUACIÓ:
0297110UTM Long.  31 T 4543680Lat.

No es pot precisar amb seguretat, però aparentment és dolent, a causa d’una intensa erosió, provocada pel fort
pendent i per  l’abundància d'arbres.

Estat del
jaciment:

No visiblesEstructures

Abast visual

Formació triàsica, del Muschelkak. L’indret ha sofert una dolomització secundària intensa que ha transformat
els materials calcàris. Són habituals els nòduls de sílex, a l'atzar o aliniats segons l’estratificació. Potència
d'uns 90 a 160 m.

Atribució segons
mapa geològic

Zona de coníferes, bàsicament pi carrasc.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Petit assentament durant el Bronze Final-Primer Ferro.Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Inèdit

Isometria jaciment:

471-3-8Ortofotomapa 1:5.000:

Es tracta d’un cim allargassat, en direcció NE-SO, que queda encaixat entre l'Ebre i el costat nord de la
desembocadura del barranc de Masdeus. Té els vessants abruptes, sobretot al sud i a l’oest. Des de la cruïlla de la
TV-3022, just davant el restaurant Can Pallissa, surt un camí que segueix el barranc fins a l' Ebre. Està situat en la
zona sud de la muntanya de Pegna, elevació que hi ha al nord de la desembocadura. El jaciment es situa a mitja
vessant, en direcció al riu, entre els assentaments ibèrics de Castellot de Solà 1 i 3.

   Secció

82Número

cer. a mà
Material
significatiu

Molt difícilAccés

Superfície de les troballes 100 m2

Material exclusivament a mà, excepte un fragment, que
segurament correspon al proper jaciment de Castellot de Solà
3, uns 200 m. al nord-est. Tot i no documentar-se cap
importació fenícia, les característiques del material responen
al bronze final i inicis de l'edat del ferro.

Elements lítics
1 frag. de molí barquiforme
1 pedra que segurament va servir com a percussor
1 làmina de sílex truncada
1 raspadora de sílex

Ceràmica a mà:
1 frag. de vora exvasada amb un cordó aplicat perdut
4 frags. de bases planes
25 frags. informes

Ceràmica ibèrica oxidada
1 frag. de vora de coll de cigne

Localització

75Alçada s.n.m. m. 60Alçada sobre l'Ebre m. 100Distància  Ebre m. ERiba:

hàbitat aïllat Br.F-I F
Atribució

Superfície potencial 500 m2<

Sí No Material dibuixat:

Làm. 52Núms. dibuix

Universitat de BarcelonaUbicació

Foto / planta Làm. 121 - 4



IDENTIFICACIÓ:

Ribera d'EbreComarca MiravetMunicipiCastellot de Solà 1Topònim

SITUACIÓ:
0297120UTM Long.  31 T 4543590Lat.

No es pot precisar amb seguretat, però pot estar ben conservat, excepció feta de les trinxeres de la guerra civil que
es situen a l'extrem de la plataforma, les quals fins i tot han tallat un mur molt ample de tècnica ibèrica.

Estat del
jaciment:

VisiblesEstructures

Abast visual

Formació triàsica, del Muschelkak. L’indret ha sofert una dolomització secundària intensa que ha transformat
els materials calcàris. Són habituals els nòduls de sílex, a l'atzar o aliniats segons l’estratificació. Potència
d'uns 90 a 160 m.

Atribució segons
mapa geològic

Zona de coníferes, bàsicament pi carrasc.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Petit assentament (de control del territori?) d'època ibèrica, segurament relacionat amb Castellot de Solà 3.
Representa el moment d'ocupació previ a l'establiment de Viens, a l'altre banda del barranc de Masdeus, però cal
pensar en la possibilitat de datar-lo a l'ibèric ple.

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Mascort, Sanmartí, Santacana 1990; Alaminos et alii  1991; Noguera 1997; Noguera 1998b; Noguera 2002, 72-74

Isometria jaciment:

471-3-8Ortofotomapa 1:5.000:

Es tracta d’un cim allargassat, en direcció NE-SO, que queda encaixat entre l'Ebre i el costat nord de la
desembocadura del barranc de Masdeus. Té els vessants abruptes, sobretot al sud i a l’oest. La part inferior del
cim, a tocar del riu, forma una petita plataforma, d’extensió reduïda, delimitada pel riu i pel barranc de Masdeus,
apta per a l’establiment humà. En aquest punt encara s'observen el que semblen les restes d'una petita muralla o
torre que tancava aquest petit istme. S'arriba des de la cruïlla de la TV-3022, just davant el restaurant Can Pallissa,
surt un camí que segueix el barranc fins a l' Ebre.

   Secció

83Número

cer. a mà
cer. ib. oxidada

Material
significatiu

Molt difícilAccés

Superfície de les troballes 1000 m2

Ceràmica a mà:

1 frag. d’agafador de tapadora
1 frag. de vora exvasada
 2 frags. informes

Ceràmica a torn:

Ibèrica

1 frag. de vora de pàtera
2 frags. de vores exvasades
1 frag. de vora d’àmfora
2 frags. de bases de bol o pàtera
1 frag. informe amb forat de reparació
2 frags. de base umbilicada
14 frags. informes

Localització

50Alçada s.n.m. m. 35Alçada sobre l'Ebre m. 50Distància  Ebre m. ERiba:

nucli ibèric indeterminat
Atribució

Superfície potencial 1.500 m2<

Sí No Material dibuixat:

Làm. 52Núms. dibuix

Universitat de BarcelonaUbicació

Foto / planta Làm. 121 - 4, 6



IDENTIFICACIÓ:

Ribera d’EbreComarca MiravetMunicipiViensTopònim

SITUACIÓ:
0297450UTM Long.  31 T 4543290Lat.

Aparentment dolent, a causa de les remocions provocades per les plantacions d’arbres fruiters. De fet en els
aterrassaments s'observen estructures tallades (parets, paviments...)

Estat del
jaciment:

VisiblesEstructures

Abast visual

1a terrassa quaternària a uns 10 m. sobre el curs de l'Ebre, de graves rodades calcàries i dolomítiques, amb
matriu sorrenca de gra gruixut. Sorres i llims groguencs intercalats, amb un recobriment de llims salmonats
inferior als 2 m. Potència d’uns 15 m

Atribució segons
mapa geològic

Zona propera al riu, cultiu de regadiu amb arbres fruiters.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Important assentament agrícola tardorepublicà, amb una curta perllongació durant els inicis d’època altimperial.
Aquest jaciment era mencionat en la bibliografia anterior com a Barranc de Rasquera 1.

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Mascort, Sanmartí, Santacana 1990; Alaminos et alii  1991; Noguera 1997; Noguera 1998b

Isometria jaciment:

471-3-8Ortofotomapa 1:5.000:

Terrassa fluvial situada en l’angle format pel riu Ebre i la desembocadura del barranc de Masdeus, immediatament al
sud d’aquest. El jaciment es troba situat en una vessant suau orientada en direcció al riu, tallada al nord i a l'oest,
però és de fàcil accés des d’una estreta franja de terreny pla, situat al sud i adjacent al riu, que comunica
directament amb Rasquera. S'arriba des de la cruïlla de la TV-3022, just davant del restaurant Can Pallissa, des
d'on surt un camí que segueix el barranc, i que desemboca en l'Ebre. És la petita plana que hi ha just a l’esquerra de
la desembocadura, envoltada de les primeres elevacions que tanquen el pas de Barrufemes a la zona de Miravet

   Secció

84Número

cer. ib. oxidada
campaniana A
campaniana B
T.S.G.
T.S.H.

Material
significatiu

DifícilAccés

Superfície de les troballes 4000 m2

                                   Ibèrica:
Vores: 5 frags. del tipus “coll de cigne” , 2 frags. d’àmfora,
4 frags. de pithoi, 1 frag. de kalathos.
 Bases:  1 frag. de pàtera o bol.
Nanses:  4 frags. de secció arrodonida.
Informes: 11 frags.
                                 Romana:
1 frag. de vora de camp. B (Lamb. 5/7), 1 frag. de plat de
camp. C
Vores: 2 frags. de tapadores de ceràmica de cuina africana
(Ostia III, 332 i Ostia II, 302), 1 frag. de T.S. Clara A, Lamb.
3b1, 1 vora d'àmfora Keay LXII, 4 frags. de ceràmica comuna
oxidada.
 Bases: 2 frags. de T.S.H, 2 frags. de pivot d’àmfora romana
indeterminada, una de les quals amb una incisió abans de la
cocció, 1 frag. de ceràmica de cuina africana.
Informes: 1 frag. de Camp. A, 8 frags. de T.S.H., 3 frags. de
T.S. Gàl·lica i 1 frag. de ceràmica de cuina romana.
Altres: 1 frag. de tegula i un frag. de base de dolium conservat
al costat del mas.

Localització

30Alçada s.n.m. m. 15Alçada sobre l'Ebre m. 150Distància  Ebre m. ERiba:

nucli rural ibèric
vil·la romanaAtribució

Superfície potencial 5.000 m2<

Sí No Material dibuixat:

Làms. 53-54Núms. dibuix

Universitat de BarcelonaUbicació

Foto / planta Làm. 121 - 4, 5 i 7;
Làm. 128 - 2



IDENTIFICACIÓ:

Baix EbreComarca BenifalletMunicipiRoca dels PenjatsTopònim

SITUACIÓ:
0294370UTM Long.  31 T 4541110Lat.

Segurament el jaciment ibèric ha estat destruït per la construcció d'una petita torre en època medieval (aquesta ben
conservada), que fins i tot va utilitzar fragments ceràmics d'aquesta època per a realitzar el morter.

Estat del
jaciment:

No visiblesEstructures

Abast visual

Formació triàsica, del Muschelkak. L’indret ha sofert una dolomització secundària intensa que ha transformat
els materials calcàris. Són habituals els nòduls de sílex, a l'atzar o aliniats segons l’estratificació. Potència
d'uns 90 a 160 m.

Atribució segons
mapa geològic

Bàsicament matolls, zona molt seca i subjecta a fenòmens erosius.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Petit hàbitat / punt de control o de guaita. La visita al jaciment ha proporcionat evidències d’una important ocupació
medieval que va destruir i amagar una ocupació protohistòrica anterior. De fet, gran part del material que ens
interessa en aquest estudi forma part del morter de les construccions d’aquesta darrera fase.

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Noguera 2002, 38-39

Isometria jaciment:

497-3-1Ortofotomapa 1:5.000:

Petita elevació rocallosa situada al nord de la carretera de l'Eix de l'Ebre, a uns 2 quilòmetres del límit amb la
comarca de la Ribera d'Ebre, al sudoest d'una elevació coneguda com l'Astet. Es tracta d'un punt només
accessible pel seu extrem sudest, i amb dificultats. Malauradament l'activitat antròpica posterior i l'estat del
material moble no permeten una aproximació ni a la cronologia exacta ni a les característiques del mateix, però per
la seva situació i per l'escassa superfície potencial havia de ser un petit nucli.

   Secció

85Número

cer. a mà
cer. ib. oxidada
àmf. greco/itàlica

Material
significatiu

DifícilAccés

Superfície de les troballes 300 m2

Ceràmica ibèrica oxidada molt rodada, normalment associada
a restes de morter de calç d'una construcció posterior. Entre
el material ceràmic s'han recuperat alguns fragments informes
que semblen d'àmfora romana, d'època tardorepublicana o
altimperial, però pel seu estat és difícil afirmar-ho amb
seguretat.

Ceràmica a mà:
5 frags. informes
Ceràmica a torn:
Importacions
1 frag. informe d’àmfora grecoitàlica o itàlica
Ibèrica
4 frags. de vores de coll de cigne
3 frags. de vores d’àmfores de boca plana
1 frag. de vora de pàtera
2 frags. de vores exvasades (una amb restes de pintura)
4 frags. de nanses simples
15 frags. informes

Localització

140Alçada s.n.m. m. 125Alçada sobre l'Ebre m. 200Distància  Ebre m. ERiba:

poblat ibèric
punt de guaita ibèricAtribució

Superfície potencial 1.500 m2<

Sí No Material dibuixat:

Làm. 55Núms. dibuix

Universitat de BarcelonaUbicació

Foto / planta Làm. 122 - 1



IDENTIFICACIÓ:

Baix EbreComarca BenifalletMunicipiTuró de l'AudíTopònim

SITUACIÓ:
0292550UTM Long.  31 T 4540310Lat.

Pràcticament destruït pels aterrassaments i pel fort pendent. En el punt més alt del turó, on existeix un gran
aflorament rocallós, les possibles estructures han estat afectades per construccions de la guerra civil.

Estat del
jaciment:

VisiblesEstructures

Abast visual

Formació triàsica, del Muschelkak. L’indret ha sofert una dolomització secundària intensa que ha transformat
els materials calcàris. Són habituals els nòduls de sílex, a l'atzar o aliniats segons l’estratificació. Potència
d'uns 90 a 160 m.

Atribució segons
mapa geològic

Bàsicament matolls, zona molt seca i subjecta a fenòmens erosius.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Les prospeccions realitzades durant la construcció de l'actual carretera van suggerir l'excavació de la plana al
sudest de la nova via, coneguda com Pla de la Vinya, però els sondejos realitzats no van proporcionar cap
evidència. Probablement es tracta de material desplaçat de la seva posició original, el turó de l'Audi.

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Mascort, Sanmartí, Santacana 1990; Alaminos et alii 1991; Forcadell, Martínez 1991; Martínez, Rich 1991; Carta
Arqueològica 1992: Baix Ebre; Diloli 1997; Noguera 2002, 74-75.

Isometria jaciment:

497-2-1Ortofotomapa 1:5.000:

Turó situat al costat de l'Ebre, davant de l'illa de Nap, és la segona elevació al nord del pont del Llaguter de
Benifallet, situat entre el mas de l'Audi (al nord) i el barranc de la Vinya (al sud). Vessants aterrassades, amb una
petita plataforma a la part superior, de manera que el jaciment només presenta un costat accessible, l'est, la resta
és molt abrupte. La major part del material es recull en el vessant nordest, on sembla més probable la situació del
poblat. Grans blocs de pedra natural en el punt més alt, que facilitarien la defensa o la possibilitat d'instal·lar un
punt de guaita.  L'any 1988 s'observaven murs de pedra en el punt més alt, actualment desapareguts.

   Secció

86Número

cer. fenícia
cer. ib. oxidada
campaniana A
cer. púnica
cer. àtica

Material
significatiu

RegularAccés

Superfície de les troballes 2000 m2

Gran part del material, molt abundant, es recupera segurament
desplaçat de la seva original ubicació, ja que és molt probable
que el jaciment es localitzi a mitja pendent o en la part
superior.
Ceràmica a mà: 15 frags. informes
Ceràmica a torn:
Importacions: 2 frags. informes d’àmfora fenícia; 1 frag. de
paret d’àmfora punicoebusitana; 1 frag. de vora àtica d’una
Lamb. 22; 1 frag. de vora d’un plat de campaniana A, Lamb.
36; 1 frag. de vora d’àmfora romana.
Ceràmica ibèrica oxidada:
6 frags. de vores de coll de cigne; 2 frags. de parets de gerres
amb arrencament de nansa; 4 frags. de vores de pithoi; 5
frags. de vores d’àmfora (2 d’elles de boca plana); 2 frags. de
vores de plats; 1 frag. de vora exvasada; 1 frag. de vora
bisellada a l’interior; 1 frag. de vora recta amb ondulacions a la
paret; 3 frags. de bases de bols o pàteres; 1 frag. de petita
base amb el peu anular; 1 frag. de base molt gruixut, potser
d’un morter; 147 frags. informes.

Localització

110Alçada s.n.m. m. 95Alçada sobre l'Ebre m. 200Distància  Ebre m. ERiba:

hàbitat aïllat Br.F-I F
poblat ibèricAtribució

Superfície potencial 1.500 m2<

Sí No Material dibuixat:

Làms. 56-57Núms. dibuix

Universitat de BarcelonaUbicació

Foto / planta Làm. 122 - 2, 3



IDENTIFICACIÓ:

Baix  EbreComarca BenifalletMunicipiLes LlomesTopònim

SITUACIÓ:
0291750UTM Long.  31 T 4540070Lat.

Desconegut, però el fet de trobar-se en la plana d'inundació de l'Ebre i estar subjecte a intensos cultius fa suposar
que el jaciment ha estat molt afectat.

Estat del
jaciment:

No visiblesEstructures

Abast visual

Dipòsits quaternaris al·luvials formats per llims i sorres. Tenen el mateix origen i evolució que la plana deltaica,
però la seva formació és independent i a més té una granulometria i una proporció de sediments detrítics
gruixuts relativament més elevats.

Atribució segons
mapa geològic

Zona propera al riu, cultiu de regadiu amb arbres fruiters.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

El turó immediatament a sobre ha estat examinat per veure si es tractava d'un jaciment amb els materials
desplaçats des d'un altre lloc, però amb resultat negatiu.

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Diloli 1997.

Isometria jaciment:

497-2-1Ortofotomapa 1:5.000:

Jaciment situat al costat  del riu Ebre, tot just a la dreta del pont del Llaguter en direcció a Xerta i a uns 500 metres
al nord d'aquest. Actualment la zona, molt baixa en relació al riu, ha estat abancalada i aprofitada per al conreu
intensiu, de manera que el jaciment sens dubte ha estat molt alterat.

   Secció

87Número

cer. ib. oxidada
campaniana A
campaniana B
T.S.H.

Material
significatiu

Molt fàcilAccés

Superfície de les troballes 100 m2

Ceràmica ibèrica oxidada (kalathos), ceràmica de vernís negre
campaniana A i B i fragments de T.S.H.

Localització

20Alçada s.n.m. m. 8Alçada sobre l'Ebre m. 50Distància  Ebre m. DRiba:

nucli rural ibèric
Atribució

Superfície potencial 500 m2<

Sí No Material dibuixat:

Núms. dibuix

IndeterminadaUbicació

Foto / planta Làm. 122 - 2



IDENTIFICACIÓ:

Baix  EbreComarca BenifalletMunicipiLo TollTopònim

SITUACIÓ:
0291050UTM Long.  31 T 4539810Lat.

Presenta un acceptable estat de conservació, en gran part afavorit per l'existència d'un petit marge que delimita tot
el perímetre que ocupa el jaciment i que evita que el material caigui vessant avall.

Estat del
jaciment:

ProbablesEstructures

Abast visual

Formació triàsica, del Muschelkak. L’indret ha sofert una dolomització secundària intensa que ha transformat
els materials calcàris. Són habituals els nòduls de sílex, a l'atzar o aliniats segons l’estratificació. Potència
d'uns 90 a 160 m.

Atribució segons
mapa geològic

Bàsicament matolls, zona molt seca i subjecta a fenòmens erosius.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

El punt on es recupera el material conserva un potent sediment arqueològic gràcies a la construcció d'un marge
agrícola. També s'han recuperat restes d'elements constructius realitzats amb fang, amb empremtes de material
vegetal i de bigues, tot i que la seva cronologia és dubtosa.

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Diloli 1997; Noguera 2002, 26-27

Isometria jaciment:

497-2-1Ortofotomapa 1:5.000:

Elevació rocallosa al nord de la població de Benifallet i a l'altre costat de riu, tot just a sobre de la cruïlla en direcció
a Pinell de Brai i a la dreta d'aquesta carretera. El seu accés és gairebé impossible, excepte pel seu extrem oest,
per on s'uneix a les elevacions de la serra. A la vessant est del turó desguassen els barrancs de Pinell i Valliplana,
via de pas natural (aprofitada per la mateixa carretera) per accedir a la Terra Alta. En el mateix jaciment es poden
distingir dues zones: una situada en una zona plana entre dues elevacions (indret on es van construir durant la
guerra civil petits refugis) i la part més alta i propera al riu, on es va situar una posició de vigilància durant la mateixa
guerra.

   Secció

88Número

cer. fenícia
cer. ib. oxidada
cer. a mà

Material
significatiu

Molt difícilAccés

Superfície de les troballes 100 m2

Àmfora fenícia:
1 frag. informe
Ceràmica d'imitació fenícia:
1 frag. de vora d'àmfora
4 carenes d'àmfora
2 vores de pithoi amb nansa horitzontal
33 frags. informes a torn
Àmfora coríntia:
3 frags. informes
1 frag. de carena de l'esquena, amb arrencament de nansa
Ceràmica ibèrica:
4 frags. informes
Ceràmica a mà:
1 frag. de base plana
74 frags. informes
Altres:
1 frag. de molí barquiforme
4 frags. d'elements d'argila cuita que pertanyen a parts del
sostre d'una coberta o  pis superior.

Localització

80Alçada s.n.m. m. 75Alçada sobre l'Ebre m. 200Distància  Ebre m. DRiba:

hàbitat aïllat Br.F-I F
Atribució

Superfície potencial 500 m2<

Sí No Material dibuixat:

Làm. 55Núms. dibuix

Universitat de BarcelonaUbicació

Foto / planta Làm. 128 - 3, 4



IDENTIFICACIÓ:

Baix EbreComarca BenifalletMunicipiMas del CatxorroTopònim

SITUACIÓ:
0291410UTM Long.  31 T 4539750Lat.

Destruït per la construcció del pont de la carretera sobre l'Ebre, tot i que abans va ser objecte d'una sèrie
d'excavacions d'urgència.

Estat del
jaciment:

VisiblesEstructures

Abast visual

Dipòsits quaternaris al·luvials formats per llims i sorres. Tenen el mateix origen i evolució que la plana deltaica,
però la seva formació és independent i a més té una granulometria i una proporció de sediments detrítics
gruixuts relativament més elevats.

Atribució segons
mapa geològic

Zona propera al riu, cultiu de regadiu amb arbres fruiters.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Cal esmentar la notícia de la troballa d'una làpida roma (CIL 4070), avui desapareguda, amb una inscripció, que
possiblement tenia alguna relació amb aquest jaciment (Maier, Roda 1985).

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Carbonell, Carbonell 1988; Genera 1991, 156; Benet et alii 1991-92; Carta Arqueològica 1992: Baix Ebre; Benet et
alii 1993; Izquierdo 1993.

Isometria jaciment:

497-2-2Ortofotomapa 1:5.000:

Situat uns 500 metres al nord de l'actual població de Benifallet i al sud del barranc del Racó del Mas, en un indret on,
abans de la construcció del pont del Llaguter que creua l'Ebre en aquest punt, el riu formava un petit entrant.
Sembla que el jaciment s'estenia per la part més baixa, a tocar del riu, però també es documenten restes en la
petita elevació que té al sudest, avui amb terrasses de conreu. Sembla que aquests treballs agrícoles van afectar
les restes d'una necròpoli, segurament associada a la vil·la romana.

   Secció

89Número

T.S.H.
T.S.G.
T.S. Clara A
Cer. cuina afric.

Material
significatiu

Molt fàcilAccés

Superfície de les troballes 2000 m2

La vil·la és de gran extensió, però de límits desconeguts. Les
estructures aparegudes formen part de la pars rustica i
constitueixen en una premsa (restes d'un contrapès cilíndric
de grans dimensions), possiblement de vi, associada a un
dipòsit, i un conjunt d'habitacions relacionades a sitges. Dins
les habitacions van aparèixer 4 inhumacions infantils,
excavades en fossa i cobertes per fragments d'àmfores, i un
individu en el fons d'una sitja. A més d'aquest enterrament van
aparèixer 4 més vora el riu, prop de la premsa, enterrats en
fosses, menys un que és de tipus tumular. L'aparició d'un
testar d'àmfores i de peus de terrissaire suggereixen la
presència d'un forn. Algunes de les àmfores porten el segell
C. MVSSID NEP.

Cronologia des de finals del segle I aC, amb TSG, TSH, TS
Clara A, TS Clara D, cuina africana i àmfora tarraconesa
(Pascual 1, Dressel 7/11 i Dressel 28).

Localització

25Alçada s.n.m. m. 10Alçada sobre l'Ebre m. 20Distància  Ebre m. ERiba:

vil·la romana
necròpoli romanaAtribució

Superfície potencial 5.000 m2<

Sí No Material dibuixat:

Núms. dibuix

S.S. T.T.  de TortosaUbicació

Foto / planta Làm. 128 - 4



IDENTIFICACIÓ:

Baix  EbreComarca BenifalletMunicipiEl MartorellTopònim

SITUACIÓ:
0291057UTM Long.  31 T 4538150Lat.

Dolent, a causa dels aterrassaments, ja que en els talls produïts pels treballs agrícoles es visualitzen restes
d'estructures i material arqueològic.

Estat del
jaciment:

VisiblesEstructures

Abast visual

Conglomerats quaternaris locals d'origen fluvial i eòlic, amb aportacions de les muntanyes que l'envolten,
formats principalment per calisses unides amb una matriu argilosa de color vermell.

Atribució segons
mapa geològic

Matolls i pins.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Alineacions de pedres a l'extrem nord, al costat d'una sèrie de cavitats excavades artificialment, de cronologia
indeterminada.

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Mascort, Sanmartí, Santacana 1988; Alaminos et alii 1991; Carta Arqueològica 1992: Baix Ebre; Diloli 1997; Noguera
2002, 76.

Isometria jaciment:

497-2-2Ortofotomapa 1:5.000:

Elevació situada a tocar de l'Ebre, tot just davant de la desembocadura del barranc de la Canaleta, accés natural a
la Terra Alta. Està a poc més  d'un quilòmetre al sud del poble de Benifallet, en l'angle format per la plana al·luvial i el
curs seguit pel corriol de les Quarts, aproximadament a l'alçada del km 22,6 de la carretera de Tivenys a Benifallet.
Orientació est-oest, delimitada al sud i a l'est per vessants escarpats, però accessible amb relativa facilitat des del
nord i des de l'oest. El jaciment es concentra en l'extrem nordoest de la plataforma, on es situa una petita plana i on
actualment hi ha una torre elèctrica.

   Secció

90Número

cer. fenícia
cer. ib. oxidada
campaniana A
cer. púnica
àmf. greco/itàlica

Material
significatiu

FàcilAccés

Superfície de les troballes 500 m2

Ceràmica a torn:
Importacions
Àmfora fenícia; 2 frags. de vores
Àmfora púnica; 1 frag. de vora d’àmfora punicoebusitana
(T-1.3.2.3?) ; 2 frags. informes d’àmfora púnica
Ceràmica romana
1 frag. de vora d’àmfora Dressel 1A itàlica
1 frag. de nansa d’àmfora grecoitàlica o itàlica
3 frags. informes d’àmfora grecoitàlica o itàlica
2 frags. informes de campaniana A
1 frag. de vora d’àmfora Tarraconesa 1.
Ceràmica ibèrica
4 frags.  de vores d’àmfora
6 frags. de vores de coll de cigne, 3 dels quals pintats
1 frag. de vora de pithos o gran contenidor
1 frag. de vora exvasada
1 frag. de vora de bol o pàtera
1 frag. d’una petita base umbilicada
2 frags. de nanses bífides

Localització

40Alçada s.n.m. m. 25Alçada sobre l'Ebre m. 350Distància  Ebre m. ERiba:

hàbitat aïllat Br.F-I F
poblat ibèricAtribució

Superfície potencial 1.500 m2<

Sí No Material dibuixat:

Làm. 58Núms. dibuix

Universitat de BarcelonaUbicació

Foto / planta Làm. 122 - 4



IDENTIFICACIÓ:

Baix EbreComarca BenifalletMunicipiLigallo de LixemTopònim

SITUACIÓ:
0290450UTM Long.  31 T 4538010Lat.

Els aterrassaments de 1967, la realització de cinc sondejos, d'autor desconegut, de 3 per 1 metre, fets amb una
màquina i l'ampliació de la carretera l'any 1989 han afectat negativament la seva conservació.

Estat del
jaciment:

No visiblesEstructures

Abast visual

Dipòsits quaternaris al·luvials formats per llims i sorres. Tenen el mateix origen i evolució que la plana deltaica,
però la seva formació és independent i a més té una granulometria i una proporció de sediments detrítics
gruixuts relativament més elevats.

Atribució segons
mapa geològic

Oliveres en cultiu de secà.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Pou, Revilla 1989; Carta Arqueològica 1992: Baix Ebre

Isometria jaciment:

497-2-2Ortofotomapa 1:5.000:

Jaciment situat en el costat esquerre de la desembocadura del Canaletes en el riu Ebre, tot just a tocar de la
carretera i davant del jaciment del Martorell. Actualment es poden observar abundants fragments ceràmics en el tall
del camí que remunta el barranc. L'agost de 1967 els rebaixos de terra al·luvial efectuats a la partida dels Mollets
van afectar enterraments fets amb lloses de pedra en doble vessant, destruint-los en gran part. Es van documentar
paviments d'opus signinum, grans carreus i restes de murs.

   Secció

91Número

cer. a mà
T.S.H.
T.S. Clara A
cer. ib. oxidada

Material
significatiu

Molt fàcilAccés

Superfície de les troballes 500 m2

Segons la Carta Arqueològica es van recuperar fragments de
ceràmica a mà d'època neolítica i del bronze final, sílex,
material romà (TSH, TS Clara A i D, àmfores...) i material d'una
necròpoli musulmana.
Entre abundants fragments d’època musulmana i alguns
ossos humans, durant les prospeccions de 1988 es van poder
identificar fragments de ceràmica a mà, ceràmica ibèrica
oxidada, TSH, TS Clara A, ceràmica africana de cuina, comuna
romana, àmfora...

Localització

20Alçada s.n.m. m. 8Alçada sobre l'Ebre m. 50Distància  Ebre m. DRiba:

hàbitat aïllat Br.F-I F
nucli rural romàAtribució

Superfície potencial 1.500 m2<

Sí No Material dibuixat:

Làm. 28Núms. dibuix

Universitat de Barcelona
Museu-Arxiu de TortosaUbicació

Foto / planta



IDENTIFICACIÓ:

Baix  EbreComarca BenifalletMunicipiAldovestaTopònim

SITUACIÓ:
0289010UTM Long.  31 T 4536740Lat.

Protegit i parcialment consolidat.Estat del
jaciment:

VisiblesEstructures

Abast visual

Conglomerats quaternaris locals d'origen fluvial i eòlic, amb aportacions de les muntanyes que l'envolten,
formats principalment per calisses unides amb una matriu argilosa de color vermell.

Atribució segons
mapa geològic

Ametllers i oliveres en un percentatge variable.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

La seva posició respon a un gran interès per controlar el riu, ja que es visualitza un gran tram del seu curs. Cal tenir
en compte que l'abundància d'àmfores arribades per l'Ebre implica l'existència d'un camí d'accés directe al riu i d'un
petit desembarcador en aquest.

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Mascort, Sanmartí, Santacana 1987-88; 1988; 1990; 1991; Alaminos et alii 1991; Nadal, Albizuri 1999

Isometria jaciment:

497-1-3Ortofotomapa 1:5.000:

Situat en el punt més elevat d'un morrot delimitat per un meandre de l'Ebre, al sud de la població de Benifallet. L'únic
accés es realitza des de l'est, mentre que la resta de vessants presenten un pendent força acusat. Les
estructures construïdes ocupen uns 320 m2, format per cinc recintes gairebé quadrangulars i dos semicirculars,
entre els quals sobresurt el recinte A, de grans dimensions i on s'emmagatzemaven les àmfores. El sistema
constructiu consistia en un doble parament de lloses verticals amb un reompliment de pedres i terra i un aixecament
posterior, probablement amb tàpia. Els paviments eren formats per la roca regularitzada o per una barreja de terra i
palla.

   Secció

92Número

cer. fenícia
cer. a mà

Material
significatiu

FàcilAccés

Superfície de les troballes 1000 m2

Aquest nucli té una funcionalitat específica, dirigida a
l'intercanvi amb productes importats fenicis, i és, de moment,
un cas aïllat. L'estudi funcional de les habitacions ha permès
determinar zones de dipòsit, de treball, quadres d'animals o
com zona de vivenda, la qual cosa suggereix que aquest nucli
era habitat per un reduït nombre de persones.
Material de rebuig metàl·lic, principalment bronzes per
refondre, junt als quals es van recuperar alguns motlles de
fundició.
Vaixella de cuina realitzada a mà, típicament indígena, al
costat de materials fenicis importats (àmfores, pithoi...), entre
els que destaca una àmfora sarda, fragments d'àmfora
punicoebusitana T-1.3.1.2. i la presència de més de 100
àmfores fenícies del cercle de l'estret. No s'ha documentat
ceràmica a mà acanalada ni tampoc les primeres produccions
autòctones, de manera que el seu període de vida, ratificat per
la mateixa tipologia amfòrica fenícia, és comprés entre la
segona meitat del segle VII i principis del segle VI aC.,
abandonant-se després d'un incendi generalitzat.

Localització

80Alçada s.n.m. m. 65Alçada sobre l'Ebre m. 300Distància  Ebre m. ERiba:

hàbitat aïllat Br.F-I F
Atribució

Superfície potencial 1.500 m2<

Sí No Material dibuixat:

Làms. 59-61Núms. dibuix

Universitat de BarcelonaUbicació

Foto / planta Làm. 122, 5-8; làm.
124, 2; làm. 92 B



IDENTIFICACIÓ:

Baix EbreComarca BenifalletMunicipiCova de XafarroquesTopònim

SITUACIÓ:
0289010UTM Long.  31 T 4536740Lat.

Ben conservat a causa de trobar-se en una cova de difícil accés, i cobert per una gran capa de sedimentació.Estat del
jaciment:

No visiblesEstructures

Abast visual

Formacions oligocèniques terciàries que comprenen dipòsits de margues, conglomerats calcaris, arenisques i
argiles, per la qual cosa és difícil separar aquests nivells, a causa dels recobriments i dels cultius. Potència
molt variable, entre 20 i 200 m.

Atribució segons
mapa geològic

No existeixen.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Segurament es tracta d'hàbitats o ocupacions esporàdiques similars a les documentades per Vilaseca en les
coves de la Ribera de l'Ebre i del Priorat.

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Genera 1991, 153-514; Montañés 1996; Carta Arqueològica 1996: Baix Ebre

Isometria jaciment:

497-2-3Ortofotomapa 1:5.000:

Cavitat natural situada en un angle a 3 km al sud de la població de Benifallet, al costat de les coves de les
Marevelles,  al mig d'un cingle resseguint el barranc de Maó. És accessible des de la carretera antiga que porta de
Benifallet a Tivenys (km. 21), després d'agafar la bifurcació que es troba a l'esquerra, a un quilòmetre. L'excavació
d'urgència realitzada per tal d'obrir aquesta cova al públic va permetre el descobriment  d'una peça del neolític final,
però també un nivell amb ceràmiques del  Bronze Final -  Primer Ferro. Actualment encara queda una gran part de la
cova per excavar.

   Secció

93Número

cer. a mà
Material
significatiu

DifícilAccés

Superfície de les troballes 100 m2

En una gran estança, al costat d'una deu d'aigua i en un nivell
de només 10 centímetres, van aparèixer abundants fragments
ceràmics, tots a ma. Generalment són ceràmiques a mà  llises,
de grans dimensions, tot i que hi ha algunes decorades amb
cordons. També es van recollir altres fragments a mà amb la
superfície més fina.

Localització

160Alçada s.n.m. m. 145Alçada sobre l'Ebre m. 1000Distància  Ebre m. ERiba:

hàbitat aïllat Br.F-I F
Atribució

Superfície potencial 100 m2<

Sí No Material dibuixat:

Núms. dibuix

S.S. T.T. TortosaUbicació

Foto / planta



IDENTIFICACIÓ:

Baix EbreComarca BenifalletMunicipiCastellot de la Roca RojaTopònim

SITUACIÓ:
0289135UTM Long.  31 T 4536009Lat.

Estructures ben conservades, tot i que gran part dels nivells estratigràfics més moderns (del segle III a.C. i
posteriors ) han desaparegut per excavacions incontrolades a mitjans de segle.

Estat del
jaciment:

VisiblesEstructures

Abast visual

Formacions juràsiques del Lias Inferior, nivell dolomític amb escletxes en el conglomerat  homogeni massiu,
amb una potència mitja de 150 m. Caracteritzades per tenir moltes fàcies. És habitual que el contacte entre els
diferents trams estigui erosionat.

Atribució segons
mapa geològic

Bàsicament matolls, zona molt seca i subjecta a fenòmens erosius.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Sembla que abans de la construcció de les fortificacions existia un hàbitat de fons de cabanes. A l'exterior del
poblat, uns 100 m al nord-est, es recupera força ceràmica ibèrica.

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Izquierdo, Gimeno 1990; Noguera 1999b; Noguera 2000, 26-32; Asensio, Belarte, Noguera 2001;  Belarte, Noguera
2002; Belarte, Noguera, Sanmartí, en premsa; Belarte, Noguera, Sanmartí 2002; Noguera 2002, 77-85.

Isometria jaciment:

497-1-3Ortofotomapa 1:5.000:

Poblat ibèric fortificat situat  a tocar del riu Ebre, davant del barranc de Xalamera, a l'altra costat de riu. Consta de
fossat artificial, muralla de paraments múltiples d'uns 30 metres de llarg, 4 metres d'amplada i fins a 4 metres
d'alçada màxima conservada i torre quadrangular de 7 per 8 m., a l'esquerra de la qual es situa l'entrada.
L'organització urbanística bé definida pel traçat de dos carrers perpendiculars, un paral·lel a la muralla  i l'altre en el
sentit de la plataforma, E-O. Les cases, de planta quadrada o rectangular, es disposen majoritàriament a banda i
banda d'aquest darrer carrer.

   Secció

94Número

cer. ib. oxidada
cer. àtica
campaniana A
àmf. greco/itàlica
cer. púnica

Material
significatiu

FàcilAccés

Superfície de les troballes 1500 m2

L'excavació recent ha proporcionat datacions que cobreixen
un arc des de finals del segle III aC fins al segle VI aC o fins i
tot anteriors, però en tot cas cal datar el sistema defensiu
abans del segle V, gràcies a la presència de vernissos negres
àtics a la torre i en l'extrem septentrional del sistema defensiu.
Els nivells més antics semblen relacionats amb retalls a la
roca assimilables a fons de cabanes, anteriors a la concepció
urbanística del poblat. En el reomplilent d'un d'aquests fons va
aparèixer un conjunt associat a ceràmica jonia de finals del VI.
Les unitats domèstiques millor documentades proporcionen
conjunts datables en ple segle IV, amb importacions de
ceràmiques de figures vermelles i vernís negre àtic, i uns
escassos fragments d'àmfora púnica centremediterrània. De
moment no ha estat possible identificar nivells més tardans,
però en superfície es recuperen nombrosos fragments de
campaniana A i alguna àmfora itàlica, la qual cosa permet
suposar que l'hàbitat va perdurar fins ben entrat el segle II , tot
i que no s'ha recuperat cap fragment de campaniana B.

Localització

55Alçada s.n.m. m. 45Alçada sobre l'Ebre m. 10Distància  Ebre m. ERiba:

poblat ibèric
Atribució

Superfície potencial 1.500 m2<

Sí No Material dibuixat:

Làms. 53-61Núms. dibuix

Universitat de Barcelona
Museu Arq. CatalunyaUbicació

Foto / planta Làm. 96-99; Làm.
107,  2; 123; 124, 2



IDENTIFICACIÓ:

Baix EbreComarca BenifalletMunicipiMas de XalameraTopònim

SITUACIÓ:
0288250UTM Long.  31 T 4535950Lat.

Desconegut, tot i que l'acció antròpica es redueix a la construcció de trinxeres durant la guerra civil, però està molt
erosionat i la roca mare aflora a pocs centímetres.

Estat del
jaciment:

No visiblesEstructures

Abast visual

Conglomerats quaternaris locals d'origen fluvial i eòlic, amb aportacions de les muntanyes que l'envolten,
formats principalment per calisses unides amb una matriu argilosa de color vermell.

Atribució segons
mapa geològic

Matolls i pins.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Des d'aquest petit assentament es controla el pas pel barranc de Xalamera a la Terra Alta, i sens dubte havia
d'estar relacionat amb el poblat ibèric del Castellot de la Roca Roja, enfront i a l'altra banda del riu.

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Diloli 1997; Noguera 2002, 45.

Isometria jaciment:

497-1-3Ortofotomapa 1:5.000:

Situat al nord del barranc de Xalamera, en el punt més alt d'una petita elevació allargada de direcció NO-SE.
Aquesta elevació només és fàcilment accessible pel seu extrem nord-est, la resta està delimitada pel mateix
barranc, pel riu Ebre i per altre petit barranc al nord. L'assentament es situa sobre una petita superfície plana en el
lloc més elevat.
Uns 500 metres al nord-est es situa el jaciment del Turó de Xalamera, amb cronologia del Bronze Final - Primer
Ferro.

   Secció

95Número

cer. ib. oxidada
Material
significatiu

DifícilAccés

Superfície de les troballes 200 m2

Ceràmica ibèrica a torn, com vores de coll de cigne,
decoracions pintades de color vinós, etc, sense importacions.

Localització

70Alçada s.n.m. m. 58Alçada sobre l'Ebre m. 400Distància  Ebre m. DRiba:

nucli rural ibèric
Atribució

Superfície potencial 500 m2<

Sí No Material dibuixat:

Làm. 55Núms. dibuix

IndeterminadaUbicació

Foto / planta Làm. 124 - 1



IDENTIFICACIÓ:

Baix  EbreComarca BenifalletMunicipiTuró de XalameraTopònim

SITUACIÓ:
0288580UTM Long.  31 T 4535850Lat.

Pressumiblement dolent, sobretot a causa de les abundants trinxeres realitzades durant la guerra civil.Estat del
jaciment:

No visiblesEstructures

Abast visual

Conglomerats quaternaris locals d'origen fluvial i eòlic, amb aportacions de les muntanyes que l'envolten,
formats principalment per calisses unides amb una matriu argilosa de color vermell.

Atribució segons
mapa geològic

Matolls i pins.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Fins fa relativament poc temps en aquest punt existia un pas de barca, la qual cosa indica un lloc de navegació
relativament fàcil.

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Mascort, Sanmartí, Santacana 1990; Alaminos et alii 1991; Diloli 1997.

Isometria jaciment:

497-1-3Ortofotomapa 1:5.000:

Elevació situada a tocar de l'Ebre, situada immediatament després de superar, en sentit descendent, el meandre
d'Aldovesta i tot just al nord del barranc de Xalamera. La cresta està orientada en direcció nordest-sudest, amb
vessants abruptes. El jaciment es situa en el seu extrem septentrional, on es localitza una plataforma molt plana.
Uns 500 metres al sudoest es situa el jaciment del Mas de Xalamera, amb cronologia de l'ibèric ple. Des d'aquests
dos punts, durant el seu període de vida, es controlava la sortida del barranc de Xalamera, via de pas natural en
direcció a la Terra Alta.

   Secció

96Número

cer. fenícia
cer. a mà
Cer. cuina afric.

Material
significatiu

DifícilAccés

Superfície de les troballes 400 m2

Ceràmica a mà, amb una proporció molt elevada
d'importacions fenícies del segle VII a.C. (àmfores i phitoi), en
tot cas superior al que és habitual en jaciments
contemporanis, de manera que es pot proposar que, com
l'àmfora fenícia és percentualment abundant, és probable una
funció similar a la d'Aldovesta.

Ceràmica a mà:
1 frag. informe decorat amb cordons, 20 frags. informes

Ceràmica a torn:

Fenícia
1 frag. de vora d’àmfora , 2 frags. de vores de pithoi, 1 frag. de
vora indeterminada, 1 frag. de nansa d’àmfora, 1 frag. de vora
exvasada indeterminada, 15 frags. informes

Ceràmica de cuina africana
1 frag. de vora de tapadora

Localització

70Alçada s.n.m. m. 58Alçada sobre l'Ebre m. 400Distància  Ebre m. DRiba:

hàbitat aïllat Br.F-I F
Atribució

Superfície potencial 1.500 m2<

Sí No Material dibuixat:

Núms. dibuix

Universitat de BarcelonaUbicació

Foto / planta Làm. 124 - 1



IDENTIFICACIÓ:

Baix EbreComarca BenifalletMunicipiRoca RojaTopònim

SITUACIÓ:
0288950UTM Long.  31 T 4535490Lat.

Molt afectat per la erosió gravitacional i per la construcció de trinxeres durant la guerra civil, amb alguna actuació
d'excavadors furtius.

Estat del
jaciment:

VisiblesEstructures

Abast visual

Formacions juràsiques del Lias Inferior, nivell dolomític amb escletxes en el conglomerat  homogeni massiu,
amb una potència mitja de 150 m. Caracteritzades per tenir moltes fàcies. És habitual que el contacte entre els
diferents trams estigui erosionat.

Atribució segons
mapa geològic

Bàsicament matolls, zona molt seca i subjecta a fenòmens erosius.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

El treball de camp no ha identificat cap evidència arqueològica.
Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Carta Arqueologica 1992: Baix Ebre

Isometria jaciment:

497-1-3Ortofotomapa 1:5.000:

Petit turó rocallós, davant del barranc de Xalamera, a l'altre costat de riu, i a uns 250 metres al sud del turó ocupat
pel Castellot de la Roca Roja. S'arriba des de el km 18,5 de la carretera de Tivenys  a Benifallet. En el punt més alt
de l'esperó i ha un gran nombre de trinxeres de la guerra civil. Més endavant el morrot s'estreny i baixa de cota, és
el punt on es situa el jaciment.

   Secció

97Número

cer. a mà
Material
significatiu

Molt difícilAccés

Superfície de les troballes ? m2

La bibliografia anterior indica que superficialment hi ha restes
constructives i material ceràmic a mà tipològicament
adscribible al bronze final - primer ferro.
La plataforma on es situa el jaciment és molt petita i estreta,
amb molt poc sediment  a causa de l'erosió.
Segons la carta Arqueològica, les actuacions clandestines
haurien provocat la dispersió de la ceràmica a mà i l'aparició
d'estructures.

Localització

60Alçada s.n.m. m. 47Alçada sobre l'Ebre m. 100Distància  Ebre m. ERiba:

hàbitat aïllat Br.F-I F
Atribució

Superfície potencial 500 m2<

Sí No Material dibuixat:

Núms. dibuix

IndeterminadaUbicació

Foto / planta



IDENTIFICACIÓ:

Baix EbreComarca XertaMunicipiLes TrampesTopònim

SITUACIÓ:
0288640UTM Long.  31 T 4535460Lat.

Desconegut. Però l'escassa activitat agrícola potser ha conservat el jaciment, tot i que l'extrem oriental ha estat
seccionat per l'actual carretera.

Estat del
jaciment:

No visiblesEstructures

Abast visual

Conglomerats quaternaris locals d'origen fluvial i eòlic, amb aportacions de les muntanyes que l'envolten,
formats principalment per calisses unides amb una matriu argilosa de color vermell.

Atribució segons
mapa geològic

Oliveres en cultiu de secà.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Diloli 1997; Noguera 2002, 45

Isometria jaciment:

497-1-4Ortofotomapa 1:5.000:

Extrem oriental d'una plataforma a tocar de l'Ebre, actualment tallada per la construcció de la carretera, al sud de la
desembocadura del barranc de Xalamera, tot just davant de la formació rocallosa coneguda com la Roca Roja, és el
punt més estret del Pas de Barrufemes. L'accés és difícil per tots els vessants, excepte per l'extrem sud-oest, per
on s'uneix a la resta de les elevacions que encaixonen l'Ebre.

   Secció

98Número

cer. ib. oxidada
T.S.H.

Material
significatiu

RegularAccés

Superfície de les troballes 300 m2

Les restes ceràmiques es concentren en un camp d'oliveres,
mentre al costat la presència d'un petit bosc no permet
confirmar si el jaciment s'estén en aquesta direcció.
Fragments de ceràmica ibèrica oxidada, com vores d'àmfora,
vores de coll de cigne, etc.
Les prospeccions de 1998 van proporcionar un petit lot format
per:
Ceràmica a torn:

Importacions
1 frag. informe de TSH decorada
1 frag. de paret amb arrencament de nansa d’àmfora romana

Ibèrica oxidada
2 frags. de vores exvasades
16 frags. informes

Localització

70Alçada s.n.m. m. 63Alçada sobre l'Ebre m. 100Distància  Ebre m. DRiba:

nucli rural ibèric
Atribució

Superfície potencial 500 m2<

Sí No Material dibuixat:

Làm. 55Núms. dibuix

IndeterminadaUbicació

Foto / planta Làm. 124 - 2



IDENTIFICACIÓ:

Baix EbreComarca BenifalletMunicipiColl de SomTopònim

SITUACIÓ:
0288980UTM Long.  31 T 4534305Lat.

El fort pendent i les constants reocupacions (ibèrica, musulmana, carlina, guerra civil...) han provocat una gran
erosió, de forma que quasi només queda sediment arqueològic a la zona d'accés.

Estat del
jaciment:

VisiblesEstructures

Abast visual

Formacions juràsiques del Lias Inferior, nivell dolomític amb escletxes en el conglomerat  homogeni massiu,
amb una potència mitja de 150 m. Caracteritzades per tenir moltes fàcies. És habitual que el contacte entre els
diferents trams estigui erosionat.

Atribució segons
mapa geològic

Bàsicament matolls, zona molt seca i subjecta a fenòmens erosius.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Jaciment amb un extraordinari control visual del curs de l'Ebre. Els fonaments d'una construcció del segle XIX han
estat considerats (Mascort et alii 1990) com a ibèrics (potser tardorepublicans). Es coneix la troballa de monedes
disperses dels segles II i I aC. (Ripollés 1982), però de procedència indeterminada.

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Ripollés 1982, 145; Mascort, Sanmartí, Santacana 1990; Alaminos et alii 1991; Carta Arqueològica 1992: Baix Ebre;
Diloli 1997; Noguera 2000, 36-38; Noguera 2002, 39-42

Isometria jaciment:

497-1-4Ortofotomapa 1:5.000:

Elevació situada al costat de l'Ebre i a l'oest de la carretera de Benifallet a Tivenys (km. 17). Es situa en l'extrem
occidental d'una llarga i elevada cresta, en sentit E-O, amb uns vessants molt abruptes. L'accés, estret, queda
protegit per restes constructives realitzades amb gran aparell (torre o muralla) d'uns 4,5 de llarg i 1, 4 m. d'alçada,
que es confonen amb restes constructives posteriors (segurament musulmanes) en un gran enderroc. Passada
aquesta barrera trobem l'única zona on s'ha conservat sediment arqueològic, ja que la resta, una plataforma
estreta, està molt erosionat. També s'observen petites remocions (furtius?) on es recuperen fragments de
ceràmica ibèrica.

   Secció

99Número

campaniana A
cer. ib. oxidada
àmf. itàlica

Material
significatiu

DifícilAccés

Superfície de les troballes 1000 m2

Entre el material procedent de les diverses prospeccions
realitzades és destacable l’abundància de ceràmica a torn
musulmana. Pel que fa a la ceràmica protohistòrica cal indicar:
Ceràmica a mà:
1 frag. de base plana; 1 frag. de vora de tapadora; 1 frag.
informe
Ceràmica a torn:
Importacions
1 frag. informe de Campaniana A; 1 frag. d'àmfora grecoitàlica
LWa; 1 frag. informe d’àmfora itàlica.
Ceràmica ibèrica oxidada
3 frags. de vores d’àmfores
1 frag. de vora de coll de cigne
2 frags. de vores exvasades planes
1 frag. d’un gran bol o pàtera
2 frags. de bases umbilicades
1 frag. de base de pithos
2 frags. de paret amb arrencament de nanses geminades
1 frag. de nansa geminada

Localització

248Alçada s.n.m. m. 235Alçada sobre l'Ebre m. 300Distància  Ebre m. ERiba:

punt de guaita ibèric
nucli ibèric indeterminatAtribució

Superfície potencial 1.500 m2<

Sí No Material dibuixat:

Làm. 71Núms. dibuix

Universitat de Barcelona
Museu-Arxiu de TortosaUbicació

Foto / planta Làm. 124 - 2 a 6



IDENTIFICACIÓ:

Baix EbreComarca XertaMunicipiBarranc de les FontsTopònim

SITUACIÓ:
0288421UTM Long.  31 T 4534099Lat.

Arrasat, primer per la construcció de la via de Valdezafan, més tard per l'extracció de terres i una construcció
moderna, després per  l'ampliació de la carretera.

Estat del
jaciment:

VisiblesEstructures

Abast visual

Formacions juràsiques del Lias Inferior, nivell dolomític amb escletxes en el conglomerat  homogeni massiu,
amb una potència mitja de 150 m. Caracteritzades per tenir moltes fàcies. És habitual que el contacte entre els
diferents trams estigui erosionat.

Atribució segons
mapa geològic

No existeixen cultius a causa d'accions antròpiques.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

L'assentament es troba relativament a prop dels jaciments de plom de Xerta i Paüls.Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Pou, Revilla 1989; Mascort, Sanmartí, Santacana 1990; Carta Arqueològica 1992: Baix Ebre; Diloli 1997.

Isometria jaciment:

497-1-4Ortofotomapa 1:5.000:

Petit turó situat a tocar del riu Ebre, tot just davant del Coll de Som, entre la via del tren i el riu Ebre i tot just a la
desembocadura del barranc de les Fonts, via de pas natural en direcció a Paüls, actualment seguida per la
carretera TV-3541. En el turó, extraordinàriament malmès, encara s'observen alineacions de pedres,
versemblantment antigues, però de difícil adscripció cronològica. L'any 1988 eren visibles restes d'estructures
constructives posades al descobert per actuacions clandestines.

   Secció

100Número

cer. ib. oxidada
cer. a mà

Material
significatiu

FàcilAccés

Superfície de les troballes 1000 m2

Les prospeccions realitzades a conseqüència de la
construcció de la nova carretera entre Xerta i Benifallet van
proporcionar 31 fragments de ceràmica a mà (entre els quals 2
vores) i 14 fragments de ceràmica a torn indeterminada (entre
els quals una vora i una nansa). Els autors proposen una
cronologia entre el Bronze Final i els inicis de l'Edat del Ferro.
Altres autors (Diloli 1997)  han pogut identificar ceràmica  a mà
i ceràmica ibèrica oxidada, i per tant li atorguen una cronologia
més tardana.

El material recuperat durant les darreres prospeccions el
conforma majoritàriament la ceràmica a mà, mentre que la
ceràmica a torn és minoritària, fragments informes de difícil
filiació.
Ceràmica a mà:
9 frags. de vores.
1 frag. de base plana.
1 frag. de paret amb decoració de cordó.
69 frags. informes.

Localització

20Alçada s.n.m. m. 12Alçada sobre l'Ebre m. 10Distància  Ebre m. DRiba:

hàbitat aïllat Br.F-I F
nucli ibèric indeterminatAtribució

Superfície potencial 1.500 m2<

Sí No Material dibuixat:

Làm. 71Núms. dibuix

Universitat de BarcelonaUbicació

Foto / planta



IDENTIFICACIÓ:

Baix EbreComarca TivenysMunicipiAssutTopònim

SITUACIÓ:
0289110UTM Long.  31 T 4533550Lat.

Excepte alguns forats de furtius i trinxeres de la guerra civil, està relativament ben conservat, en alguns llocs amb
molta potència.

Estat del
jaciment:

VisiblesEstructures

Abast visual

Formacions juràsiques del Lias Inferior, nivell dolomític amb escletxes en el conglomerat  homogeni massiu,
amb una potència mitja de 150 m. Caracteritzades per tenir moltes fàcies. És habitual que el contacte entre els
diferents trams estigui erosionat.

Atribució segons
mapa geològic

Bàsicament matolls, zona molt seca i subjecta a fenòmens erosius.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

A l'est s'observen una sèrie de cavitats excavades a la roca, però semblen modernes. En qualsevol cas, no es
recull ceràmica ibèrica a l'exterior del poblat. Al voltant d'un un profund forat realitzat per furtius es van recollir
abundants fragments d'àmfora fenícia. Actualment està en curs d'excavació per part de l'equip del Dr. Diloli.

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Mascort, Sanmartí, Santacana 1990; Carta Arqueològica 1992: Baix Ebre; Diloli 1997,  73-77; Noguera 2000, 35-36;
Diloli et alii 2002; Noguera 2002, 86-90; Equip Assut 2005.

Isometria jaciment:

497-1-4Ortofotomapa 1:5.000:

Turó situat a tocar del riu, al sud d'un antic camí ramader i a sobre de l'Assut de Xerta, és a dir, controlant l'accés de
l'Ebre riu amunt. La part superior forma una  plataforma, amb un suau pendent en direcció al riu. Està delimitat per
vessants abruptes, excepte en els costats sud i est, on es situa l'accés. En aquest extrem es localitza una muralla
de barrera formada per diversos mòduls circulars massissos, units entre sí, amb unes mesures aproximades de 30
m de llarg i més de 3 m d'alçada conservada, realitzada amb aparell irregular de pedres. És molt possible que la
depressió que es pot observar davant de la muralla correspongui a un fossat artificial. També són visibles restes
d'habitacions, a causa dels forats dels furtius.

   Secció

101Número

cer. fenícia
campaniana A
cer. àtica
àmf. greco/itàlica
cer. púnica

Material
significatiu

FàcilAccés

Superfície de les troballes 2000 m2

Ceràmica a mà: 2 frags. de vores exvasades; 1 frag. de base
plana; 2 frags. informes
Ceràmica a torn:
Àmfora fenícia 1 frag. de carena; 2 frags. informes
Àmfora púnica 3 frags. d’àmfora púnica centremediterrània
Àmfora romana
2 frags. de vores Dressel 1B; 1 frag. de paret amb
arrencament de nansa de Dressel 1; 1 frag. de pivot de
grecoitàlica o itàlica; 3 frags. informes de grecoitàlica o itàlica
Ceràmica ibèrica oxidada
1 frag. de vora de kalathos; 8 frags. d’àmfora de boca plana; 5
frags. de vores de coll de cigne; 1 frag. de vora d’un vas que
imita les kylix de vernís negre; 4 frags. de vores exvasades; 2
frags. de vores rectes de pàteres o bols; 1 frag. de nansa
simple; 1 frag. de base de pithos; 1 frag. de nansa de pithos; 2
frags. de bases umbilicades; 1 frag. de paret carenada; 1 frag.
informe decorat amb pintura vermellosa.
Segons Diloli (1997) a aquest material caldria afegir àmfora  T-
8.1.1.1 i campaniana A, i darrerament, àtica de vernís negre.

Localització

72Alçada s.n.m. m. 60Alçada sobre l'Ebre m. 100Distància  Ebre m. ERiba:

hàbitat aïllat Br.F-I F
poblat ibèricAtribució

Superfície potencial 2.500 m2<

Sí No Material dibuixat:

Làms. 72-73Núms. dibuix

Universitat de BarcelonaUbicació

Foto / planta Làm. 87 A
Làm. 125



IDENTIFICACIÓ:

Baix  EbreComarca TivenysMunicipiBarranc FondoTopònim

SITUACIÓ:
0289760UTM Long.  31 T 4533450Lat.

Indeterminat, però l'assentament sembla que no ha estat mai conreat, però a l'extrem sud es localitzen trinxeres de
la guerra civil. En canvi l'amplia plataforma al nordest ha estat objecte de conreus intensius, ara abandonats.

Estat del
jaciment:

No visiblesEstructures

Abast visual

Formacions juràsiques del Lias Inferior, nivell dolomític amb escletxes en el conglomerat  homogeni massiu,
amb una potència mitja de 150 m. Caracteritzades per tenir moltes fàcies. És habitual que el contacte entre els
diferents trams estigui erosionat.

Atribució segons
mapa geològic

Bàsicament matolls, zona molt seca i subjecta a fenòmens erosius.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

La majoria dels fragments d'àmfora fenícia es van recuperar sobre una petita superfície de 9 m2, tot i que
aproximadament la meitat del material podria correspondre a una sola peça.

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Diloli 1997.

Isometria jaciment:

497-1-4Ortofotomapa 1:5.000:

Extrem d'un turó orientat en direcció nord-sud, perllongació de les elevacions de l'extrem est de la serra de Cardó,
tot just a l'entrada de l'Ebre en el tram encaixonat del pas de Barrufemes. El jaciment sembla situar-se a l'extrem
sud del turó, a una cota lleugerament més baixa que la resta de la plataforma, més àmplia i plana, de la qual forma
part. S'arriba fàcilment des de la carretera de Benifallet a Tivenys, aproximadament a l'alçada del km. 14,5, des
d'on surt un camí de terra que condueix a un camp de conreu actualment abandonat, tot just al nord del jaciment.

   Secció

102Número

cer. fenícia
cer. a mà

Material
significatiu

DifícilAccés

Superfície de les troballes 25 m2

El material es va recuperar en una superfície molt reduïda, de
manera que la gran proporció de ceràmica a torn fenícia en
relació a la presència minoritària de ceràmica a mà només pot
ser interpretat de dues maneres. O bé casualment s’ha
recuperat material al voltant d’una o vàries peces fenícies o bé
es tracta d’un jaciment especialitzat, tipus Aldovesta, on la
proporció de material d’importació està ben documentada. No
es recupera ceràmica ibèrica.

Ceràmica a mà:
2 frags. informes

Ceràmica a torn:
5 frags. de carena d’àmfora fenícia (un dels quals amb
arrencament de nansa)
1 frag. de nansa de pithos
5 frags. informes amb forats de reparació
117 frags. informes d’àmfora fenícia

Localització

60Alçada s.n.m. m. 48Alçada sobre l'Ebre m. 500Distància  Ebre m. ERiba:

hàbitat aïllat Br.F-I F
Atribució

Superfície potencial 500 m2<

Sí No Material dibuixat:

Làm. 71Núms. dibuix

Universitat de BarcelonaUbicació

Foto / planta



IDENTIFICACIÓ:

Baix  EbreComarca TivenysMunicipiKm. 14Topònim

SITUACIÓ:
0290050UTM Long.  31 T 4533350Lat.

Difícil de determinar.Estat del
jaciment:

No visiblesEstructures

Abast visual

Conglomerats quaternaris locals d'origen fluvial i eòlic, amb aportacions de les muntanyes que l'envolten,
formats principalment per calisses unides amb una matriu argilosa de color vermell.

Atribució segons
mapa geològic

Bàsicament matolls, zona molt seca i subjecta a fenòmens erosius.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

A la Carta Arqueològica apareix aquest mateix jaciment com a Barranc de l'Argila.Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Mascort, Sanmartí, Santacana 1990; Alaminos et alii  1991; Carta Arqueològica 1992: Baix Ebre; Diloli 1997; Noguera
2002, 45.

Isometria jaciment:

497-1-4Ortofotomapa 1:5.000:

Turó  molt erosionat, actualment sense vegetació, al costat del km. 14 de la carretera de Tivenys a Benifallet. El
jaciment es situa en els vessants meridionals d'una gran elevació de 226 m. d'alçada, formant un petit turó que
s'orienta en direcció sud-oest, amb vessants poc pronunciats. Aquest petit enclavament sembla més aviat orientat
en direcció a la plana al·luvial que s'estén al sud-oest, Ebre avall.

   Secció

103Número

cer. ib. oxidada
Material
significatiu

RegularAccés

Superfície de les troballes 400 m2

L'extensió del jaciment no s'ha pogut precisar, per la poca
quantitat de ceràmica en superfície. Aquest aspecte es veu
dificultat per la creació d'una pista que segueix la línia d'alta
tensió existent a la zona i pels rebaixos realitzats en alguns
llocs.
Es recuperen fragments molt erosionats de ceràmica ibèrica
oxidada.

Localització

110Alçada s.n.m. m. 98Alçada sobre l'Ebre m. 750Distància  Ebre m. ERiba:

nucli rural ibèric
Atribució

Superfície potencial 500 m2<

Sí No Material dibuixat:

Núms. dibuix

Universitat de BatcelonaUbicació

Foto / planta



IDENTIFICACIÓ:

Baix EbreComarca XertaMunicipiArenaletsTopònim

SITUACIÓ:
0288050UTM Long.  31 T 4532250Lat.

Segurament molt dolent, a causa de l'aterrassament, l'existència d'un camí i la construcció d'unes cases.Estat del
jaciment:

No visiblesEstructures

Abast visual

2a terrassa quaternària a  més de  25 m. sobre l'Ebre, de graves rodades calcàries i dolomítiques, amb matriu
sorrenca gruixuda. Sorres i llims groguencs intercalats. La capa superior la formen llims salmonats d’uns 3 m.
d’espessor.  30 m. de potència.

Atribució segons
mapa geològic

Cultiu de secà de vinyes i ametllers en un percentatge variable.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Pou, Revilla 1989; Genera 1991; Carta Arqueològica 1992: Baix Ebre; Diloli 1997.

Isometria jaciment:

497-1-5Ortofotomapa 1:5.000:

Plataforma situada al nord de la població de Xerta, a la sortida de l'Ebre després de passar per l'estret de
Barrufemes. Es situa en una vessant de suau pendent, actualment força aterrassat. La superfície de les troballes
és molt reduïda, en la part inferior d'aquestes terrasses, a tocar de l'Ebre.

   Secció

104Número

cer. a mà
cer. ib. oxidada
campaniana A

Material
significatiu

FàcilAccés

Superfície de les troballes 500 m2

Les prospeccions realitzades a conseqüència de la
construcció de la nova carretera entre Xerta i Benifallet van
proporcionar fragments de ceràmica a mà i ceràmica comuna a
torn de difícil atribució. El material recuperat semblava més
aviat musulmà o modern, tot fragments informes, de manera
que els seus autors (Pou, Revilla inèdit) es van inclinar per una
adscripció medieval.
Altres autors (Diloli 1997) han pogut identificar ceràmica
ibèrica oxidada, un fragment informe de campaniana A, així
com un altre informe de sigillada.

Localització

40Alçada s.n.m. m. 32Alçada sobre l'Ebre m. 800Distància  Ebre m. DRiba:

nucli ibèric indeterminat
nucli rural romàAtribució

Superfície potencial 500 m2<

Sí No Material dibuixat:

Núms. dibuix

IndeterminadaUbicació

Foto / planta



IDENTIFICACIÓ:

Baix EbreComarca TivenysMunicipiTuró d'en SerraTopònim

SITUACIÓ:
0290675UTM Long.  31 T 4531947Lat.

Cultius de secà actualment abandonats. En molts punts aflora la roca mare, per tant sembla que podria estar mal
conservat. La punta va estar ocupada per trinxeres durant la guerra civil.

Estat del
jaciment:

No visiblesEstructures

Abast visual

Glacis d’erosió quaternària, típica superfície erosiva al peu d’elevacions en ambient sec. Formada per graves
cimentades per crostes calcàries i llims a la part superior, crostes que arriben als 2 metres de potència.

Atribució segons
mapa geològic

Ametllers i oliveres en un percentatge variable.Atribució segons
 mapa de cultius:

Bronze indeterminat
Bronze Final
Bronze Final - Ferro I
Ibèric indeterminat
Ibèric Antic
Ibèric Ple
Època tardorepublicana
Època Altimperial

Atribució
cultural:

Observacions

MATERIAL:

Bibliografia Mascort, Sanmartí, Santacana 1990; Alaminos et alii 1991; Carta Arqueològica 1992: Baix Ebre; Diloli 1997.

Isometria jaciment:

497-2-5Ortofotomapa 1:5.000:

Plataforma situada al costat del riu Ebre, tot just al nord-est de la població de Tivenys, a sobre del seu cementiri,
entre el Corriol de Carbó, el Corriol de Boca i el Corriol de Foix. És una plataforma en forma de península orientada
en direcció nord-oest i envoltada per vessants abruptes excepte pel costat oriental, per on és fàcilment
accessible. El jaciment es troba a l'extrem est.

   Secció

105Número

cer. fenícia
cer. a mà
cer. ib. oxidada

Material
significatiu

FàcilAccés

Superfície de les troballes 480 m2

Ceràmica a mà:

2 frags. de vores decorades amb cordons
1 frag. informe decorat amb un mugró
17 frags.  informes

Ceràmica a torn:

Àmfora fenícia:

1 frag. de carena
16 frags. informes

Ibèrica oxidada:

1 frag. de vora amb arrencament de nansa bífida
2 frags.  informes

Localització

90Alçada s.n.m. m. 80Alçada sobre l'Ebre m. 400Distància  Ebre m. ERiba:

hàbitat aïllat Br.F-I F
nucli rural ibèricAtribució

Superfície potencial 500 m2<

Sí No Material dibuixat:

Làm. 71Núms. dibuix

Universitat de BarcelonaUbicació

Foto / planta Làm. 126 - 1




