LÀMINES 108 – 128
FOTOGRAFIES

• Làm. 108.1. Fotografia satèl·lit de la zona d’estudi, el curs inferior de l’Ebre. Els
rectangles representen els fotogrames que apareixen en les fotografies següents.
• Làm. 108.2. Fotografia satèl·lit de detall de la zona nord, tram de riu comprés entre
Riba-roja i Vinebre.
• Làm. 108.3. Fotografia satèl·lit de detall de la zona de la cubeta de Móra, des de Vinebre
fins el sud de Rasquera.
• Làm. 108.4. Fotografia satèl·lit de detall de la zona del Baix Ebre, tram comprés entre
Rasquera i Amposta.
• Làm. 108.5. Fotografia satèl·lit de detall del Baix Ebre i Montsià.

• Làm. 109. 1. Llagut remuntant l’Ebre a vela, al sud de Miravet (Carreras Candi 1993,
117).
• Làm. 109. 2. Llagut remuntant l’Ebre a vela, a l’extrem nord del Pas de l’Ase (Carreras
Candi 1993, 326).
• Làm. 109. 3. Llagut remuntant l’Ebre amb l’ajut de perxes (Carreras Candi 1993, 324a).
• Làm. 109. 4. Llagut Ebre avall amb una gran càrrega, aprofitant el corrent (Carreras
Candi 1993, 328b).
• Làm. 109. 5. Meandre de l’Ebre al nord de Flix, a principis de segle i abans de la
construcció de la resclosa (Carreras Candi 1993, 288b).
• Làm. 109. 6. Vista des del sud del poblat de Santa Madrona (sota l’ermita), amb els
jaciments de Castellons 1 i 2, a Riba-roja.
• Làm. 109. 7. Vista des de l’est dels turons que ocupen el poblat i la necròpolis de Santa
Madrona (Riba-roja), on s’observa la zona rocallosa que devia protegir l’accés al poblat.

• Làm. 110. 1. Restes d’ossos de la sepultura 2 de la necròpolis de Santa Madrona (Ribaroja).
• Làm. 110. 2. Restes de l’estructura de la sepultura 10 de la necròpolis de Santa Madrona
(Riba-roja).
• Làm. 110. 3. Estructura tumular quadrangular EC-12 de la necròpolis de Santa Madrona
(Riba-roja).
• Làm. 110. 4. Estructura tumular circular 13 de la necròpolis de Santa Madrona (Ribaroja).
• Làm. 110. 5. Estructura tumular circular 15 de la necròpolis de Santa Madrona (Ribaroja).
• Làm. 110. 6. Estructura tumular circular 17 de la necròpolis de Santa Madrona (Ribaroja).
• Làm. 110. 7. Urna de la sepultura 21 de la necròpolis de Santa Madrona (Riba-roja).
• Làm. 110. 8. Urna de la sepultura 19 de la necròpolis de Santa Madrona (Riba-roja).

• Làm. 111. 1. Vista del turó de Magalanya des del meandre de Riba-roja.
• Làm. 111. 2. Vista del Barranc de Mosselló, abans de la intervenció arqueològica de
l’any 2000.
• Làm. 111. 3. Vista des del sud de les restes constructives conservades en el Barranc de
Mosselló, després de la intervenció arqueològica de l’any 2000.
• Làm. 111. 4. Vista des de l’est de la torre del Barranc de Mosselló després de la
intervenció arqueològica de l’any 2000.
• Làm. 111. 5. Situació dels poblats ibèrics de Sebes i dels Castellons, (Flix), des de la
torre del Barranc de Mosselló.
• Làm. 111. 6. Vista des de l’oest del turó de Sebes 2, amb la situació de la muralla.
• Làm. 111. 7. Detall del perímetre defensiu del poblat de la primera edat del ferro de
Sebes 2, amagada per la vegetació.
• Làm. 111. 8. Part superior del turó de Sebes 2, poblat de la primera edat del ferro, amb
murs d’habitacions posats al descobert per l’activitat d’excavadors clandestins.

• Làm. 112. 1. Vista des de l’est del turó de Sebes 2, i, en primer terme, dispersió de
ceràmica ibèrica en el jaciment de Sebes 1.
• Làm. 112. 2. Detall de l’enllosat observable en la part superior del turó de Sebes 2,
ocupat pel poblat de la primera edat del ferro.
• Làm. 112. 3. Situació de la necròpolis i del poblat des Castellons de Flix, des del nord
del meandre.
• Làm. 112. 4. Vista dels túmuls, formats per anelles concèntriques d’enterrament, de la
necròpolis dels Castellons (Flix).
• Làm. 112. 5. Recintes posats al descobert per l’activitat d’excavadors clandestins en el
poblat dels Castellons de Flix.
• Làm. 112. 6. Vista d’un recinte del poblat dels Castellons de Flix, i situació de la
respectiva necròpolis.

• Làm. 113. 1. Situació del jaciment dels Tossals, a Vinebre.
• Làm. 113. 2. Vista del turó i del vessant ocupat pel jaciment de la Roca de la Bruixeta, a
Vinebre.
• Làm. 113. 3. Vista aèria de l’extrem nord del Pas de l’Ase, amb la situació dels poblats
de la Roca de Sol 2, Sant Miquel de Vinebre, i dels jaciments dels Mugrons i Racó de
Sant Miquel.
• Làm. 113. 4. Zona central del poblat de Sant Miquel de Vinebre, amb la senyalització de
l’àrea on es situa la premsa.
• Làm. 113. 5. Elements conservats de la premsa, d’oli o vi, del poblat de Sant Miquel de
Vinebre.
• Làm. 113. 6. Situació dels poblats ibèrics de Forn Teuler i de Sant Miquel de Vinebre, al
sud de la cubeta d’Ascó i a l’extrem nord del Pas de l’Ase.
• Làm. 113. 7. Vista lateral del turó ocupat pel poblat ibèric de Forn Teuler, on es pot
observar la disposició de l’estructura defensiva i de la zona d’hàbitat.
• Làm. 113. 8. Vista des del sud (zona del fossat) de la muralla i de la torre del poblat
ibèric de Forn Teuler.

• Làm. 114. 1. Vista de detall del punt de contacte entre la torre i la muralla del poblat
ibèric de Forn Teuler.
• Làm. 114. 2. Murs posats al descobert a la zona d’hàbitat del poblat de Forn Teuler, per
l’activitat d’excavadors clandestins.
• Làm. 114. 3. Situació del jaciment d’Asclines, a la sortida de l’extrem nord del Pas de
l’Ase.
• Làm. 114. 4. Situació dels jaciments de la Roca de l’Ortiga i dels Mugrons, situats a la
riba esquerra de l’Ebre, a l’extrem nord del Pas de l’Ase.
• Làm. 114. 5. Situació del jaciment localitzat al turó de la Miloquera, sobre el nucli actual
de Marçà.
• Làm. 114. 6. Dolium recuperat a la vil·la romana de Marçà, amb la localització del
segell.
• Làm. 114. 7. Detall del segell i de les incisions sobre el mateix dolium anterior.

• Làm. 115. 1. Situació del jaciment de la Roca del Sol 1 i del poblat ibèric de la Roca del
Sol 2, des del promontori dels Mugrons.
• Làm. 115. 2. Recintes semiexcavats del poblat ibèric de la Roca del Sol 2 (Garcia).
• Làm. 115. 3.Mur de tancament d’una bateria de cases de l’assentament ibèric de la Roca
del Sol 2 (Garcia).
• Làm. 115. 4. S. Vilaseca en la zona del túmul del Coll del Moro de la Serra d’Almos,
Tivissa (fotografia cedida pel Museu Salvador Vilaseca de Reus).
• Làm. 115. 5. Vista general des del nord del turó cònic que ocupa el jaciment de la
Moleta Rodona (Rasquera).
• Làm. 115. 6. Vista de detall, des del sud, de la Moleta Rodona (Rasquera).
• Làm. 115. 7. Detall d’un dels recintes documentats en el jaciment de la Moleta Rodona
(Rasquera).

• Làm. 116. 1. Situació del poblat ibèric de la Serra de l’Espasa, des del sud de la població
del mateix nom.
• Làm. 116. 2. Clots i escampall de ceràmica en el poblat ibèric de la Serra de l’Espasa,
provocats per l’activitat d’excavadors furtius.
• Làm. 116. 3. Vista lateral del mur d’època romana de la vil·la de Garcia.
• Làm. 116. 4. Vista en secció del mateix mur de la vil·la de Garcia.
• Làm. 116. 5. Contrapès d’una premsa, d’oli o vi, identificat a la vil·la romana
d’Emportells, a Benissanet.
• Làm. 116. 6. Vista des del Castellet de Banyoles del turó de Mas de Mall, on es situa el
jaciment del Bronze Final - Primera Edat del ferro del mateix nom.
• Làm. 116. 7. Vista des del Castellet de Banyoles de la situació dels jaciments del Mas de
Molló 1 i Mas de Molló 2 (Móra la Nova).
• Làm. 116. 8. Vista lateral de la plataforma quaternària que ocupa el poblat ibèric del
Castellet de Banyoles, amb la situació de les torres pentagonals.

• Làm. 117. 1. Vista des de l’est de l’accés del poblat del Castellet de Banyoles, flanquejat
per les dues torres pentagonals.
• Làm. 117. 2. Vista des l’interior de l’accés al poblat del Castellet de Banyoles,
flanquejat per les dues torres.
• Làm. 117. 3. Fotografia de la pàtera d’argent, amb cap de llop, trobada de manera
fortuïta en el Castellet de Banyoles, a principis del segle passat.
• Làm. 117. 4. Fotografia de la pàtera d’argent dels peixos, trobada en el Castellet de
Banyoles en les mateixes circumstàncies anteriors.
• Làm. 117. 5. Detall de l’angle de la torre pentagonal septentrional del Castellet de
Banyoles.
• Làm. 117. 6. Vista del costat meridional de la torre sud del Castellet de Banyoles.
• Làm. 117. 7. Vista superior de la torre nord del Castellet de Banyoles.

• Làm. 118. 1. Zona 1 del Castellet de Banyoles, campanya de 1998, una vegada retirats
els nivells superficials, on es pot apreciar la distribució dels recintes rectangulars,
parcialment destruïts per trinxeres de la guerra civil.
• Làm. 118. 2. Zona 2 del Castellet de Banyoles, campanya de 1998, recintes 11, 12 i 16
de l’edifici 1.
• Làm. 118. 3. Zona 2 del Castellet de Banyoles, campanya de 1999. Recinte 15 de
l’edifici 1, pati obert de distribució entre la resta de recintes.
• Làm. 118. 4. Vista dels recintes rectangulars 9, 10, 17, 18 i 19 de l’edifici 1 de la zona 2
del Castellet de Banyoles, campanya de 1999.
• Làm. 118. 5. Urna amb acanalats i tapadora ceràmica, del bronze final, encastada en un
retall a les graves. Es va recuperar sota el recinte 9 de l’edifici 1 de la zona 2 del
Castellet de Banyoles, durant la campanya de 1998.
• Làm. 118. 6. Vista perpendicular de detall del recinte 19 de l’edifici 1 de la zona 2 del
Castellet de Banyoles, campanya de 1999. Es tracta, probablement, de la zona domèstica
d’aquest edifici.
(*fotografies cedides pels directors de l’excavació)

• Làm. 119. 1. Panoràmica, des del castell de Miravet, dels jaciments protohistòrics situats
sobre la segona terrassa quaternària, a l’esquerra de l’Ebre. 1. Barranc de Gàfols 1; 2.
Barranc de Gàfols 2; 3. Les Deveses 1; 4. Barranc de Sant Antoni 1; 5. Barranc de Sant
Antoni 2 i 6. Sant Vicenç.
• Làm. 119. 2. Forat de pal de la primera fase del Barranc de Gàfols 1, documentat sota
l’habitació VII.
• Làm. 119. 3. Restes de la cabana construïda amb materials peribles excavada en el
jaciment de les Deveses 1.
• Làm. 119. 4. Vista general de la cabana corresponent a la primera fase documentada en
el Barranc de Sant Antoni 1.
• Làm. 119. 5. Detall dels murs corresponents a les fases 1 i 2 del Barranc de Sant Antoni
1.
• Làm. 119. 6. Detall de l’estructura quadrangular situada en l’angle meridional de la
cabana del Barranc de Sant Antoni 1 en la seva primera fase.
• Làm. 119. 7. Vista de la llar de foc documentada en la segona fase del Barranc de Sant
Antoni 1, amb còdols de riu utilitzats com a element refractari.

• Làm. 120. 1. Vista general dels nivells d’enderroc i d’incendi que cobrien els recintes
documentats en el Barranc de Gàfols 1.
• Làm. 120. 2. Detall de l’enderroc de toves que constituïa una de les parets del poblat del
Barranc de Gàfols 1.
• Làm. 120. 3. Vista transversal dels recintes I a V del poblat de Barranc de Gàfols 1, una
vegada eliminats els nivells d’enderroc.
• Làm. 120. 4. Vista longitudinal de la cisterna construïda durant la darrera fase del poblat
del Barranc de Gàfols 1.
• Làm. 120. 5. Vista de l’enderroc de toves de l’habitació II del Barranc de Gàfols 1.
• Làm. 120. 6. Vista del nivell d’enderroc de l’habitació III del Barranc de Gàfols 1.
• Làm. 120. 7. Capa refractària de ceràmica de la llar de l’habitació I del Barranc de
Gàfols 1 (urna làm. 38, 3).

• Làm. 121. 1. Vista del jaciment de lo Quiquet des del Castellet de Banyoles, probable
punt de guaita.
• Làm. 121. 2. Vista del jaciment del Punt km. 47 des del Castellet de Banyoles, tot just en
un meandre de l’Ebre.
• Làm. 121. 3. Vista panoràmica des del Castell de Miravet, on es pot observar la posició
del Turó de la Torreta i del Barranc de Gàfols 1.
• Làm. 121. 4. Vista del conjunt arqueològic format pels jaciments de Castellot de Solà 1,
2 i 3, i de l’assentament iberoromà de Viens.
• Làm. 121. 5. Vista, des del Castellot de Solà 3, de l’assentament ibèric i posterior vil·la
romana de Viens.
• Làm. 121. 6. Restes d’una probable muralla documentada a l’assentament ibèric de
Castellot de Solà 1, quasi a tocar del riu.
• Làm. 121. 7. Restes de murs documentats després d’activitats agrícoles recents a
l’assentament de Viens.

• Làm. 122. 1. Vista del turó ocupat per l’assentament ibèric a la Roca dels Penjats
(Benifallet), controlant l’accés pel riu Ebre.
• Làm. 122. 2. Panoràmica del riu, amb la situació del poblat ibèric del Turó de l’Audi i
l’assentament de les Llomes, des de l’assentament de lo Toll.
• Làm. 122. 3. Vista des del nord del poblat ibèric de Turó de l’Audi.
• Làm. 122. 4. Posició ocupada per l’assentament del Martorell, des del jaciment de lo
Toll.
• Làm. 122. 5. Fotografia aèria amb la localització de l’assentament protohistòric
d’Aldovesta (fletxa superior), del poblat ibèric del Castellot de la Roca Roja, i del
jaciment de la Roca Roja (fletxa inferior).
• Làm. 122. 6. Vista del recinte semicircular A de l’assentament d’Aldovesta*.
• Làm. 122. 7. Vista dels recintes quadrangulars B i C de l’assentament d’Aldovesta, on es
pot apreciar la tècnica constructiva dels murs*.
• Làm. 122. 8. Mur meridional del recinte C, al costat del recinte B, de l’assentament
d’Aldovesta. Es pot observar l’existència que el mur no reposa sobre la roca, sinó sobre
un estrat anterior*.
* (fotografies cedides pels directors de les excavacions)

• Làm. 123. 1. Vista del turó rocallós on es situa el poblat ibèric del Castellot de la Roca
Roja (Benifallet).
• Làm. 123. 2. Vista des del sud del poblat del Castellot de la Roca Roja, on es pot
observar la torre que delimita l’accés.
• Làm. 123. 3. Torre quadrada del Castellot de la Roca Roja, amb una alçada conservada
superior als quatre metres. Encara es conserven els forats per encastar les bigues d’un pis
superior.
• Làm. 123. 4. Panoràmica de la zona d’hàbitat del Castellot de la Roca Roja, des de la
muralla.
• Làm. 123. 5. Vista lateral del sondeig adossat al parament exterior de la muralla del
Castellot de la Roca Roja, on es pot observar l’enderroc de la mateixa, així com el retall
per tal de bastir la fonamentació, amb carreus de grans dimensions.
• Làm. 123. 6. Vista general del sector 1 de la zona 3 del Castellot de la Roca Roja, amb
les estructures corresponents a la fase datable en el segle IV.
• Làm. 123. 7. Vista general del final de l’excavació del sector 1 de la zona 3 del Castellot
de la Roca Roja. Les fletxes indiquen les estructures negatives reblides en un moment
datable a finals del segle VI.

• Làm. 124. 1. Situació del mas de Xalamera i del Turó de Xalamera (Benifallet),
jaciments situats a la riba dreta de l’Ebre.
• Làm. 124. 2. Panoràmica general, des del Coll de Som, del Pas de Barrufemes, amb la
situació dels jaciments d’Aldovesta, Castellot de la Roca Roja i les Trampes.
• Làm. 124. 3. Vista del Coll de Som des del Barranc de les Fonts, en el Pas de
Barrufemes.
• Làm. 124. 4. Vista del Coll de Som des del sud.
• Làm. 124. 5. Detall de l’aparell irregular, megalític, del sistema defensiu del Coll de
Som.
• Làm. 124. 6. Panoràmica, des de la muralla del Coll de Som, de l’accés al jaciment i de
l’enderroc del sistema defensiu.

• Làm. 125. 1. Vista de la zona d’hàbitat del jaciment de l’Assut, abans de la intervenció
arqueològica de l’any 2000.
• Làm. 125. 2. Parament irregular de la muralla de l’Assut, amb una marcada erosió del
seu rebliment intern, de terra i pedruscall.
• Làm. 125. 3. Detall dels mòduls pesudocirculars que conformen el sistema defensiu del
poblat ibèric de l’Assut. Marcat amb una fletxa, molí de granit reaprofitat en el
parament.
• Làm. 125. 4. Detall del punt de contacte entre dos dels mòduls pseudocirculars que
conformen el sistema defensiu de l’Assut.
• Làm. 125. 5. Vista general de les estructures domèstiques excavades en el vessant
meridional.
• Làm. 125. 6. Detall del mur d’una habitació, amb dos moments constructius, clarament
diferenciats pel diferent parament.
• Làm. 125. 7. Vista del parament extern de la muralla de l’Assut després de la campanya
de 2002 (Diloli et alii, 2002).
• Làm. 125. 8. Vista del parament intern de la muralla de l’Assut després de la campanya
de 2002 (Diloli et alii, 2002).

• Làm. 126. 1. Panoràmica del poble de Tivenys, dominat pel Turó d’en Serra, on es situa
el jaciment del mateix nom.
• Làm. 126. 2. Vista general, des del Tossals d’Aldover, de la segona terrassa quaternària
a l’esquerra de l’Ebre, amb la situació del jaciments de la Punta del Rojal, Plana de la
Móra 1, Punta Plana de la Móra i Plana de la Móra 2 (Tivenys).
• Làm. 126. 3. Vista, des de la Punta del Rojal, de la situació del poblat ibèric de la Punta
de la Plana de la Móra.
• Làm. 126. 4. Panoràmica del turó ocupat pel poblat ibèric de les Planetes.
• Làm. 126. 5. Parament irregular d’un mur del sector meridional del poblat ibèric de les
Planetes, a tocar de la torre.
• Làm. 126. 6. Panoràmica, des de les Planetes, de la riba dreta de l’Ebre, amb la situació
del poblat ibèric de les Valletes i del jaciment protohistòric dels Tossals (Aldover).
• Làm. 126. 7. Restes del recinte datat en el segle I del poblat ibèric de les Valletes
(Arbeloa 1990, 191).
• Làm. 126. 8. Restes mal conservades de la muralla del poblat ibèric de les Valletes
(Arbeloa 1990, 191).

• Làm. 127. 1. Panoràmica des del poblat de les Planetes de la plana al·luvial del baix
Ebre. En primer terme, la zona ocupada per la vil·la romana de Barrugat.
• Làm. 127. 2. Vista del jaciment del Pla de les Sitges, des del jaciment ibèric del Barranc
de Sant Antoni.
• Làm. 127. 3. Sitja perforada a la roca calcària, visible en el jaciment del Pla de les
Sitges.
• Làm. 127. 4. Situació del poblat i de la necròpolis de Mas de Mussols (l’Aldea) des de la
riba dreta del riu.
• Làm. 127. 5. Anella de pedres que cobria un enterrament del bronze final, documentat a
la necròpolis del Mas de Cabiscol - Finca Jornet (Esteve 1999, 28). Conserva una llosa
central, potser com a senyalització.
• Làm. 127. 6. Sitja, amb la seva tapadora, documentada en el jaciment del Pont de la
Pedrera, l’Aldea (Esteve 1999, 65).
• Làm. 127. 7. Anella de pedres que cobria un enterrament del Mas de Cabiscol - Finca
Jornet (Esteve 1999, 28).

• Làm. 128. 1. Vista general del poblat del Puig Roig (Masroig), amb un carrer central i
les cases adossades a banda i banda.
• Làm. 128. 2. Base de dolium d’època romana, conservat en el mas de Viens (Miravet).
• Làm. 128. 3. Vista, des de la riba esquerra de l’Ebre, del turó que ocupa el jaciment de lo
Toll (Benifallet).
• Làm. 128. 4. Vista des de l’oest de la part superior del turó de lo Toll (Benifallet). A la
riba esquerra de l’Ebre, i senyalat amb una fletxa, indret ocupat per la vil·la roma del
Mas del Catxorro.
• Làm. 128. 5. Vista des de l’oest del turó ocupat pel jaciment ibèric de les Valletes
(Aldover).
• Làm. 128. 6. Restes de murs localitzats en el jaciment d’Horta Baixa (Tortosa).
• Làm. 128. 7. Vista general, des de l’est, de la plataforma fluvial ocupada pel jaciment
ibèric del Barranc de Sant Antoni (Tortosa).
• Làm. 128. 8. Restes molt malmeses de la muralla ibèrica situada sota el castell medieval
d’Amposta (fotografia cedida per Mª Mar Villalbí).

