
Recerques arqueològiques a l’Ebre
Acte de presentació dels projectes de recerca arqueològica al tram final de l’Ebre

El president del Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre, Il·lm. 

Sr. Joan Martín Masdéu, es complau a convidar-vos a l'acte de 

presentació dels:

Projectes de recerques arqueològiques al tram final de l'Ebre.

La presentació tindrà lloc el proper dimecres 27 de juny a les 

18.30 h. a la Sala d'Actes del Museu de les Terres de l'Ebre.

Amposta, juny de 2012.



El tram final de l'Ebre, a l'entorn de la seva El tram final de l'Ebre, a l'entorn de la seva 
desembocadura, emmarca un dels territoris on la desembocadura, emmarca un dels territoris on la 
recerca arqueològica duta a terme a mitjans del recerca arqueològica duta a terme a mitjans del 
segle passat, amb unes condicions molt diferents segle passat, amb unes condicions molt diferents 
a les actuals, va revelar la importància del a les actuals, va revelar la importància del 
poblament i del comerç en la prehistòria i la poblament i del comerç en la prehistòria i la 
protohistòria en un enclavament geoestratègic.protohistòria en un enclavament geoestratègic.

El Museu de les Terres de l'Ebre té entre els seus El Museu de les Terres de l'Ebre té entre els seus 
objectius la recerca, conservació i difusió dels objectius la recerca, conservació i difusió dels 
materials arqueològics de les Terres de l'Ebre i, materials arqueològics de les Terres de l'Ebre i, 
per extensió, la valorització del seu patrimoni per extensió, la valorització del seu patrimoni 
arqueològic. En aquest sentit, el Museu ha donat arqueològic. En aquest sentit, el Museu ha donat 
i dóna suport a una part de la recerca i dóna suport a una part de la recerca 
arqueològica que es duu a terme en el tram final arqueològica que es duu a terme en el tram final 
de l'Ebre. Després de la seva recent inauguració, de l'Ebre. Després de la seva recent inauguració, 
s'han establert un seguit de convenis amb s'han establert un seguit de convenis amb 
diversos investigadors que han de permetre diversos investigadors que han de permetre 
plantejar noves hipòtesis i avançar en el plantejar noves hipòtesis i avançar en el 
coneixement dels períodes més reculats de la coneixement dels períodes més reculats de la 
nostra història. nostra història. 

El tram final de l'Ebre, a l'entorn de la seva 
desembocadura, emmarca un dels territoris on la 
recerca arqueològica duta a terme a mitjans del 
segle passat, amb unes condicions molt diferents 
a les actuals, va revelar la importància del 
poblament i del comerç en la prehistòria i la 
protohistòria en un enclavament geoestratègic.

El Museu de les Terres de l'Ebre té entre els seus 
objectius la recerca, conservació i difusió dels 
materials arqueològics de les Terres de l'Ebre i, 
per extensió, la valorització del seu patrimoni 
arqueològic. En aquest sentit, el Museu ha donat 
i dóna suport a una part de la recerca 
arqueològica que es duu a terme en el tram final 
de l'Ebre. Després de la seva recent inauguració, 
s'han establert un seguit de convenis amb 
diversos investigadors que han de permetre 
plantejar noves hipòtesis i avançar en el 
coneixement dels períodes més reculats de la 
nostra història. 

Parlaments a càrrec del Sr. Josep Manel Rueda, Parlaments a càrrec del Sr. Josep Manel Rueda, 
subdiretor general del Patrimoni Arquitectònic, subdiretor general del Patrimoni Arquitectònic, 
Arqueològic i Paleontològic, el Sr.  Xavier Llovera Arqueològic i Paleontològic, el Sr.  Xavier Llovera 
director del Museu d'Arqueologia de Catalunya i director del Museu d'Arqueologia de Catalunya i 
el Sr. Àlex Farnós, director-gerent del Museu de el Sr. Àlex Farnós, director-gerent del Museu de 
les Terres de l'Ebre.les Terres de l'Ebre.

· “Paisatge, poblament i evolució social de les · “Paisatge, poblament i evolució social de les 
comunitats protohistòriques a l'àrea de la comunitats protohistòriques a l'àrea de la 
desembocadura de l'Ebre (segles XII-II aC)”, a desembocadura de l'Ebre (segles XII-II aC)”, a 
càrrec del Sr. Samuel Sardà .càrrec del Sr. Samuel Sardà .

· “Intercanvi i culte a la desembocadura de l'Ebre · “Intercanvi i culte a la desembocadura de l'Ebre 
durant la protohistòria: el jaciment del Bordissal durant la protohistòria: el jaciment del Bordissal 
(Camarles, Baix Ebre)”, a càrrec del Sr. Xavier (Camarles, Baix Ebre)”, a càrrec del Sr. Xavier 
Maese, del Sr. Ricard Marlasca, i de la Sra. Eva Maese, del Sr. Ricard Marlasca, i de la Sra. Eva 
Martínez.Martínez.

18.30 h.  Patrimoni arqueològic, recerca i 
museus
Parlaments a càrrec del Sr. Josep Manel Rueda, 
subdiretor general del Patrimoni Arquitectònic, 
Arqueològic i Paleontològic, el Sr.  Xavier Llovera 
director del Museu d'Arqueologia de Catalunya i 
el Sr. Àlex Farnós, director-gerent del Museu de 
les Terres de l'Ebre.

19.00 h.  Presentació de les recerques 
arqueològiques i signatura dels convenis:
· “Paisatge, poblament i evolució social de les 
comunitats protohistòriques a l'àrea de la 
desembocadura de l'Ebre (segles XII-II aC)”, a 
càrrec del Sr. Samuel Sardà .

· “Intercanvi i culte a la desembocadura de l'Ebre 
durant la protohistòria: el jaciment del Bordissal 
(Camarles, Baix Ebre)”, a càrrec del Sr. Xavier 
Maese, del Sr. Ricard Marlasca, i de la Sra. Eva 
Martínez.

·  “Relacions camp-ciutat a l'antiguitat. El cas de ·  “Relacions camp-ciutat a l'antiguitat. El cas de 
l'ager dertosanus”l'ager dertosanus”, a càrrec del Sr. Ignacio Fiz i del , a càrrec del Sr. Ignacio Fiz i del 
Sr. Toni Cartes (Universitat Rovira i Virgili).Sr. Toni Cartes (Universitat Rovira i Virgili).

· Les Terres de l'Ebre· Les Terres de l'Ebre“De Dertosa a Turtusa.“De Dertosa a Turtusa.  
entre l'Antiguitat i el Món Islàmic”, a càrrec del Sr. entre l'Antiguitat i el Món Islàmic”, a càrrec del Sr. 
Ramon Martí i del Sr. Joan Negre (Universitat Ramon Martí i del Sr. Joan Negre (Universitat 
Autònoma de Barcelona).Autònoma de Barcelona).

· “Els cadastres medievals del Montsià" a càrrec · “Els cadastres medievals del Montsià" a càrrec 
del Sr. Toni Cartes (Museu de les Terres de del Sr. Toni Cartes (Museu de les Terres de 
l'Ebre).l'Ebre).

·  “Relacions camp-ciutat a l'antiguitat. El cas de 
l'ager dertosanus”, a càrrec del Sr. Ignacio Fiz i del 
Sr. Toni Cartes (Universitat Rovira i Virgili).

· Les Terres de l'Ebre“De Dertosa a Turtusa. 
entre l'Antiguitat i el Món Islàmic”, a càrrec del Sr. 
Ramon Martí i del Sr. Joan Negre (Universitat 
Autònoma de Barcelona).

· “Els cadastres medievals del Montsià" a càrrec 
del Sr. Toni Cartes (Museu de les Terres de 
l'Ebre).

PRESENTACIÓ PROGRAMA

Accès lliure.

l'ager dertosanus”l'ager dertosanus”, , l'ager dertosanus”, 

· · “De Dertosa a Turtusa.“De Dertosa a Turtusa.· “De Dertosa a Turtusa.


