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Accés al jaciment: 

Des de Tortosa, cal seguir la Ctra. C-12 

direcció Móra. A l’arribar a Tivenys, conti-

nuarem direcció Benifallet, i a uns 2 km hi 

trobem un cartell que indica L’Assut. El 

jaciment arqueològic està a 1 km seguint la 

direcció del cartell. 

L'assentament protohistòric de L'Assut se situa so-

bre l'extrem superior i la vessant sud d'un turó 

que s'eleva a l'esquerra de l'Ebre, just a la sortida 

del congost que es configura entre la serra de Car-

dó i l'extrem septentrional dels Ports de Tortosa-

Beseit, dominant el pas de l'Ebre per aquest fèrtil 

indret on avui dia s'estenen les hortes de Tivenys i 

Xerta. 

Aquesta privilegiada ubicació va permetre als seus 

habitants estar en contacte amb tots els pobles 

mediterranis, fenicis, grecs, cartaginesos i romans, 

que, entre els segles VII i I anE van freqüentar les 

costes catalanes emprant el riu Ebre com a princi-

pal camí per accedir a l'interior peninsular. 

El Grup de Recerca Seminari de Protohistòria i 

Arqueologia (GRESEPIA) de la Universitat Rovira 

i Virgili treballa al jaciment des de l'any 2000, 

desenvolupant un projecte que contempla el tre-

ball de camp, amb campanyes arqueològiques 

anuals, i les tasques científiques posteriors al labo-

ratori, on es classifica la ceràmica, es restauren les 

peces recuperades, s'analitzen els sediments, lla-

vors, carbons o qualsevol element que ens pugui 

permetre avançar en el coneixement dels habi-

tants de L'Assut i la seva integració en el paisatge 

protohistòric de les Terres de l'Ebre. 



El curs s’estructura en dos blocs: 

Classes pràctiques, de 8:00 a 13:30 h.: 

- Excavació arqueològica: 

 L’arqueologia de camp. 

 Estudi i processament de materials 

arqueològics. 

Classes teòriques, de 17:00 a 19:30h.: 

 Dibuix arqueològic: estructures i  

         materials 

 Introducció a la cultura ibèrica al curs 

inferior de l’Ebre. 

 Ceramologia protohistòrica. 

 

L’últim dia s’efectuarà una sortida per visi-

tar algun dels jaciments protohistòrics de la 

zona.  

El curs està orientat a estudiants universitaris que 

estiguin matriculats en Història, Història de l’Art, 

Arqueologia o cursin algun grau o postgrau afí. 

Les places d’aquest curs són limitades i es tindrà 

en compte com a criteri de selecció el currículum 

vitae i l’ordre de preinscripció.

 

El desplaçament va a càrrec dels/les participants. 

Si no disposen de vehicle propi, la coordinació 

del curs es farà càrrec del seu transport al jaciment 

des de Tarragona o des de l’estació de RENFE de 

Tortosa. 

L’allotjament i la manutenció està coberta per 

l’organització del curs, però cal portar sac de dor-

mir o llençols. Els dinars i sopars es porten a ter-

me en un restaurant de Tivenys. 

És necessari portar roba i calçat adequats. 
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queologia (GRESEPIA). Universitat Rovira i Virgili.  

http://www.gresepia.cat/ 

gresepia@gmail.com 

Dates: El curs es realitzarà de dilluns a dissabtes, en 

els següents torns: 

 del 29 de juny al 4 de juliol 

 del 6 a l’11 de juliol 

 del 13 al 19 de juliol 

Inscripció i matrícula:  

La preinscripció s’efectuarà entre el 4 i el 15 de 

maig enviant un e-mail a: 

 gresepia@gmail.com  

indicant nom, cognoms, telèfon, adreça i data de 

naixement, assenyalant experiència en arqueolo-

gia. A partir del 18 de maig i fins al 25 de maig, 

s’avisarà als participants si han estat admesos. 

La matricula és de 100 € amb allotjament, manu-

tenció i assegurança incloses. A partir de l’avís 

d’admissió i fins al 8 de juny cal ingressar l’import 

al següent CC de Catalunya Caixa: 2013-3026-93-

0200099385, indicant nom i cognoms. 

Per als alumnes que desitgin obtenir un títol d’a-

profitament de 40 hores la matrícula té un cost 

addicional de 20 € (s’inclourà un obsequi recorda-

tori de la participació en l’excavació). 


