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Presentació

El 1992, el Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb el Museu 
d’Arqueologia de Catalunya i la Universitat de Girona, endegava les I Jornades d’Arqueologia de les 
Comarques de Girona, una trobada que tenia com a objectiu difondre els resultats dels treballs ar-
queològics desenvolupats en aquell territori el bienni anterior. A la reunió, en van seguir d’altres, el 
1999, a Tarragona i Tortosa, i a partir del 2000, a Lleida, Vic, Barcelona, Pirineus, Catalunya Central 
i altres comarques catalanes, en algunes amb més assiduïtat que en d’altres. Si més no, a les Terres 
de l’Ebre, des del 1999 no s’havia produït cap altre encontre d’aquestes característiques, tot i que el 
treball arqueològic des d’aleshores ha estat continu. Per aquest motiu, hem volgut presentar a Tor-
tosa aquestes Jornades d’Arqueologia de les Terres de l’Ebre, un espai de treball que té la voluntat 
d’oferir als investigadors i a totes aquelles persones interessades en el passat d’aquest territori i en 
la seua recerca, el fruit de totes les intervencions arqueològiques que s’hi han efectuat els darrers 
deu anys. Així mateix, seguint amb una tradició encetada en altres territoris, volem oferir-vos el 
mateix dia que s’inicia l’acte el llibre que conté els treballs que aquests dos dies, 6 i 7 de maig de 
2016, exposaran els autors al Palau Oliver de Boteller, un conjunt de dades que esdevé una eina de 
coneixement essencial per als investigadors i estudiosos del territori català.
Si bé aquest és un treball que té com a protagonistes els arqueòlegs i les arqueòlogues que hi són 
presents a través de la seua feina, cal apuntar que la trobada ha estat possible sobretot als esforços 
conjugats de tres institucions que tenen representació en aquesta regió del sud de Catalunya: els 
Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de Cultura, la Universitat Rovira i Virgili 
i el Museu de les Terres de l’Ebre. Val a dir que aquestes institucions, cada una des del seu espai, 
vetllen per salvaguardar i transmetre la cultura del territori als ciutadans en moltes de les seues 
vessants, entre les quals ocupa un lloc destacat la història pretèrita, un passat que moltes vegades 
únicament es pot desentranyar a través de l’arqueologia.
Les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre han vist com la seua 
història tornava a reviure a través dels projectes de recerca o de les intervencions arqueològiques 
preventives i d’urgència que s’efectuaven als municipis. Equips de recerca de les principals univer-
sitats catalanes, entre les quals cal destacar la Rovira i Virgili, han fet d’aquesta regió el centre de la 
seua investigació; el Museu de les Terres de l’Ebre, compromès amb el coneixement, la preservació 
i la difusió del patrimoni arqueològic del territori, ha manifestat la seua entrega a través d’accions 
i activitats, tant de recerca com de conservació i socialització del patrimoni arqueològic. El Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia des dels Serveis Territorials de Cultura a les Terres de l’Ebre ha vet-
llat tant per impulsar l’activitat arqueològica com, en l’exercici de les seues funcions, per propiciar 
el desenvolupament dels projectes de recerca i ha vetllat per salvaguardar les restes arqueològiques 
amb el control i la gestió de les intervencions preventives i d’urgència. Entre tots hem aconseguit 
descobrir, interpretar, protegir i, sobretot, amb aquest volum que presentem, donar a conèixer la 
riquesa patrimonial arqueològica d’aquestes terres.
S’ha procurat seguir un ordre cronològic en la presentació de les comunicacions, entre les quals tant 
podem trobar estudis que són fruit de l’estudi de diversos equips vinculats a l’àmbit universitari i 
dels centres de recerca, com també intervencions de caire preventiu o d’urgència. 
Diversos treballs repassen la prehistòria del territori ebrenc des del paleolític, començant per les 
darreres investigacions al barranc de Santa Eulàlia (el Perelló), fins a l’edat del bronze, passant per 
un registre neolític de gran interès contrastat en els treballs de recerca al tram final de l’Ebre. En-
tre aquestes cal destacar l’estudi dels jaciments del Molló (Móra la Nova-Tivissa) i de les coves de 
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Benifallet, així com els treballs de revisió de la Cova del Calvari i els estudis d’ornament personal.
Entre les comunicacions focalitzades en la protohistòria, n’hi ha que tracten de les intervencions 
efectuades regularment per grups de recerca consolidats en jaciments que en molts casos ja són 
paradigmàtics de l’arqueologia catalana, com els assentaments de la Ferradura, Sant Jaume, l’Assut, 
el Castellot de la Roca Roja, el Castellet de Banyoles, el Coll del Moro, etc., però cal destacar igual-
ment les dades procedents de noves troballes, com els jaciments dels Tossals, els Malladarets, o la 
necròpolis ibèrica de les Esquarterades, a les quals cal afegir les darreres intervencions en àmbits 
urbans, a Amposta i Tortosa. 
El món romà està ben representat per estudis de recerca amplis orientats al territori de l’antic Ager 
Dertosanus i també a jaciments concrets com ara la Carrova o l’establiment rural de l’Ereta, als quals 
se sumen les intervencions preventives com la que va permetre excavar la vil·la del Mas de Mauri-
cio, però també les importants troballes que estan contribuint a descobrir, finalment, l’estructura 
urbana de la ciutat de Dertosa. 
Malauradament, el marc de l’edat mitjana no sembla estar en el centre d’atenció de les investiga-
cions de recerca amb la mateixa intensitat que ho estan els períodes anteriors, però així i tot es 
presenten notables estudis per entendre el territori en època andalusina, o també altres aspectes 
com les torres medievals de l’entorn de Tortosa. Més nombrosos són, en aquest àmbit, els treballs 
provinents de l’arqueologia preventiva, entre els quals cal destacar les importants excavacions dutes 
a terme a la mateixa ciutat de Tortosa, els quals certifiquen el destacat paper de la ciutat en època 
andalusina com a centre urbà d’un ampli territori, així com altres nuclis rellevants ben coneguts, 
com és el castell de Miravet. Aquests, però, comparteixen protagonisme amb intervencions en 
jaciments fins ara inèdits —o que potser no havien estat objecte de la mateixa atenció—, com la 
necròpolis de la Clapissa, l’entorn de la torre de l’ermita de l’Aldea, la torre de la Candela, el Mas 
de Xalamera o l’urbanisme medieval d’Horta de Sant Joan, entre altres exemples. 
En un horitzó postmedieval, cal anomenar els diversos treballs portats a terme als nuclis urbans 
d’Ascó i Tortosa, als quals cal afegir les intervencions sobre conjunts fortificats d’època moderna, 
com les mateixes defenses de Tortosa, el Castell Nou de Flix i el castell de Móra d’Ebre, i també 
sobre centres de producció agrícola com són els molins de Granyena, Molinot, o d’Oriol. Pel seu 
caràcter atípic en l’arqueologia ebrenca, convé destacar les intervencions subaquàtiques en el vaixell 
enfonsat Deltebre I i, finalment, la recuperació del campament del XV Cos d’Exèrcit republicà 
durant la batalla de l’Ebre, en el marc de l’arqueologia de la Guerra Civil. 
Per últim, hem volgut afegir tot un bloc de comunicacions centrades en la gestió museística dels 
jaciments i objectes arqueològics, en el qual hi ha aportacions de centres de referència del territori, 
com són el Museu de les Terres de l’Ebre, el Museu de Tortosa i el Centre d’Interpretació d’Art 
Rupestre Abrics de l’Ermita, juntament amb actuacions efectuades sobre jaciments concrets, com 
la Gessera i Sant Miquel de Vinebre.
Un altre bloc comprèn els resums d’una llarga sèrie d’intervencions que a causa de diversos factors 
no seria factible presentar com a comunicacions, però entre les quals hi ha treballs de gran relle-
vància, com les excavacions al jaciment ibèric del Bordissal, a l’Església Vella de Ginestar, o també 
les diverses prospeccions realitzades a la Terra Alta, les quals han permès deixar al descobert un 
enorme patrimoni relacionat amb la Guerra Civil.
Per finalitzar, voldríem aprofitar aquestes línies per donar les gràcies a tots i totes les que heu col-
laborat perquè aquestes Jornades siguin un èxit.
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Resum
Durant l’any 2013 es va efectuar una intervenció al jaciment dels Tossals (Aldover, Baix Ebre), amb 
l’objectiu de delimitar l’espai arqueològic i datar el seu context, posant-lo en relació amb la resta 
d’assentaments protohistòrics coneguts al tram baix de la vall de l’Ebre. En vista dels resultats posi-
tius, l’any 2015 es va decidir continuar amb els treballs al lloc, realitzant-se tot un seguit de sondejos 
que han permès localitzar diverses estructures que, per la seva naturalesa i el material arqueològic 
associat, podrien enquadrar-se entre els segles Vii i Vi a.n.e.

Abstract
In the year 2013 archaeological excavations were conducted at the site of  Els Tossals (Aldover, 
Baix Ebre), in order to define its archaeological space and to date its context, and thus, to put it in 
relation to other known protohistoric settlements in the lower valley of  the Ebro basin. In view of  
the positive results, the archaeological work resumed in 2015. A series of  surveys were conducted, 
allowing the discovery of  several structures which, according to their features and associated arc-
haeological material, could fit between Viith and Vith centuries b.C.
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introduCCió

La intervenció portada a terme al jaciment 
protohistòric dels Tossals s’emmarca dins el 
projecte d’investigació Adaptación al medio y 
evolución sociopolítica de las comunidades asentadas 
en el valle del Ebro desde el bronce final hasta época 
romana que el Grup de Recerca Seminari de 
Protohistòria i Arqueologia (gresepia) de la 
Universitat Rovira i Virgili està treballant du-
rant aquests darrers anys. 
L’existència del jaciment és coneguda des de 
fa anys, essent citat per primer cop a la biblio-
grafia especialitzada l’any 1991 (Genera 1991), 
si bé anteriorment s’hi havia efectuat diverses 
actuacions que havien localitzat ceràmica pro-
tohistòrica a l’indret. La majoria dels materi-
als localitzats eren fets a mà, amb presència 
de vores exvasades i fragments de recipients 
decorats amb cordons i impressions digitals. 
Cal destacar la presència de ceràmica a torn 
de tipologia fenícia, sobretot àmfores fabri-
cades al sud-peninsular, sense que es consta-
tés la presència de cap fragment d’àmfora o 
vaixella ibèrica, la qual cosa va permetre pre-
cisar una cronologia compresa entre mitjans 
del segle Vii a.n.e i principis del segle Vi a.n.e. 
L’any 1986, amb motiu de la remodelació de 
la carretera N-230, es van efectuar unes cales 
a les vessants del turó, concretament als seus 
extrems nord i oest, que no proporcionaren 
materials ni vestigis d’època protohistòrica, i 
que serviren per delimitar el jaciment al menys 
per aquells costats. Cal indicar també l’existèn-
cia d’una col·lecció particular a Aldover, pro-
cedent d’aquest lloc, que ens va ser entregada 
per al seu estudi en el moment d’iniciar els tre-
balls arqueològics. 

situaCió

El jaciment arqueològic dels Tossals es troba 
situat sobre una terrassa quaternària que s’ele-
va al nord-oest de l’actual població d’Aldover. 
Ocupa l’extrem nord d’un altiplà a una cota de 
49 m s.n.m. La seva ubicació estratègica a l’ex-

trem d’aquesta plana li permet tenir un control 
òptim de la zona així com també del curs in-
ferior del riu Ebre (Diloli 1997, 201-202), do-
minant tota la plana al·luvial que formen les 
hortes de Xerta i Tivenys. Pel seu costat oest 
transcorre el Barranc de la Conca, possible via 
de comunicació entre el riu Ebre i les serres 
dels Ports de Tortosa-Beseit.

EstruCturEs loCalitzadEs

Les tasques efectuades durant les campanyes 
de 2013 i 2015 van consistir en una prospec-
ció complerta del morrot on se situa el jaci-
ment i la posterior excavació de 19 cales en 
els llocs on es van localitzar més materials en 
superfície. També es van fer sondejos en els 
punts on s’apreciava a simple vista l’existència 
d’algun mur. La prioritat va ser determinar la 
superfície total del possible jaciment, així com 
també la seva potència estratigràfica i cronolo-
gia. Delimitat a grosso modo l’espai arqueològic, 
es van efectuar les pertinents tasques manuals 
de neteja superficial dels possibles punts sus-
ceptibles a ser excavats, actuant-se especial-
ment sobre les restes vegetals que afectaven 
les estructures visibles. El següent pas fou l’ex-
cavació total, fins a nivell de roca natural. En 
aquest procés es va seguir de manera sistemà-
tica el mètode estratigràfic, amb el conseqüent 
registre exhaustiu tant documental com plani-
mètric i fotogràfic de les diverses estructures 
i unitats estratigràfiques que s’hi localitzaren. 
Les cales van permetre treure a la llum un se-
guit de murs que poden donar una idea apro-
ximada de les dimensions que podia haver tin-
gut l’assentament.
Al sector 1, (cala 100) si bé es va localitzar un 
nivell arqueològic, no hi havia restes destaca-
bles, que sí van aparèixer als sectors 2 (cala 
200), on es van distingir un seguit de 5 estrats 
i un mur, localitzant-se també un fragment de 
bronze decorat que segurament formava part 
d’un braçalet. Pel que fa al mur (UE 250), es 
desviava formant un semicercle per enllaçar 
amb una estructura apareguda al sector 3, fet 
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que va permetre posar al descobert el possible 
tancament del jaciment en el sector de més di-
fícil accés al turó, el mur UE 250 - UE 350, que 
limita amb la part de la vessant més pròxima al 
riu Ebre, la qual coincideix amb el tall antròpic 
realitzat en el seu moment per a la construc-
ció de la carretera N-230. D’aquest mur se’n 
coneixen unes dimensions aproximades de 9 
metres de llargada per mig metre d’altura. Cal 
destacar la seva anomalia constructiva pel que 
fa a l’interior i l’exterior del parament, amb 
una part interna irregular, fet que va introduir 
alguns dubtes sobre la seva funcionalitat.
Al costat d’aquesta cala,  es va localitzar un ca-
dàver d’un combatent de la Guerra Civil (UF-

1), amb tot un seguit de complements i arma-
ment que l’acompanyaven. El cos es recolzava 
sobre el mur 250 - 350.
Al sector 7 (cala 700), resseguint el perfil del 
turó, situat en una zona molt pròxima al sector 
4, es van obtenir també resultats positius, amb 
la localització d’un mur de 40 cm d’alçada, en 
la vessant del turó que mira cap al Barranc de 
la Conca. La cala va donar una estratigrafia di-
ferent pel que respecta a l’interior i exterior del 
mur trobat (UE 750), si bé, tot i així, el mur 
presentava la mateixa factura que el 250-350. 
Al sector 5 (cales 1000 i 1100), en una zona 
que presentava una gran acumulació de pedres 
i una potència estratigràfica superior a les cales 

Fig. 1. Mapa de situació. 
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precedents, es va poder localitzar un mur, tam-
bé de factura irregular, (UE 550), que podria 
estar delimitant l’espai arqueològic per la zona 
sud, la més allunyada de les vessants. Per sota 
d’un nivell d’argiles compactades equiparable  
al documentat a la resta de cales (UE 501) es 
va trobar un nivell d’enderroc i tovots cobrint 
un estrat de cendres ric en materials mobles. 
Aquest sector 5 o UE 500 es va renombrar 
com a sector 10 o UE 1000 per tal de poder 
diferenciar els treballs efectuats en el mateix 
sector durant la campanya de 2015. En aquest 
cas la prioritat va ser determinar la funció de 
les estructures ja localitzades anteriorment, 
així com també localitzar noves estructures 
que permetessin la caracterització de l’assen-
tament. Un cop obert l’espai d’excavació, es va 
procedir a delimitar en una major extensió el 
mur perimetral ja existent (UE 1050) així com 
també el nivell cendrós, amb una potència de 
30 centímetres (UE 1003). Associat a aquest 
nivell van aparèixer una sèrie de nous murs 
(UE 1051, 1052 i 1053) i un paviment de bona 
factura construït mitjançant argila compacta-
da, calç i pedres de petites dimensions (UE 
1009) (Fig. 3). A l’altra banda del mur 1050 
(sector 11), el que seria la cara interior del tan-
cat perimetral, es va localitzar un nivell arque-
ològic format per un escampall de ceràmica, la 

major part a mà, sobre un enderroc de tovots 
(Fig. 3) que es trobaven pràcticament intactes 
(UE 1101).
Al sector 9 (Cala 1090), es va poder delimitar 
el tancament del jaciment per la seva vessant 
oest, gràcies a la localització d’un tram de mur 
perimetral (UE 1094). Per sota d’aquest van 
aparèixer diferents nivells amb gran quantitat 
de material ceràmic, destacant les UE’s 1097 i 
1098 per la gran quantitat de tovots desfets i 
argila cendrosa Aquests estrats s’adossaven a 
un nou mur (UE 1095), que compta amb una 
tipologia constructiva diferenciada del prece-
dent.
Per últim, als sectors 17 i 18, es va recuperar un 
nou tram de mur (UE 1750 i 1851) que estava 
cobert en part per un tram del mur perimetral 
(UE 1850). En aquesta zona, però, també es 
van localitzar dos retalls moderns (UE 1702 i 
1802), probablement forats de furtius.

la Cultura matErial

Entre els materials recuperats en el transcurs 
de les intervencions, s’ha documentat una 
quantitat significativa de ceràmiques elabora-
des a torn, majoritàriament considerades com 
a productes d’importació arribats de diferents 

Mur UE 1050

Mur UE 1051

Mur UE 1052

Paviment UE 1009

Enderroc UE 1101

Fig. 2. Sector 10/11.
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punts de la Mediterrània central o occidental. 
L’índex d’importacions representa el 10% del 
total de fragments, el 9% dels individus en càl-
cul no ponderat i el 25% dels individus en el 
càlcul ponderat per 1. Aquests nivells són su-
periors als d’altres assentaments de l’entorn, 
com Barranc de Sant Antoni o Barranc de Gà-
fols (Ginestar, Rivera d’Ebre), tot i que sense 
arribar als alts percentatges d’Aldovesta (Beni-
fallet, Baix Ebre). 
Pel que fa a les tipologies, destaquen les pro-
duccions a torn fenícies d’Occident, concre-
tament es distingeixen dos models de la tipo-
logia T.10.1, la T.10.1.1.1 i la T.10.1.2.1 (Fig. 
4, 1-3) (Ramon 1995), la primera amb un llavi 
alt i vertical separat de l’espatlla per una es-
tria profunda i la segona caracteritzada pel seu 
llavi triangular engruixit en la seva superfície 
interna. Un altre tipus de vas d’emmagatze-
matge constatat als Tossals el testimonia un 
fragment de vora d’àmfora de coll, anomena-
da “urna del tipus Cruz del Negro” dotada de 
decoració pintada en forma de bandes horit-
zontals (Fig. 4, 4). Aquesta és una forma poc 
corrent a l’àrea catalana, tot i que en trobem a 
Aldovesta (Benifallet, Baix Ebre), i al Barranc 
de Gàfols (Ginestar, Ribera d’Ebre).
Entre els elements de vaixella s’ha pogut cons-
tatar la presència de plats caracteritzats per la 
forma de la vora girada, en aquest cas amb el 
llavi caigut (Fig. 4, 5). Tots els fragments recu-
perats tenen la característica decoració pintada 
en forma de bandes simples a l’exterior, en-
cara que sovint també es localitzen en la seva 
cara interna (Sanmartí et al. 2000, 163).
Quant a la ceràmica a mà, es tracta de les pro-
duccions majoritàries al jaciment dels Tos-
sals, arribant al 80% del total en el nombre de 
fragments, el 81% d’individus en el càlcul no 
ponderat i el 74% dels individus en el càlcul 
ponderat per 1. Les pastes predominants en 
aquestes ceràmiques són d’una coloració que 
oscil·la entre el marró i una tonalitat de ver-
mell intens, amb desgreixant predominant-
ment calcari, amb alguna petita excepció en la 
qual s’observen partícules micàcies de color 
daurat que, probablement, revelen aquestes 

produccions com a importacions d’alguna al-
tra zona indeterminada. Pel tractament de les 
superfícies podem diferenciar dues categories: 
les produccions amb un acabat brunyit i les 
produccions simplement allisades, essent les 
primeres minoritàries i sempre corresponents 
a fragments informes, tret d’un fons globular 
que podria ser una imitació de vaset de tipus 
fenici. Aquest fet fa pensar que els acabats 
brunyits tant sols s’utilitzaven per a peces de 
petites dimensions, deixant la resta, majorità-
riament utilitzades per a l’emmagatzematge, 
sense un tractament tan curós.   
Les formes documentades més característi-
ques són els gran vasos de perfil en “S” més 
o menys marcat, majoritàriament de fons pla 
(Fig. 4, 6). A nivell de decoració s’observen 
cordons horitzontals de secció triangular o 
quadrangular col·locats en el punt d’unió del 
cos amb el coll. Els ornaments que contenen 
aquest cordons varia de les impressions digi-
tals a les incisions, i un únic cas que conté una 
combinació de digitacions més incisions cir-
culars. També s’ha pogut recuperar una vora 
que conté incisions al llavi com a decoració 
(Fig. 4, 8). 
També s’han recuperat diversos individus frag-
mentats de vora exvasada, generalment recta, 
amb els llavis poc diferenciats i bisellats per l’in-
terior. En alguna d’aquestes peces s’observen 
cordons impresos que a vegades es combinen 
amb altres elements similars disposats en dife-
rents punts de la peça (Fig. 4, 10). Per últim cal 
anomenar la presència d’un volum considera-
ble de plats-tapadora (Fig. 4, 11). Aquestes pe-
ces poden crear dubtes si no es compta amb 
el perfil complert, ja que per una banda poden 
correspondre a tapadores amb agafador, men-
tre que per l’altra, pot tractar-se de pàteres de 
fons pla o lleugerament elevat de parets curtes 
o exvasades (Mascort et al. 1991, 31). 
Pel que fa a la presència de materials no ce-
ràmics, és destacable la troballa de diversos 
fragments d’una mateixa fíbula. Tot sembla 
indicar, tant per la forma de l’anell com per 
la disposició de la molla, que es tracta d’un 
exemplar de fíbula anular hispànica (Navar-
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ro 1970, 94-109). També es va recuperar la 
part passiva d’un molí de vaivé, barquiforme, 
equiparable al tipus A3 del jaciment de Bar-
ranc de Gàfols (Sanmartí et al. 2000, 170-172). 
Finalment, en els nivells de cendres d’una de 
les cales, es va recuperar un aplic de collaret 
de cornalina. Aquest material s’ha considerat 
inexistent a la Península Ibèrica, fet que rea-
firmaria l’existència d’intercanvis a llarga dis-
tància amb la Mediterrània oriental. Un lloc 
conegut de fabricació d’objectes amb aquest 
material és Egipte, des d’on s’exportaria cap 
a les colònies fenícies per ser comercialitzat a 
l’occident. Tot i això, cal tenir present que hi 
ha estudis geològics realitzats entorn a la zona 
de la Badia i la Depressió del Guadalquivir que 
indiquen l’existència de cornalina en aquesta 
mateixa zona (Carballo 2000, 300).

Cronologia dE l’EstablimEnt

Per tal d’establir una cronologia precisa de 
l’assentament cal recórrer als diferents tipus 
d’àmfores fenícies procedents del sud pe-
ninsular recuperades al mateix. Es considera 
que aquestes produccions no arribarien a les 
costes de l’actual Catalunya abans de mitjans 
del segle Vii a.n.e., per tant, tot i la possibili-
tat de contactes esporàdics anteriors, amb les 
dades actuals no seria prudent situar l’arrenca-
ment de l’ocupació de l’indret abans d’aques-
ta data. D’altra banda la troballa de diferents 
fragments amb decoracions d’acanalats com-
plexos o clotets (Fig. 4, 7 i 9) ja ens situa en 
aquest marge temporal, tot i que de moment 
no se’n coneix cap estructura constructiva as-
sociada. Pel que fa a l’abandonament, vindria 
indicat per la fi de la distribució comercial de 
les àmfores T.10.1 (Ramon 1995) predomi-
nants al jaciment, al qual cal afegir, la presència 
d’una fíbula anular, datada en el segle Vi a.n.e, 
així com l’absència de ceràmiques a torn de 
producció indígena. Prenent en consideració 
aquestes dades, es pot establir una cronologia 
final de l’assentament entre finals del segle Vii 
i mitjans del segle Vi a.n.e.

intErprEtaCió

Amb les dades actuals, és difícil efectuar una 
interpretació del jaciment, doncs la informa-
ció que tenim és minsa i, a nivell estructural, 
està dividida en dos grans sectors. D’una ban-
da s’ha localitzat una estructura de tanca, que 
sembla identificar el lloc com un clos o pleta 
per a tancar el ramat, segurament ovicaprins, a 
l’estil d’altres jaciments d’aquest tipus identifi-
cats al Penedès (Cebrià et al. 2001) com Olèr-
dola, el Puig de la Mola (Olivella), el Marge 
del Moro (Begues) o la Serra de la Font del 
Coscó (Avinyonet del Penedès) (Miret i Mi-
ret 1981, 313-316). Cal afegir, però, que no hi 
ha elements sòlids als Tossals que permetin 
emmarcar cronològicament el funcionament 
d’aquest possible clos ramader, si bé sabem 
que és posterior a les altres estructures exhu-
mades. D’altra banda hi trobem l’àrea amb es-
tructures arquitectòniques murals, localitzades 
estratigràficament per sota dels nivells del mur 
perimetral, i relacionades amb un horitzó de 
cendres i enderrocs de tovots gairebé sencers, 
els quals cobreixen diferents elements arqui-
tectònics. Tant l’estratigrafia com els materials 
mobles comentats, permeten identificar una 
ocupació d’aquest espai que s’iniciaria aproxi-
madament durant el segle Vii a.n.e., tal i com 
ja suggerien les ceràmiques localitzades en su-
perfície durant les primeres prospeccions. Tot 
i això, resta pendent per a futures campanyes 
la caracterització del tipus d’assentament, bé 
sigui un edifici aïllat o un petit poblat. Amb les 
dades que tenim fins ara podem avançar que 
ens trobem davant d’un assentament de peti-
tes dimensions que destaca pel gran nombre 
de materials fenicis existent en relació amb el 
volum de ceràmica indígena. La quantitat de 
materials recuperats per la poca extensió exca-
vada i la seva varietat, evidencien que es tracta 
d’una ocupació plenament sedentària. La situ-
ació de l’assentament, en el cim d’un turó que 
domina el meandre de del riu Ebre a la zona de 
Tivenys-Xerta, situat just a l’entrada del Bar-
ranc de la Conca, fa d’aquest un lloc idoni per 
al control de les comunicacions per riu, des de 
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la desembocadura fins a la foia de Mora, i pel 
barranc, des del riu fins a la zona dels Ports. 
A més, l’aparició en la majoria de cales d’un 
nivell de cendres de gran potència i la riquesa 
de materials conservats in situ confirmen un 
abandonament sobtat, i possiblement violent, 
durant la primera meitat del segle Vi a.n.e.
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