
"Per Livi sabem que vençut Asdrúbal, Scipió intentà 
prendre Hibera: que seguint a Titus Livi hem de situar-
la al marge dret del riu, i no serà Tortosa, que es troba 
al marge esquerre." Dr.  FRANCESC  ESTEVE  I  GÀLVEZ.

Aquestes paraules van ser publicades en l'últim 
treball del Dr. Esteve i Gàlvez. Tanmateix, sembla 
que, amb el pas del temps, s'han anat diluint; com 
també ho ha fet la recerca arqueològica a la comarca 
del Montsià.

Tot i això, hi ha alguns grups de recerca al Montsià, 
vinculats a diferents universitats. Des de l'Institut 
d'Estudis Comarcals del Montsià creiem, però, que 
encara queden molts aspectes a descobrir i divulgar 
del nostre patrimoni arqueològic, i que també cal 
posar en valor la �gura del Dr.  Esteve i Gàlvez i la 
feina feta pels a�cionats a l'arqueologia que, 
integrats en el Grup de Recerques Arqueològiques 
d’Amposta, van formar part del seu equip.

Des de l'IEC del Montsià pretenem, amb aquest 
congrés, obrir una �nestra a la protohistòria de la 
comarca i presentar estudis recents sobre el tema. 
Interpel·lem  les administracions perquè la seva 
implicació amb el patrimoni vagi molt més enllà de 
les promeses electorals i la comarca pugui ser un 
punt vertebrador per entendre la societat i el 
territori protohistòric.

En cap cas proposem obrir nous jaciments, sinó que 
busquem col·laboracions per a seguir la recerca dels 
existents. Una recerca professionalitzada, amb 
esperit didàctic i divulgatiu, per apropar el patrimoni 
del Montsià tant a professionals com a visitants.

Us animem a venir a conèixer de primera mà la 
protohistòria del nostre territori per comprendre la 
nostra evolució i la nostra connexió amb l'entorn.
 

Benvinguts Ilercavons!
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II CONGRÉS DE L’INSTITUT D’ESTUDIS COMARCALS 

DEL MONTSIÀ - VOCALIA D’HISTÒRIA

La Protohistòria a la Comarca del Montsià

Divendres 26/10/18 
Matí
          9h – 9,30h: Recepció i lliurament de documentació
    9,30h -10,30h:  Acte institucional i obertura del 
Congrés 
Homenatge al Dr. Esteve i Gálvez i  al Grup de 
Recerques Arqueològiques d’Amposta que va formar 
part del seu equip, a càrrec del senyor Joan-Josep 
Sabaté Ramon, president del Casino R. i I. d’Amposta  
(CRIA).
10,30h – 11h:           Pausa

          11h – 12h: Ponència inaugural
L'estat actual de la recerca sobre la Protohistòria a 
les comarques del curs inferior de l'Ebre,   a càrrec 
del doctor JOAN SANMARTÍ GREGO, Acadèmic Numerari de 
l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), Catedràtic d'Arqueologia de la 
Facultat de Geogra�a i Història de la Universitat de Barcelona 
(UB)
          12h – 13h: Ponència
Origen, formació i evolució del delta de l'Ebre �ns 
l'època romana, a càrrec de CARLES IBÁÑEZ MARTÍ, 
Investigador del Programa d'Ecosistemes aquàtics.
          13h : Comunicacions
Tarda

          16,30h – 17,30h: Ponència
Gestió museística del patrimoni arqueològic 
d'època protohistòrica a les Terres de l'Ebre, a càrrec 
de M. MAR VILLALBÍ I PRADES, arqueòloga i conservadora del 

Museu de les Terres de l'Ebre.

          17,30h -18,30h:  Ponència
Poblament protohistòric i vies de comunicació a 
l'entorn d'Amposta: resultats de les prospeccions 
efectuades a l'Oriola, l'Antic i el sector nord de la 
serra del Montsià, a càrrec de SAMUEL SARDÀ SEUMA, 
(Universitat Pompeu Fabra) i JOAN CANELA (Institut Català 

d'Arqueologia Clàssica)

          18,30h:  Comunicacions

Museu de les Terres de l'Ebre
Amposta, 26 i 27 d'octubre de 2018   

Dissabte 27/10/18
Matí
          9,30h -10,30h:  Ponència
Interacció entre els ambients �uvials i les primeres 
societats agrícoles: contribució al seu coneixement 
a partir de l'anàlisi arqueològica de la vall de l'Ebre 
(2014-2017) dirigit des del Grup de Recerca 
Arqueològica  de la Mediterrània i Proper Orient 
(GRAMPO) de la Universitat Autònoma de Barcelona *

10,30h -11h: Pausa

          11h- 12h:    Ponència
La primera edat del ferro a les terres del Sénia: més 
preguntes que respostes, a càrrec del doctor DAVID 
GARCIA RUBERT, professor i arqueòleg de la Universitat de 

Barcelona (UB), consultor de la Universitat Oberta de Catalunya 

(UOC), membre del Grup de Recerca en Arqueologia 

Protohistòrica (GRAP) del Departament de Prehistòria, Història 

Antiga i Arqueologia de la Universitat de Barcelona(UB)

          12h:  Document a debat 
Viatgem per l’Amposta protohistòrica i la seva 
demarcació,  a càrrec  de  JOSEP  VALLDEPEREZ  I  LLEIXÀ, 
vocal d’història de l’IEC del Montsià i membre fundador del Grup 

d’Estudis d’Arqueologia i Història GEAH

          13h:  Taula Rodona
La distribució territorial dels poblats protohistòrics

Presentació de Comunicacions 
Es podran presentar comunicacions a qualsevol de les 
sis ponències. Terminis: s'allarga el termini de 
presentació �ns el 30 de setembre.

Comité cientí�c : Josep Valldeperez  (IEC del Montsià), Ma Teresa 
Gilisbars ( IEC del Montsià), Hadar Ayxandri  (IEC del Montsià), 
Oriol Fusté (IEC del Montsià), Ma Josep Margalef (IEC del 
Montsià) /// Comité organitzador: Institut d’Estudis Comarcals 
del Monstià.

Inscripcions al Congrés: 
Informació secretaria del congrés: 

e-mail: iecmontsia@gmail.com
tel.:  Hadar Ayxandri: 630 06 19 50,  

Josep Valldeperez: 630 83 55 59   
Institut d’Estudis Comarcals del Montsià

Avinguda de la Generalitat 70-80 (Edi�ci Arxiu)
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BUTLLETA D’INSCRIPCIÓBUTLLETA D’INSCRIPCIÓBUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

L'import de la inscripció es farà efectiu mitjançant 
transferència bancària al compte de l'Institut d'Estudis 
Comarcals del Montsià del 
Banc Sabadell   ES30 0081 0132 12 0001362440 
indicant Congrés Protohistòria i el nom de la persona. Per 
a fer efectiva la inscripció s'ha d’enviar a l'Institut 
d'Estudis Comarcals del Montsià la còpia del resguard de 
la transferència i en el cas del pagament reduït, còpia de 
l'acreditació corresponent.

Nom 

Cognoms 

Codi Postal 

Telèfon 

Correu electrònic 

General    /    10€              Reduïda     /     5€              

Modalitat d’Inscripció Modalitat d’Inscripció Modalitat d’Inscripció 

Adreça 

Localitat 

(Jubilats /Estudiants)

Estudiant Professional Altres

Des de l'organització del congrés us podem oferir la possibilitat 
de reservar el dinar del dissabte 27 d'octubre al mateix 
restaurant on anirem el grup organitzador. En aquesta cas, 
haureu d'afegir 16€ a l'import de la modalitat d'inscripció triada 
i fer la transferència amb el concepte "Inscripció congrés i dinar"

Les vostres dades identi�catives  seran tractades per  
l'Institut d'Estudis Comarcals del Montsià per a  la 
gestió de la informació que ens heu sol·licitat i d'acord 
amb el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de 
dades. No se cediran en cap cas. Teniu dret a accedir a 
les vostres dades personals i recti�car les dades 
inexactes. Així mateix, podeu presentar una reclamació 
davant una autoritat de protecció de dades.

Les actes s'editen un any després del congrés. Indica si 
les voldràs rebre, previ pagament que s'indiqui,                 
Modalitat:           (1)Paper           (2) Digital
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