
ELS ROMANS ENS VISITEN. JORNADES DE RECREACIÓ HISTÒRICA ROMANA 
Amposta 1 i 2 de març de 2013 
Lloc: Institut Ramon Berenguer IV, Plaça del Mercat i Museu de les Terres de l’Ebre 
Informació: www.museuterresebre.cat 977 702 954 
Organitza: Institut Ramon Berenguer IV, Ajuntament d'Amposta, Museu de les Terres de 
l'Ebre, Antena del Coneixement de l’URV a Amposta 
Col·labora: Legio VII Gemina de TARRACO VIVA 
 
En el marc de les Jornades de recreació històrica romana els propers dies 1 i 2 de 
març podrem gaudir a Amposta de diferents activitats (visita, exposició, conferència, 
recreació històrica, etc.) al voltant de la temàtica romana. Presentem aquestes 
jornades quan fa 2230 anys que es va produir la batalla de les boques de l’Ebre (217 
aC), que dona la victòria als romans i consolidà el seu control del territori al nord del riu 
i debilità el poder cartaginès, iniciant-se l’ascens de la supremacia romana a la 
mediterrània.  
 
Portes obertes i visita dels Centres d'Ensenyament d'Amposta a l'àmbit de món 
romà de l'exposició permanent del Museu de les Terres de l'Ebre 
Museu de les Terres de l’Ebre 
Dia 1 de març de 2013 
De 9 a 14 h.  
Activitat gratuïta 
Reserva prèvia tel. 977- 70 29 54 
Visita a l’àmbit de món romà de l’exposició permanent “Les Terres de l’Ebre: de la 
Prehistòria a l’Edat Mitjana” al Museu de les Terres de l’Ebre. L’exposició ens mostra 
l’evolució del poblament al tram final de l’Ebre a partir dels testimonis materials i els 
resultats d’anys de recerca arqueològica. La visita ens endinsarà en l’hàbitat, 
l’economia, la societat, el comerç, el món funerari, etc. del període romà a les nostres 
terres. El recorregut parteix de l’establiment de l’administració i la cultura romana a la 
vall de l’Ebre, que serà colonitzada per una densa xarxa d’assentaments rurals 
dispersos organitzats a partir de la ciutat de Dertosa.   
 
Conferència  “La batalla de les boques de l’Ebre. Les legions romanes i el 
campament de Nova Classis” a càrrec del Dr. Jaume Noguera 
Sala d’Actes de l’Institut Ramón Berenguer IV 
Dia 1 de març de 2013 
A les 19 h.  
Activitat gratuïta 
Al llarg de l’antiguitat, el riu Ebre fou l’artèria que comunicava i vertebrava tot el territori. Al 
segle III aC el canvi en l’equilibri de poders a la Mediterrània, amb l’inici de la 
supremacia romana i la pèrdua de poder dels cartaginesos, situarà l’Ebre en el centre 
del conflicte, en ser reconegut en els tractats com a límit de les respectives àrees 
d’influència. En aquest escenari durant la II Guerra Púnica (218-202 aC) es produiran 
dos enfrontaments de gran repercussió per als romans: La batalla naval de les boques 
de l’Ebre (217 aC) i la batalla d’Hibera (216 aC). Desprès de la primera batalla els 
romans varen instal·lar en la zona de La Palma (l’Aldea) el campament de Nova 
Classis. En els darrers anys s’ha produït una important recerca arqueològica per 
localitzar aquest campament.  
 
Jornada de recreació històrica romana a càrrec de la Legio VII Gemina de 
TARRACO VIVA 
Institut Ramon Berenguer IV 
Dia 2 de març de 2013 
Activitat gratuïta 
9h. Muntatge del castra (campament) al patí de l’Institut 
11,30 h Visites guiades al campament 
12,30 h Desfilada de la legió des de l’Institut fins a la plaça del Mercat 
13,30 h Demostració d’armament, tàctiques i funcionament d’una unitat de legionaris 
d’Hispània a l’Institut. 


