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        Tarragona a, 8 de maig 2020 
 
 
Com ja hem comunicat en anteriors correus, l’IPHES obrirà les seves portes la setmana 
vinent, de manera encara molt restringida, tres dies a la setmana i en horari de 8 a 14 
hores.  
 
Creiem que el nombre de persones que coincidiran al centre també és un aspecte a 
considerar així que hem establert un aforament màxim de 15 persones a les tres plantes 
de l’edifici, incloent àrees de recerca, administració i serveis tècnics. Això implica que és 
necessari programar els accessos per evitar superar aquest nombre o que estiguin 
concentrades en una sola planta. 
 
Demanem al personal investigador, doncs, que us poseu en contacte amb el Cap de 
Recerca, Xosé Pedro Rodríguez (xprodriguez@iphes.cat) per tal de programar amb 
antelació les vostres visites. És necessari recordar que les peticions dels estudiants de 
màster o doctorands han de ser vehiculades a través dels seus directors. 
 
En el cas de necessitar accés als laboratoris, és menester que els tècnics, personal 
investigador i estudiants, programin el seu ús contactant amb els responsables de cada 
àrea. A continuació us adjunto un llistat de laboratoris / serveis i contactes. 
 

• Arqueobotànica: Isabel Expósito (iexposito@iphes.cat) 
• Col·leccions: Nuria Ibáñez (nibanez@iphes.cat) i Edgar Téllez (etellez@iphes.cat) 
• Fauna: Palmira Saladié (psaladie@iphes.cat). 
• Fotografia: Maria Guillén (mguillen@iphes.cat) 
• Geoarqueología: Pep Vallverdú (jvallverdu@iphes.cat) i Miguel Soares 

(masoares@iphes.cat) 
• Lítica Laboratori i Sala Microscòpia: Marta Fontanals (mfontanals@iphes.cat) 
• Micropaleontologia: Mónica Fernández (mfernandez@iphes.cat) i Juan Manuel 

López (jmlopez@iphes.cat) 
• Paleoantropologia: Carlos Lorenzo (clorenzo@iphes.cat) 
• Restauració: Gala Gómez (ggomez.merino@iphes.cat) i Lucía López-Polín 

(lucia.lopezpolin@iphes.cat) 

La Isabel Expósito (iexposito@iphes.cat), com a Coordinadora de Serveis Tècnics, rebrà 
les notificacions dels responsables dels laboratoris i notificarà les peticions d’accés per 
tal de quadrar calendaris. 

La informació recollida pel Cap de Recerca, la Coordinadora de Serveis Tècnics i Gerència 
ens permetrà tenir una imatge clara de la quantitat de personal que hi ha cada dia al 
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centre. Us demanem que notifiqueu les vostres reserves el dijous anterior a la setmana 
en què hi voleu accedir.  

En el cas de la setmana vinent, com ja sabeu, l’accés al centre només serà possible el 
dimecres dia 13 i el divendres 15, ja que dilluns dia 11 està reservat per tasques 
d’organització bàsiques. En aquest cas, podreu notificar la vostra intenció d’accedir la 
setmana vinent a partir del divendres 8 i fins el dilluns 11. 

Tan bon punt les peticions rebudes superin les 15 estipulades, s’emplaçarà als usuaris a 
sol·licitar l’accés la setmana següent. 

Naturalment, i segons evolucionin les fases de desconfinament, les mesures aniran 
evolucionant cap a un model de funcionament més relaxat. 

 

Robert Sala Ramos 

Director 

 


