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L’IPHES present a la Setmana de la Ciència 
organitzant jornades de portes obertes, exposicions, 
xerrades i tallers  
 
De l’11 al 20 de novembre es duu a terme la 27a edició de la Setmana de la 
Ciència a Catalunya 

 

Tarragona, 18 de novembre de 2022. En el marc de la Setmana de la Ciència s’han 
organitzat un munt d’activitats de disseminació de la ciència arreu del nostre territori: 
jornades de portes obertes, activitats virtuals, exposicions, tallers científics..., una 
gran oferta científica a l’abast de tothom! 

La Setmana de la Ciència, organitzada per la Fundació Catalana per a la Recerca i 
la Innovacó, s’adreça a tots els públics i té com a objectius fonamentals apropar la 
ciència i la tecnologia a la ciutadania i fomentar les vocacions científiques entre els 
més joves. 

Per a l’edició d’enguany proposem com a fil conductor la innovació i el 
coneixement local com a motor de creixement, posant en valor els actius en 
innovació i ciència que hi ha arreu del país.  

Un any més, l’IPHES-CERCA participa activament de la Setmana de la Ciència 
organitzant un conjunt d’activitats destinades a apropar l’arqueologia i la Prehistòria 
a la ciutadania i organitzant tallers i xerrades en els instituts del territori per tal de 
fomentar les vocacions científiques entre els més joves. 

 

Més de 200 persones a la jornada de portes obertes a la Boella 

 

El tret de sortida d’aquest conjunt d’activitats va ser el passat dissabte 12 de 
novembre amb una jornada de portes obertes al jaciment del Barranc de la 
Boella (la Canonja). Amb dues sessions, una a les 10h i una altra a les 12h, més de 
200 persones, especialment famílies, van poder gaudir de les explicacions per part 
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dels responsables de les excavacions i van conèixer de primera mà una bona part 
dels materials arqueopaleontològics recuperats en aquest jaciment durant les 
darreres campanyes.  

 

 
Imatge de la jornada de portes obertes al jaciment del Barranc de la Boella (la 
Canonja) amb la codirectora de l’excavació, la Dra. Palmira Saladié, mostrant restes 
de fauna recuperades en el jaciment. Foto: Isabel Cáceres/IPHES 

 

 
Els participants de les jornades van poder gaudir també de l’explicació del Dr. 
Andreu Ollé sobre les eines prehistòriques que utilitzaven els homínids del Barranc 
de la Boella fa prop d’1 milió d’anys. Foto: Isabel Cáceres/IPHES 
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Exposició i xerrada a l’Institut Collblanc de la Canonja 

 

També en el marc de la Setmana de la Ciència, l’IPHES i l’Institut de Collblanc de la 
Canonja han organitzat una sèrie d’activitats relacionades amb el jaciment del 
Barranc de la Boella.  

Per una banda, s’ha instal·lat en el hall d’aquest centre educatiu l’exposició 
itinerant “Evolució paleoambiental i poblament prehistòric a les conques dels 
rius Francolí, Gaià, Siurana i rieres del Camp de Tarragona”. Organitzada 
l’IPHES-CERCA i finançada en el marc de les subvencions per a projectes 
quadriennals de recerca en arqueologia i paleontologia que concedeix el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, presenta les principals 
aportacions científiques obtingudes a l’entorn de les conques dels rius Francolí, 
Gaià, Siurana i rieres del Camp de Tarragona durant els treballs de recerca realitzats 
per l’IPHES. 

 

 
Imatge de l’exposició instal·lada a l’Institut Collblanc de la Canonja fins el 25 de 
novembre. Foto: Marta Fontanals/IPHES 

 

L’exposició que estarà instal·lada fins el proper 25 de novembre, està formada per 
11 plafons organitzats en aquests àmbits temàtics: història del projecte 
d’investigació, geomorfologia i geocronologia del territori estudiat, els recursos i el 
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paleoambient, el primer poblament humà, les darreres societats caçadores i 
recol·lectores, les comunitats agrícoles i ramaderes, l’art moble i els ornaments i l’art 
rupestre. 

Per altra banda, en el marc de l’exposició itinerant, el Dr. Antoni Pineda, investigador 
de la Universidad Complutense de Madrid i associat a l’IPHES-CERCA va oferir la 
xerrada sota el títol “El Barranc de la Boella de la Canonja: interpretació de la 
vida de les societats prehistòriques de fa un milió d'anys” per a una cinquantena 
d’alumnes de l’itinerari científic de 4rt d’ESO de l’Institut Collblanc de la Canonja. En 
aquesta xerrada, l’investigador, que forma part de l’equip de recerca del jaciment de 
la Boella, va fer un repàs de les principals aportacions del jaciment pel coneixement 
de les societats caçadores i recol·lectores que varen ocupar aquest territori durant la 
prehistòria. 

 

 
L’investigador Antoni Pineda en el transcurs de la seva xerrada sobre el jaciment de 
la Boella a l’Institut Collblanc de la Canonja. Foto: Institut Collblanc 

 

 

Participació taula rodona a Tarragona Ràdio 

 

Ahir dijous 17 de novembre, en el marc de la Setmana de la Ciència, la Maria Targa, 
gerent de l’IPHES-CERCA, va participar en una edició especial en directe del 
programa Blau de Prússia que organitza Tarragona Ràdio juntament amb l’Institut 
Català d’Investigació Química. En el programa, conduït pel periodista Josep Sunyé, 
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hi varen participar, entre d’altres, el secretari general de Recerca i Universitats, Sr. 
Joaquim Nin, el rector de la Universitat Rovira i Virgili, el Dr. Josep Pallarès, l’alcalde 
de Tarragona, el Sr. Pau Ricomà, el director del CERCA, el Dr. Lluís Rovira, així com 
representants dels diferents centres de recerca del territori com el director de l’Institut 
Català d’Arqueologia Clàssica, el Dr. Josep Maria Palet, el director de l’Institut 
d’Investigació Sanitària Pere Virgili, el Dr. Joan Josep Vendrell i el director de 
l’Institut Català d’Investigació Química, el Dr. Emilio Palomares. Sens dubte va ser 
una molt bona oportunitat per posar en comú el gran potencial de coneixement i de 
recerca que ofereix el nostre territori i que ha de permetre encarar els reptes de futur.  

 

 
Maria Targa, gerent de l’IPHES-CERCA participant a la taula rodona organitzada per 
Tarragona Ràdio i l’ICIQ. Foto: l’ICIQ 

 

 

Taller d’evolució humana a l’IPHES-CERCA 

 

Avui divendres 19 de novembre, un grup d’estudiants de 1r de Batxillerat de l’Institut 
Compte de Rius de Tarragona han visitat les instal·lacions de l’IPHES-CERCA 
acompanyats per la Marta Fontanals, de l’àrea de transferència i la Dra. Marina 
Lozano, investigadora del centre.  

A banda de conèixer de primera mà algunes de les instal.lacions i laboratoris del 
centre, el grup ha gaudit d’un taller d’evolució humana en el qual, la Dra. Marina 



  
 
 

Comunicació IPHES 
c-e: comunicacio@iphes.cat 

Telèfon: 607 981 250 
Zona Educacional 4. Campus Sescelades URV (Edifici W3)  

43007,	Tarragona	

Lozano ha fet un repàs de les principals fites de l’evolució humana, mostrant 
rèpliques de les diferents espècies d’homínids, les seves particularitats físiques i 
culturals així com curiositats relacionades amb la seva dentició, àrea d’expertesa de 
la investigadora. Alhora, l’alumnat han pogut conèixer també com treballen els 
investigadors/es del centre i quins són els processos de treball d’anàlisi d’aquestes 
restes per tal d’extreure’n la màxima informació possible i així poder interpretar i 
reconstruir el passat.  

 

 
La Dr. Marina Lozano desenvolupant el seu taller sobre l’evolució humana aquest 
matí a les instal·lacions de l’IPHES-CERCA. Foto: Maria D. Guillén 

 

 

Visita al jaciment de l’Abric Romaní de Capellades 

 

Aquest conjunt d’activitats organitzades per l’IPHES-CERCA en el marc de la 
Setmana de la Ciència es tancarà aquest proper dissabte 19 de novembre amb una 
visita guiada en el jaciment de l’Abric Romaní de Capellades. Aquesta activitat, 
organitzada per l’ajuntament de la Canonja, pretén acostar aquests dos municipis 
que comparteixen una relació molt estreta amb l’IPHES-CERCA amb els seus 
respectius jaciments arqueològics. 

 

 

  


