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Informació Institucional 
 
1. L’IPHES – Missió i funcions 
 
L'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) és una institució 
interdisciplinària que promou la investigació avançada, l'educació i la transferència de 
coneixements i el compromís social de la ciència. Per tant creuem diferents camps de la ciència 
(Humanitats i Ciències Socials, però també Geociències i Biociències) per aplicar-los en l'estudi 
de l'Evolució Humana i Social. El nostre objectiu és promoure un coneixement immediat, tant 
sobre les espècies humanes antigues, com en l'ésser humà actual. 
 
El nostre equip està format per investigadors, tècnics i personal administratiu amb diversos 
perfils científics, orígens i nacionalitats, i som reconeguts per la quantitat i la qualitat de les 
nostres publicacions científiques. 
 
L’IPHES va ser creat el desembre de 2014 com a una fundació sense ànims de lucre com a 
iniciativa de la Generalitat de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l’Ajuntament de 
Tarragona. 
 
El objectius fundacionals son: 
 

 L’estudi dels canvis i transformacions en evolució humana i el comportament a través 
del treball de camp, laboratori d’anàlisi i la recerca. 

 El desenvolupament i aplicació del pensament i l’acció científica, basat en la evolució 
constant de la història humana i en les interaccions entre l’espècie humana i el seu 
entorn. 

 Desenvolupament de conceptes i models evolutius, basat en el coneixement de les 
espècies, aplicat directament a la societat.  

 Per tal de complir amb els objectius fundacionals, l’IPHES participa en tres línies de 
treball: la recerca, la formació i la prospectiva. 

 Col·laborar amb altres institucions, universitats i centres de recerca, a nivell 
internacional. 

 
Financem la nostra activitat a través de la combinació de fons i inversions  d’institucions 
públiques, projectes competitius, donacions i serveis que oferim al sector privat, principalmet en 
base a la experiència (patrimoni cultural, sostenibilitat, direcció, multi-media, etc). 
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