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L'equip de l'IPHES convida a la Diputació a
visitar les excavacions que realitza al Jaciment
arqueològic del Barranc de la Boella
Els treballs compten amb un ajut de la Diputació de
Tarragona de 12.000 euros
El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, ha visitat aquest dimarts a La Canonja
les excavacions que l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) està
realitzant al Jaciment arqueològic del Barranc de la Boella. Ho ha fet acompanyat dels
responsables de l?excavació, Josep Vallverdú i Palmira Saladié, del director i de la gerent de
l?esmentat centre de recerca, Robert Sala i Maria Targa respectivament, de l?alcalde de La
Canonja, Roc Muñoz, del tinent d'alcalde de cultura i diputat de la Diputació de Tarragona,
Salvador Ferré, i del diputat de Cultura de la Diputació, Joan Olivella.
La campanya d'excavació que l'IPHES desenvolupa enguany presenta com a novetat les
intervencions en etapes més recents de la prehistòria, com l'axelià final i musterià antic,
corresponents a les primeres comunitats neandertals d'Europa (entre fa 500.000 i 200.000 anys
abans del present) a més de continuar en cronologies més antigues del jaciment. Els treballs,
que van començar el 2 de maig i s'allargaran fins al proper dia 27, compten amb un ajut de la
Diputació de Tarragona de 12.000 euros.
En aquesta campanya al Barranc de la Boella hi pren part alumnat del Màster Erasmus Mundus
en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana que s?imparteix a la Universitat Rovira i Virgili
de Tarragona, a més d?estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), membres de
l?IPHES i del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC). A més, en aquesta ocasió,
s?han ofert places a altres alumnes d?universitats espanyoles interessats en formar-se en els
treballs de camp dedicats a l?arqueologia prehistòrica de les primeres ocupacions d?Europa.
Aquest jaciment es va descobrir a principis del segle XX, però no va ser fins l'any 1970 quan s'hi
va excavar per primera vegada. S'inclou dins d'un període de la prehistòria molt poc conegut a
les nostres comarques i també a tot el continent europeu. Aquest fet li atorga una gran
importància, ja que les excavacions que s'hi realitzen permeten conèixer, encara més, les
primeres poblacions humanes del Camp de Tarragona i el medi natural on vivien.

