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Els investigadors de l’Institut Ca·
talà de Paleoecologia Humana 
i Evolució Social (IPHES· CER·
CA) han trobat noves restes de 
mamut, concretament ossos 
llargs, i la mandíbula d’un tigre 
de dents de sabre d’un milió 
danys al jaciment de la Boella, a 
la Canonja. És la primera vegada 
que es recuperen restes faunísti·
ques d’aquest tipus d’espècie en 
aquest barranc. Això contribueix 
a obrir noves perspectives de 
recerca que permetran establir 
quina relació de competència 
tenien aquests homínids amb 
aquests grans carnívors. La 16a 
campanya d’excavació arqueo·
lògica també ha permès ampliar 
el conjunt d’eines lítiques i recu·
perar abundants restes de fauna. 
Els treballs s’han fet aquest se·
tembre i hi han participat unes 
50 persones. 

L’objectiu de la campanya 
d’aquest any ha estat continu·
ar amb els treballs d’excavació 
en extensió en els sectors de la 
Cala 1 i la Mina. En excavacions 
anteriors, ja s’havien recuperat 
restes de mamut a la zona de la 
Cala 1. En concret, restes d’un 
mamut escorxat pels humans 
del plistocè inferior ara fa 1 milió 
d’anys. També s’havia trobat una 
gran quantitat d’eines de pedra, 
les quals representen les evidèn·
cies més antigues a Europa de 
la cultura acheuliana, conegu·

da també com a destrals de mà. 
Aquestes són el testimoni de les 
dispersions humanes més anti·
gues registrades fora d’Àfrica. 

Enguany, els treballs d’excava·
ció a la Cala 1 han permès ampli·
ar el registre lític amb abundants 
eines de pedra fetes principal·
ment de sílex. Els investigadors 
apunten que és «molt probable» 
que aquestes eines estiguin rela·
cionades amb els treballs escor·
xament d’un mamut, del qual es 
van començar a trobar restes els 

anys 2007 i 2018. 
En el cas de la Mina, s’han 

continuat amb els treballs d’ex·
cavació en extensió d’una àrea 
aproximada d’uns 300 metres 
quadrats i s’ha entrat en el sostre 
anomenat nivell 2. Aquest nivell 
és «singular perquè és el més 
ric» dels que s’han registrat en el 
barranc de la Boella, segons els 

sondejos fets anteriorment. Tot i 
que encara no s’ha assolit la part 
més rica d’aquest dipòsit, s’han 
recuperat moltes eines de pedra, 
d’entre les quals destaca un pic 
fet d’esquist. 

De fet, és la primera vegada 
que es documenta aquest tipus 
d’eina en el jaciment i, això, in·
diquen els experts, permetrà a 
l’equip investigador conèixer, en 
profunditat, la diversitat tecno·
lògica d’aquest grup d’homínids 
de prop d’un milió d’anys. I és 
que el jaciment s’està consti·
tuint una «col·lecció formidable 
d’eines i restes lítiques de gran 
singularitat no només per la seva 
antiguitat sinó també per la seva 
bona conservació». 

També en el sector de la Mina 
s’ha trobat la mandíbula d’un 
tigre de dents de sabre. És el pri·
mer cop que es recuperen restes 
d’aquest tipus d’espècie a la Bo·
ella. S’han extret noves restes 
de mamut, concretament ossos 
llargs, que es troben al laboratori 
de l’IPHES·CERCA per a la seva 
preparació pel posterior estudi. 

En la intervenció, hi han par·
ticipat unes 50 persones, de les 
quals 20 són investigadors. Tam·
bé hi han col·laborat estudiants 
de grau i de màster de diferents 
universitats catalanes i espanyo·
les, així com investigadors del 
Museu de Ciències Naturals de 
Madrid i del Museu d’Història 
Natural de París.

En la intervenció, hi 
han participat unes 50 
persones, de les quals 20 
són investigadors
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Troben noves restes de mamuts i 
tigres d’un milió d’anys a la Boella
Les excavacions d’enguany permeten ampliar el conjunt d’eines lítiques i recuperar abundants restes de fauna
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Els membres de l’equip de l’IPHES treballant el jaciment de la Boella.

Redacció
A Cunit, els usuaris de la bici·
cleta compten, des de fa uns 
mesos, amb un aparcament co·
bert, segur i gratuït: el Bicibuc. 
La iniciativa va comptar amb la 
col·laboració de la Diputació de 
Tarragona, que hi ha destinat un 
total de 16.819 euros. Per aques·

ta raó, la presidenta de la Dipu·
tació, Noemí Llauradó va fer ahir 
una visita institucional al mu·
nicipi, on va conèixer el Bicibuc 
situat al costat del poliesportiu 
municipal, que consta de 12 
aparcaments independents per 
a bicicletes. La visita va comptar 
amb la participació de l’alcalde 

de Cunit, Jaume Casañas i de 
diversos membres de la corpo·
ració municipal. Durant la visita, 
Llauradó va celebrar l’impuls 
d’iniciatives com la del Bicibuc, 
que tenen com a objectiu impul·
sar la mobilitat sostenible. 

Després de visitar l’aparca·
ment, la presidenta de la Dipu·

tació va conèixer altres projectes 
d’interès per al municipi, com 
el Centre de Negocis, un equi·
pament municipal que funcio·
narà com a espai de coworking 
que entrarà en funcionament 
a finals d’any i per a la creació 
del qual s’ha sol·licitat la col·
laboració de la Diputació. 
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La Diputació impulsa nous equipaments i 
serveis per als ciutadans de Cunit
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La presidenta va visitar ahir el nou aparcament de bicicletes cobert, el ‘Bicibuc’

Noemí Llauradó en la seva visita a Cunit, ahir.

La trobada solidària 
‘Fent Amics’ de Down 
Catalunya torna a 
Port Aventura Park

Torna a Port Aventura Park 
una nova edició, la vuitena, 
de la tan esperada jornada 
solidària Fent Amics de Down 
Catalunya, de la qual l’enti·
tat Down Tarragona forma 
part. El dissabte 8 d’octubre 
hi haurà una trobada lúdica 
i de convivència amb famili·
ars i amics que està oberta a 
tothom. Enguany, sense cap 
mena de restricció per la pan·
dèmia, l’objectiu és superar el 
nombre de 5.500 persones que 
l’any passat es van donar cita 
al parc temàtic tarragoní. En 
aquesta ocasió, el preu de l’en·
trada és de 25 euros en venda 
anticipada. Una part d’aquesta 
recaptació anirà destinada a 
ajudar a finançar les múltiples 
activitats socials i formatives 
de Down Tarragona, Down 
Catalunya i de les altres enti·
tats que hi formen part. L’es·
pectacle inaugural, que inclou 
diferents actuacions, serà 
presentat per la jove Caterina 
Moretti i Vador Lladó. Moretti 
és una noia amb síndrome de 
Down, de l’associació Aura 
Fundació, de Barcelona, que té 
un canal a YouTube en el que 
es fa dir Lacate, i que està molt 
present en xarxes socials. Lla·
dó és periodista, presentador 
de programes a la ràdio i a la 
televisió, i escriptor. Actual·
ment, treballa a Mediapro i 
un dels seus espais amb més 
éxit va ser el divertit Fricandó 
Matiner a RAC105. També ha 
treballat a Flaix FM i TV3, i ha 
escrit llibres com El secret del 
gintònic, El secret del vodka i 
Menjar-se el món. Redacció


