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Les sessions d’ahir es van
centrar sobretot en el ge-
noma dels neandertals,
l’extinció d’aquesta espè-
cie i l’ús del foc. Els 120
experts que s’han inscrit a
la convocatòria de l’IP-
HES confien poder esbri-
nar moltes de les llacunes
que queden a l’entorn de la
vida i el comportament so-
cial dels grups de neander-
tals, una espècie que va
desaparèixer a Europa fa
entre 20.000 i 25.000
anys.

Eudald Carbonell, di-
rector de l’IPHES, acom-
panyat de l’alcalde de Tar-
ragona, Josep Fèlix Ba-
llesteros, i del vicerector
de transferència i innova-
ció de la Universitat Rovi-
ra i Virgili, Josep Anton
Ferré, va donar ahir al matí
el tret de sortida a la jorna-
da científica internacional,
que té l’objectiu de posar
en comú els darrers desco-
briments sobre el món dels
neandertals i debatre el seu
paper en clau evolutiva.
Els ponents també analit-
zaran alguns «tòpics», se-
gons Carbonell, com ara el
clima en el qual van viure,
la biologia, l’antropolo-

gia, la tecnologia i la geo-
logia.

Les jornades s’allarga-
ran fins divendres al Palau
Firal i de Congressos de
Tarragona i dissabte els
participants es trasllada-
ran a l’Abric Romaní, a
Capellades (Anoia), un ja-
ciment del qual enguany

es commemora el centena-
ri del descobriment. Se-
gons Carbonell, aquest és
un jaciment clau per en-
tendre com era la vida
quotidiana dels membres
d’aquella espècie. «La in-
vestigació realitzada du-
rant aquests últims 100
anys ha convertit l’Abric

Romaní en un punt de re-
ferència indispensable a
l’hora de parlar de les po-
blacions de neandertals,
els seus comportaments de
subsistència i tot allò rela-
cionat amb el paleolític
mitjà», va assenyalar Ge-
ma Chacón, coordinadora
del congrés.

Els experts es troben a Tarragona per
aclarir els misteris sobre els neandertals

Uns 120 professionals prenen part en la jornada científica internacional organitzada per l’IPHES

Eudald Carbonell i Josep Anton Ferré, ahir, en l’inici de les jornades. / J. FERNÀNDEZ

● Com vivien els neandertals, quin era el seu
comportament social o com s’organitzaven
l’espai domèstic. Aquestes són algunes de les
qüestions que s’intenten aclarir en la jornada

● L’Institut Català d’Ar-
queologia Clàssica
(ICAC) és fins divendres
l’escenari d’una reunió
científica d’alt nivell sobre
l’estudi de la ceràmica ro-
mana a la Mediterrània oc-
cidental. És el primer cop
que aquest acte, organitzat
conjuntament amb l’Isti-
tuto per i Beni Archeologi-
ci i Monumentali (IBAM)
del Consell Nacional de
Recerca d’Itàlia, s’orga-
nitza a l’Estat espanyol.
Reuneix especialistes
d’arreu del món amb la fi-
nalitat de presentar «l’es-
tat de la qüestió» sobre els
principals tipus ceràmics
d’època romana a la Medi-
terrània occidental.
«Constitueix una ocasió
única per entrar en contac-
te directe amb alguns dels
millors especialistes ac-
tuals en la matèria», se-
gons els responsables de
l’ICAC.

CARINA FILELLA / Tarragona científica que ahir va arrencar a Tarragona,
organitzada per l’Institut Català de Paleoeco-
logia Humana i Evolució Social (IPHES). La
trobada, en què participen 120 experts proce-
dents de deu països diferents, es desenvolupa-

rà fins divendres al palau firal de Tarragona i,
com a cloenda, per dissabte s’ha organitzat
una visita a l’Abric Romaní de Capellades,
del qual enguany se celebra el centenari del
descobriment.

L’ICAC, seu
d’una reunió
científica sobre
ceràmica
romana

● El festival de música
electrònica Salou Sound
Festival, que s’havia con-
vocat per a aquest cap de
setmana, s’ha cancel·lat,
segons va informar ahir
l’organització en una nota
que va penjar al web de la
mostra. El baix nombre
d’entrades venudes fins
ara per assistir al festival,
que pretenia atraure l’in-
terès d’entre 15.000 i
20.000 espectadors,
n’hauria precipitat la can-
cel·lació, segons fonts vin-
culades a l’organització.

Salou Sound Festival
s’havia convocat per als
dies 9 i 10 d’octubre, i ha-
via estat organitzat pel
promotor Omar Salinas i
l’Ajuntament de Salou. Al

cartell hi figuraven discjò-
queis coneguts en el pano-
rama musical internacio-
nal com Johan Acquavia o
Robbie Rivera. En la pre-
sentació del Salou Sound
Festival, el 24 de setem-
bre, tant Omar Salinas
com l’alcalde de Salou,
Pere Granados, i el regidor
de Turisme, Alberto del
Hierro, explicaven que la
iniciativa havia de ser un
esdeveniment de màxima
importància per a la pro-
moció del municipi i per
allargar la temporada tu-
rística. El pressupost del
festival era de 300.000 eu-
ros. El preu de les entrades
era de 35 euros per un dia,
l’abonament de dos dies
pujava a 50 euros i el passi
VIP, a 139.

El fracàs en la venda
d’entrades fa suspendre el

Salou Sound Festival
EL PUNT / Salou

● El Festival de Teatre
Màgic, una proposta in-
èdita al país que pretén re-
ivindicar el paper de la mà-
gia i l’il·lusionisme als
teatres, torna per tercer
any a Tarragona a partir
del 10 d’octubre amb algu-
nes novetats. La principal
és que, a més dels tres tea-
tres de la ciutat –Metropol,
Sala Trono i El Magat-
zem– s’hi suma ara l’Or-
feó Canongí, a la Canonja,
que també serà l’escenari
d’espectacles de màgia.

Giro (Xavier Gironès),
premi nacional de màgia,
encetarà l’edició d’engua-
ny el 10 d’octubre, a El
Magatzem, amb l’especta-
cle Magisme, que «inclou
diverses disciplines de la

màgia: màgia de saló, mà-
gia amb objectes del pú-
blic...», segons va explicar
ahir en la presentació de la
mostra. El 16 d’octubre la
maga Teia Moner oferirà a
la Sala Trono diversos nú-
meros d’aparicions, des-
aparicions, levitacions o
manipulació de grans apa-
rells. L’endemà, al mateix
teatre, actuaran Tangordi-
tos, que barregen la màgia
amb el tango. A l’Orfeó
Canongí s’han programat
dues actuacions: el 25
d’octubre, a càrrec de la
Dama Inquieta, que pre-
sentarà el seu darrer espec-
tacle Deixa’t il·lusionar!; i
el 8 de novembre, amb la
companyia Yllana.

El mag Gerard, director
i organitzador del Festival

Teatre Màgic, actuarà al
Teatre El Magatzem el 7
de novembre, on oferirà
un muntatge que barreja
la màgia sorprenent i vi-
sual amb la comèdia.
Aquesta actuació tindrà
un caràcter solidari ja
que, segons va explicar
ahir el mateix mag, la re-
captació es destinarà al
Club Vaixell de Tarrago-
na.

I, com a cloenda de lu-
xe, el veterà Juan Tamariz
presentarà el 12 de no-
vembre, al Metropol, l’es-
pectacle Mágia Potagia,
acompanyat de la seva fi-
lla (Ana Tamariz) i de la
maga Consuelo Lorgia.

D’altra banda, cal des-
tacar que Kukuxumusu
s’ha fet càrrec del disseny
del cartell de l’edició
d’enguany del festival.

C. FILELLA / Tarragona

Juan Tamariz i els mags
Gerard i Giro, en el Festival
Teatre Màgic de Tarragona

El mag Gerard és el director del festival. / EL PUNT

● Tarragona. El govern
de la Generalitat des-
tinarà 1,4 milions
d’euros fins al 2012
per fomentar el valor
turístic de la Tàrraco
romana i consolidar
Tarragona i els muni-
cipis del conjunt ar-
queològic romà com
una destinació princi-
pal de turisme urbà i
cultural de la Mediter-
rània. Tal com ja va
anunciar El Punt, la
inversió forma part
del pla de competiti-
vitat turística de la
Tàrraco romana im-
pulsat pel Govern, per
la Secretaria d’Estat
de Turisme i per un
consorci format pel
Consell Comarcal del
Tarragonès i per tots
els municipis del con-
junt arqueològic romà
(Tarragona, Altafulla,
Constantí i Roda de
Barà) inclosos en la
declaració de patri-
moni mundial de la
Unesco. El pressupost
total d’aquest pla de
competitivitat és de
4,2 milions, repartit
entre les tres adminis-
tracions a parts iguals
i amb una durada de
quatre anualitats. Ca-
da any el govern hi
destinarà 350.000 eu-
ros. / EL PUNT

TARRAGONA
La Generalitat
destinarà 1,4
milions al foment
turístic de la
Tàrraco romana


