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Presentac¡ó del ll¡bre
'Homensatge José G¡bert Glols'

L'acte va
comptar amb eI
Dr. Francesc
Ribot, coordina-
dor de llibre

Redaccié VALLS

E1 passat divendres
es Va presentar a I'IEV
el llibre Homenaje a José
Gibert C_lols, una publi-
cació patrocinada per la
Diputació de Granada de-
dicada a aquest il.lustre
paleontóleg vallenc.

L'acte, que va omplir
e1 claustre de Sant Roc,
va ser conduit per Ester
Fabra, que va donar la
paraula al Dr. Francesc
Ribot, coordinador de1
llibre i col.Iaborador del
Dr. Gibert durant molts
anys. També hi van in-
tervenir la Dra. Floren-
tina Sánchez Lopez, colr-
laboradora en els treballs
i estudis d'Orce i Cueva
Victoria. I va tancar l'ac-
te Mercé Gibert CIos, ger-
mana del paleontóleg.

E1 llibre es divideix
Er^: ücS aparlats temátics:
e1 primer recull textos de
familiars i amics on ens
trobem amb l'home en la
seva intimitat. Estudiós
avangat de tall humanis_
ta, afable, bon company,
disposat a col.laborar en
tot, coneixedor de mol-
tes ciéncies, espós i pare
excel .lent, amant de la
família i amb una gran
personalitat.

E1 segon tema desen-
volupa la problemática
que va sorgir a l'entorn
de la troballa d'un frag-
ment de crani humá a
Orce d'un milió i mig
d'an¡,s. Una troballa que
trencava e1s paradigmes
establerts fins llavors
i que era un repte per
a tots els científics del
moment que defensaven
l'edat dels homÍnids a
la zona europea en mig
milió d'anys i que defen-
saven una entrada per la
zona caucasiana. Gibert
va endarrerir moltíssim
les cronologies conegu-
des i va establir una nova
via d'entrada dels homi-
nids a través de l'estret
de Gibraltar. Aquests
nous paradigmes li van
portar molts problemes
que va saber resoldre i

demostrar.
En un tercer apartat,

hi trobem articles d,es-
pecialistes destacats i
coneixedors del tema
de Ia paleoantropologia
humana, un estat de la
Qüestió vist dels millors
especialistes tant estran-
gers com del paÍs.

Així signatures com
Phillip Vallentine Tobi-
as; Yves Coppens; Do-
ménec Campillo;Emili.
ano Aguirre; Francesc
Ribot Trafi; Florentina
Sánchez Lopez, i el ma-
teix fill del Josep, LluÍs
Gibert Beotas, entre al-
tres. van desenvolupant
tant els treballs det Dr.
Gibert com aportant no-
ves dades i coneixements
sobre 1a evolució huma-
na.

Josep Gibert Clols va

rebre, al llarg dels anys,
moltes condecoracions
com la Medalla Narcis
Monturiol al mérit cien-
tific de la Generalitat de
Catalunya al 2005, me-
dalla d'or de la provÍn-
cia de Granada a tÍtol
póstum concedida per
la Diputació de Granada
l'any 2Al4 i, entre molts
altres premis, medalles
i reconeixements, va
rebre el Premi Nacional
El Vallenc, modalitat de
ciéncia, l'an-v 2007. Tam-
bé se li va fer un recor-
datori-homenatge per la
Comissió d'Arqueologia
de i'IEV el maig del2016.

Seria interessant
treure de 1'oblit aquest
vallenc. que és interna-
ciona-lment reconegut i a
Valls es troba totalment
silenciat.

la Diputació de Granada i presentat a l'lEV

Present
'La Cast

Redaccié VALLS

Ahir, dijous,
bre a Ia tarda, ¿

d'actes de Casa
es va presenta
bre La Casa de,
a cárrec de l'au
la vallenca, M.
ció Minguell Ca
L'acte fou organ.
1'Associació de f
Valls, acte prese
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Moment de la presentació per Dr Francesc Ribot (coordinador). roro,r...*ool
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La Junta de Gor-ern
per 1a qual cosa s'ha op-
tat per obrrr una sesona

ques. L rrrpcril iia\,rl iÉi
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