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La cantata més gran convida
a somniar al Kursaal �37

L’Esclat celebra 40 anys d’una
aventura pionera a Manresa

L’ESCOLA RECORDA ELS ORÍGENS AMB UNA EXPOSICIÓ

�UN DELS TEMES MÉS
PUNYENTS QUE ES DEBATRAN
ÉS SI L’ENTITAT HA DE
DEMANAR ALS PARTITS
SOBIRANISTES QUE FORMIN
UNA LLISTA ÚNICA EN UNES
NOVES ELECCIONS GENERALS
�L’ESCENARI SERÀ EL NOU
CONGOST �7

L’ANC aplega
3.000 membres
a Manresa per
debatre el
rumb a seguir

�LA INSCRIPCIÓ PERMET
MANTENIR TOTES LES LÍNIES,
UNA DE LES QUALS ESTAVA
AMENAÇADA �12

Els defensors
dels P3 públics
de Berga
assoleixen
l’objectiu

�EL DARRER EGM CERTIFICA
LA FORTALESA DE L’EDICIÓ
TRADICIONAL I EL CREIXEMENT
DE LA DIGITAL �44

Regió7 té 41.000
lectors diaris en
paper i 14.000
a l’edició web

� La Generalitat inverteix ara el 78%
menys que abans de la crisi, xifra que
encara és pitjor al nostre territori�2-3

La inversió a
la Catalunya
Central cau
el 90%, més
que a la resta
del país

J.ESCUDÉ

� Un mas en desús que l’Ajuntament de Gaià va adquirir i estava
rehabilitant amagava en un corral per on corrien les ovelles un conjunt de
tombes medievals d’entre el segle X i el XIV, en perfecte estat �10

El passat a�ora de sorpresa
al corral d’un mas de Gaià

El nou serbi de
l’ICL garanteix
múscul i promet
versatilitat
�EL NOU FITXATGE LLUEIX
UNA FORMA FÍSICA ÒPTIMA
�EL CLUB AFIRMA QUE FEIA
TEMPS QUE EL SEGUIA PER LA
SEVA POLIVALÈNCIA �28 Musli i Jaramaz, ahir al Congost

BÀSQUET MANRESA

Viu els darrers dies de la
stacca

PERQUÈ EL DIA 18 TANQUEM PORTES...

... AL MAIG NEIX UN NOU PROJECTE

Menú exprés: 9.90 € de dimarts a divendres • Menú diari: 13.50 € de dimarts a divendres

Menú dissabte i diumenge:  22 € • Diumenge nit, dilluns tot el dia i dimarts nit tancat.

stacca stacca@stacca.cat - www.stacca.cat 
Pl. Bages, 8 Manresa - Tel. 93 874 45 08

DINAR
+

BALLB17€

‘50

Bar-Restaurant

B A L S A R E N Y

Dissabte, 16 d’abril del 2016

Reserveu la vostra taula: EL JARDINET 
Carrer Carrilet, 95 – Tel. 93 839 65 35 - BALSARENY

...amb el músic

ROSSEND
(A la mitja part del ball hi haurà berenar)
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SOCIETAT�BAGES

Imatges dels arqueòlegs treballant en les tombes del jaciment obertes fins ara

J.E.

Les obres en un antic mas en
desús de Gaià, que ara l’Ajunta-
ment vol rehabilitar, han posat al
descobert vuit tombes medievals.
Són fosses excavades a la superfí-
cie de roca que els arqueòlegs que
hi treballen situen entre els segles
X i XIV, mentre s’espera poder
analitzar les restes humanes al la-
boratori els propers dies per deta-
llar-ne la data amb més exactitud.

Les tombes s’han trobat en un
costat de la casa on 9ns fa un pa-
rell de dècades hi havia hagut un
corral d’ovelles, per bé que el mas
està deshabitat des de comença-
ment del segle XX. L’Ajuntament de
Gaià el va comprar als seus darrers
propietaris a la dècada dels , fa
 anys que el va apuntalar per
evitar-ne l’esfondrament, i no ha
estat 9ns ara que ha reunit els di-
ners per poder-lo rehabilitar. 

Les obres han permès descobrir
les tombes, que s’han trobat per ca-
sualitat, tenint en compte que se’n
desconeixia l’existència. Se n’han
localitzat vuit, tot i que no es des-
carta que n’hi hagi alguna més, i les
tres que s’han obert 9ns ara con-
serven les restes humanes. Un
dels individus hauria mort als  o
 anys, n’hi ha un altre que tenia
uns  o  anys, i un adult «que
semblaria ser força gran, tot i que

l’edat s’ha d’a9nar al laboratori»,
segons ha explicat la directora de
l’excavació en què treballen tres ar-
queòlegs, Tatiana Piza.

Totes les tombes són orientades
d’est a oest (que és la manera com
s’excavaven a l’edat mitjana). Per la
forma que tenen i per la seva ti-
pologia amb lloses, se situarien en-
tre els segles X i XIV, sosté Piza, tot
i que la data es podrà concretar
amb més exactitud quan s’hagin
obert totes, «amb l’anàlisi del car-
boni , o si trobem alguna peça de
ceràmica que ens pugui donar
una cronologia més aproxima-
da», afegeix. De ceràmica se n’ha
trobat algun fragment, «però és de
rebliment, de manera que la seva
cronologia no està directament
associada a la cronologia de la
mort». 

L’equip d’arqueòlegs vincula les
tombes trobades a una antiga es-
glésia situada a pocs metres. Pos-
siblement, es tractaria d’una es-
glésia romànica del segle XII de la
qual es conserven uns murs dins
de l’actual (que és del segle XVII),
tot i que no es descarta l’associa-
ció d’aquesta necròpoli a un tem-
ple preromànic del segle X que
també hi hauria hagut just a sota
de l’actual «o molt a la vora», i del
qual es té documentació però no
es conserva cap resta.  

JORDI ESCUDÉ | GAIÀ

Unes obres en un
antic mas de Gaià
treuen vuit tombes
medievals a la llum

Els arqueòlegs que treballen al jaciment situen
les restes humanes entre els segles X i XIV, i les
vinculen a l’àmbit d’una antiga església  

�

L’Ajuntament de Santpedor ha
tancat l’exercici pressupostari del
 amb un romanent positiu
de tresoreria de .., euros,
. més que l’exercici anterior,
segons han informat fonts muni-
cipals. Amb aquest resultat, «el
més elevat de la història», el con-
sistori manté la línia de resultats
encetada en els darrers anys i que,
en aquesta ocasió, ha estat possi-
ble «especialment gràcies a l’esforç

realitzat en la contenció de des-
peses».

Aquesta és la dada més rellevant
de la liquidació pressupostària
corresponent al  que la regi-
dora d’Hisenda, Judit Raja, va ex-
posar durant el darrer ple muni-
cipal ordinari. Raja va posar en re-
lleu que «els bons resultats» de la
liquidació pressupostària del dar-
rer exercici «són fruit de la reduc-
ció de les despeses corrents». En-
tre d’altres, va destacar com a
exemples la xifra de . euros
d’estalvi en energia i gas, en repa-
racions i conservació. La regidora
d’Hisenda també va explicar que
hi ha hagut una reducció del 
dels interessos de préstecs, i l’es-
talvi registrat en l’apartat de sub-

vencions, amb . euros que
no s’han gastat de la partida de
despesa que s’havia previst per 9-
nançar les places residencials, grà-
cies a l’adjudicació de les noves
prestacions per part de la Gene-
ralitat. 

La titular d’Hisenda va exposar
que  aquesta reducció de despesa
9xa ha estat possible «via con-
tractació i agrupant despeses». En
la mateixa línia, l’alcalde Xavier Co-
dina va tancar aquest punt reite-
rant «l’esforç i el rigor de l’àrea eco-
nomico9nancera de l’Ajuntament,
garantint una bona administració
dels recursos amb l’únic objectiu
d’augmentar la nostra capacitat
d’inversió i de poder treballar en
nous projectes».

REDACCIÓ | SANTPEDOR

L’equip de govern
atribueix el resultat,
sobretot, a la reducció de 
la despesa fixa

�

Santpedor tanca el pressupost del 2015
en positiu amb 1,5 milions d’euros 

INFORMACIÓ PÚBLICA APROVACIÓ DE “L’ORDENANÇA DEL PREU PÚBLIC PER L’ASSISTÈNCIA AL XIX 
SIMPOSI SOBRE L’ENSENYAMENT DE LA GEOLOGIA DE L’11 AL 16 DE JULIOL DE 2016 ORGANITZAT 
PEL PARC GEOLÒGIC I MINER DE LA CATALUNYA CENTRAL” 

Es fa públic, per a coneixement general, que el ple del Consell Comarcal del Bages, en sessió celebrada el 
dia 25 de gener de 2016, va provar inicialment l’Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a 
l’assistència al XIX Simposi sobre l’ensenyament de la geologia de l’11 al 16 de juliol de 2016, organitzat 
pel Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central.

Atès que durant el termini d’informació pública a què ha estat sotmès l’expedient, mitjançant anunci 
publicat al Butlletí Oficial de  la Província de Barcelona de 22 de febrer de 2016 i al tauler d’anuncis de la 
Corporació, no s’ha formulat cap reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial ha esdevingut 
definitiu.

Així mateix es fa públic, el text íntegre de l’Ordenança del preu públic per a l’assistència al XIX Simposi 
sobre l’ensenyament de la geologia de l’11 al 16 de juliol de 2016, organitzat pel Parc Geològic i Miner de 
la Catalunya Central, ha estat publicat al BOPB de l'11 d’abril de 2016.

L’aprovat és una disposició administrativa general, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnada per 
mitjà de recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Tanmateix, els legitimats activament podran 
interposar qualsevol recurs ajustat a dret.

El president,
Agustí Comas i Guitó

Manresa, 12 d’abril de 2016
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