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Igualada recupera
l’exhibició de cinema
després de dos anys
SALA · L’auditori de l’Ateneu
Igualadí serà condicionat per
l’Ajuntament i la Diputació perquè
hi hagi oferta cinematogràfica
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CULTURA

PASSIS · Des del tancament
dels Kursal, el 2014, només
funcionen els del municipi veí,
a Santa Margarida de Montbui

Tradicions
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CULTURA

La mà d’un dels gegants que s’ha fet malbé ■ GDA

Campanya per refer
en Mateu i la Maria
Els gegants de l’Ametlla de Merola es
fan malbé pel vent i busquen recursos
Serveis
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Vic descarta lavabos als
pàrquings subterranis
És una proposta d’ERC, que pretenia
així suplir un dèficit històric a la ciutat
Un dels cossos que s’han localitzat en les deu tombes medievals descobertes al nucli de Gaià ■ CARMINA OLIVERAS

Solidaritat

Sepulcres fets a mida

La voluntària retinguda
a Grècia torna a casa
P24

El barri antic de Manresa,
camí de la revitalització
Es crea L’Antic, una nova
associació que aposta
per reactivar la zona

Es vol trencar estigmes
i recuperar l’activitat
comercial i social

Sant Jordi és la data
escollida per engegar els
esdeveniments previstos

180134-1123001w

Troben a Gaià deu tombes excavades a la roca amb la forma del cos
SOCIETAT
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Actualment, unes 300 persones viuen a l’Ametlla de
Merola, una petita colònia situada al terme municipal
de Puig-reig, al Berguedà. El nucli no destaca ni de bon
tros per la seva grandària ni per la seva densitat de població, però sí que ho fa per la seva implicació en iniciatives culturals de tota mena. És, sens dubte, un dels
grans tresors culturals de Puig-reig i de la comarca.

Culturalment
exemplars
Marc Canturri

Uns pastorets coneguts arreu de Catalunya, una colla
gegantera que l’any passat va fer 25 anys i un teatre
amb una programació estable en són el pal de paller.
Ara, els gegants necessiten una reparació i l’Ametlla,
delicada econòmicament però tenaç i convençuda
de la seva força cultural, ha trobat la manera de cobrir-ne la despesa. N’hi ha per treure’s el barret.
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perfectament delimitada i en
forma antropomorfa”.
A l’inici de l’excavació, recorda Piza, “no ho vam poder
veure perquè les primeres que
vam trobar tenien les parets
esllavissades, però totes les següents que han anat sortint
són ja totalment antropomorfes, i a més molt ben marcades
i excavades a la roca natural, i
això és el que ens dóna aquesta
cronologia bastant antiga, que
aniria del segle VI fins al X”.

Una de les deu tombes que s’han localitzat al nucli de Gaià; totes estan excavades a la roca, resseguint la forma del cos humà ■ CARMINA OLIVERAS

Gaià data el seu origen

TROBALLA· Les obres en un antic mas han destapat deu tombes antropomorfes que podrien
ser del segle VI ESTUDI · L’anàlisi dels esquelets permetrà saber si tenen relació amb l’església
Carmina Oliveras / TLB
GAIÀ

U

nes obres en un antic
mas de Gaià –que
l’Ajuntament està rehabilitant– han fet sortir
a la llum deu tombes antropomorfes amb els seus esquelets
que, segons els estudis preliminars, estarien datades entre els

segles VI i X. Tatiana Piza, arqueòloga directora de l’excavació –de l’empresa Arqueòlegs.cat–, explicava ahir que la
primera pista la va donar un canal que es va descobrir fora del
mas, que al seu dia es va construir reutilitzant lloses d’antigues tombes.
A continuació, i sota el control de l’equip d’arqueòlegs, les

màquines van entrar dins l’àmbit d’actuació per fer el rebaixament de la superfície “i va ser
quan es va escapçar la primera
tomba”. Els enterraments localitzats “eren de llosa i d’entrada
solen ser del segle X al XIV”. La
datació, però, s’ha pogut afinar
a mesura que ha continuat l’excavació, ja que s’ha constatat
que totes són antropomorfes.

Es tracta d’un tipus de tombes que s’excavaven a la roca
resseguint la forma humana
del cos. No n’hi ha cap d’igual:
les de nens –la meitat– són
més petites i les d’adults, més
allargades. Fins i tot n’hi ha
una, que Piza just excavava
ahir, “d’un perinatal, mort en
el moment del part, molt petitó, i tot i així també té la fossa

L’ou o la gallina?
Què va ser primer, l’ou o la gallina? O, en aquest cas, el cementiri que s’ha localitzat o el temple més primari que hi ha just al
costat, del segle X? L’arqueòloga relata que “tot això era una
zona de conreu de vinya i estava
plena de masos isolats que segurament tenien un punt on reunir-se, on enterrar”. Per tant,
“és possible que abans que hi
hagués el temple ja hi hagués
un lloc de ritual”.
Per esbrinar-ho, caldrà esperar l’estudi de carboni 14 que
s’ha encarregat de tots els esquelets, que permetrà afinar del
tot la datació.
Pere Santamaria, arquitecte
de l’obra, va avançar ahir que el
centre d’interpretació que albergarà el mas –que precisament estarà dedicat a la història i a l’activitat agrícola, forestal i ramadera de Gaià– dedicarà un espai a una troballa que es
posa com l’anell al dit al futur
equipament, ja que “ens apropa
als orígens de Gaià”, un municipi de masos disseminats amb
un petit nucli que –tot ho apunta– s’hauria començat a gestar
pels voltants del segle X. ■

La CUP vol que Manresa
desobeeixi l’Audiencia
Carmina Oliveras / TLB
MANRESA

La CUP de Manresa, principal grup a l’oposició, vol
que l’Ajuntament de Manresa “prengui partit a favor de la desobediència a
l’Estat espanyol per
l’ofensiva judicial que ha
iniciat l’Audiencia Nacional contra els ajunta-

ments que van aprovar
mocions a favor de la declaració de ruptura del
Parlament”.
Amb aquest objectiu, el
grup entrarà una moció a
la sessió ordinària de demà per “refermar que el
ple està sotmès a la voluntat popular emanada de la
ciutadania i que no col·laborarà en la persecució de

persones escollides democràticament per exercir
les seves obligacions”.
Manresa va ser el primer municipi del Bages
que va rebre el requeriment de l’Audiencia. Darrere seu, també van caure
Sallent, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Fruitós de
Bages, Santpedor i Sant
Vicenç de Castellet. L’úl-

tim ha estat Navarcles,
que ha rebut la citació fa
quatre dies.

El regidor manresà de la CUP Jordi Masdeu (dempeus, el segon
per l’esquerra) donant suport a l’alcaldessa de Berga ■ C.M.

Salut sexual
La CUP també presentarà
una moció “per millorar el
suport que reben les joves
a l’inici del cicle menstrual”. El grup no vol que
“siguin les empreses privades les que facin els tallers sobre menstruació” i
demana que en aquestes
sessions “s’hi incloguin
mètodes alternatius de recollida de sagnat més saludables: copes menstruals,
compreses de roba i esponges marines”. ■

