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El grup municipal de la CUP, a
l’oposició a l’Ajuntament de Sa-
llent, recrimina a l’equip de govern
d’aquest municipi (CiU i PSC)
que no compleixi la Llei de Trans-
parència. Fonamenta aquestes
acusacions en els resultats del
darrer estudi del projecte Info-
Participa, de la UAB, que analitza
la informació que es publica als
webs de les administracions pú-
bliques.

Segons aquestes dades, l’Ajun-
tament de Sallent ha passat d’un
compliment del ,  el  a al
,  el , per la qual cosa
«suspèn en transparència» i em-
pitjora els resultats en un any. La
Llei de Transparència del 
obliga els ens locals a garantir la
transparència de la informació
pública, per mitjà d’un sistema in-
tegral d’informació i coneixement
en format electrònic. Per la seva
banda, els responsables polítics i
tècnics han de proporcionar
aquesta informació de manera
completa i sanejada. 

Per a la CUP, l’incompliment
d’aquests objectius «fa que avan-
cem cap a un poble més desin-
format i, per tant, desmobilitzat».
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La CUP de
Sallent retreu a
l’equip de govern
que no compleixi
en transparència 

Les prospeccions a la necròpoli
medieval que es va descobrir a
mitjan abril a partir d’unes obres en
un antic mas de Gaià (i que Regió
va avançar en l’edició del  d’abril)
s’han completat amb un total de 
tombes trobades. A falta d’analitzar
les restes al laboratori, els arqueò-
legs han variat les previsions sobre
l’antiguitat de la troballa, que ara si-
tuen entre els segles IX i X, i no en-
tre el X i el XIV com es pensaven al
principi.

A priori, per la forma que tenien
les tombes i per les lloses que les
cobrien, es va pensar que eren
d’una època més propera, i la ne-
cròpoli es va vincular a l’existència
d’una antiga església romànica del
segle XII i de la qual encara es
conserven els murs dins l’actual.
Però a mesura que van anar avan-

çant els treballs, i que es van trobar
més tombes i es van excavar,  tots
els indicis van apuntar cap a una
època més primerenca. «Vam anar
veient que totes les tombes eren an-
tropomorfes [amb forma humana],
que és una característica pròpia
dels segles VI a XI», explica l’ar-
queòloga que ha dirigit els tre-
balls, Tatiana Piza. I per altra ban-
da, «són excavades directament
al natural», que segons Piza, i tam-
bé és una pràctica habitual a l’alta
edat mitjana. A més, la ceràmica
trobada als estrats que cobrien les
tombes és d’entre els segles IX i XII.

Tot plegat fa pensar que aques-
tes restes serien de l’alta edat mit-
jana, i en concret es podrien situ-
ar al voltant dels segles IX i X, per
la constància que es té d’una anti-
ga església preromànica que en
aquella època hi hauria hagut a la

zona, en un indret proper a l’actu-
al església i a la del segle XII, però
no exactament al mateix lloc. «Tro-
bem més densitat de cossos com
més ens allunyem en direcció a la
rectoria i la plaça», diu Piza, i això
fa pensar que l’església preromà-
nica no era just al lloc on s’aixeca el
temple actual (del segle XVII).

De les  tombes trobades (pro-
bablement n’hi ha més en direcció
a la plaça i la rectoria, però de
moment no s’hi excavarà), n’hi ha
 que corresponen a infants aca-
bats de néixer i de Ens a uns 
anys. N’hi ha  de persones adul-
tes, i una és d’un semiadult d’uns
 anys. Piza sosté que en la histò-
ria hi ha hagut èpoques d’una ele-
vada mortalitat infantil, com podria
ser el cas, i que en aquell moment
es devia utilitzar la part del ce-
mentiri que ara s’ha excavat.

JORDI ESCUDÉ | GAIÀ

El jaciment amb part de les tombes al descobert i ja sense els cossos

ARXIU PARTICULAR

La necròpoli medieval en un
antic mas de Gaià descoberta
l’abril s’amplia a 16 tombes

La major part de les restes trobades corresponen a infants de
fins a 10 anys, i els arqueòlegs les situen entre els segles IX i X
�

Tant l’època exacta de les restes trobades, com l’edat i les possibles

patologies que presenten els individus que es van enterrar a la ne-

cròpoli medieval, es podran determinar amb més precisió amb els estudis

del carboni 14 que es faran des de la Generalitat, i dels quals no s’espe-

ren els resultats com a mínim fins d’aquí a un mes. El que han pogut ob-

servar fins ara els arqueòlegs és que dos d’aquests individus (un dels

nens i el semiadult) presentaven una microporositat a l’interior de les òr-

bites dels ulls, i també als ossos palatal i frontal. Segons Piza, això podria

ser un indicador de desnutrició, tenint en compte que aquestes micropo-

rositats normalment s’hi poden associar.  

�

Individus amb senyals de desnutrició
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