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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
JORDI ESCUDÉ | GAIÀ

Les obres en un antic mas en
desús de Gaià, que ara l’Ajuntament vol rehabilitar, han posat al
descobert vuit tombes medievals.
Són fosses excavades a la superfície de roca que els arqueòlegs que
hi treballen situen entre els segles
X i XIV, mentre s’espera poder
analitzar les restes humanes al laboratori els propers dies per detallar-ne la data amb més exactitud.
Les tombes s’han trobat en un
costat de la casa on fins fa un parell de dècades hi havia hagut un
corral d’ovelles, per bé que el mas
està deshabitat des de començament 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 fins ara que ha reunit els diners per poder-lo rehabilitar.
Les obres han permès descobrir
les tombes, que s’han trobat per casualitat, tenint en compte que se’n
desconeixia l’existència. Se n’han
localitzat vuit, tot i que no es descarta que n’hi hagi alguna més, i les
tres que s’han obert fins ara conserven 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’afinar al laboratori»,
segons ha explicat la directora de
l’excavació en què treballen tres arqueòlegs, 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 tipologia amb lloses, se situarien entre 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 carboni , o si trobem alguna peça de
ceràmica que ens pugui donar
una cronologia més aproximada», 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 església situada a pocs metres. Possiblement, es tractaria d’una església 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’associació d’aquesta necròpoli a un temple 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.

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

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

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

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 municipals. Amb aquest resultat, «el
més elevat de la història», el consistori manté la línia de resultats
encetada en els darrers anys i que,
en aquesta ocasió, ha estat possible «especialment gràcies a l’esforç

realitzat en la contenció de despeses».
Aquesta és la dada més rellevant
de la liquidació pressupostària
corresponent al  que la regidora d’Hisenda, Judit Raja, va exposar durant el darrer ple municipal ordinari. Raja va posar en relleu que «els bons resultats» de la
liquidació pressupostària del darrer exercici «són fruit de la reducció de les despeses corrents». Entre d’altres, va destacar com a
exemples la xifra de . euros
d’estalvi en energia i gas, en reparacions i conservació. La regidora
d’Hisenda també va explicar que
hi ha hagut una reducció del 
dels interessos de préstecs, i l’estalvi registrat en l’apartat de sub-

vencions, amb . euros que
no s’han gastat de la partida de
despesa que s’havia previst per finançar les places residencials, gràcies a l’adjudicació de les noves
prestacions per part de la Generalitat.
La titular d’Hisenda va exposar
que aquesta reducció de despesa
fixa ha estat possible «via contractació i agrupant despeses». En
la mateixa línia, l’alcalde Xavier Codina va tancar aquest punt reiterant «l’esforç i el rigor de l’àrea economicofinancera 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».

