
Montsonís llueix un padrí gegant 
en la ‘Land Art’ de Foradada 
L’escultura medeix més de tres metres d’alçada
Des de fa tres anys el municipi de Foradada, a la comarca 
de la Noguera, posa en valor l’art paisajístic a l’exterior i fet 
amb materials naturals. Enguany triomfa “Lo padrí”.

FOTO: Àlvar Llobet / “Lo padrí de Montsonís” és obra de Pere Moles, artista de 36 anys, també a la foto

Montsonís 
C. QUINTANA /A. SÀNCHEZ 
En un dels turons del petit poble 
de Montsonís i contemplant l’es-
planada de la comarca de la No-
guera amb el Montsec de fons 
trobem en aquests moments una 
escultura gegant en homenatge 
als padrins. El seu autor, en Pere 
Moles, l’ha batejat amb el nom de 
“Lo padrí de Montsonís”, medeix 
més de tres metres d’alçada i pe-
sa 350 quilos. L’impactant escul-
tura ha estat creada majoritària-
ment amb fustes de palets.

Aquesta creació és una de les 
principals novetats de l’edició 
d’enguany de la Land Art al muni-
cipi de Foradada, una corrent que 
busca potenciar l’art paisajístic a 
l’exterior. Segons va explicar ahir 
l’alcaldessa de Foradada, Maricel 
Segú, és el tercer any que es ce-
lebra la Land Art al municipi. En 
concret, actualment en carrers i 
paratges dels pobles de Forada-
da, Montsonís i rubió s’exposen 
una vintena d’obres. 

“Hi ha obres de gran format, 
altres més petites, algunes són 
efímeres i altres queden perma-
nents”, explicava ahir l’alcaldes-
sa. De l’edició d’enguany desta-
quen per la seva espectacularitat 

“El padrí de Montsonís” i el rusc 
d’abelles gegant creat per la Esco-
la Els Planells d’Artesa de Segre. 

En total, aquest any la Land 
Art de Foradada exposa sis obres 
noves. Un dels organitzadors del 
certamen, Benjamí Llobet, explica 
que l’objectiu “és promocionar el 
territori” i “apropar l’art natural 
al públic”. De fet, aquest binomi 
entre art i natura ja ha despertat 
la curiositat de centres educatius. 
Un grup de 300 alumnes de l’es-
cola Els Planells va participar en 
un projecte sobre aquest corrent 
impulsat als Estats Units per l’ar-
tista Robert Smithson a la dèca-
da dels seixanta i setanta. Llobet 
també expressa el seu desig de 
fer el festival més gran i arribar a 
artistes d’Espanya i de l’estranger, 
sense deixar de banda als pobles 
veïns, “amb un circuit itinerant 
més senyalitzat que arribi a tots 
els territoris”. 

La Land Art de Foradada, que 
se celebrarà aquest diumenge 2 
de juny, s’ha batejat enguany amb 
el nom de Concurs Land Art Bel 
Gatell (nom d’una regidora que va 
morir en un tràgic accident fa dos 
anys) i està organitzat per l’Asso-
ciació Trail Lo Bunquer i l’Ajunta-
ment de Foradada.

FOTO: Aj.Foradada / El rusc d’abelles creat per alumnes d’Artesa

FOTO: Aj.Foradada / Als prats de Foradada podem veure aquesta cabra

La Muntanya 
d’Alinyà 
acollirà un 
festival de 
senderisme

Vielha millora 
les pistes 
de frontó i           
de skate

La quarta edició dels Fes-
tivals de Senderisme dels 
Pirineus comptarà enguany 
amb onze certamens re-
partits per les nou comar-
ques de la part catalana de 
la serralada. Aquesta quar-
ta edició inclou un festival 
a l’Alt Urgell, en concret a 
la Muntanya d’Alinyà del 14 
al 16 de juny, i un altre a la 
Cerdanya. La programació 
començà aquest mes a la 
Conca Dellà.

L’Ajuntament de Vielha e Mi-
jaran durant aquesta setmana 
realitza un conjunt de treballs 
per a millorar l’estat de les pis-
tes de frontó i de skate situades 
en Eth Solan de Vielha. Es duen 
a terme treballs de pintura i 
reparació dels forats existents 
a la paret principal del frontó, 
perquè amb el seu ús i la cli-
matologia adversa de l’hivern, 
aquesta superfície necessitava 
una millora perquè quedar en  
condicions adequades.
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AXTERPLASTIC,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria
Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta General Ordinaria, que 
tendrá lugar en primera convocatoria, 
el próximo día 1 de julio de 2019, a las 
doce horas, en el domicilio social, y 
en segunda convocatoria, si procede, 
en el mismo lugar y a la misma hora 
del día 2 de julio de 2019, conforme al 
siguiente:

Orden del día:
Primero.- Examen y aprobación, en 
su caso, de las cuentas anuales, que 
comprenden el Balance, la Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias, estado 
de cambios en el patrimonio neto y 
Memoria del ejercicio anual 2018.
Segundo.- Aprobación, si procede, 
del informe de Gestión y propuesta de 
aplicación de resultados del ejercicio 
2018, así como la gestión de los 
Administradores. Lectura del informe 
de Auditores.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y 
aprobación del acta de la Junta.
Se pone a disposición de los señores 
accionistas, en el domicilio social, 
toda la documentación relativa a las 
cuentas anuales y a la aplicación del 
resultado correspondiente al ejercicio 
2018, así como el Informe de Gestión y 
el Informe de los Auditores de Cuentas 
sobre dicho ejercicio.

Agramunt, 27 de mayo de 2019.- El 
Administrador solidario, Rafael Vadillo Ruiz.
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Mollerussa 
REDACCIÓ 
La policia local de Mollerussa va 
detenir ahir un veí de la localitat, 
S. O. E., de 30 anys, per un supo-
sat delicte de conducció temerà-
ria i sota els efectes de l’alcohol 
així com també per resistència i 
desobediència als agents de l’au-
toritat. L’home va protagonitzar 
una fugida a gran velocitat per 
carrers de la ciutat sense fer cas 
de les indicacions dels agents de 
la policia que li van donar l’alto i 
va xocar amb dos cotxes perfec-
tament aparcats. 

Els fets van tenir lloc ahir al 
migdia quan la policia va rebre 
l’avís que una persona estava cau-
sant molèsties en un establiment 
de la Ronda Ponent. En veure ar-
ribar el cotxe policial, l’home va 
marxar del lloc amb el seu cotxe 
en direcció a la carretera de Tor-
regrossa, moment en què va xo-
car amb un cotxe aparcat al car-
rer Jaume Hilari. Els agents es van 
situar a la rotonda de la cruïlla en-

FOTO: G. M. / L’home va ser detingut al carrer Mestre Subirós

Detingut un veí de Mollerussa 
per conduir temeràriament i 
desobeir agents de la policia
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tre la Ronda de Ponent i la carre-
tera de Torregrossa amb els llums 
rotatius i la sirena accionats i fent 
senyals a l’home perquè s’aturés. 
Aquest no va fer cas dels senyals i 
va continuar fugint a gran veloci-
tat fins arribar a l’avinguda del Ca-
nal, on va tornar a xocar amb un 

altre cotxe aparcat correctament. 
Finalment, l’home va poder ser 
detingut quan al girar cap al car-
rer Mestre Subirós, en direcció 
prohibida, se li va aturar el cotxe 
després de trencar la direcció de 
la roda del davant. Conduïa sota 
els efectes de l’alcohol.

Tres clíniques veterinàries del 
Solsonès han estat autoritzades 
per la Generalitat per col·labo-
rar en la recepció de fauna pro-
tegida malferida. De fet, en total 
s’han autoritzat un total de 70 a 
Catalunya (37 a la demarcació de 
Barcelona i 33 a les comarques 
centrals) i l’objectiu és agilitzar i 
facilitar la recollida de fauna or-
fe o errant, i millorar el protocol 
per tal d’aportar més eficiència 
en el servei, van manifestar des 
del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. A més, el disposi-
tiu compta amb la col·laboració 
de personal de Forestal Catalana 

des del passat 1 de maig, així com 
membres del cos d’Agents Rurals.

La Generalitat manté acords 
amb clíniques veterinàries des del 
2013 per millorar l’atenció dels 
exemplars trobats. Es concentren 
especialment durant els mesos 
d’estiu, coincidint amb la sortida 

del niu dels polls de moltes espè-
cies d’ocells, sobretot protegides, 
com ara falciots o orenetes. Des 
de principis de maig s’han reco-
llit i traslladat als centres de fau-
na de Vallcalent i Torreferrussa 
més de 600 animals, en el marc 
d’aquest dispositiu.

Tres clíniques 
veterinàries 
del Solsonès 
col·laboren en la 
recollida de fauna

FOTO: Dep. Territori / Imatge d’arxiu d’un animal atés en un centre

Un incendi va cremar ahir una 
cabana i uns horts a Tàrrega, 
ubicats concretament al mar-
ge del riu,  prop del poliespor-
tiu. En aquest sentit, els serveis 
d’emergències van ser alertats 

de la incidència a les 14.40 ho-
res. Ràpidament, fins al lloc dels 
fets es van desplaçar un total de 
dues dotacions dels Bombers 
de la Generalitat, encarregades 
d’apagar el citat foc.

Un incendi crema uns horts 
i una cabana a Tàrrega

FOTO: Bombers / Estat en el que va quedar la cabana afectada pel foc

Un tractor queda totalment calcinat a 
la C-233, al terme municipal d’Arbeca

Un home resulta ferit en un solar de la 
localitat de Rialp en un accident laboral 

Un tractor va quedar ahir totalment calcinat en patir un incendi quan 
es trobava al quilòmetre 68,5 de la C-233, al terme municipal d’Arbe-
ca. Els serveis d’emergències van ser informats de la incidència a les 
5.26 hores i fins al lloc es va desplaçar una dotació dels Bombers, que 
va ser la que va apagar les flames.

Un home de 50 anys va resultar ahir ferit de caràcter menys greu en 
un accident laboral que va tenir lloc en un solar del carrer Raval de 
Rialp. Segons van explicar fonts properes, la víctima va caure en una 
rasa d’obra de dos metres de profunditat i va quedar atrapada per 
les cames, a les 13.44 hores. Va ser traslladat a l’Hospital de Tremp.

Cremat un 
contenidor 
de paper 
a les Borges
Un contenidor de reciclatge 
de paper es va veure afectar 
per un foc que es va originar 
en el seu interior i va quedar 
calcinat, a les Borges. Els fets 
van ser el dimarts a les 23.39 
hores, quan una persona va 
alertar que al carrer de la Bas-
sa hi havia un contenidor que 
cremava. Es van activar dues 
dotacions dels Bombes.

Els Bombers de la Generalitat 
van extingir ahir un petit incen-
di que es va originar als marges 
de la C-13, al terme municipal de 
Vilanova de la Barca. Emergènci-
es va ser alertada per una per-
sona que va veure el citat foc a 
les 14.52 hores i fins al lloc dels 
fets es van desplaçar els efectius 
del cos per tal d’apagar el foc. 
Finalment, a les 15.52 hores els 
Bombers el van comunicar que 
ja estava controlat.

Extingeixen un petit 
incendi a la C-13, a 
Vilanova de la Barca
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