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JOAN GÓMEZ

Certàmens. La fira de Miralcamp tanca
portes amb 5.000 visitants
Publicitat. Volen limitar els anuncis amb
models massa primes

TRADICIONS MEDI AMBIENT

Festa de l’Arbre solidària a Tàrrega
Homenatgen l’Associació Alba pels seus quaranta anys de lluita pels drets i la integració dels
discapacitats || Planten l’‘arbre de l’amor’ com a símbol de la tasca que desenvolupa l’entitat
LAIA PEDRÓS

LAIA PEDRÓS

❘ TÀRREGA ❘ L’Associació Alba de
Tàrrega va rebre ahir un homenatge amb motiu de seu 40 aniversari en el marc de la celebració de la Festa de l’Arbre al parc
de Sant Eloi. Es tracta d’una celebració centenària que organitza l’associació Amics de l’Arbre, col·lectiu que s’encarrega
del manteniment d’aquest gran
espai verd municipal, per donarlo a conèixer a la ciutadania.
El tribut a Alba es va escenificar amb la plantació d’un arbre de l’amor al costat de l’esplanada dels dipòsits. Segons el

NOVES ESPÈCIES

L’últim any s’han plantat
a Sant Eloi 60 alzines,
32 xiprers i 20
pins pinyoners

La festa va homenatjar els responsables de l’associació Alba pels seus 40 anys de feina a favor dels discapacitats de la comarca.
LAIA PEDRÓS

president delsAmics de l’Arbre,
Jaume Aligué, “hem escollit un
arbre de l’amor com a símbol
de la tasca d’estimació que desenvolupaAlba cap a les persones discapacitades de la comarca”.Aligué va recordar que l’últim any s’han plantat en les 17
hectàrees del parc de Sant Eloi
uns 150 nous arbres, entre els
quals hi ha 60 alzines, 32 xiprers
i 20 pins pinyoners.
La festa va comptar aquest
any amb la inauguració d’una
rèplica de l’escultura Atleta, de
l’artista de Tàrrega Antoni Alsina, costejada per un mecenes
particular, la família Sala Butxaca (vegeu el desglossament).

Els assistents a la festa van visitar també les obres de condicionament de la plaça Sant Jordi,
on s’ha construït una escalinata que comunica el parc amb el
carrer de les Oliveres.
A més, el conjunt també inclou baranes i passamans, tot això finançat per la Diputació i
La Caixa. El programa va tancar amb la plantació d’una olivera a càrrec de Manuel Salas
Amargós, el primer soci centenari dels Amics de l’Arbre,
acompanyat del soci més jove,
Oriol Costa Muntané, de 10
anys. L’olivera, també centenària, va ser donada per un particular, Joan Traus.

Presenten una
rèplica de
l’escultura ‘Atleta’

Un moment de la presentació de la rèplica de l’escultura ‘Atleta’.

AJUNTAMENT DE BALAGUER

■ En el marc de la festa
també es va presentar una
rèplica de l’escultura Atleta, de l’artista de Tàrrega Antoni Alsina Amils
(1863-1948), esculpida en
bronze per Josep Castellana. La peça original, conservada al Museu de l’Urgell, va ser donada l’any
1933 amb la voluntat que
s’exposés al parc de Sant
Eloi.

ART INAUGURACIÓ

Balaguer estrena l’escultura
monumental‘Lo Morter’

La monumental escultura de Balaguer que va ser inaugurada ahir.

❘ BALAGUER ❘ Balaguer va inaugurar
ahir l’escultura Lo Morter, de
Josep Mateu, i va evidenciar així el seu suport als 700 anys de
cuina catalana i a la candidatura perquè sigui declarada per la
Unesco patrimoni immaterial de
la humanitat. L’alcalde, Josep
Maria Roigé, es va comprometre a presentar al ple una moció
de suport a la candidatura. L’escultura mesura 3 metres d’ample i 2 d’altura, més uns altres 4
metres de la mà del morter, i pe-

sa dos mil quilos. Ha estat promoguda per Lo Morter de Balaguer. Associació per a la Cuina
Catalana i finançada per quaranta empreses, comerços i particulars. El director general d’Alimentació i Indústries Agroalimentàries, DomènecVila, va destacar el potencial que dóna la riquesa culinària a la marca Catalunya. També hi va assistir la
directora de la Fundació Institut
Català de la Cuina i la Cultura
Gastronòmica, Pepa Aymamí.

