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Un dels joves que ha tombat el
monòlit de la platja de S'Agaró és de
Vic
L'Ajuntament de Platja d'Aro està estudiant si denunciar-los per la via penal o
administrativa

El monolit, tombat | ACN

Un dels joves que ha tombat el monòlit de la platja de Sa Conca de S'Agaró
(https://www.naciodigital.cat/noticia/218033/apareix-misterios-monolit-pellicula-2001-costa-brava)
(Baix Empordà) és de Vic. Tal com anuncia Catalunya Informació, l'Ajuntament de Platja d'Aro està
estudiant si denuncia per la via penal o administrativa aquest grup de joves.

? L'Ajuntament de Platja d'Aro estudia si denuncia per la via penal o administrativa els joves que
avui han tombat el misteriós monòlit de la platja de Sa Conca.
?? Són tres nois d'entre 20 i 25 anys, veïns de Matadepera, Tiana i Vic.
?https://t.co/WmumppAelB (https://t.co/WmumppAelB)
? CatInfo Girona (@Cati_Girona) April 1, 2021
(https://twitter.com/Cati_Girona/status/1377600167642271746?ref_src=twsrc%5Etfw)
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Cap a les set del matí d'aquest dijous, uns veïns de la urbanització han alertat la Policia Local
perquè han vist com els nois estaven desfalcant el monòlit i el treien de la base que el subjectava
a la sorra. Els agents han anat fins al lloc i gràcies a les indicacions que els ha donat un pescador,
han trobat el grup de joves a la zona. La policia els ha identificat a tots.
L'Ajuntament ha decidit que instal·larà el monòlit al parc dels Estanys, a la zona on hi ha altres
obres del fons d'art municipal.
El monòlit d'acer inoxidable d'uns tres metres d'alçada va aparèixer a la platja de Sa Conca, de
S'Agaró de manera misteriosa. L'objecte té una gran semblança amb el monòlit platejat de la
pel·lícula 2001: Una Odissea a l'Espai. El novembre passat va aparèixer al desert de Utah un
objecte similar, que precisament va desaparèixer al cap de cinc dies. El seu significat segueix
sent un misteri.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=cHWs3c3YNs4

El monolit a la platja de S'Agaró. Foto: Arocinema Associació

https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/65683/dels-joves-tombat-monolit-platja-agaro-es-vic
Pagina 2 de 2

