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La promotora Doctor Music cerca l’aval de l’Agència Catalana de l’Aigua al festival a Escalarre reduint la zona
càmping i traslladant els pàrquings, que es trobaven a les zones de més risc en cas d’inundació. Per la seua banda,
ecologistes ho veuen insuficient i asseguren que l’empresa “només té una acció possible, que és resituar el certamen”.
medi ambient festivals

Doctor Music busca l’aval de l’ACA amb
menys càmping i traslladant pàrquings
Ecologistes ho veuen insuficient i insten a suspendre el festival d’Escalarre
rafa ariño/arxiu segre

x. rodríguez

❘ lleida ❘ La promotora Doctor
Music busca l’aval de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
per a la celebració del festival a
Escalarre al juliol. Per aconseguir-ho, reduirà la zona d’acampada i traslladarà pàrquings i
carpes, que es trobaven als espais de més risc en cas d’inundació. Són les anomenades zones
de flux preferent (amb un període de retorn de les inundacions
de 100 anys), tot i que l’empresa
manté l’ocupació de terrenys en
zona inundable (amb un període
de retorn de 500 anys). Per la seua banda, l’ACA segueix estudiant les al·legacions de l’empresa.
Els ecologistes veuen insuficients les mesures i asseguren
que “en les condicions actuals
el festival no es pot celebrar” a
Escalarre i insten la promotora que digui “si pensa buscar
una altra ubicació o si no s’organitzarà”. “S’ha de tramitar
un nou projecte i el temps d’aquí
a l’estiu és del tot insuficient”,
van assegurar. La promotora
preveu habilitar “zones d’estacionament en cotes més altes”
i “alliberar part dels pàrquings
en flux preferent”, que s’habilitaran en poblacions que estiguin
entre 30 i 60 minuts de distància
i el públic arribarà al recinte en
autocars. Asseguren que han
portat a terme un estudi hidrològic i que crearan un sistema
de predicció que inclourà dades
meteorològiques amb pluviòmetres i sistemes d’aforament
de l’aigua. La promotora veu
en risc el festival si s’haguessin
d’acatar tots els requeriments de
l’ACA i justifica mantenir part
de l’acampada en zona inundable perquè no hi ha alternativa
i aquesta és una excepció que
preveu la legislació. Apunten
que la reducció de l’aforament
tampoc és una “alternativa viable” perquè amb “els costos
de producció i el caixet dels artistes”, l’única forma que sigui
viable “és amb un aforament
mínim de 40.000” (la previsió
és de 55.000). Per la seua part,
el president del consell del Sobirà, Carles Isús, va explicar que
“pren més força la idea que Doctor Music se celebrarà”.
La notícia,
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

la dada
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hectàrees
Superfície que preveia ocupar al principi el festival

40.000
assistents

És el públic mínim perquè
Doctor Music sigui viable

les claus

Mesures proposades
z Doctor Music suprimeix zones d’acampada i trasllada
pàrquings a poblacions a 30
o 60 minuts d’Escalarre.

Zona inundable

El recinte d’Escalarre durant la primera edició del festival, que es va celebrar el 1996.

z No obstant, manté una part
del càmping en zona inundable ja que considera que
no hi ha cap altra ubicació
possible.

reaccions

La llei veta activitats massives,
però hi ha excepcions segons la CHE

Ipcena anuncia querelles i els
hotelers defensen l’esdeveniment

n La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) va
assenyalar ahir, sense entrar
a valorar l’escrit d’al·legacions
presentat per la promotora
Doctor Music, que encara
que la llei no és tan categòrica parlant de la zona inundable com sí que ho és amb
la zona de flux preferent,
tampoc accepta la celebració
d’actes multitudinaris en el
primer cas. Tanmateix, contempla excepcions encara que
aquestes s’han de demostrar
de forma molt rigorosa sempre que quedi constatat que
no hi ha alternatives possibles
d’ubicació ni hi ha afeccions
en espais com el domini públic hidràulic o qüestions de
seguretat. La normativa veta
la instal·lació de càmpings a
les zones de flux preferent,
entre altres equipaments.
Aquesta legislació és poste-

n L’entitat ecologista Ipcena
va amenaçar ahir de portar el
cas al jutge si al final l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA)
acaba autoritzant la celebració del certamen. El portaveu,
Joan Vàzquez, va assegurar
que acusaran l’organisme de
conca de “prevaricació”. Per
la seua part, des de la Federació d’Hostaleria van acusar
els ecologistes d’irresponsables i el seu president, Josep
Castellarnau, va dir que intenten “avortar una activitat que pensem que pot ser
molt positiva per al Pirineu”.
“Suposem que l’interès d’Ipcena va cap a la preservació
del medi, però no deuen tenir
prou arguments perquè ara
utilitzen la inundabilitat”,
va assegurar Castellarnau,
que va defensar que el festival “pot ser del tot viable” i
va animar la CHE, l’ACA i la

rior a les inundacions que es
van registrar l’any 2013 i que
van portar a la revisió dels
càmpings a Lleida. Aquesta
situació ha portat la Generalitat a estudiar cas per cas
cada instal·lació, que havia de

normativa

Les excepcions es
contemplen quan no
hi ha alternatives
d’ubicació ni afeccions
presentar un pla de seguretat. Ara, tots aquests tràmits
esperen l’aprovació d’un pla
director. Val a recordar que a
Fraga, aquesta mateixa normativa va obligar a traslladar
les casetes de les festes del Pilar, ja que es trobaven en zona
inundable.

promotora a impulsar el projecte. Així mateix, Vàzquez
va acusar la promotora de
“falta de planificació, excés
de confiança i prepotència”
i va apuntar que “la falta de
concreció tècnica” de les al·le-

tràmits

L’entitat ecologista diu
que serà necessària
“una nova tramitació”
d’aquest projecte
gacions i el fet que “es tracta
de canvis substancials” obligaran “a una altra tramitació”. Vàzquez va assenyalar
que el projecte és “inviable a
nivell social i mediambiental”
i va apuntar que “han anat a
escollir el pitjor lloc de tot el
Pirineu”.

