51167f8e39b3c23874b7831459f87bd920738

20738

11

Segre
Dimecres, 27 de març del 2019

comarques

El baixador del tren al polígon d’El
Segre de Lleida costarà 191.000 €.
p.

www.segre.com/comarques
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Mollerussa assumeix pagar 200.000
euros del nou institut.
p.
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medi ambient festivals

Doctor Music deixa el Pallars i se celebrarà a
Montmeló per falta d’acord amb el Govern

La promotora s’avança així al possible veto al festival per part de l’ACA al trobar-se en zona inundable
|| La Generalitat i l’empresa negocien ara que el Sobirà pugui acollir algun dels concerts
redacció / acn

❘ lleida ❘ El festival Doctor Music
deixa Escalarre i se celebrarà al
circuit de Montmeló a Barcelona
per falta d’acord amb la Generalitat, que només veia possible
autoritzar el certamen si la promotora reduïa l’aforament, com
ja va avançar SEGRE. L’empresa
s’avança així al molt possible
veto de l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) a la celebració del
festival per trobar-se parcialment en zona inundable. El contracte perquè Montmeló pugui
ser la nova seu de Doctor Music
encara no s’ha firmat, però es
preveu ratificar l’acord durant
les properes setmanes, segons
va informar TV3. Els organitzadors buscaven un emplaçament
alternatiu des de feia un mes i
mig i l’haurien trobat al circuit
de Montmeló.
A la nova ubicació, el festival
reduirà un dia la durada i tindrà
lloc del 12 el 14 de juliol. A més,
comptarà amb un escenari de
125 metres i mantindrà el cartell d’artistes, tot i que no descarten ampliar-lo. A data d’ahir,
seguien les negociacions entre
el Govern i l’empresa malgrat
que la resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua que ha d’autoritzar o vetar el certamen és
imminent i possiblement contrària. Un dels temes que hi ha
sobre la taula és que el Sobirà
pugui acollir algun dels concerts
del festival. De fet, el Sobirà ha
convocat un consell d’alcaldes
extraordinari per demà dijous
en el qual debatran sobre aquest
tema.

les claus
rafa ariño/arxiu segre

Edicions anteriors

z El decret estatal d’inundabilitat
limita les activitats que poden
celebrar-se a les zones de flux
preferent. La normativa condiciona, per exemple, la celebració
d’actes multitudinaris.

‘Reincarnation Edition’
z La promotora va anunciar fa
tres anys que el certamen tornava Escalarre el juliol del 2019, 20
anys després del primer festival.

z La promotora va proposar a les
al·legacions a l’ACA reduir la zona d’acampada i traslladar pàrquings i carpes per adaptar-se a
la normativa.

Agència Catalana de l’Aigua

Negociació

z L’ACA va emetre una proposta de resolució desfavorable al
trobar-se en zona inundable. El
certamen preveu ocupar 140
hectàrees i una part es troba en
zona de flux preferent, la més
pròxima al riu i amb un període
de retorn de les inundacions de
cent anys.

z La Generalitat només veu possible l’autorització de Doctor
Music si es redueix l’aforament.
Al principi, l’empresa preveia
l’assistència d’unes 60.000 persones i a les al·legacions ja va
alertar que el certamen no seria
viable amb un aforament de
menys de 40.000 assistents.

L’ACA ja va vetar el mes
de novembre la celebració de
Doctor Music a Escalarre al
no adaptar-se al decret estatal d’inundabilitat. Per aquest
motiu, l’empresa ja va suprimir
places d’acampada, va traslladar
pàrquings i va alertar que l’aforament havia de ser de 40.000
persones com a mínim per ser
viable. Per la seua banda, l’entitat ecologista Ipcena va assegurar a través de les xarxes socials
que el trasllat del festival és una
“molt bona notícia”.

Al·legacions

Imatge de la primera edició de Doctor Music a Escalarre el 1996.

El territori prepara mobilitzacions aquesta setmana
n Un grup de persones del
Jussà i del Sobirà han constituït una plataforma i exigeixen a les administracions
que desencallin la situació i
que Doctor Music se celebri
a Escalarre. L’entitat, que es
va fer pública abans de conèixer-se que el festival abandona el Pallars, ha convocat per
aquest mateix dissabte una
marxa lenta de Tremp a Es-

calarre, on s’ha programat
un concert i la lectura d’un
manifest que traslladaran als
ajuntaments. Aquest col·lectiu va lamentar que sempre
siguin les traves burocràtiques
les que no deixen prosperar
els projectes importants al
Pallars. Paral·lelament, a les
Valls d’Àneu s’ha constituït
una altra plataforma que també reivindica la celebració del

eleccions locals

Convoquen les eleccions al Conselh
Generau d’Aran i a les EMD
El Govern regula també l’elecció dels consellers comarcals
redacció

❘ Lleida ❘ El Consell Executiu va
aprovar ahir els decrets per convocar les eleccions al Conselh
Generau d’Aran, que se celebren coincidint amb les municipals; l’elecció dels presidents
de les entitats municipals descentralitzades (EMD); i la dels
membres dels consells, que es fa
de forma indirecta basant-se en

Llei d’inundabilitat

z Escalarre ja va acollir el 1996,
el 1997 i el 1998 tres edicions del
festival Doctor Music. Les reclamacions econòmiques de la promotora, inassumibles per a les
institucions, van provocar l’adéu
del festival el 1999.

els resultats dels comicis locals
en cada comarca.
La convocatòria d’eleccions al
Conselh va anar acompanyada
d’altres decrets que fixen normes complementàries als comicis i que regulen les subvencions
i la comptabilitat electoral.
Així doncs, els ajuts seran de
291,84 euros per cada conselhèr electe, de 0,58 euros per vot

en cada circumscripció (terçon)
en la qual s’obtingui almenys
un escó. Una altra ajuda serà
de 0,23 per elector per despeses de publicitat electoral per a
formacions que es presentin a
tota la Val.
Pel que fa als consells comarcals, s’han aprovat disposicions
per facilitar el procés de designació dels membres de cada co-

festival i que ja va entregar
al president Quim Torra un
manifest per reclamar l’autorització del certamen per
l’oportunitat econòmica, empresarial i laboral que suposa.
Finalment, van justificar que
fa vint anys ja es va celebrar
Doctor Music i es va respectar l’àmbit social, ambiental i
econòmic del Pallars i volen
que ara torni a ser així.

municipals
marca a partir dels resultats de
les municipals. Com en convocatòries anteriors, tindran dinou
membres a totes les comarques
lleidatanes excepte al Segrià,
amb trenta-tres.
Finalment, les eleccions a les
EMD, els veïns escolliran la persona que ocuparà la presidència
en una llista amb un candidat i
un suplent. Els vocals de la junta
de cada entitat descentralitzada
seran designats entre els veïns
pels partits que es presenten a
les eleccions al municipi, en funció dels resultats de cada formació política.
Són entre dos i quatre a la
gran majoria de les EMD de
Lleida, tret de Sucs i Raimat
amb deu.

PSC a Tàrrega

❚ Càrrecs i militants del PSC es
van reunir ahir a la seu del partit a Tàrrega per preparar els
comicis generals i municipals.
L’edil de Lleida i candidata al
Congrés, Montse Mínguez, va
explicar que “abans de la campanya amb Silveri Caro a Tàrrega, és necessari visitar el territori i mobilitzar molta gent a
les eleccions del 28-A”, informa
Segre Tàrrega.

Junts per Alguaire
❚ Junts per Catalunya va presentar ahir la llista per a les municipals a Alguaire, que encapçalarà Josep Antoni Bonet.

