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Hotels a punt per al Doctor Music

La promotora del festival de les Valls d’Àneu ja ha reservat 500 places per a
operaris || Lliures per a l’esdeveniment del 12, 13 i 14 de juliol del 2019
MARTA LLUVICH

ACN

❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ La promotora
Doctor Music va formalitzar
aquesta setmana les primeres
cinc-centes reserves d’hotel
corresponents als abonaments
ja venuts per al festival d’Escalarre, que se celebrarà el 12, 13
i 14 de juliol del 2019 a les Valls
d’Àneu. Els organitzadors han
entregat els primers pagarés a
uns deu establiments hotelers
compresos a l’àrea d’Esterri
d’Àneu, considerada zona 1 per
la promotora.
Les places es destinaran als
operaris del festival, que les deixaran lliures durant les dates de
l’esdeveniment perquè les puguin ocupar bé els assistents bé

altres clients dels establiments,
segons ells mateixos elegeixin.
Les 3.500 reserves es registraran del 27 de juny al 21 de juliol del 2019 en hotels d’Esterri
i en localitats més perifèriques,
com Guingueta d’Àneu, Espot i
València d’Àneu.
Referent a allotjament per a
artistes, l’organització pretén
reservar places en comarques
veïnes com la Val d’Aran i l’Alt
Urgell, ja que les d’Esterri no

Shakira i
Maluma llancen
nou single
❘ BARCELONA ❘ La cantant colombiana establerta a Barcelona i l’artista també colombià Maluma van llançar
ahir nivell mundial el single
Clandestino, va informar la
discogràfica Sony Music en
un comunicat. Aquesta cançó de reggaeton, que podrà
escoltar-se a totes les plataformes de música digital a
través de Sony Music Latin,
parla de l’amor clandestí
d’una parella. Aquests dos
artistes ja havien col·laborat
per a la cançó Chantaje, tema integrat a l’últim disc de
Shakira, El Dorado.

CINE

Barroso, únic
candidat a
l’Acadèmia

IMPULS ECONÒMIC

El festival generarà 3.000
llocs de treball i el 5,8%
total del PIB de la
comarca durant el 2019

MÚSICA

Imatge d’arxiu d’un dels principals carrers d’Esterri d’Aneu, on es veuen alguns hotels.

disposen d’hotels de cinc i quatre estrelles amb un volum de
prou capacitat.
Alguns responsables dels
establiments, entre ells Maria Teresa Saboya de l’Hostal
Valls d’Àneu, van explicar que
el Doctor Music Festival suposa
una gran promoció per al territori i esperen augmentar la
facturació anual un 30 per cent
el 2019.
L’alcalde d’Esterri, Ramon

Villuendas, també es va pronunciar afirmant que l’entrega
de pagarés demostra el compromís de l’organització per portar
a terme el festival i confia en la
promoció de les Valls d’Àneu,
així com en el benefici que molts
empresaris podran treure de
l’esdeveniment.
El Festival Doctor Music respecta la naturalesa i la sobirania
alimentària del territori, i per
aquesta raó tots els productes

ESPECTACLES DANSA

i aliments oferts seran de proximitat. La promotora, a l’espera d’avançar més detalls, ha
confirmat que ja ha venut 2.000
abonaments sense que encara
no s’hagin confirmat noms de
bandes o artistes, i es preveu
uns 60.000 assistents. Les tres
edicions anteriors del festival
(1996, 1997 i 1998) van ser un
èxit i van comptar amb artistes
de la talla de David Bowie, Iggy
Pop o Bob Dylan.

❘ MADRID ❘ El president en funcions de l’Acadèmia de Cine
i únic candidat a les eleccions
a la institució, que se celebraran avui, planteja construir
ponts amb les noves plataformes de TV com HBO, Netflix o Movistar +. “S’ha de
pensar quina és la relació de
l’Acadèmia de Cine amb els
que hi treballen”, va afirmar
Barroso durant una entrevista concedida a Europa Press
amb motiu d’aquests comicis. Va insistir a “legitimar”
el cine espanyol “davant de
l’opinió pública”.
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FIRA TÀRREGA

L’exposició inclou la recreació d’una aula dels anys seixanta.

Els 240 anys de l’Escola Ondara
de Tàrrega, en una exposició
Ballarines sobre xanques homenatgen les dones a Lleida a ‘Mulïer’
❘ LLEIDA ❘ La companyia valenciana Maduixa Teatre va representar ahir Mulïer a la plaça
Esteve Cuito de Lleida. Cinc
ballarines sobre xanques van

explorar els límits físics amb
la dansa i l’equilibri, el moviment i la poesia, la força i les
emocions en el que va ser un
homenatge a la dona. L’obra

va guanyar el 2016 el premi de
FiraTàrrega a la millor estrena
de carrer i el 2017, el Max al
millor espectacle de carrer i
millor composició musical.

SEGRE TÀRREGA

❘ TÀRREGA ❘ El Museu Comarcal
de l’Urgell acull una exposició
commemorativa dels 240 anys
de l’Escola d’Arts i Superior de
Disseny (EASD) Ondara. L’objectiu d’aquesta mostra és posar en relleu el llegat d’aquest

centre, fundat l’any 1777, així
com reivindicar i defensar la necessitat dels estudis artístics que
fomenten la creativitat.
A la mostra, de caràcter interactiu, es poden veure nombrosos documents històrics i
fotografies.

