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L’Agència Catalana de l’Aigua va vetar ahir per tercera vegada la celebració de Doctor Music a Escalarre al trobar-se en
zona inundable de flux preferent. La Generalitat va explicar que la promotora manté càmpings i pàrquings en espais
afectats pel curs de la Pallaresa i el territori va mostrar la seua indignació per la marxa del festival a Montmeló.

➜

medi ambient festivals

L’ACA veta per tercer cop el Doctor Music
davant de la indignació del territori
El Sobirà afirma que és “un error de càlcul” i una “pèrdua terrible” per al turisme
itmar fabregat

x. rodríguez / r. ramírez

❘ lleida ❘ L’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) va vetar ahir per
tercera vegada la celebració del
festival Doctor Music a Escalarre al trobar-se en zona inundable, cosa que va provocar la indignació del territori. El director
general de Polítiques de Muntanya, Albert Alins, va anunciar que l’ACA ha emès un nou
informe desfavorable perquè la
promotora manté una part de
l’acampada i pàrquings en zona
inundable i de flux preferent.
Aquesta proposta de resolució
s’enviarà a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), que
emetrà la seua pròpia resolució a partir de la proposta de
l’ACA. Per regla general, acostuma a anar en la lína que apunta aquest organisme del Govern.
Aquesta proposta desfavorable
se suma a la del 5 de febrer i a un
expedient del mes de novembre.
L’empresa ja es va avançar al veto i va decidir traslladar el festival a Montmeló (vegeu SEGRE
d’ahir), perquè la Generalitat
només veia viable autoritzar-lo
si es reduïa l’aforament, previst
per a 55.000 persones.
Per la seua banda, el territori va mostrar indignació. El
president del consell del Sobirà,
Carles Isús, va considerar que
això és un “error de càlcul de
la Generalitat” i va qüestionar
que l’ACA no tingués en compte

Carles Cortina i Josep Antoni Cervós davant dels prats vetats per l’ACA per inundables.

generalitat

ecologistes
itmar fabregat

Ipcena celebra la
notícia després
d’oposar-se al
projecte frontalment

Dolors Tella i
Albert Alins, ahir
a Tremp.

reaccions

El Pallars admet que la
marxa del festival a
Montmeló és un “cop dur”
i va criticar la decisió
ni la curta durada de l’esdeveniment ni el seu caràcter excepcional. Va dir que ell i els alcaldes
van convèncer el promotor, Neo
Sala, per impulsar el projecte,
en què fa 4 anys que treballen.
Demà se celebrarà un consell
d’alcaldes per debatre sobre
aquesta qüestió. L’alcalde de la
Guingueta, Josep Antoni Cervós, va explicar que és “un cop
dur” i que “si només avancem
en les restriccions, passarà que
no només les Valls d’Àneu són
inundables, sinó que és inundable tot el Pirineu i el pla”. Cervós va apuntar que “la gent de
les Valls d’Àneu tenia moltes
ganes de repetir una edició com
la de fa 20 anys, perquè va ser
un revulsiu per a la comarca”.

L’alcalde d’Esterri d’Àneu, Joan
Blanco, va assegurar que “vivim en una comarca on la població no augmenta i està envellida
i cada vegada que es planteja
un projecte que pot dinamitzar el territori, tot són problemes”. Així mateix, el portaveu
dels empresaris turístics de les
Valls d’Àneu, Carles Cortina, va
apuntar que “es perdrà tota la
promoció mediàtica que es feia
amb el festival que ens tornava
a posar al mapa”. El president
de la Federació d’Hostaleria,
Josep Castellarnau, va afirmar
que la marxa de Doctor Music
serà una “pèrdua terrible” per
al sector turístic del Sobirà, on
el 80% dels establiments tenien
reserves per al festival. La plataforma en defensa del certamen manté la marxa de dissabte
i va fer públiques unes imatges
de vedells a la zona del festival
amb flotadors, per protestar pel
veto davant de possibles riuades. Van gravar un vídeo per
criticar Ipcena amb persones
que fan veure que van amb barca o surfejant als mateixos prats.

“La seguretat de les persones és fonamental”
n El director general de Polítiques de Muntanya, Albert
Alins, va explicar que “el projecte no compleix encara els
requisits perquè les ocupacions compleixin amb la normativa” d’inundabilitat. En una
compareixença acompanyat
per la responsable de la conselleria de Territori a Lleida,

Dolors Tella, va assegurar que
“la seguretat de les persones
és inqüestionable i fonamental” i va apuntar que la zona
on es vol celebrar el festival
és “sensible i molt fràgil”. Va
assenyalar que un element
d’aquesta “fragilitat” és el
risc d’una possible riuada.
Alins va apuntar que “com

a departament de Territori
hem acompanyat el projecte
des de fa mesos i la primera
reunió amb l’empresa la vam
tenir el mes de juliol del 2017”
i es van celebrar fins a 25 reunions. No obstant, Alins va
afirmar que dimarts encara
es negociava per adequar els
espais del festival.

n L’entitat ecologista Ipcena
va celebrar que Doctor Music es traslladi a Montmeló i deixi el Sobirà després
d’oposar-se frontalment al
projecte durant mesos. “Ens
sentim orgullosos d’haver
liderat aquesta oposició”,
va afirmar el portaveu de
l’associació, Joan Vàzquez,
que va apuntar que no “es
pot capgirar la normativa” i
que el rebuig de l’ACA s’hi va
ajustar. Ipcena advertia sobre
els perills de la inundabilitat
en cent de les 140 hectàrees
del recinte, així com sobre
l’afectació al medi ambient.
Va amenaçar de portar el cas
al jutge si el Govern autoritzava l’esdeveniment. “Seria
un profund xoc amb el paisatge del Pallars Sobirà”, va
subratllar Vàzquez, que va
valorar com un “error” intentar reunir més de 50.000
persones en una comarca on
viuen menys de 8.000.
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■
en primera persona
itmar fabregat

Francesc Bardina

itmar fabregat

veí d’esterri d’àneu

Roger Pallé

hotel cases de la guingueta

«Sembla que vulguin
fer desaparèixer
la comarca»

«S’han cancel·lat
totes les reserves
del Doctor Music»

z Francesc Bardina, veí d’Esterri d’Àneu, va explicar que “són
molt males notícies” que Doctor
Music se’n vagi del Sobirà. “Sembla que vulguin fer desaparèixer
la comarca”, va assegurar. Bardina va apuntar que el 1982 hi va
haver inundacions “a la meitat
del Sobirà” i la zona que havia
d’acollir els concerts a Escalarre
“va quedar intacta”.

z Roger Pallé, de l’hotel Cases
de la Guingueta, va explicar que
“teníem reserves de privats durant el Doctor Music” i “estan totes cancel·lades”. L’hotel va trucar als clients per informar-los
que el festival no es feia i van
demanar anul·lar les reserves
entre dimarts i dimecres. Pallé
va apuntar que la pèrdua del
festival és un “cop dur”.

“Interpretació exagerada” de Alcaldes i Diputació
la norma, segons el promotor es reuniran per
Qüestiona el risc d’inundació i veu excessives les exigències de
l’ACA || Va rebutjar una alternativa que requeria reduir aforament
lleonard delshams

El menhir que es va plantar el juliol del 2018 a la zona que havia d’acollir els concerts a Escalarre.

❘ lleida ❘ Per al promotor del festival, el rebuig de l’ACA és el
resultat d’una “exagerada interpretació” de la normativa sobre
inundabilitat. L’empresa qüestiona el risc de riuades en una
vall “que no s’ha inundat mai
a l’estiu, almenys des que se’n
conserven dades”, i creu que el
nivell d’exigència de l’administració està “molt per sobre de
l’habitual”. Durant les últimes
setmanes, la informació per part
de l’empresa s’havia limitat a
una sola frase: “No hi ha novetats.” Ahir, en canvi, va emetre
un comunicat en què va reconèixer la recerca d’“ubicacions alternatives” i apuntava el Circuit
de Catalunya, a Montmeló, com
una “excel·lent localització”.
L’empresa va afirmar que “no
hi ha un acord firmat per traslladar el festival” encara que
va admetre que “sembla difícil
que pugui celebrar-se a Escalarre aquest estiu”. El trasllat és
una cosa que ni l’empresa ni les
diferents administracions lleidatanes no reconeixen, encara
que representants d’aquestes úl-

un any abans

Un menhir i rituals
de druides
n El 24 de juliol del 2018,
l’empresa promotora va
plantar un menhir a la zona que havia d’acollir els
concerts, en el marc d’una
sèrie de rituals inspirats
en la tradició dels druides
que tenien com a finalitat
posar el festival de música “en harmonia amb la
vall”. Els organitzadors
també van distribuir els
diferents espais del festival d’acord amb una “geometria sagrada”.
times el donaven pràcticament
per fet arran de l’últim informe
desfavorable de l’ACA i la seua
remissió a la CHE. Per la seua
banda, fonts del circuit automobilístic van ratificar contactes
amb el Doctor Music i que les

dates previstes per a l’esdeveniment, de l’11 al 14 de juliol,
no coincideixen amb cap competició programada en aquestes
instal·lacions.
El veto definitiu de l’ACA
al projecte arriba després que
empresa i Generalitat temptegessin una alternativa que no
va arribar a materialitzar-se.
Aquesta opció passava per reduir sensiblement l’aforament
del festival previst per aquest
estiu i, a canvi, millorar les condicions de seguretat davant de
riuades a Escalarre per celebrar sense problemes futures
edicions. Així ho van confirmar
fonts pròximes al procés, que
van indicar que el promotor va
declinar aquesta idea al considerar que una reducció del públic
per sota dels 40.000 espectadors suposaria incórrer en fortes
pèrdues econòmiques. Davant
els que atribueixen a la Generalitat una posició inflexible,
altres es qüestionen si l’empresa
va fer el que era necessari per
obtenir autorització (vegeu el
desglossament).

“buscar alternatives”
❘ lleida ❘ El consell d’alcaldes
del Pallars Sobirà es reunirà
avui per tractar la situació
arran del trasllat del festival.
Aquesta sessió, de caràcter
extraordinari, precedirà una
reunió amb la presidenta de la
Diputació, Rosa Maria Perelló,
per “buscar alternatives” per
a la promoció econòmica i turística de la zona, segons van
avançar fonts de la corporació
provincial. Tant Perelló com el
president del consell del Sobirà, Carles Isús, es van declarar
partidaris de treballar per fer
possible que el festival de la
vaca pugui tornar a celebrar-se
a Escalarre en propers anys.
Així, Isús va recalcar que el
risc d’inundacions “es pot gestionar i reduir” mitjançant
un control estricte de cabals i
meteorologia, acompanyat de
plans d’evacuació. “Seria possible aprovar el festival condicionant-lo a alts requeriments
de seguretat”, va argumentar.
En aquesta mateixa línia es va
pronunciar Josep Antoni Cervós, alcalde de la Guingueta
(al qual pertany Escalarre).

“La tecnologia ens hauria de
donar seguretat per a aquestes coses”, va dir, i va recordar
que ja hi ha sensors que mesuren el cabal de la Pallaresa i el
riu Unarre al municipi.
Per la seua banda, Perelló va
reiterar el suport tant als ajuntaments com a iniciatives que
“donen a conèixer arreu del

plans d’evacuació

El consell i la Guingueta
proposen una aprovació
subjecta al control de
riuades i plans d’evacuació
món” el Pallars. Val a recordar que la Diputació va reservar 200.000 euros per a obres
municipals lligades al festival.
La delegada de la Generalitat al Pirineu, Rosa Amorós,
va plantejar debatre el desplegament de delegacions de
conselleries a les comarques
de muntanya per “millorar la
interlocució” entre territori i
administració.

“Si no és al Pirineu,
que tornin els diners”
❘ lleida ❘ “Sigui quina sigui la
ubicació definitiva, el festival
se celebrarà en les mateixes
dates i mantindrà el seu nivell
de qualitat”, afirma el promotor, que garanteix “el mateix
nombre d’escenaris i tots els
artistes confirmats fins a la data”. Tanmateix, això no satisfà
a tots els que ja han adquirit
entrades.
A través de les xarxes socials han fet patent el seu malestar perquè no se celebri al

Pirineu i són molts els que
reclamen que els reemborsin
l’import de l’entrada. L’entorn
natural del Pirineu havia estat
un dels atractius d’aquest festival, tant per als que volien
assistir-hi per primera vegada
com per als que volien rememorar les edicions dels anys
noranta. Entre els crítics, hi
havia qui preguntava amb sorna si en lloc de les classes de
ioga promeses hi hauria pràctiques de conducció.

