
oferirà les actuacions promeses 
excepte Chris Robinson Brot-
herhood. A més, aquest dimarts 
va afegir nous artistes com Texas, 
Kamasi Washington, Empire of 
the Sun, Luciano, El Petit de Cal 
Erila, La Iaia, Obeses o Sopa de 
Cabra, que interpetaran íntegra-
ment el disc Ben endins.

El màxim responsable del 
festival va explicar que a qua-
tre mesos de la seva celebració 
“resultava impossible reduir-lo i 
ajustar-lo a les limitacions” que 
suggeria l’ACA, i per això han op-
tat per Montmeló. Neo Sala va 
rebutjar fer autocrítica, va afir-
mar que “res feia pensar que hagi 
passat el que ha passat” i també 
que si la normativa s’apliqués per 
igual a tot Catalunya “esdeveni-
ments com l’Aplec del Cargol no 
es podrien fer”. El director es va 
declarar ecologista, però va car-
regar contra entitats ecologistes 
del territori com IPCENA i va la-
mentar que des de les instituci-
ons públiques se’n sigui excessi-

El Doctor Music Festival marxa a 
Montmeló i els veïns del Pallars 
Sobirà tindran entrada gratuïta 
El director de l’esdeveniment, Neo Sala, critica una lectura 
“exagerada” de la normativa sobre riscos per part de l’ACA
Lleida
ACN
De l’alta muntanya a l’asfalt. El 
Doctor Music Festival va confir-
mar ahir el seu trasllat al circuit 
de Montmeló com a alternativa 
als prats d’Escalarre (Pallars So-
birà), on no té garantida l’auto-
rització de la Confederació Hidro-
gràfica de l’Ebre després de dos 
informes contraris de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) pel risc 
d’inundabilitat. Neo Sala, director 
del festival, va posar punt i final 
a les especulacions de l’última 
setmana sobre el destí del fes-
tival, va confirmar la renúncia a 
l’històric emplaçament de les tres 
primeres edicions del certamen i 
va explicar que passa de quatre a 
tres jornades (12, 13 i 14 de juliol) 
i una reducció dels preus de les 
entrades i els abonament. Sala 
va tornar a criticar una interpre-
tació “exagerada” de la normati-
va sobre riscos, i va anunciar un 
gest amb el territori, consistent 
en convidar tots els habitants del 
Pallars Sobirà al festival.

El Doctor Music Festival se ce-
lebrarà els dies 12, 13 i 14 de juli-
ol al Circuit de Barcelona-Catalu-
nya (Montmeló). Amb el canvi 
d’emplaçament, doncs, el festival 
també es redueix un dia. La que 
havia de ser la primera jornada 
(“de benvinguda”) de l’11 de juli-
ol es cancel·la, i l’actuació de The 
Smashing Pumpkings passa a diu-
menge 14, va explicar Neo Sala. 
El nou emplaçament ofereix tants 
metres quadrats com el festival 
havia previst a Escalarre (600.000 
metres quadrats), i suposa una 
reducció de costos que el certa-
men ha traduït en una reducció 
del preu de l’abonament de dos 
dies (120 euros), i posant a la 
venda les entrades de dia a 62 
euros. Així mateix, retornarà la di-
ferència de preu a aquells que ja 
haguessin adquirit abonaments, 
i la totalitat de l’import als qui 
decideixin no assistir-hi pel canvi 
d’emplaçament.

Quant al cartell, el festival 

FOTO: Pau Cortina (ACN) / El director del Doctor Music, Neo Sala, després d’anunciar la marxa a Montmeló

La Diputació de Lleida es com-
promet a invertir els 200.000 
euros que havien d’anar des-
tinats als municipis per a la 
celebració Doctor Music a fi-
nançar, en part, la instal·lació 
de diferents solucions tecno-
lògiques com ara radars me-
teorològics o sensors de riu 
que permetin minimitzar els 
riscos davant de possibles ai-
guats. A més, també destina-
rà recursos a promocionar la 
comarca. Així ho va assegurar 
ahir la presidenta després de 
la reunió amb els alcaldes del 
Pallars, que reclamen “canviar 
la normativa o introduir parà-
metres que prevegin la singu-
laritat de muntanya”.

La inversió de 
la Diputació pel 
festival servirà 
per minimitzar 
el risc d’aiguats
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FOTO: Selena García/ Reunió dels alcaldes del Pallars amb la presidenta

Torra rebrà els 
batlles del Pallars 
per abordar el 
polèmic trasllat

Torra rebrà de manera ‘’im-
mediata’’ a tots els alcaldes 
del Pallars Sobirà per parlar 
de la problemàtica que ha 
suposat el canvi d’ubicació 
del Doctor Music d’Escalarre 
a Montmeló. La consellera 
de la Presidència va remarcar 
que “mai s’és prou rigorós’’ 
quan es tracta de qüestions 
de seguretat i per això va 
considerar el veto de l’ACA al 
festival com una decisió ‘’en-
certada’’ perquè es volia fer 
en una zona que ‘’té molts 
riscos de ser inundable’’. 

vament obedient. D’altra banda, 
Sala va dir que el festival, i ell per-
sonalment, tenen “al cor” la Vall 
d’Àneu, i que no desisteixen de 
celebrar-hi algun esdeveniment 
més endavant. 

Des del festival han agraït les 
“mostres de suport” rebudes des 
del territori particularment els úl-

tims dies. Per això, el festival ha 
decidit convidar tots els habitants 
(empadronats) del Pallars Sobirà 
perquè hi assisteixin. “La gent es-
tava molt il·lusionada en tenir-lo 
allà, i és el mínim que podem fer 
donades les circumstàncies, que 
ens han impedit celebrar-lo allà 
dalt”.
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David Marín guanya el 
X Premi Crims de Tinta, 
de l’editorial RBA, amb 
la novel·la ‘Purgatori’
L’obra narra una història ambientada 
a la Vall Fosca, Balaguer i Lleida
L’escriptor i periodista, 
que des del 2008 viu a la 
Noguera i és professor 
associat a la UdL, s’endú el 
premi amb aquesta novel·la 
negra que arribarà a les 
llibreries l’11 d’abril.

Lleida
A. MEGÍAS
L’autor comenta a LA MAÑANA 
que “la novel·la ja estava escrita 
i l’havia enviat a alguns premis, 
però en absolut m’ho esperava, 
estic molt content”. La idea del 
llibre, explica David, “va sorgir al 
2012 quan vaig entrevistar a Pau 
Castell, que va fer una tesi so-
bre les bruixes al Pallars; em va 
explicar la història de Margarida 
Rugall, una bruixa de la Vall Fos-
ca i donant-li tombs vaig crear 
una història”, que comença amb 
l’aparició del director d’una es-

cola religiosa de Balaguer mort i 
que inclou un cas de bruixeria o 
de malalties misterioses.

David Marín ha publicat, a 
més, les novel·les Mala lluna i 

Ciutat fantasma, un llibre de re-
lats eròtics juntament amb Marta 
Alòs i amb Pau Juvillà Primàries 
de sang, que es presenta avui a 
l’Ateneu La Baula (19.00 hores).

FOTO: RBA / El jurat va atorgar el premi a David Marín per unanimitat

La Inestable 21, companyia de 
l’Aula Municipal de Teatre de 
Lleida presenta avui (19.30 ho-
res) al Teatre de l’Escorxador el 
seu espectacle Pols, una copro-

ducció amb la Paeria que s’in-
clou dins del projecte d’educació 
en valors entorn als Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
(ODS).

Educació en valors amb 
‘Pols’, de La Inestable 21

FOTO: Aula Municipal de Teatre / Cartell de l’espectacle

El cineasta de Cervera afincat a 
Nova York, Xavier Marrades, ha 
creat una peça inspirada en Cer-
vera Capital de la Cultura Catala-
na 2019, una aproximació poè-
tica a través dels seus habitants 
i paisatges, que porta el títol de 
Passatges i que es pot veure al 
web www.cervera2019.cat.

A més, el mes d’abril arriba 
carregat d’activitats a Cervera 
amb propostes com la presenta-
ció de l’antologia poètica Jaume 
Ferran, caudal de vida y poesía 
(4 d’abril), la passió Medieval (6 
d’abril), una tertúlia literaria (10 
d’abril) i la inauguració de l’ex-
posició Mènsula (7 d’abril).

El cineasta Xavier Marrades 
i la Passió Medieval, cites 
clau d’abril a Cervera

Coincidint amb la primera actua-
ció de la temporada a la plaça 
Paeria, els Castellers de Lleida 
van presentar ahir la seva nova 
imatge. Gràcies a la col·labora-
ció amb l’Escola d’Art Municipal 

Leandre Cristòfol, l’entitat llei-
datana va poder escollir la pro-
posta realitzada per Jaume Visa, 
estudiant de l’escola artística, 
entre les 13 propostes presen-
tades.

Els Castellers de Lleida 
estrenen una nova imatge

FOTO: C. Lleida / La nova imatge ha estat dissenyada per Jaume Visa
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