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33 Neo Sala, a la Trobada del Pirineu.

MEDI NATURAL

El ple del Conselh Generau d’Aran 
ha decidit, per unanimitat de tots 
els grups polítics, demanar a la Ge-
neralitat la captura de l’ós Goiat. 
Aquest acord s’ha pres després dels 
atacs mortals que el plantígrad ha 
protagonitzat en territori aranès du-
rant els darrers mesos. A aquest fet 
s’hi afegeix que les morts d’alguns 
animals s’han produït a pocs metres 
de nuclis habitats.

Goiat és l’únic exemplar localit-
zat de forma permanent a través 
d’un collar amb emissor GPS. L’ani-
mal va arribar al Pirineu català, con-
cretament al Pallars Sobirà, pro-
cedent Eslovènia el juny del 2016. 
Goiat havia de substituir l’envellit 
Pyros, l’altre mascle arribat d’Eslo-
vènia el 1997.

El síndic d’Aran, Carles Barrera, 
va explicar que el Govern aranès so-
lament té la responsabilitat del se-
guiment i de les indemnitzacions 
dels atacs d’ós i en cap cas pot deci-
dir de forma unilateral mesures de 
captura i translocació als llocs d’ori-
gen de qualsevol exemplar consi-
derat conflictiu. La decisió l’haurà 
d’activar la Generalitat, un cop feta 
la petició. H

Petició a la 
Generalitat 
perquè capturi 
l’os Goiat

EL PERIÒDIC
VIELHA

ACN

L
a promotora Doctor Music 
no tanca la porta a organit-
zar noves edicions del festi-
val d’Escalarre (Pallars Sobi-

rà) més enllà de l’edició commemo-
rativa que se celebrarà els dies 12, 
13 i 14 de juliol del 2019, tot i que 
en cap cas la intenció seria recupe-
rar un festival amb periodicitat anu-
al, segons va assenyalar el promotor 
musical i fundador de Doctor Mu-
sic, Neo Sala.

L’edició del 2019, sota el nom de 
Reincarnation Edition, té un pres-
supost de 18 milions d’euros, gene-
rarà una inversió al territori de 12 
milions d’euros, comptarà amb les 
actuacions d’un centenar de grups i 
artistes -malgrat que fins a la tardor 
no es donaran a conèixer els primers 
noms-, i hi treballaran unes 4.000 
persones, segons va detallar Sala en 
el marc de la 29a edició de la Troba-
da Empresarial al Pirineu. La promo-
tora, que espera l’afluència d’unes 
50.000 persones, ja té llogats pràc-
ticament la totalitat dels terrenys 
de les Valls d’Àneu, en concret 153 
de les 155 hectàrees que acolliran 
el festival.

De la mateixa manera que les 
quatre edicions celebrades els anys 
1996, 1997, 1998 i 2000, Neo Sala ha 
manifestat la voluntat de la promo-

tora perquè el Doctor Music Reincar-
nation Edition «marqui un abans i 
un després» i «deixi el llistó molt alt». 
El promotor lleidatà va explicar que  
la decisió de tirar endavant l’edició 
commemorativa del 2019 ha estat 
en bona part després d’escoltar el 
clam dels alcaldes, empresaris i de 
veïns de les Valls d’Àneu. 

ESDEVENIMENT

El Doctor Music Festival 
podria tenir continuïtat
El promotor de l’activitat descarta que el certàmen esdevingui anual

EL PERIÒDIC
LA SEU D’URGELL

Neo Sala va manifestar que la vo-
luntat és que el Doctor Music Festi-
val tingui un impacte «positiu» al 
territori i serveixi per dinamitzar 
l’economia de les Valls d’Àneu, no 
només durant tres dies sinó que es-
devingui un projecte de futur que 
atregui un turista d’un caire «ener-
gètic i espiritual».  H


