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El Doctor Music Festival manté de
moment la seva edició a Escalarre
Un comunicat oficial explica que s'estan valorant diverses opcions davant les
dificultats que s'estan trobant per repetir la cita a la Vall d'Àneu | Durant les
darreres hores s'havia especulat sobre l'imminent trasllat de la cita musical al
Circuit de Montmeló

Quimi Portet a la vall d'Àneu | Xavier Mercadé

Arran de les notícies difoses durant les darreres hores en diversos mitjans com TV3 en què
s'anunciava que el Doctor Music Festival no se celebraria finalment a Escalarre, sinó que es
traslladaria al Circuit de Montmeló, avui a primera hora del matí l'empresa Doctor Music ha publicat
un manifest denunciant que aquestes informacions són falses.
L'organització ha aprofitat per explicar els problemes que estan tenint per repetir l'emplaçament a la
Vall d'Àneu: "A causa d'una exagerada interpretació normativa, dels riscos teòrics d'inundació en una
vall que no s'ha inundat mai a l'estiu (almenys des que se'n conserven dades), fet que es
tradueix en uns nivells d'exigència molt per sobre de l'habitual, ens vam veure obligats a
considerar ubicacions alternatives per garantir el compliment dels nombrosos compromisos
artístics adquirits, i a veure satisfetes les expectatives creades pels seguidors del festival".
Davant aquesta problemàtica, l'organització ha visitat i considerat nous emplaçaments com Montmeló:
"L'opció del Circuit de Barcelona-Catalunya és una excel·lent localització que asseguraria les
necessitats i garanties que requereix un esdeveniment de gran magnitud com el que hem
dissenyat per a aquesta nova edició del Doctor Music Festival".
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Tot i això, la promotora Doctor Music ha declarat que a dia d'avui no hi ha cap acord firmat per
celebrar el festival a Montmeló (o qualsevol altra ubicació), tot i que també són conscients que a
hores d'ara sembla difícil que el festival es pugui celebrar al Pallars.
Sigui com sigui, l'organització ha destacat que independentment del lloc, el festival es celebrarà per
les mateixes dates "i mantindrà el nivell de qualitat, amb el mateix nombre d'escenaris i amb tots
els artistes confirmats fins ara".
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