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Una firma
alemanya compra
Doctor Music, que
garanteix el
festival del Pallars
Eventim adquireix el
64% de la promotora
L’empresa germànica CTS Eventim ha comprat dos terços de les
accions de la promotora Doctor
Music, dirigida per Neo Sala,
que seguirà al capdavant de la
companyia. El pallarès assegura que aquesta aliança serà tremendament positiva per encarar
la celebració de la Reincarnation Edition, prevista per al juliol
de l’any 2019 al Sobirà.
ÉS NOTÍCIA ❘ 3

Pinyana ofereix als
regants finançament
per modernitzar
els regadius
El Canal de Pinyana ofereix finançament als regants perquè
puguin portar a terme projectes
de modernització del reg, aturats fa deu anys.
COMARQUES ❘ 11

Macrooperació policial
per suposada “desviació
de fons” a la Diputació
de Barcelona

Olimpíades de la gent
gran a Agramunt

La Udef i Anticorrupció investiguen un presumpte frau en
subvencions en matèria de cooperació internacional a través
d’entitats afins a CDC.
GUIA ❘ 34

LLEONARD DELSHAMS

Lleida ja respira
l’ambient de la
major festa
gastronòmica
GUIA ❘ 36

ESPECIAL

Aplec del
Caragol
La central de distribució, en plena voràgine de l’Aplec.

SEGRE regala avui als
lectors una radiografia
de les penyes i la festa
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L’empresa germànica CTS Eventim ha comprat pràcticament dos terços de les accions de la promotora Doctor Music
Festival, dirigida per Neo Sala, que continuarà al capdavant de la companyia. El pallarès assegura que l’acord serà
“tremendament positiu” per a la celebració de la Reincarnation Edition, el juliol de l’any 2019 a les Valls d’Àneu.
MÚSICA EMPRESES

Doctor Music passa a mans alemanyes
i diu que l’operació impulsa el festival

CTS Eventim, líder europea en venda d’entrades, compra el 64% de la promotora
LLEONARD DELSHAMS

R. BANYERES

❘ LLEIDA ❘ La promotora Doctor
Music, liderada pel pallarès Neo
Sala, ha venut el 63,5% de les
accions a l’empresa alemanya
CTS Eventim, un dels principals proveïdors internacionals
de serveis de venda d’entrades
i música i entreteniment en
viu (vegeu el desglossament).
Aquesta transacció, fruit de tres
mesos de negociacions, no només no afectarà la celebració
de l’edició commemorativa del
Doctor Music Festival, la Reincarnation Edition, prevista per
al juliol del 2019 a Escalarre,
sinó que la beneficiarà, segons
afirma Neo Sala. “Tenir Eventim com a soci ens dóna més fortalesa, i ens permetrà comptar
amb el suport i l’experiència
dels grans festivals en els quals
ells participen”, va explicar Sala a SEGRE. El promotor, amb
orígens a Tremp, va afegir que
“el Doctor Music Festival ja
comptava amb totes les garanties necessàries per portar-lo a
terme, altrament no ho hauríem
anunciat. Malgrat tot, òbviament, tenir Eventim com a soci
és tremendament positiu”, va
sentenciar Sala.
El lleidatà va recordar que “fa
trenta-cinc anys vam ser una
de les primeres promotores a
portar les més grans estrelles
del pop i el rock a Espanya. Des
d’aleshores, hem treballat per
posar Espanya al mapa internacional”. Així mateix, va afegir que “aquesta associació és
un gran pas per al meu equip i
per a mi mateix, que ens permet
aprofitar els recursos i la xarxa
d’un jugador global per oferir als
artistes i aficionats els millors
serveis per a una experiència
en viu inoblidable”. En un comunicat conjunt, el responsable
de CTS Eventim, Klaus-Peter
Schulenberg, va assegurar que
“en el futur podrem oferir no
només un eficient sistema de
venda d’entrades, sinó també
més opcions de promoció. Doctor Music és un aliat ideal per a
aquest avenç”.
Ac t u a l me nt l’a le m a ny a
CTS Eventim estava present
a Espanya amb la tiquetera
www.entradas.com i, amb la
compra de Doctor Music, entrarà al mercat de la música en viu.
En aquest sentit, entre les pròximes gires que Doctor Music
portarà a Espanya destaquen les
de Beth Dito, Kiefer Sutherland,
Bruno Mars, Katy Perry, Texas
o U2, entre d’altres.

CTS Eventim, líder
a Europa amb 150
milions de tiquets
venuts a l’any

Klaus-Peter Schulenberg.

Sala i autoritats del Pallars, el juliol passat, als terrenys en què se celebrarà el Doctor Music.

ENTREVISTA

«Aviat podrem oferir novetats
d’espai i artistes»
Neo Sala
RESPONSABLE DE DOCTOR MUSIC

Quins canvis suposa la compra
de Doctor Music Festival per
part de CTS Eventim?
A nivell organitzatiu, no implica cap canvi, ja que continuo sent CEO de Doctor Music
i compto amb el meu equip de
sempre. Principalment això
implica poder continuar amb
èxit en un món en el qual l’organització de les gires dels artistes internacionals està cada
vegada més globalitzada, per
la qual cosa cada dia és més
convenient ajuntar-se amb els
millors. Eventim és clarament
un dels millors partners del
mercat.
El veig molt optimista amb
l’aliança.
Continuarem treballant tan

bé com sabem. Òbviament,
és innegable que aquesta aliança ens dóna una fortalesa
que garanteix que puguem
aprofitar al màxim totes les
oportunitats que ens doni el
mercat global de la música en
viu.
Què és el que el va fer decidir
a vendre?
Eventim ha sabut entendre des
d’un primer moment l’enorme
potencial de Doctor Music i
el valor del seu equip. A més,

ens han ofert total confiança
en forma d’autonomia de cara
a la gestió futura, alhora que
ens proporciona excel·lents
recursos per poder expandir-nos i aprofitar totes les
oportunitats que puguin sorgir al mercat. Un altre factor
que ha pesat en la decisió ha
estat la gran solvència d’Eventim. Es tracta d’una empresa
sense deutes i que a més a més
obté resultats positius any rere any.
Per acabar, i atansant-nos al
que més afecta Lleida, tenen
novetats sobre la futura Reincarnation Edition?
Nosaltres seguim treballant
en el festival com hem fet fins
ara per poder oferir novetats
molt ràpidament, tant a nivell
de site, dels espais, de les activitats previstes i, òbviament,
de presentació dels primers
artistes.

n CTS Eventim està liderada per Klaus-Peter
Schulenberg, que el 2013
va aconseguir segons Forbes una riquesa estimada
de més de mil milions de
dòlars per primera vegada, principalment gràcies al ràpid augment del
preu de les accions. Actualment, segons xifres
presentades per la companyia, ven més de 150 milions de tiquets de més de
220.000 esdeveniments
anuals. Tot plegat implica
que domini el sector de la
venda d’entrades a Europa també al mercat de la
música en viu i l’entreteniment. L’empresa cotitza
a la borsa i és present en
més de vint països.

LES CLAUS DEL FESTIVAL

Les dates

z Se celebrarà a Escalarre del 12
al 14 de juliol del 2019.

Els terrenys
z La promotora Doctor Music
ja té el 95% del terreny per a la
Reincarnation Edition i ja ha firmat amb els amos de 147 hectàrees de les 156 que preveuen
que ocuparà el festival.

La distribució
z Es destinaran vint-i-sis hectàrees per a l’espai central de concerts, cosa que implicarà el site
més gran de tot Europa. A més,
comptarà amb setanta hectàrees de zona d’acampada i seixanta més per a l’aparcament
de vehicles. Totes les parcel·les,
com fa vint anys, amb l’epicentre al pla d’Escalarre i també a
l’entorn de l’església romànica
de Santa Maria.
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PLE PROVINCIAL

Reñé esbronca ERC per criticar els
ajuts directes i veu “electoralisme”

PDeCAT i Unió, PSC i UA aproven el pla de subvencions de 53 milions per aquest
any || Amb el vot en contra de republicans i Ciutadans i l’abstenció de PP i CUP
R. RAMÍREZ

❘ LLEIDA ❘ El pla de subvencions
de la Diputació, amb 53 milions enguany, es va aprovar ahir
després d’un debat tens al ple. El
president, Joan Reñé, va esbroncar ERC per insistir en les crítiques als ajuts directes de presidència (vegeu SEGRE d’ahir).
Els va acusar d’“hipocresia” a
l’haver-los atorgat quan governaven i de “vomitar falsedats”
amb finalitats “electoralistes”
quan falta un any per als comicis locals. El pla es va aprovar
amb els vots de PDeCAT i Unió,
PSC i UA. PP i CUP es van abstenir i Cs i ERC hi van votar en
contra. Els últims van reiterar
que, tret de situacions imprevistes, els ajuts s’haurien d’atorgar
via concurrència competitiva.
Reñé va respondre que gairebé
30 milions ja s’assignen així i
que, dels 22 restants, la major
part paga convenis aprovats al
ple. Va calcular que podrà assignar de forma directa nou milions i va recalcar que ho fa amb
“eficàcia i transparència”. Així
mateix, va dirigir atacs a ERC.
Va dir que Balaguer i Alcarràs
s’havien quedat sense ajuts per
a guarderies al demanar-los
fora de termini i que els alcaldes, tots dos republicans, van
voler recuperar-los amb subvencions directes que no van
obtenir. També va protestar
per publicacions en xarxes que

LES CLAUS
LLEONARD DELSHAMS

Superàvit per a inversions
z El ple va aprovar per unanimitat dedicar 7,5 milions d’euros
del superàvit del 2017 a inversions, després que l’Estat autoritzés els ens locals a fer-ho el mes
de març passat. La major part
es destinarà a carreteres de la
Diputació.

va atribuir a ERC i que, segons
va dir, l’anomenen “dèspota”.
Jaume Gilabert (ERC) es va sorprendre per la reacció irada de
Reñé. “Demanem buscar una
altra metodologia per atorgar
les subvencions, no sé per què
s’enfada.” Sobre les publicacions en xarxes, va apuntar que
“les paraules que compten són
les que es diuen al ple”. Després
de la sessió, Reñé va lamentar
la detenció de Salvador Esteve
(vegeu la pàg. 18), a qui es va
referir com “una persona honorable i un mestre per a mi”.

❘ LLEIDA ❘ El projecte Boscos
de Muntanya, que va reunir
l’any passat 216 voluntaris
que van participar durant
una setmana en treballs forestals al Sobirà, suposa el
18% de les hores de voluntariat ambiental de Catalunya.
Aquesta iniciativa per a la
gestió dels boscos i la recuperació de camins i construccions tradicionals compleix el
desè aniversari amb gairebé
1.500 participants.

Assemblea a la Seu
per al pressupost
participatiu

La votació del pla de subvencions per aquest any.

Reprenen plans per transferir
vies locals a l’ens provincial
n El ple va aprovar per unanimitat reprendre plans iniciats el 2010 sobre la xarxa viària de cada comarca de Lleida, amb la finalitat d’establir
quines vies de titularitat municipal haurien de passar a
mans de la Diputació. Es tracta d’un fet que han reivindicat els Pallars l’últim mes al
no comptar amb recursos

per al manteniment. ERC
va presentar una moció per
demanar aquests plans, si bé
la va retirar quan el govern
de PDeCAT i Unió va incloure aquesta proposta a l’ordre
del dia. Reñé va destacar que
transferir vies requerirà consens amb els municipis i recursos d’altres administracions supramunicipals.

EDUCACIÓ CENTRES

Torrefarrera
habilita un solar
com a pati per
a l’institut

MAGDALENA ALTISENT

Mentre durin les
obres del nou centre

❘ LA SEU ❘ La sala d’actes de
l’ajuntament de la Seu acollirà aquest dimarts a les 20.00
hores una assemblea oberta
per triar deu propostes entre les vint-i-vuit de seleccionades per als pressupostos
participatius. Les persones
que les han proposat podran
defensar-les públicament i
les escollides se sotmetran
a votació popular entre els
dies 18 i 21 de juny.

FIRES

Rialp dedica a la
ramaderia la Fira
d’Oficis i Menestrals
❘ RIALP ❘ Rialp dedicarà a la ramaderia la novena edició de
la Fira d’Oficis i Menestrals,
que se celebrarà els dies 2 i 3
de juny. El programa d’actes
inclourà conferències i taules
redones sobre aquest sector,
que se sumaran a activitats
lúdiques com exhibicions de
ball, espectacles al carrer,
activitats musicals, un show
cooking i jocs infantils, entre
d’altres.

EDUCACIÓ

M. M. B

❘ TORREFARRERA ❘ L’ajuntament de
Torrefarrera ja ha fet els passos
previs, tal com li ha sol·licitat la
conselleria d’Ensenyament, per
poder abordar les obres del nou
institut, una actuació que s’iniciarà abans que finalitzi aquest
mes, segons va confirmar l’alcalde, Jordi Latorre. Així doncs,
el consistori també ha habilitat
un solar de 1.500 metres quadrats que serà el pati del centre
mentre durin les obres al carrer
Corts Catalanes, ja que el del
centre està ocupat pels barracons i també s’utilitzarà per les
obres. El consistori va tancar un
acord amb el titular del solar per
a la seua cessió mentre durin les

El 18 per cent del
treball voluntari, als
boscos del Sobirà

MUNICIPIS

Renda de ciutadania
z Una moció del PSC per instar
la Generalitat a aplicar de forma efectiva la renda garantida
de ciutadania es va aprovar per
unanimitat. Membres de Lleida Social van assistir a la sessió i van desplegar cartells per
reivindicar-la.

MEDI AMBIENT

Jornada escolar al
Pallars sobre com
crear empreses

Les obres del nou institut s’iniciaran abans d’acabar el mes i s’allargaran gairebé dos anys.

obres del nou equipament (dos
anys aproximadament). Paral·
lelament, també s’ha habilitat
un tram a l’avinguda Europa per
a la maquinària de l’adjudicatària Arnó i la provisió de mate-

rial, segons va explicar l’alcalde, Jordi Latorre. El nou edifici
substituirà les actuals instal·lacions de mòduls prefabricats que
acullen mig miler d’alumnes.
Les obres es van adjudicar per

un import que ascendeix a 4,5
milions. El centre ha d’estar enllestit el mes de febrer del 2020,
encara que hi ha la possibilitat
que acabin abans, cap a finals
del 2019.

❘ TREMP ❘ Tres-cents alumnes
del Col·legi Maria Immaculada de Tremp i els instituts
de Secundària d’aquesta localitat, la Pobla i Sort van
participar ahir a la capital
del Jussà en la jornada Talent Emprenedor 2018, dedicada a potenciar la creació d’empreses entre els joves
dels Pallars. Aquesta iniciativa s’emmarca en el projecte
Educar i Emprendre.
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CATALUNYA

INVESTIGACIÓ IRREGULARITATS

Macrooperació contra una presumpta
desviació de fons a la Diputació de Barcelona

Una trentena de detinguts per haver defraudat suposadament més de dos milions d’euros en subvencions
a la cooperació || El jutge veu un “incompliment groller” del mecanisme de control
ACN

AGÈNCIES

❘ BARCELONA ❘ La Policia Nacional i la Fiscalia Anticorrupció
van portar a terme ahir una
macrooperació contra la Diputació de Barcelona. La causa,
batejada com a operació Estela,
dirigida pel jutjat d’Instrucció
número 1 de la capital catalana i que està sota secret de sumari, investiga una presumpta
desviació de fons destinats a la
cooperació internacional per
valor de, com a mínim, dos milions d’euros entre el 2012 i el
2015, mitjançant frau en les subvencions atorgades a diverses
entitats. Els més de cinc-cents
agents mobilitzats van escorcollar l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament, la Fundació
CATmón i l’associació Igman,
la patronal Pimec, la seu de la
conselleria de Governació i la
Diputació de Barcelona, entre
altres entrades realitzades a
les províncies de Girona, Tarragona i Barcelona. La batuda
es va saldar amb una trentena
de detinguts. D’aquests, tots
van quedar en llibertat excepte
cinc, que esperen passar a disposició judicial. Són l’alcalde
de Tordera, Joan Carles Garcia;
el lleidatà Jordi Castells, subidrector general de Cooperació
Local i exdirector de Relacions
Internacionals de l’organisme
provincial barceloní (més informació al desglossament); el
cap de l’Oficina de Cooperació de la Generalitat, Jonathan
Jorba; Víctor Terradellas, president de la Fundació CATmón, i
Joaquim Ferrer, exdirector de
Pimec. Altres dels arrestats van
ser l’expresident de la Diputació
de Barcelona Salvador Esteve,
que va quedar a llibertat hores
més tard, i Judit Aixalà, treballadora de CATmón que va
cursar els estudis universitaris
a Lleida. En aquest sentit, un
dels patrons de CATmón és el
diputat de Junts per Catalunya
Francesc de Dalmases. La investigació va arrancar arran d’una
denúncia anònima el 2011 que
relatava presumptes irregularitats en l’adjudicació dels fons
de cooperació internacional a
la Diputació de Barcelona. Els
indicis assenyalats per aquesta
primera denúncia els va corroborar una altra de presentada
per la CUP i el sindicat CGT el
2016 contra la corporació provincial. En aquesta, posaven el
focus en l’adjudicació de fons
destinats a la cooperació a empreses i patronals “sense experiència en el sector” a través de
contractes “sense publicitat”. El
jutge, després de revisar els expedients, ha conclòs que la Diputació barcelonina va efectuar
“un incompliment groller del
procediment” per atorgar-los.

Dispositiu policial a Reus, ahir. Al centre, Judit Aixalà, una de les arrestades que van quedar lliures.
POLICIA NACIONAL

El lleidatà Jordi
Castells, en el focus
per suposades
pressions
n Els agents de la Policia
Nacional també van escorcollar el despatx a la
conselleria de Governació
de l’exdirector de Relacions Internacionals de la
Diputació de Barcelona,
Jordi Castells Masanés,
de Tremp, que va ser detingut durant la macrooperació d’ahir. En aquest
sentit, els investigadors
van assenyalar Castells
per haver estat la persona que, suposadament, va
pressionar els tècnics de
la corporació provincial
barcelonina perquè emetessin informes favorables
a l’atorgament de certes
subvencions, malgrat el
seu dictamen inicial en
contra. En aquest sentit,
s’al·ludeix a una denúncia
sindical sobre pressions
als tècnics de la Diputació
de l’oficina de Cooperació
que consta en un informe
de l’Agència Catalana de
Salut que s’ha incorporat
a les actuacions.

REACCIONS

Els comuns demanen “calma”

z El líder de CatComú, Xavier
Domènech, va demanar ahir
“calma” a l’espera de conèixer
més detalls sobre l’operació
Estela.

Sánchez: “Seria gravíssim”
z El secretari general del PSOE,
Pedro Sánchez, va vaticinar ahir
que seria “gravíssim” si es provés que els diners desviats en
l’operació han anat al procés.

Agents de la Policia Nacional durant un dels escorcolls practicats ahir.

Torra: “S’ha muntat la batuda per tapar Gürtel”
n Els partits independentistes
van subratllar que la macrobatuda no era casual, sinó que
buscava deixar en segon pla la
sentència de la primera època del cas Gürtel, que es va
fer pública ahir mateix (més
informació a les pàgines 16 i
17). En aquest sentit, el president de la Generalitat, Quim
Torra, va considerar “profètic” un tuit de dimecres del
regidor d’ERC a l’ajuntament
de Barcelona Jordi Coronas
en el qual insinuava que es
produiria alguna actuació
judicial per desviar l’atenció

de la resolució de Gürtel. En
la mateixa línia, el líder de
JxCat, Carles Puigdemont,
va assenyalar que “no és cap
sorpresa que la Policia Nacional i els seus socis mediàtics
organitzin un xou a Catalunya per tapar l’escàndol de

UN XOU MEDIÀTIC

JxCat i ERC veuen
l’operació com un “xou
mediàtic” amb “voluntat
propagandística”

la Gürtel”. Així mateix, la
presidenta de la Diputació de
Barcelona, Mercè Conesa, del
PDeCAT, va titllar d’“espectacle mediàtic” la intervenció.
Per la seua part, l’adjunt a la
presidència d’ERC, Pere Aragonès, va denunciar la “clara
voluntat propagandística” i
el fet que “els periodistes arribessin abans que els agents
als llocs que anaven a escorcollar”. Així mateix, la regidora cupaire a Barcelona Maria
Rovira va retreure que s’utilitzi la corrupció per atacar
l’independentisme.

Rivera insisteix en més 155
z El president de Cs va reiterar
la necessitat d’allargar “durant
mesos” la intervenció de la Generalitat perquè, al seu judici,
“tothom tret de Rajoy veu” que
hi ha hagut una desviació de
fons a Catalunya.

Millo apunta a malversació
z El delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, va explicar
ahir que la macrooperació té a
veure amb un presumpte delicte de malversació. Així mateix,
el ministre de l’Interior, Juan
Ignacio Zoido, va explicar que
seran els investigadors els que
determinaran si el cas té a veure
o no amb el procés.

