
MANIFEST en interès de la protecció de l’entorn natural 

 de Sant Jaume de Frontanyà. 

 

Els sota signants del present manifest, volem protegir els entorns naturals que fins ara i 

gràcies a una gestió ecològicament responsable, s’han pogut mantenir moderadament 

afectats per l’activitat humana, i que degut al projecte d’un festival de música previst, del 

14 al 20 de Juliol 2016 que preveu congregar mils de persones, posa en perill greu la seva 

existència i patrimoni mediambiental. 

 
I, per lo dit, volem posar de manifest : 

 

Que el municipi de Sant Jaume de Frontanyà, que tots nosaltres coneixem i estimem com a 

veïns i visitants constitueix un indret excepcional i a la vegada fràgil.  

Que sent l’Ajuntament més petit de Catalunya amb una població de 25 veïns, el més petit 

de Catalunya, no disposa ni de mitjans tècnics ni personals per atendre i controlar les 

diferents fases pel desenvolupament d’un festival musical de les dimensions i 

característiques del que es projecta. 

En concret, ens preocupa molt seriosament el perill d’un incendi forestal, i en aquest cas, 

l’indret seria una ratera sense sortida per un gran nombre de persones amb conseqüències 

desatrosses. 
El lloc on es projecta el festival musical, així com a tota la contrada, hi viu una gran varietat 

d’animals salvatges, alguns protegits per la normativa mediambiental i animals de 

pasturatge als qui afectaria greument els impactes del dit festival musical, amb efectes de 

llarga durada. 

Que els accessos a Sant Jaume de Frontanyà no estan preparats per una concentració d’un 

festival musical de mils de persones com el que es projecta. 

 

No coneixem l’existència de cap estudi de mobilitat., ni de seguretat que plantegi la 

viabilitat d’una evacuació urgent en cas d’emergència mèdica ni d’incendi forestal. 

No ens consta l’existència de garanties o assegurances destinades a cobrir els perjudicis que 

puguin derivar-se de sinistres greus previsibles en una concentració de milers de persones. 
No ens consta cap estudi per la correcció dels efectes de l’abocament o emmagatzematge de 

residus sanitaris. 

No ens consta cap estudi de l’impacta acústic. 

No ens consta la forma en que es preveu impedir la ocupació incontrolada de terrenys aliens 

als destinats al festival musical, tenint en compte que el perfil previsible de gran part dels 

assistents 

comportarà una estança continuada amb dispersió per tota la contrada, realització 

d’acampada salvatge, ocupació de propietats privades, utilització massiva dels terrenys com 

a latrina oberta, 

dispersió de deixalles, etc. 

Que Biomusicat S.L., l’empresa organitzadora, ha estat constituïda el 14/04/2016 i per tant 

sense cap actuació fins ara al nostre país. 
Que la realització del festival musical tant per la seva duració (del 14 al 20 de juliol) com 

els seus horaris i característiques de les emissions comportaria una greu distorsió en 

l’habitabilitat de la zona i en el descans dels veïns. (15.000 W de potencia de só entre les 

22:00 i les 6:00 hores). 

El festival musical comportaria un impacte greu al medi ambient, tant pel que fa al nivell de 

so, com lumínic. Tampoc coneixem l’existència de cap estudi d’impacte ambiental al 

respecte. 

 

Per tot lo dit DEMANEM 

 

Que es tingui en compte per part de totes les administracions concernides les 
manifestacions aquí contingudes i, en coherència amb lo manifestat, es decideixi la 

paralització i cancel·lació de la tramitació de les autoritzacions en curs. 

Que es tingui per comunicat que la nostra postura radicalment contraria a la celebració del 

festival musical, farà tot el que li sigui possible per obtenir una amplia resposta per part de 

persones i entitats compromeses amb el manteniment dels escassos entorns naturals que 

mantenen valors ecològics remarcables per Catalunya. 


