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Mor un acròbata en precipitar-se des
de 20 metres en un festival a Madrid
El Mad Cool, amb actuacions com Greenday, no s'ha suspès malgrat la mort de
l'artista aeri
Un artista que participava al festival Mad Cool de Madrid (https://madcoolfestival.es) va morir
anit en precipitar-se des d'uns 20 metres mentre protagonitzava un número d'acrobàcies aèries.
Estava subjectat amb una corda i penjat d'una grua. Per causes que encara es desconeixen, a
mig espectacle l'home va caure i va impactar directament contra el terra. Els serveis sanitaris,
després de 45 minuts intentant salvar-li la vida, només van poder certificar-li la mort.

Un acróbata se acaba de caer desde 40 metros de altura en #madcool
(https://twitter.com/hashtag/madcool?src=hash) . Ojalá y no haya pasado lo peor
pic.twitter.com/BwUUFH1z9m (https://t.co/BwUUFH1z9m)
? Juan Luis Montero (@MrJuanlumf) 7 de juliol de 2017
(https://twitter.com/MrJuanlumf/status/883431475613507585)
Els fets van succeir cap a les 22.55 de la nit a l'escenari principal del festival Mad Cool, que se
celebra aquest cap de setmana al recinte de la Caja Mágica de la capital espanyola.
L'esdeveniment no es va suspendre -fet que va comportar moltes crítiques a les xarxes socials- i
el següent concert, el de Greenday, va acabar començant amb una mitja hora de retard.
L'organització del festival, que durant hores no ha informat del succés, ha penjat ja de matinada
un comunicat (https://madcoolfestival.es/es/noticias-2/comunicado-oficial-de-mad-coolfestival.html) on lamenta el "terrible accident que ha patit un ballarí aeri" i ha assegurat que s'ha
decidit mantenir la programació per "raons de seguretat". La víctima tenia uns 30 anys, segons
Europa Press.

We just got off stage at Mad Cool Festival to disturbing news. A very brave artist named Pedro
lost his life tonight in a tragic accident
? Green Day (@GreenDay) 8 de juliol de 2017
(https://twitter.com/GreenDay/status/883495146171637760)
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