L'ASSOCIACIÓ ARC RECLAMA AMB URGÈNCIA EL SALCONDUÏT CULTURAL
PER A GARANTIR LA SUPERVIVÈNCIA DELS ACTES CULTURALS ACTUALS I
DELS PROPERS MESOS
L’ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE REPRESENTANTS, PROMOTORS I
MÀNAGERS DE CATALUNYA DENUNCIA QUE SENSE EL SALCONDUÏT
CULTURAL, LA MAJORIA DE FESTIVALS -ADAPTATS DES DE L’ANY PASSAT A
LES RECOMANACIONS DEL PROCICAT- NO ES PODRAN REALITZAR
EL CONFINAMENT COMARCAL CONTINUA MALTRACTANT LA CULTURA I NO
PERMET L'ACCÉS AL BÉ ESSENCIAL A BONA PART DELS CATALANS I
CATALANES
Fa setmanes que ARC denuncia que el confinament municipal o comarcal sense excepció per a actes
culturals -bé essencial declarat- retalla els drets dels ciutadans i ciutadanes que no poden accedir als actes
culturals si no es fan a la seva comarca o la seva població, tot i que estiguin a molts pocs quilòmetres. La
indústria cultural i, concretament, la de la música en directe ha demostrat per activa i per passiva que no
són focus de contagis. Actualment, a més, compleix amb escreix restriccions com la reducció de
l’aforament i el límit de persones. La prohibició de què els espectadors d’altres municipis o comarques puguin
assistir a un acte cultural, provoca i seguirà provocant una allau de suspensions de les actuacions previstes
durant els pròxims mesos.
Alguns dels exemples són quatre dels grans festivals del nostre país que ja estan patint les conseqüències
d’aquesta restricció en la mobilitat d’un públic que fa mesos que clama poder-se moure per assistir als actes
pels qual ha adquirit entrades: BARNASANTS, BARCELONA JAZZ FESTIVAL, BLACK MUSIC
FESTIVAL, FESTIVAL STRENES i GUITAR BCN.
Per tot això, ARC torna a reclamar AMB URGÈNCIA que les entrades a un espectacle cultural també siguin
considerades salconduits per als desplaçaments entre municipis i que també permetin tornar al domicili
passat el toc de queda.

PER A DECLARACIONS DE XAVI PASCUAL,
RESPONSABLE DE LA COMISSIÓ DE FESTIVALS D’ARC:
Marc Isern marc@vibra.cat

Associació ARC – Casp, 130 Altell 6 08013 Barcelona
93 302 70 24 - arcatalunya@arcatalunya.cat

L’Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC) és
l’associació referent dels professionals del sector de la indústria musical amb més antiguitat del país (amb
més de 40 anys d’història) i es pot considerar el Col•legi Professional dels agents, representants, els
mànagers i els promotors. Formen part d’ARC les 70 empreses més importants del país i es l’entitat
articuladora del sector de la música en viu davant les institucions.
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