COMUNICAT OFICIAL
La Casa Amarilla cancel·la l’ organització del
8º Busker's Festival Barcelona 2012
Hem pres aquesta decisió després de trobar-nos, al llarg de diversos mesos, amb dificultats
diverses, però que es resumeixen finalment, en problemes pressupostaris.
LCA és una entitat sociocultural sense ànim de lucre. No és una empresa que organitza
festivals i n’obté beneficis. Per aquest motiu, la nostra organització en aquest any 2012
(marcat per una programada i brutal crisi), no pot comprometre el baixíssim pressupost que
té per als projectes socioculturals, per seguir realitzant l' únic Busker's de tota la península,
per molt equitatiu i solidari que aquest sigui (com ja va passar a l' any 2011).
Per contra, el Busker's Festival Barcelona es va plantejar des d' un principi com el projecte
suport de l' àrea social de l'entitat, en facilitar i sostenir l'estructura de LCA al llarg de tot
l'any que dura l'organització del festival, alliberant d'aquesta càrrega pressupostària, a la
resta dels projectes socials.
El Busker's Festival Barcelona ha aconseguit amb molt pocs recursos, posicionar-se com un
esdeveniment únic a la ciutat i al país. Any rere any ha consolidat la seva imatge de manera
significativa, permetent a la ciutat accedir lliurement a espectacles de carrer provinents de
tot el món, d' original format i excel·lent qualitat, aconseguint reivindicar la professionalitat
del sector, com qualsevol altre festival.
Així mateix, hem aconseguit posicionar-nos com la seu mediterrània del circuit europeu de
Festivals Busker's, promovent l’ intercanvi d' espectacles i professionals, i actualment el
Busker's Barcelona és el referent (i col·laborem activament) en la projecció Llatinoamericana
d'aquest tipus de festivals.
El creixement exponencial de públic assistent, que en l' últim any va arribar a gairebé 50 mil
persones en quatre dies (recordem que és d' entrada lliure, "a la gorra"), dóna fe de l'èxit del
Festival en termes estrictament artístic-culturals.
Aquest original concepte de treball dirigit a generar un gran impacte comprometent pocs
recursos, mai ha estat ben vist pels que avui conceben la cultura com a negoci d' alt rèdit, tal
i com es desprèn de les polítiques culturals aplicades en aquesta ciutat, en els últims anys.
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En l' últim trimestre de l' any es decidirà si continuem, o no, amb l' organització del festival
per l' any vinent. Tot depèn dels suports reals i concrets que puguem trobar a partir d'ara. El
Busker's és un projecte "rodó" que intenta prosperar en un món "quadrat", i actualment això,
és bastant complicat.
Agraïm a totes les persones (incloses a aquelles que operen a través d' institucions i
empreses), que creuen en els projectes diferents i en la cultura feta per tots i per a tots, i
que gràcies al seu treball i esforç han fet possible set edicions del Busker's Festival Barcelona.
GRÀCIES! als padrins, als voluntaris, practicants, col·laboradors, festivals, entitats,
patrocinadors, sponsors, amics i família, pel suport.
I sobretot: Gràcies als grups i al públic! Sense vosaltres aquest festival mai hagués estat possible.
Equip de La Casa Amarilla.
buskers@lacasamarilla.org

- info@lacasamarilla.org

GRACIES!

7º Busker’s Festival Barcelona
Concierto de La Pegatina & Baciamolemani
Plaza del Mar. Jueves 4 de Agosto de 2011 – 23:30

Busker’s Festival Barcelona - La Casa Amarilla
Telf. (0034) 93 439 64 25 (lunes-viernes de 10 a 15h)
Apt. Correos 37.145, 08080 Barcelona
www.lacasamarilla.org – info@lacasamarilla.org
www.buskersfestivalbarcelona.org – buskers@lacasamarilla.org

