
 

 

 

CAIXABANK POLO MUSIC FESTIVAL LAMENTA 

COMUNICAR LA CANCEL·LACIÓ DE LA SEVA 

SEGONA EDICIÓ. US ESPEREM A TOTS EL 2021! 

 
 

Barcelona, 7 d'abril de 2020.- Clipper’s Live i GTS lamenten comunicar que a causa de 

les circumstàncies excepcionals que estem vivint, derivades de la crisi sanitària del virus 

covid-19 i les mesures promulgades al Decret Llei 10/2020, del 27 de març, de la 

Generalitat de Catalunya que afecten a la celebració dels espectacles culturals, ens 

veiem en l'obligació de cancel·lar la segona edició del CaixaBank Polo Music Festival, 

prevista del 22 de maig al 7 de juny. 

 

Des de Clipper’s Live i GTS, conjuntament amb el Reial Club de Polo i el suport i 

confiança dels nostres patrocinadors, ens posem a treballar, avui mateix, per plantejar 

la propera edició del CaixaBank Polo Music Festival del 2021. 

 

L'objectiu del 2021 serà el mateix amb què ens plantejàvem il·lusionats aquesta segona 

edició: una programació estable i de qualitat, d'artistes nacionals i internacionals que 

complementa i enforteix l'oferta musical de la ciutat de Barcelona en un espai inigualable 

com el Reial Club de Polo. 

 

Ho farem amb la satisfacció de l'esforç col·lectiu que la nostra societat està demostrant, 

en aquests moments tan difícils, ha donat els seus fruits i hem superat, entre tots, 

aquestes circumstàncies tan adverses. Estem convençuts que, amb la implicació de tots, 

aconseguirem recuperar la normalitat en el sector de la música en directe. 

 

Clipper's Live i GTS procediran, en els propers dies, a la devolució automàtica de 

l'import de les entrades que es realitzarà a través del canal de compra on van ser 

adquirides. 

 

Lamentem les molèsties ocasionades alienes totalment a la nostra voluntat i us esperem 

a tots, el 2021, al CaixaBank Polo Music Festival. 

 

 

 

Per a més informació: 

Clipper’s Live: 

recepcion@clippersmusic.org 

 

 

mailto:recepcion@clippersmusic.org

	CAIXABANK POLO MUSIC FESTIVAL LAMENTA COMUNICAR LA CANCEL LACIÓ DE LA SEVA SEGONA EDICIÓ. US ESPEREM A TOTS EL 2021!

