Comunicat de cancel·lació de la 5a edició del Festival de
Cinema de la Terra Alta, prevista pel 8 al 14 d’agost
L’organització d’In-FCTA ha decidit cancel·lar l’edició del Festival prevista per
la setmana del 8 al 14 d’agost de 2021, la 5a edició. Aquesta determinació es
pren arran de l’augment en la incidència de casos de la Covid-19 a Catalunya,
per evitar els creuaments i contactes que inevitablement s’haurien produït en
el circuit previst pel Festival, i perquè les noves restriccions fan preveure unes
conseqüències econòmiques potencialment desfavorables i inassumibles per
aquesta organització.
La decisió que ha calgut prendre ens embat directament, com una sentència, i
desfà la il·lusió i les ganes amb què havíem preparat una edició que ja era difícil,
pel context pandèmic, sobretot, però per la qual havíem aconseguit una gran
programació, tant des del punt de vista de les projeccions com pels actes
complementaris que s’hi haurien celebrat.
Del 8 al 14 d’agost hi teníem previst una setmana de bon cinema, gràcies als
més de 200 participants al Concurs de Curtmetratges de les diverses seccions
del Festival. A vosaltres, creadors i creadores, productors i productores,
directors i directores i al repartiment i equips de rodatge en general, el primer
agraïment i la primera disculpa que avui volem transmetre.
Per una altra banda, els devem disculpes i una altre gran agraïment als artistes,
d’arts escèniques, visuals i musicals, que havien de participar als actes
complementaris del Festival. Sempre diem que In-FCTA és més que un festival
de cinema, que In-FCTA és un festival d’art, que vol apropar la cultura en
majúscules a la nostra audiència, la família In-FCTA, i, en aquesta nova edició,
totes les arts hi eren ben representades i la qualitat de cada actuació ens hauria
transportat cap a un món de sensacions úniques i especialíssimes.
Cal també que fem esment a tots els companys i companyes de foodtrucks,
gràfiques, impressions, equipaments i empreses de serveis en general, que han
vist, un cop més, perdre encàrrecs que els ajuden a posar el pa sobre la taula.
A vosaltres, també, disculpeu-nos i accepteu el nostre agraïment pel bon fer i
el compromís i l’esforç dedicats en la preparació d’aquesta edició.

A tots vosaltres, a la família In-FCTA, als protagonistes de cada nova edició,
als que feu possible cada any aquest somni espectacular de tots, a tots
vosaltres, una disculpa per no haver estat capaços de vèncer les dificultats i un
agraïment perquè mai no falleu, perquè a cada crida d’In-FCTA hi sou sempre,
i ens ho feu viure. Gràcies.
A grans trets, les raons per què s’ha decidit la cancel·lació són dues
principalment: la primera, la impossibilitat d’adequar el festival que volem, el
festival de projectem, In-FCTA, a les restriccions que s’imposen per motius de
salut, i aquesta ens porta a la segona. En un context previ d’infrafinançament,
ens devem a la compra d’abonaments, amb uns objectius mínims alts però
factibles en un context de normalitat o normalitat relativa, i a la venda de
serveis, i això no hauria estat possible amb les restriccions actuals.
Per cap de les dues raons anteriors, no ens podíem permetre limitar o restringir
activitats complementàries, limitar o restringir serveis de restauració, limitar o
restringir serveis de barra, limitar o restringir la lliure circulació pel recinte del
Festival sense que In-FCTA deixés de ser In-FCTA. Ho hem intentat. No podíem
fer un In-FCTA que no ho fos i ho hem hagut d’assumir, i així us ho expliquem.
Volem agrair als que sí que ens han fet confiança, als patrocinadors grans i als
petits, a tots aquells que ja siga amb donacions quantioses o amb petites
aportacions ben suades fan possible el nostre festival. Sabreu qui són a la
nostra web. Gràcies.
Avui estem de dol, però In-FCTA tornarà. Les nostres llums no s’apaguen del
tot. El nostre compromís és sòlid i la voluntat de sortir-nos-en és una decisió
ferma. Ens emplacem al futur, ens emplacem i us emplacem a una nova edició
quan el maleït COVID ens ho pose una mica més fàcil.
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