Comunicat de premsa
Terrassa, 30 d’abril de 2019

L’Ajuntament de Terrassa lamenta la decisió
unilateral de la direcció d’Elixir Poètic de suspendre
l’edició 2019 del festival de poesia
Arrel del comunicat emès per part de l’Equip Elixir, que comanda i organitza el
festival Elixir Poètic, des de l’Ajuntament de Terrassa es lamenta profundament la
decisió presa per part de la direcció del festival de suspendre l’edició d’enguany,
considerant que ha estat presa de forma precipitada, només a un mes de la seva
celebració sense comunicar-ho oficialment a l’Ajuntament. Des de l’any 2013,
l’Ajuntament de Terrassa ha vingut apostant de forma clara per una iniciativa,
coproduïda a través del CAET i el Programa Cultura als districtes del Servei de
Cultura municipal, que apropés la poesia al gran públic, de forma fresca, atractiva,
oberta i gratuïta. Ara, de forma sobtada, la direcció ha decidit no organitzar un
festival que ha rebut suport per part de l’Ajuntament, de forma constant i adaptada al
seu propi creixement fins al dia d’avui.
En relació al comunicat emès per part de la direcció del festival, l’Ajuntament nega
rotundament cap canvi de criteri en els compromisos econòmics destinats a aquesta
proposta, remarcant que des de fa set edicions s’ha apostat clarament per l’Elixir,
adaptant les partides al context econòmic del moment, de la mateixa manera que
altres propostes o activitats tant del servei de Cultura com d’altres serveis
municipals. Aquests ajustos progressius, a més, s’han anat comunicant i informant
des de l’Administració municipal al llarg d’aquests anys, per a un festival que
enguany preveia la celebració de 9 activitats i arribar a un màxim de públic de 3.600
persones.
Des de l’Ajuntament es considera que el propi festival està condicionat per una crisi
de creixement, evidenciada en que el pressupost d’enguany (63.150 euros), més del
doble que l’edició de 2017 i amb la mateixa proposta artística, tant d’actuacions com
de públic potencial al que arribar, no s’ajustava als criteris de subvenció municipal. El
creixement pressupostari es destinava a estructura de personal i organització,
deixant les mateixes quantitats que en edicions passades per a contractacions
d’artistes. El pressupost del Festival es basava pràcticament en l’aportació de
l’Ajuntament de Terrassa.
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L’evolució de l’aportació municipal per a l’Elixir Poètic, ha vingut sent destacada i
creixent des de l’inici del festival, partint de 3.630 euros en les edicions de 2013 i
2014; 6.050 euros el 2015; 27.100 euros el 2016 i 2017; 47.100 euros el 2018
(*veure quadre sobre aquesta última edició, a sota); i la previsió d’enguany era de
32.100 euros.
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
lamenta la “falta de rigor i professionalitat de la direcció del festival”, ja que “és
una decisió que la direcció ha pres argumentant canvis en els criteris de les
aportacions i subvencions municipals, quan les dades ens demostren que no
és així”. Aguado considera que la decisió sembla que “tingui altres connotacions,
que volen posar en dubte l’aposta de l’Ajuntament per la cultura i la poesia”.
Per a Aguado, “no hi ha cap dubte que Terrassa ha de disposar d’un gran
esdeveniment dedicat a la poesia, amb major retorn a la ciutat, i que també
sigui sostenible. La suspensió de l’Elixir 2019 a poc més d’un mes de la seva
celebració demostra una gran falta de responsabilitat i perjudica no només
l’Ajuntament, sinó la pròpia ciutadania de Terrassa”, considera el tinent
d’alcalde, que lamenta haver conegut a través dels mitjans de comunicació la notícia
de la cancel·lació d’un Festival “pel qual l’Ajuntament ha apostat de forma
conjunta des del primer moment de la seva creació”.
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