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5.5 Entrevista a En Josep Maixenchs, Director de l ESCAC

7 de març de 2007, ESCAC (Terrassa)
Joan Francesc Ainaud i Josep Ainaud

Sobre el PAC:

El PAC dóna sentit a la ubicació de l ESCAC a Terrassa. Altrament no en tindria.

Veu el PAC com un projecte més enfocat, mentre que el 22@ el veu més polivalent
(integrador de societat del coneixement, energia, etc.)

El PAC és un projecte més municipalista per desenvolupar la ciutat i la societat.
El veu de manera semblant a la indústria automobilística i el sector de components
al voltant.

Precursors:
- Ciutat audiovisual a la cimentera de Vallcarca cap al 1990.
- Cap al 1994 començaria a promoure s la Ciutat de la Imatge a Sitges. Va ser

precisament en aquest context que va néixer l ESCAC: va quedar definit el
1994, en espera de la seu a Sitges. Finalment començarà a l Escola Pia.
Sitges volia ser una rèplica ben feta de la Ciudad de la Imagen de Madrid
perquè llavors Madrid no funcionava. Però la Ciutat de la Imatge quedaria
descartada davant de l aposta que va fer la CCRTV per Media Park el 1996.

Punts forts de Terrassa:
1) El campus s expandeix més enllà de la UPC (integra l ESCAC-UB, etc.)
2) El projecte de PAC

Punts febles de Terrassa
1) Mala comunicació
2) Manca de places hoteleres.

Possiblement Imagina acabarà si aconsegueixen un canvi immobiliari una vegada
funcioni Barcelona Media Park.

No veu sostenible a llarg termini el model de la Ciutat de la Llum: Hollywood està
desmuntant els grans estudis (la qual cosa vol dir que no hi veu gaire futur) i, d altra
banda, no poden subvencionar o finançar indefinidament els rodatges perquè hi
vagin.
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No li preocupa la concurrència de parcs audiovisuals. Al Regne Unit hi ha 7 centres
de producció audiovisual territorialitzats i UK ha esdevingut una referència mundial.
Pensa que Espanya dóna almenys per 4.

Terrassa no té una tradició però està ben ubicada.
I encara més amb el quart cinturó, que l aproparà a l aeroport.

Punts febles del projecte:
1) Mal embolicat : Hi ha un problema d infraestructura urbana greu, no solucionat.
On aparco? Com hi vaig? Tanmateix és resoluble. Proposa una línia de bus que,
ampliant el recorregut actual, hi arribi (si no hi ha per ara clients almenys podran
apropar-se a la gent a veure el PAC o el parc de Sant Llorenç).
Cal una bona coordinació de totes les àrees implicades.
Cal vendre fum però sabent que podràs fer foc.
2) El futur de l edifici de l hospital és incert. S enderroca?

Cal no oblidar que l origen de la idea del PAC és la constatació que l hospital del
tòrax es feia servir per rodatges: eren principalment films de terror que buscaven:

- Un decorat natural que permetés rodar sense haver-ne de construir
- Un bon aïllament (ningú no els molestava durant el rodatge)
- Tenia un aspecte llòbrec/cutre força adequat.

Cal no perdre de vista que la desaparició (per enderroc o reforma) d aquests espais
llòbrecs comportarà la pèrdua com a clients de les petites productores, que no tenen
prou pressupost per crear decorats i buscaran en un altre lloc (Sant Boi, etc.) uns
decorats substitutius.

Com a gran pro, el PAC és un projecte en un estat més avançat que el del 22@.

Potser una part (la planta baixa o la noble) es podien habilitar per a un clúster
d oficines i habilitar 1 o 2 plantes per projectes futurs de companyies potents o no
(mantenint quiròfans abandonats, habitacions de malalts llòbrecs, etc.)

L hotel només tindria sentit quan es consolidés l arrencada del projecte. Llavors
tindria un molt bon potencial (sempre que es resolgués la comunicació). Es podria
tematitzar al voltant del cinema (amb packs que incloguessin presenciar un rodatge,
etc.)

Per atraure empreses no n hi ha prou amb oferir terrenys sinó que calen altres
estímuls: compensacions, desgravacions fiscals, etc.

Els platós haurien d estar equipats amb luminotècnia, robots, etc. (no n hi ha prou
amb un contenidor aïllat amb passarel·les).

També calen:
- Taller de construcció de decorats
- Àrea de maquillatge
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- Àrea de perruqueria
(Poden ser compartides)
- Servei de transport intern (el temps és or!)
- Magatzems
- Que l Arxiu de la Filmoteca atregui investigadors o tècnics de restauració de

films antics.

Cal interessar els productors oferint:
- Comoditats per rodar
- Gammes de preus variades en funció dels perfils dels productors

Alacant ja és per les grans produccions. Cal no perdre de vista les petites
productores.

Clúster de Terrassa:
- Empreses sense seu
- Serveis a empreses
- Assessoria legal, etc.

Llocs del treball del PAC:
- Gerent
- Un creatiu molt ben connectat amb el sector a nivell internacional. Que sigui

l ànima del projecte, el Ronaldinho . Que atragui projectes.
- Integrar la Terrassa Film Office
- Responsables elèctrics, fusters, etc.
- Proveïdors de referència (Sadilsa, Mole Richardson, etc.)

Cal un acte solemne on les principals institucions de la ciutat s hi impliquin. Cal
visualitzar que no hi ha rèdit electoral: és una estratègia a llarg i no partidista. Cal
implicar tots els grups socials.

Tindrà un impacte comarcal, generant expectativa de riquesa.

Cal signar convenis de:
- Pràctiques
- Ocupació
- Vivers d empreses

Dimensió dels platós: 150 m2, 300 m2.

Cal que el PAC sigui obert a com més empreses millor.

Oportunitats de negoci:
- Calen serveis integrats que serveixin a la col·lectivitat en general (p.ex. lloc

per confeccionar o reparar vestits al PAC o en territori proper-, per
emmagatzemar-los, etc.)

- Hi ha d haver part confortable per a camerinos, estilisme, relax, etc.
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- Fóra bo disposar de decorat per rodatge d exteriors, permanents per un
període de p.ex. 2 anys. La seva sola construcció comporta molts llocs de
treball (construcció, manteniment, etc.)

- Pensar sols en platós priva d allò que molts voldrien.

Cal un cap de manteniment de tot el parc (a banda que cada empresa es porti el
seu).
Una empresa vol tenir-ho tot i portar el mínim. P. ex. MediaPro: ofereix a MediaPark
platós amb sala d edició i auditori per visionat a dimensió gran del material.

Cal vendre Terrassa com una sola cosa amb Barcelona (àrea metropolitana). Com el
gran Buenos Aires o com els estudis Pathé, que històricament eren a Montmartre

(excèntrics a París) i avui n han esdevingut centre.

Cal preveure espais per als qui s han apuntat al PAC. L ESCAC hi té uns 300 m2
reservats. Hi podria anar un centre R+D i podria augmentar amb un centre e
transferència de coneixement. Cal que els preus siguin competitius amb el sòl
industrial o d equipaments a la resta de l àrea circumdant.

Cal fer una forta inversió en equipaments que donin serveis. A Alacant ja ho tenen:
Sales de postproducció, projecció, etc.

Cal un estudi econòmic que justifiqui la inversió i la seva amortització/rendibilitat.

Cal lligar la gent a Terrassa pel lleure, etc. Cal que la gent es quedi, oferir festa a la
gent jove,  etc.

També ticket restaurant per a alumnes universitaris (gestionat centralitzadament per
l Ajuntament).

El reciclatge professional del sector és baix i es limita generalment als creatius i
màxims responsables.

Hi ha una poca definició de perfils professionals.

Èxits: alumne d ESCAC muntador a El laberinto del fauno.

Cal oferir especialització amb futur: tècnics de so directe, d estudi, digitals de
qualitat, etc. (acostumen a fer carrera dins la mateixa empresa).

Escándalo films, productora d ESCAC, retribueix els professionals a preus de
mercat.


