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Té 5.000 metres quadrats de superfície, quatre plantes i forma de plató de cinema

Filmax presenta... el seu nou
edifici al sector Pedrosa de L’H
MARGA SOLÉ

Corbacho va destacar
la ubicació de la ciutat
Per a l’alcalde de L’Hospitalet,
Celestino Corbacho, l’elecció de
L’Hospitalet per part de Filmax té
a veure amb la ubicació de la ciutat
i les bones comunicacions dels
seus sectors industrials, tant per
carretera com per la proximitat
amb el port i l’aeroport “aquests
sectors industrials seran una font
de riquesa per a L’Hospitalet i també per a Catalunya i Espanya. Per
a mi és molt important qualsevol
inauguració a la ciutat, però si té a
veure amb la indústria encara molt
més”, va dir l’alcalde que va desitjar
molts èxits a Filmax i va recomanar
que les seves futures ampliacions

JUAN VALGAÑÓN

Un passeig a través del túnel del
temps en companyia de mítiques
estrelles de Hollywood com Liz
Taylor, Fred Aistaire, Ginger Rogers o un jove Harrison Ford seria la il·lusió de moltes persones
aficionades al cinema. Això és el
que passa quan es camina per les
instal·lacions que l’empresa cinematogràfica Filmax va inaugurar a
L’Hospitalet.
Des de 1953 hem pogut escoltar a tots els cinemes espanyols i
en els títols de crèdit de més de
700 pel·lícules, aquella famosa frase Filmax presenta... Ara l’empresa cinematogràfica també s’ha
endinsat en el món del vídeo, amb
la comercialització de més de 3.000
títols i una producció mitjana de sis
pel·lícules l’any.
La inauguració de les noves
instal·lacions a Pedrosa, el 16 de
gener, va constituir un esdeveniment fora de tota norma convencional. Tant es podia parlar amb
una Drag queen com amb el mateix Grouxo Marx o amb una jovencella Marilyn Monroe. La presència del president de la Generalitat, Jordi Pujol, de l’alcalde de
L’Hospitalet, Celestino Corbacho i
dels consellers de Presidència,
Xavier Trias, i de Cultura, Josep
Maria Pujals, va posar la nota oficial i seriosa a un acte que fins llavors semblava de pel·lícula.
El president de la Generalitat,
acompanyat de l’alcalde de L’Hospitalet, va signar en el llibre d’honor
i es va dirigir a més d’un miler d’assistens elogiant el sector al qual
pertany l’empresa. “Em fa molta
il·lusió inaugurar una indústria tèxtil
però molt més una que es dediqui
a l’oci, perquè és un camp molt
particular que convé que es desenvolupi aquí i amb totes les llengües, amb la importància que mereix la catalana, per tractarse d’un
mitjà d’expressió cultural”, va dir
Jordi Pujol.

El món del cinema està fet d’il·lusió, creativitat i imaginació. Així és el nou edifici de Filmax inaugurat al sector
Pedrosa de L’Hospitalet.Té 5.000 metres quadrats, quatre plantes i forma de plató que recull trofeus, cartells i
imatges de diversos actors i actrius de la pantalla com Marilyn Monroe,Kirk Douglas, Steven Seagal, Humphrey
Bogart o James Dean i de mítiques pel·lícules com My Fair Lady, Guerra y Paz o Belle de jour

Jordi Pujol i Celestino Corbacho, entre d’altres autoritats, van assistir a l’acte d’inauguració de Filmax a Pedrosa

HACER INDUSTRIA DEL CINE
Julio Fernández
Presidente de Filmax

Para que el tan comentado auge del cine español tenga continuidad, las instituciones deberán
reforzar su apoyo a nuestra industria. Hacer industria del cine es no sólo proteger, sino sobre todo
apoyar a las compañías de distribución independientes.
Hoy por hoy, ser independiente significa competir con las majors americanas y verse obligado
a suplir con trabajo e imaginación la desigualdad
de oportunidades en todos los ámbitos del negocio. Si en cine y vídeo las multinacionales someten
a los exhibidores y propietarios de videoclubs a
la obligación de estrenar o comprar películas que
no interesan a nadie como condición para poder
tener copia del último éxito, en televisión la situación es similar, ya que copan miles de horas de

es facin també a L’Hospitalet.
El trasllat de les antigues oficines del passeig de Sant Gervasi
de Barcelona al sector Pedrosa ha
propiciat la creació de nous serveis com un locutori de doblatge,

emisión bajo el paraguas de sus grandes superproducciones. Si la empresa privada no tiene a
veces más remedio que ceder al chantaje que representa la política de contratación en bloque, las
televisiones públicas deberán actuar con responsabilidad, para que, al final, el espectador no se
vea obligado a ver siempre lo que quieran los
americanos. Si la Administración, desde sus áreas
de Cultura e Industria, no protege el cine que representan los independientes y si las televisiones no adquieren el compromiso de encontrar un
punto de equilibrio, se perderá una oportunidad
histórica, ahora que nuestro cine repunta, de que
las empresas del país, sean cada vez más sólidas.
Sólo con un apoyo firme se logrará que nuestro
cine tenga un lugar en nuestras pantallas.

un laboratori d’animació, en el qual
s’està realitzant la postproducció
de la pel·lícula Goomer, una sala
de cine amb capacitat per a cinquanta espectadors i un departament d’investigació i desenvolu-

pament. Filmax té una plantilla de
cent treballadors, entre administratius, tècnics i operaris, que es dedica a la producció i exhibició de
pel·lícules destinades al cinema,
al vídeo o a la televisió.
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