Nota de premsa
Terrassa, 7 de febrer de 2014

L’alcalde de Terrassa reivindica la capacitat de la
ciutat per a generar formació de qualitat i riquesa
Ballart demana més inversions en un acte amb el president Mas

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha defensat avui la capacitat de la ciutat per a
generar formació, ocupació i riquesa en sengles visites a l’Escola Superior de
Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) i a l’empresa Embamat. La primera ha
presentat avui el nou Màster Oficial en Cinema i Mitjans Audiovisuals i la segona ha
inaugurat les seves noves instal·lacions coincidint amb el 80è aniversari de
l’empresa. Ballart ha aprofitat les seves intervencions en aquests actes per a
reclamar davant el president Mas, que també hi participava, més implicació per part
de la Generalitat i de l’Estat per a afavorir iniciatives com aquestes.
Jordi Ballart ha lloat l’esforç de l’ESCAC, que ha qualificat com “una de les millors
escoles de cinema d’Europa” per mantenir el seu bon nivell, i ha dit que el seu és
“un projecte d’excel·lència, de talent, d’innovació i de creativitat, en clau
catalana i amb visió global”. i ha recordat la implicació de la ciutat amb aquest
centre, “aportant entusiasme, credibilitat, cooperació i compromís en un
projecte comú, en el marc de l’aposta estratègica de la ciutat pel sector
audiovisual”. En aquest sentit, l’alcalde ha destacat la importància de la implicació
de tots els nivells de l’administració i ha posat com a exemple el Metro del Vallès, el
Parc Científic i Tecnològic Orbital 40 i el Parc Audiovisual de Catalunya.
Després de l’acte a l’ESCAC, que ha inclòs un recorregut per les instal·lacions de
l’escola, l’alcalde i el president de la Generalitat han assistit a l’acte d’inauguració de
la nova seu del Grup Embamat a Terrassa. Durant la seva intervenció en aquest
acte, Jordi Ballart s’ha expressat en termes similars a l’anterior i ha parlat de la
necessitat de continuar les obres de la B-40, “una infraestructura que ens ha de
permetre reactivar l’economia, generar noves dinàmiques industrials i, en
definitiva, crear ocupació” ha dit l’alcalde, qui ha lamentat els ritmes diferents de
l’administració i del sector privat: “mentre empreses com Embamat progressen,
creixen i s’expandeixen, ens passem deu, vint o trenta anys discutint
infraestructures. Si volem de veritat crear feina i oportunitats de progrés, no
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pot ser que el país públic vagi a un ritme i el país privat a un altre”, ha afegit
Ballart.
L’alcalde ha felicitat Embamat per la seva capacitat per adaptar-se als canvis al llarg
del temps i ha descrit les claus de l’èxit de l’empresa: “en temps de crisi, quan tot
trontolla, quan ens assalten tantes incerteses, aquí es troba la resposta: en la
feina ben feta, en el futur ben planificat, en el rigor, en la seriositat, en les
millors virtuts del caràcter terrassenc i català”.
El Grup Embamat, que agrupa les empreses Embamat EU SL i Embalatges MVILA
SL, és especialista en el disseny, fabricació i comercialització de tot tipus de
productes i serveis d’embalatge, i té el seu origen en una petita empresa familiar
formada a Terrassa als anys 30 del segle XX. Recentment ha traslladat la seva seu
a unes noves instal·lacions d’última generació amb més de 15.000 m2 al Polígon
Industrial Can Petit.
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