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La Lleida Magical Lan Party
desembarca a Gardeny
Els amants del manga i l’anime tindran el seu lloc de
trobada a la fira Expotaku, que inclou moltes activitats

L’ESPAI DE TROBADA DELS AMANTS DE LA INFORMÀTICA OFERIRÀ 400 PLACES D’ACTIVITATS DIVERSES. © H.S. / @lleidalanparty

La Lleida Magical Lan Party es durà a terme del 6 al 8 de
maig, a l’edifici del Centre de Producció Audiovisual Magical
Media i en diferents instal·lacions del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, coincidint amb les dates de
les Festes de Maig. Aquest és l’espai de trobada dels
amants, els curiosos i els simpatitzants de les noves tecnologies, dels jocs en línia i de la informàtica en general.
En aquesta edició, que ja compta amb
500 inscrits, la Party acollirà l’Expotaku,
la fira dels amants del manga i l’anime
(dibuixos animats de procedència ja-

ponesa). Durant els dies que dura aquest certamen, els
lleidatans i les lleidatanes accediran a activitats relacionades
amb el món Otaku: concursos de Cosplay (vestits dels personatges de les sèries manga i anime), torneig de cartes
Magic i YuGiOh, taller d’Hachmakis i Omamoris (amulets
japonesos), SoftCombat (lluites amb armes fetes de gomaescuma), gimcanes, jocs de rol narratiu i en viu, exhibició
de Para Para (demostració del ball
La present edició es farà grupal japonès), trivial Otaku, etc.

del 6 al 8 de maig i ja
compta amb 500 inscrits

També hi haurà un espai de lliure accés
amb consoles de joc, exhibicions
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d’acrobàcies i classes magistrals dels patinadors del grup
Roller Lleida, un taller de producció musical i activitats d’oci
nocturn dutes a terme per grups de la Regidoria de Joventut als diferents indrets de la Lleida Magical Lan Party.

tal·lacions. Les sortides s’han programat per al dissabte 7,
a les 12.30 i a les 17.00 h, i per al diumenge 8, a les 11.00 i a
les 13.00 h.

L’espai de trobada dels amants de les
Per completar la varietat, hi haurà
noves tecnologies tindrà 400 places
Hi haurà un espai amb
cursos de “modding” (disseny
d’activitats diverses, incloent-ne 240
d’ordinadors), “sketchup” (disseny
consoles de joc, activitats a la zona d’ordinadors, amb la previsió
d’edificis en 3D), creació d’“apps”
d’arribar als 3.000 visitants al llarg
d’oci nocturn i diferents dels tres dies de durada de la trobada.
(aplicació per a plataforma mòbil relacionada amb la ciutat de Lleida),
Les portes s’obriran a les 17.00 h del
concursos, tallers,
producció de curtmetratges, dibuix
divendres 6 de maig i es tancaran a les
exhibicions i jocs de rol
manga, torneig de “trackmania”, edició
17.00 h del diumenge 8. El Lleida Magical
de WikiLleida, la trobada Future
La Party també disposarà d’una zona
Modding Tournament (el dissabte i el diumenge, amb comd’acampada i de bar 2.0.
petició de “modding” i “overclocking” i “master sessions”),
una xerrada sobre xarxes socials i eines d’Internet i una
La Lan Party està patrocinada per la Paeria (Accés-Institut
exposició i explicació dels diferents materials i patrocinaMunicipal d’Informàtica), el Parc Científic i Tecnològic
dors de l’edifici Magical Media de caire tècnic.
Agroalimentari de Lleida i l’empresa Movistar i comptarà
amb la col·laboració de la direcció territorial del DepartaVisites al Parc Científic
ment d’Ensenyament a Lleida, per mitjà de l’IES Lladonosa
Dins de les activitats paral·leles i relacionades amb el turó
i altres centres, on els alumnes del cicle formatiu
de Gardeny, s’han programat visites guiades al Parc Ciend’informàtica seran els encarregats de la xarxa i l’atenció
tífic i Tecnològic Agroalimentari de
als usuaris en l’àmbit informàtic.
Lleida, a l’Arborètum-Jardí Botànic
Per fer la inscripció
Pius Font i Quer i al castell dels TemPer tal d’obtenir més informació i per
plers. Un guia explicarà què és i què hi
dur a terme les inscripcions a la trocal entrar al web
ha al Parc Científic, què s’hi fa i quines
bada de la Lan Party, cal entrar a la
http://magicalempreses hi ha ubicades, a part d’altra
p à g i n a w e b h t t p : //m a g i c a l party.blogspot.com
informació interessant sobre les insparty.blogspot.com.

