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La formació de qualitat dels futurs professionals i el lloguer de platós i alta tecnologia són dos dels principals pilars del Magical Media . © H. S.

Primer aniversari del centre Magical Media

• El seu negoci passa pel lloguer de platós i alta tecnologia en imatge i so i la formació
El centre de producció Magical Media del Parc Científic i Tecnològic de
Lleida va complir el 3 de juliol el primer any de funcionament convertit
en un revulsiu del sector audiovisual i
multimèdia i consolidat en la indústria
cultural de Catalunya i de la resta de
l’Estat. L’alcalde de Lleida, Àngel Ros,
va explicar que “el Magical és la clara
aposta de Lleida per la indústria cultural, la formació i la recerca”.
Durant el primer any de funcionament, el Magical ha acollit una àmplia
sèrie d’activitats i ha consolidat diversos projectes de futur. Les principals línies de negoci del centre de producció
audiovisual són actualment el lloguer
de platós i alta tecnologia en imatge i
so, la formació de qualitat i el lloguer
d’espais per a empreses.
Pel que fa a la primera línia de negoci, cal destacar la gravació del programa Picalletres per a la Xarxa de TV Locals de Catalunya, part del documental

Situat al Parc Científic i
Tecnològic, s’ha convertit
en un revulsiu del sector
audiovisual i multimèdia
sobre la vida de l’artista Ton Sirera i
diverses escenes de la pel·lícula Segon
origen. La tecnologia d’imatge i so del
Magical també s’ha utilitzat en el rodatge de la sèrie televisiva Rotten Rain
o el curtmetratge de ficció You will fall
again, que va convertir Lleida en la primera seu espanyola del rodatge d’un
curt en 3D. Finalment, cal remarcar que
la publicitat també ha estat present al
Magical, amb la gravació de diversos
espots publicitaris.
Cursos de formació i tallers
La formació de qualitat és un altre
dels pilars del Magical. En aquest sentit, s’han organitzat diversos cursos de
formació i tallers, entre els quals destaquen un curs d’ajudants de plató, un al-

tre de multicàmera i un curs adreçat als
professionals del sector, principalment
petites i mitjanes productores. Durant
aquest estiu l’oferta de formació continua, amb un curs sobre obtenció
d’imatges de vídeo i un curs d’edició
de vídeo. Diversos centres educatius
com La Salle o Les Heures/Ilerna han
utilitzat les instal·lacions del Magical
per a la seva formació durant tot l’any
acadèmic.
També s’està treballant perquè el
pròxim curs el Magical sigui l’escenari
de les pràctiques de segon i tercer
curs del grau d’Audiovisual de la UdL.
A més, s’ha posat en marxa una borsa
de treball de professionals del sector,
generant nous llocs de treball i activitat econòmica i nous models de negoci
dins el sector audiovisual multimèdia.
El lloguer d’espais per a empreses,
la tercera línia de negoci del Magical,
està actualment en desenvolupament i
s’espera poder obrir enguany l’espai. •••
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