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Parc Científic

El centre de cinema i audiovisuals català s’instal·la al Magical
• Potencia la formació especialitzada, el laboratori de creació i el foment de la producció
El Magical Media del Parc Científic de Gardeny acollirà el primer Centre Experimental
de la Cinematografia i les Arts Audiovisuals
de Catalunya, segons l’acord signat entre
el Parc Científic, la Paeria, la Universitat de
Lleida i el Col·legi de Directors de Cinema
de Catalunya.
L’equipament tindrà tres eixos d’actuació
bàsics: la formació especialitzada, el laboratori de creació i el foment de la producció.
En aquest sentit, s’impulsarà especialment
la producció del cinema d’autor, el cinema
per a la televisió, el documental i els nous
formats.
Entre els seus objectius destaca que
vol ser actiu en l’atracció de rodatges a la
ciutat i de projectes d’abast europeu i col·
laborarà amb els festivals de cinema que
organitza l’Ajuntament de Lleida.
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El vicerector de Política Científica i Tecnològica de la Universitat de Lleida, Albert
Ros va destacar les oportunitats que geSorribas, va dir que l’acord ha de permetre
nera pel que fa als estudiants de Lleida de
potenciar tots els aspectes dels estudis de
les disciplines vinculades al sector –tant
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Periodisme i Comunicació Audiovisuals
que s’imparteixen a la UdL i generar oportunitats de futur per als estudiants que els
segueixen.
El director del Col·legi de Directors de
Cinema de Catalunya, Santi Lapeira, va
explicar que un dels elements decisius per
decidir la instal·lació a Gardeny han estat
les magnífiques instal·lacions del Magical
Media, la possibilitat d’acollir projectes
de futur que significarà la instal·lació del
centre al Parc i la capacitat de Lleida per
créixer en el sector audiovisual.
El Magical Media està equipat per
respondre a les exigències de televisió,
cinema digital, estereoscòpia, publicitat
o l’àmbit multimèdia. Entre els serveis
que ofereix, hi ha el lloguer de platós
(en té 5 que fan entre 80 i 600 m2 i dos
sets exteriors de 80 i 2.500 m2, respectivament). Disposa de tota la tecnologia
per atendre qualsevol gravació d’imatges. Entre les seves funcions també hi
ha l’organització de cursos i master class
anuals, tant per a estudiants com per a
professionals. •••

Més informació:
Magical
Tel. 973 27 29 22
http://www.magical.cat
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