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RetroMallorca és un esdeveniment dedicat
als inicis de la informàtica domèstica i els
videojocs,  la  primera edició  dels  quals va
tenir lloc el passat 25 de setembre de 2010.

El  nostre  objectiu  és  acostar  al  públic  la
història  de  la  tecnologia,  mostrant  les
màquines  que  van  formar  part  de  les
diferents  èpoques,  i  transmetent
l'experiència de persones que van viure, i
fins  i  tot  van  impulsar,  el  seu
desenvolupament.

El  passat  esdeveniment  va  sorprendre  a
propis  i  estranys,  per  tractar-se  d'una
activitat  totalment  nova en la  illa,  i  per  la

gran acollida que va tenir entre el públic, a
pesar  dels  pocs  mitjans  amb  que  es  va
contar.El  passat  esdeveniment  va
sorprendre a propis i estranys, per tractar-
se d'una activitat totalment nova en la illa, i
per  la  gran acollida  que va  tenir  entre  el
públic, tot els pocs mitjans amb que es va
contar.Des  de  llavors,  ens  hem  constituït
com  associació  sense  ànim  de  lucre,  i
estem treballant en la pròxima edició, que
se celebrarà el 3 de desembre amb més 
continguts  i  mitjans,  per  a  així  donar
cabuda a més públic i tornar a sorprendre a
qui ens va visitar el passat any.
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http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=RetroMallorca


La passada edició va tenir lloc en el Centre
de Cultura Sa Nostra   (carrer  Concepció,
12,  Palma),  on vam posar  a la  disposició
del públic 80m2 d'exposició, dels quins 20
van  formar  part  del  lloc  de  jocs.  Es  van
mostrar un total de 51 màquines diferents,
al llarg d'un dia en el qual ens van visitar
més de 900 persones.

1.
A  més  de  l'exposició,  en  el  vessant
divulgatiu de l'esdeveniment, es van 

organitzar un total  de quatre conferències
relacionades  amb  la  història  de  la
informàtica i els videojocs, en les quals no
es  va  poder  donar  cabuda  a  tots  els
interessats a assistir per falta d'espai.

Després  de  dos  mesos  d'intens  treball,
l'esforç  es  va  veure  recompensat  per  la
repercussió obtinguda amb l'esdeveniment,
amb aparicions en els següents mitjans:

También se publicó información del evento
en  el  portal  de  la  Direcció  General  de
Tecnologia i Comunicacions (Govern de les
Illes  Balears),  y  en  más  de  veinte  webs
nacionales relacionadas con el mundo de la
informática clásica. 

La pàgina web www.retromallorca.com
va generar  més de 36.000 visites,  de les
quins  10.000  es  van  produir  en  les
setmanes  anteriors  i  posteriors  a
l'esdeveniment.
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Primera edició: RetroMallorca 2010

Premsa escrita Premsa on-line Rdio Televisión

Diario de Mallorca diariodemallorca.es IB3 Ràdio IB3 Televisió

ADN dbalears.cat Ona Mallorca TV de Mallorca

Diari de Balears

http://www.retromallorca.comgn/


Aquest any disposarem d'una superfície total de 225m2 en el mateix Centre de Cultura
“Sa Nostra”; gràcies a això podrem ampliar l'exposició amb major quantitat de material,
millorar lel lloc de jocs i agregar nous continguts.
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Pròxima edició: RetroMallorca 2011

Exposició Amb uns 140m2, tenim previst ampliar el nombre de màquines
exposades  respecte  a  l'anterior  edició,  a  més  d'oferir  algun
monogràfic especial.

Conferències En aquesta ocasió comptarem amb algunes de les figures més
rellevants del nostre país. Per a això disposarem de l'auditori del
centre, amb una capacitat per 189 persones. Les conferències
també  es  podran  seguir  en  directe  a  través  de  la  web  de
RetroMallorca.

Llocs Millorarem el lloc de jocs oferint més equips i més comoditat als
participants, en un àrea d'aproximadament 30 m2.

Vendes A més del marxandatge de RetroMallorca, els visitants podran
adquirir  material  relacionat  amb  els  videojocs  i  la  informàtica
clàssica.

Tornejos Oferiran als participants l'opció d'aconseguir interessants premis,
a més de mesurar la seva habilitat amb els jocs clàssics.

Visites guiades Aquest any ens hem proposat oferir informació de primera mà
als assistents, guiant-los durant el recorregut per tota l'exposició i
atenent els seus dubtes.

Audiovisuals Comptarem amb la participació d'importants artistes que basen
les seves creacions en la tecnologia actual i d'antany.
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Per aconseguir els objectius proposats en
'RetroMallorca  2011'  tornarem  a  comptar
amb  la  col·laboració  desinteressada  de
socis i familiars, així com aportacions amb
la  finalitat  de  reduir  considerablement  les
despeses  derivades  de  l'esdeveniment,
amb el que el pressupost inicial s'estima en
6.000€.

Aquest import - que ha estat calculat sobre
la base del pressupost de l'anterior edició al
costat  de  les  necessitats  previstes  per  a
aquesta  -  es  desglossa  en  tres  grups:  el
que es deriva del muntatge i desmuntatge
de la  sala  juntament  amb el  transport  de
materials,  equips  i  mobiliari  per  a
cadascuna  de  les  sales  (3.000€),  el
destinat  a  cobrir  totes  les  despeses  de
transport, passatges, allotjament i dietes de
les  persones  que  assistiran  a
l'esdeveniment  en  qualitat  de  ponents
(2.000€),  i  finalment  el  que  engloba
despeses  de  gestió,  tasques
administratives, material d'oficina, papereria
i  documentació  necessària  tals  com  a
pòsters,  fulles  informatives  i  dossiers  de
presentació  entre  uns  altres  (1.000€).

Como associació sense ànim de lucre, és
el  nostre  objectiu  i  finalitat  destinar  les
aportacions  rebudes  a  l'execució  de

l'esdeveniment, fent esment i promocionant
sempre el compromís i suport dels nostres
col·laboradors  amb  el  desenvolupament
d'aquesta  edició,  per  a  això  des  de
RetroMallorca  oferim  les  següents
possibilitats a canvi de la seva participació:

1. La imatge de la seva empresa en els
cartells,  la  web  i  l'exposició  de
RetroMallorca.

2. Esment  en  documentació  i  en
mitjans  en  els  quals  aparegui
RetroMallorca.

3. Espai reservat a la zona de vendes.
4. Patrocini  de  les  conferències

(mostrant el logo).

Durant  la  fase  prèvia,  i  al  llarg  de
l'esdeveniment,  recollirem  els  resultats
obtinguts  sobre  aquests  punts,  com  a
esments  i  publicacions  en  els  diferents
mitjans. Documentació que farem arribar a
tots els nostres col·laboradors.

Des de l'associació estem oberts a noves
idees o  col·laboracions que es  considerin
d'interès per millorar o ampliar les vies de
promoció.
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Web: http://www.retromallorca.com

Correu  electrònico: info@retromallorca.com

Twitter: @retromallorca

Facebook: http://www.facebook.com/retromallorca

Fotografíes
RetroMallorca 2010: David Martín (sukiweb.net) / RetroMallorca 2011: Obra Social “Sa Nostra”
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Contacte

http://www.facebook.com/retromallorca
mailto:info@retromallorca.com
http://www.retromallorca.com/

