¿A qué esperas para unirte a la caza de Pokémon?
La I “quedada Pokémon Go” tindrà lloc el 6 de novembre a Sant Cugat del Vallès
(Barcelona), esdeveniment dedicat als seguidors de Pokémon Go amb la finalitat
de gaudir un matí en família, es fa una aposta per un concepte diferent on el
influencer Barbila&Cia amenitza l'esdeveniment amb activitats de l'entorn dels
videojocs.
L'Associació Juvenil Social Lovers i els influencers Barbilla&Cia organitzen una nova “quedada
Pokémon GO” el proper dia 6 de novembre a Sant Cugat del Vallès, comptarem amb la
col·laboració de Nintenderos (comunitat més important de Nintendo en parla hispana),
Ajuntament de Sant Cugat i Front freak associació de la ciutat.
La concentració s'iniciarà a les 11h davant de l'Auditori on es troben "Pokeparadas" i un gimnàs
permetent així passar una bona estona amb diverses activitats relacionades amb Pokémon
GO, tot això amenitzat pels influencers Barbilla&Cia.
Després ens desplaçarem cap al Casal Torreblanca, molt a prop del punt de trobada, on
continuarem realitzant activitats i disposarem d'una consola amb el joc de moda actualment,
FIFA 17.
Dins de les activitats preparades s'organitzarà un torneig de Inazuma Eleven Go Chrono
Stones Tro i Inazuma Eleven Go Chrono Stones Flamarada, a més, els que tinguin Yokai
Watch, podran competir contra el influencer/organitzador.
Com no podia ser d'una altra manera els tornejos tindran premis, seran còmics cedits
gentilment per Norma Editorial.
Totes les activitats tenen una mateixa finalitat jugar, compartir i gaudir del videojoc però amb un
temps moderat, amb contingut sense violència i un premi que fomenti la lectura.
Una salutació per part de l'organització,

SOCIAL LOVERS

BARBILLA&CIA

Puntos de interés:
Auditori: Direcció: Avinguda del Pla del Vinyet, 48, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
Casal Torreblanca: Direcció: Avinguda Pla del Vinyet, 81-85, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona

Información de interés:
www. sociallovers.org

Mail: info@sociallovers.org

Canal Barbilla&Cia: https://www.youtube.com/user/BarbillaCia

