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Molins de Rei escenari de “BellyRun” 
 
El Departament de Turisme des de l’Ajuntament Molins de Rei, ha tret amb un videojoc 

recreant a la nostra vila per promocionar el turisme de Molins de Rei.  

 

BellyRun Molins de Rei és un joc de plataformes de tipus Arcade on el personatge principal, 

recorre alguns dels espais més singulars d'alguns municipis catalans. Entre ells, Molins de Rei.  

 

El jugador haurà de superar els nivells ambientats les diferents poblacions i afrontar els reptes 

que se li proposen. Mentre passem pantalles podem observar alguns dels llocs més 

característics de cadascun dels municipis que componen la geografia catalana.  

  

Es tracta d'una APP gratuïta per a mòbil i tauletes iOS i Android impulsada per l'empresa 

ebrenca EAAPP Entertainment S.L, i està pensada per a la promoció cultural i turística del 

territori.  

  

És el primer cop que un joc per a mòbil recrea costums, tradicions i patrimoni arquitectònic amb 

una usabilitat adaptada als nous temps. Cada població té la seva pròpia música en format 8 bits 

adaptada pel músic David Mauri. 

 

Actualment porten més de 29.000 descàrregues i formen part de l'aplicació els següents 

municipis; Masdenverge, Santa Bàrbara, La Galera, La Sénia, Godall, Freginals, Alcanar, Sant 

Carles de la Ràpita, Amposta, Poble Nou, Sant Jaume d'Enveja, Deltebre, Camarles, L'Aldea, 

Tortosa, Roquetes, Jesús, Alfara de Carles, Xerta, Tivenys, Benifallet, El Perelló, L'Ametlla de 

Mar, Rasquera, Tivissa, Serra d'Almos, Darmós - Llaberia, Garcia, La Torre de l'Espanyol, Vinebre, 

La Palma d'Ebre, Riba-Roja d'Ebre, Ascó, Prat de Comte, Pinell de Brai, Ulldecona, La Selva del 

Camp, El Pla de Santa Maria i Cambrils i pròximament, entren al videojoc: Gèlida, Mont-Roig i 

Miami, Torres de Segre, Guissona i ara Molins de Rei.  

 

Descarrega l’APP gratuïta per a mòbil i tauletes iOS i Android. 

 

 oo le  lay   ore : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eaappentertainment.bellyrun  

 

App Store - Apple (ES) 

https://apps.apple.com/app/belly-run/id1393254889?src=AppAgg.com  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eaappentertainment.bellyrun
https://apps.apple.com/app/belly-run/id1393254889?src=AppAgg.com

