



 

 

 

Girona
C.C. Espa Gironés. Camí dels Carlins 10
1790, Salt (Girona)

HOLA!
Et presentem la 6a edició de la Giròcomic,
la fira del còmic i el manga de Girona,
on trobaràs expositors, autors convidats,
conferències, tallers, exposicions, i moltes
altres activitats entorn el món del còmic
i la il·lustració.
Esperem que ho gaudeixis
tant com nosaltres!

SIGNATURES
DISSABTE 8
11 h FERMÍN SOLÍS
Autor resident a Càceres,
les seves obres s’han traduït
a l’anglès i al francès i han
gaudit de gran èxit als EUA i
França, a més d’Espanya, de
la mà de grans editorials.
11 h JOSEP PASTELLS
Actualment coordina la
Revista de Girona. Ha
publicat deu novel·les, tres
reculls de relats, un conte
infantil en anglès amb
dibuixos de Lluís Lloret,
un còmic il·lustrat per Iván
García i un estudi periodístic
sobre el Fòrum Carlemany.
11.30 h AUGUST
THARRATS

Conegut com “THA” és un
artista multidisciplinar. Va
ser inclòs a la llista d’honor
de l’IBBY (International
Board on Young People) per
la qualitat de les
seves il·lustracions.
Reconegut amb
el Premi
Nacional
d’Il·lustració
(2015 i 2017),
el guardó
més gran
de l’Estat
en el camp
del dibuix i la
il·lustració.

Tha

13 h PACO HERNÁNDEZ
Professor a la Universitat
de Lleida i autor de diverses
obres. A més, de ser un
prolífic autor també destaca
a les xarxes socials amb
milers de seguidors a
Instagram i YouTube i 2.1
milions de seguidors a
TikTok.
13 h KONATA
Jove il·lustradora que ha
publicat a Planeta Manga
amb la breu historieta “Edo”
13 h CARLES DALMAU
Il·lustrador amb més
de 600.000 seguidors
a les xarxes socials (i
augmentant!). Amb
nombrosos treballs a
l’esquena relacionats
amb còmics, webcòmics,
videojocs i dibuixos animats
ens presenta el cartell de la
Girocòmic 2022.
15.30 h SARA JOTABÉ
Il·lustradora, humorista
gràfica i autora de llibres
com “Pajas Mentales”
(Letrablanka Editorial,
2016), “Diario de una vida
de mierda” (Letrablanka
Editorial, 2017) o “Quiero ser
como tú” (Panini, 2021).

Alba
Cardona

16 h MARIKA VILA
Ha publicat historietes de
caire feminista a “Trocha”,
o “Butifarra!”entre altres.
Guanyadora del Premi Ivà
2018 a la Millor Historietista
Professional i el Premi
Homenatge a la trajectòria
al XVIII Saló del Còmic de
Getxo (2019), enguany serà
guardonada amb el Premi
Girocòmic 2022 a la seva
trajectòria professional.

16.30 h DIANA FRANCO
Concept artist ha participat
com a il·lustradora editorial
per a diversos manuals de
Pathfinder i Starfinder. Ha
treballat en empreses de
videojocs com EnjoyUP
Games i Creative Assembly.
Actualment, desenvolupa
art conceptual a Limitless
Games, un estudi de
videojocs de Barcelona.

16.30 h SARA SOLER
Dibuixant de còmics i
il·lustradora aragonesa. La
seva primera obra va sorgir
gràcies a la beca Carnet
Jove Connecta’t al Còmic
amb la que va poder publicar
“Red & Blue” (Panini, 2018).
“Us” és la seva obra amb
més repercussió.

SÁNCHEZ
(LOULOGIO)

Raquel Riba
Rossy

16.30 h ISAAC

Professor d’art, autor,
monologuista, presentador.
Conegut pels seus vídeos
a YouTube, alhora que ha
publicat diverses obres
com “El retorn de l’home
peix” (Ediciones Glénat,
2009), o “El Don” (Dolmen
Editorial, 2020). Presentarà
la seva última obra: “Baños
Pleamar” (Dolmen Editorial,
2022).
17 h ALBA CARDONA
Dibuixant de còmics i
il·lustradora. Va estudiar
Art Gràfic a l’Escola Joso,
on actualment fa classes
de manga. El 2019 publica
el seu primer manga a la
revista Planeta Manga.
També ha publicat
“Mean Girls: Senior
Year” i “La chica
invisible”.

17 h RAQUEL

RIBA ROSSY
Artista polivalent.
Reconeguda per crear
el personatge de Lola
Vendetta. Presenta
“Morder la manzana”
(Planeta Cómic, 2022).

17 h CARLOS MORENO
Va estudiar el curs d’Art
gràfic a Escola Joso, on
ara és professor de manga.
Combina la docència amb
treballs de storyboard
publicitari. Al setembre de
2022 veurà la llum la seva
nova novel·la gràfica sobre
la vida de l’escriptor Jordi
Sierra i Fabra, “El largo i
tortuoso camino” (Norma
Editorial).
17.30 h AGUSTINA

GUERRERO
Coneguda pel seu alter
ego “La Volàtil”, l’argentina
resident a Barcelona és
dissenyadora gràfica,
il·lustradora i autora des
del 2011, quan va obrirse un blog autobiogràfic
“Diario de una Volátil” que
va aconseguir milers de
seguidors en pocs
mesos amb un gran
èxit també a les
xarxes socials.

17.30 h JUDIT MALLOL
Il·lustradora i dissenyadora
de personatges amb
publicacions a nivell mundial
i molt coneguda a les xarxes
socials. La seva última obra
és “Hallyu. Descubriendo
Seúl con Judit Mallol”
(Crossbooks, 2021).
18 h LAIA BALDEVEY
Il·lustradora i artista
conceptual que reinventa
l’imaginari visual del folklore
regional. Guanyadora de la
primera edició del concurs
Llamps i Tintes amb “El
Bròfec” conjuntament amb
Adrià Pujol.

Konata

SIGNATURES
DIUMENGE 9
11 h

12 h

16 h

16.30 h

17 h

JAIME CALDERÓN

72KILOS

KOLDO AZPITARTE

Óscar Alonso volia baixar
de pes als 72 kg de pes.
Aquest fet va donar nom al
seu alterego amb vinyetes
iròniques i reflexives, amb un
fort element comunicatiu.

Guionista, divulgador, crític
de còmic va ser subdirector
de la revista “Trama”
d’Astiberri Ediciones i
posteriorment, va començar
a dirigir la publicació Z de
l’associació Zona Cómic.
Com a guionista destaquen
obres per a l’editorial
francesa Glenat. Ha escrit
guions breus per a “La
Resistencia” i ha publicat,
juntament amb Mikel Bao,
“El Diablo y el Señor Twain”
(Dolmen Editorial, 2022).

RICARDO PEREGRINA

NADIA HAFID

Forma part dels dibuixants
de El Jueves amb sèries com
“Horario de Oficina” i “Borbón
y cuenta nueva”, també ha
publicat a Amaníaco, Dolmen
o Retranca.

Utilitzant un traç i colors
minimalistes, ha treballat
per grans publicacions i
empreses com The New
Yorker, The New York Times,
The Economist. Va passar
al món del còmic de la mà
de “El buen padre” (Sapristi,
2020). Guanyadora del premi
a Millor autora emergent
de l’Associació de Crítics
i Divulgadors del Còmic
d’Espanya.

Historicista, il·lustrador
i professor de dibuix, és
reconegut gràcies a les
seves novel·les gràfiques de
temàtica històrica com “Los
caminos del Señor “(Yermo
Ediciones, 2014-2016), “Los
caminos de Jaime Calderón”
(Yermo Ediciones, 2015) o
“Isabel: La loba de Francia”
(Yermo Ediciones, 2019).

11.30 h

13.30 h

12.30 h

MARC TINENT

MERCROMINAH
Il·lustradora i dissenyadora
és coneguda a les xarxes
socials pel seu humor hater i
costumista en blanc i negre.

FERNANDO LLOR
Guionista i dibuixant, ha
treballat com a redactor
de continguts i professor
d’escriptura creativa. Ha
creat obres com “Teluria
108” (Editorial Babylon,
2014), “El espíritu del
escorpión” (Evolution
Comics, 2018) o “Subnormal”
(Retranca Editora, 2021)

72
Kilos

12.30 h

JAVIRROYO
Il·lustrador que es mou en el
món de la il·lustració infantil,
els còmics, les imatges
visuals i la crítica social
entre d’altres.

Escriptor i guionista
de còmics versàtil. Ha
passat per ràdio, televisió,
cinema, copywriting per
a empreses i discursos.
Ha publicat novel·les
gràfiques juntament amb la
il·lustradora Lourdes Navarro
(“Viejos descubridores”,
Panini Cómics, 2017) i la seva
última obra amb l’il·lustrador
Pablo M. Collar: “La señora
de Chicago” (Panini Cómics,
2022).
15.30 h

MÍRIAM BONASTRE
Il·lustradora,
guionista,colorista i una
de les autores del moment
a EEUU. Gràcies a la
plataforma Webtoon va
poder donar a conèixer
Hooky a tot el món.

Jaime
Calderón

16 h

MIKEL BAO
Llibreter, periodista,
dissenyador gràfic i autor
que publica articles i
ressenyes regularment
per a la revista “Dolmen” i
“Zona Cómic”. Com a autor
ha escrit el llibre “Thor sin
fronteras” (Laukatu, 2011)
dedicat en exclusiva al
famós déu nòrdic de Marvel.
Presenta la seva darrera
obra “El Diablo y el Señor
Twain” (Dolmen Editorial,
2022).

Nadia
Hafid

17 h

MARTÍ MELCION
Il·lustrador barceloní graduat
en Direcció d’Art a l’ESCAC.
Conegut a les xarxes socials
pel seu humor sarcàstic
i amb tocs pessimistes,
popular entre els mil·lenials i
la Generació Z al retratar fets
i vivències quotidianes del
seu dia a dia.
17 h

KERRATURE
La Queralt Guinart és una
artista multidisciplinària
que es mou entre la
il·lustració, l’art, la poesia
i el disseny amb un fort
missatge LGTBIQ+ a través
d’il·lustracions, vídeos o
dissenys.

Martí
Melcion

CONFERÈNCIES
DS 8 · 11 h

DS 8 · 13 h

L’AVENTURA
D’EDITAR CÒMIC I
MANGA EN CATALÀ

VINYETES AMB
VEU DE DONA!

DS 8 · 12 h

Les autores Marika Vila,
Raquel Riba Rossy, Sara
Jotabé i Judit Mallol son
dones que s’obren camí
en un sector monopolitzat
pels homes. Amb aquesta
premisa s’inicia “Vinyetes
amb veu de dona!” on
debatran sobre els
problemes i prejudicis que
han anat superant per
a obrir-se pas dins de la
indústria del còmic. En
acabar se li farà entrega
a Marika Vila del premi
Girocòmic 22 a la seva
trajectòria professional.

COM PARLAR DE
CÒMICS A YOUTUBE
I ALTRES
PLATAFORMES

Ponents: Marika Vila, Raquel
Riba Rossy, Sara Jotabé,
Judit Mallol Modera: Jacint
Casademont

Firmes com Joventut,
Salvat, Planeta, Edicions de
Ponent o la basca Astiberri
representen una part cada
cop més gran d’empreses
que decideixen optar pel
català a les que, des de
mitjans del juny passat, es
va sumar Norma Editorial.
Ponents: Editorial
Finestres, Norma
Editorial, Oriol Estrada
Modera: Jacint Casademont

Com pots arribar a tenir
més de 800.000 seguidors
tan sols a YouTube parlant
exclusivament de còmics?
Això és el que ens explicarà
el youtuber, streamer i
influencer Paco Hernández
de la mà del creador de
contingut Isaac Sánchez
(Loulogio).
Ponents: Loulogio,
Paco H
 ernández
Modera: Jacint
Casademont

DS 8 · 14.15 h

PRESENTACIÓ DE
DISTRITO MANGA
L’editorial Penguin Random
House s’obre pas dins la
indústria del manga a través
de la seva nova aposta
editorial “Distrito Manga”
que s’especialitzarà en
la publicació de hônens,
shôjos, seinens i també
per altres gèneres més
específics que estan
despuntant.
Ponents: Catalina Mejía

DS 8 · 17 h

DG 9 · 11.45 h

DG 9 · 15.30 h

PRESENTACIÓ
PRIMER VOLUM DE LA
COL·LECCIÓ “LLAMPS
I TINTES!”:

CREAR CONTINGUT
EN CATALÀ A LES
XXSS

EL CÒMIC
ALTERNATIU:
COSTUMBRISME I
REIVINDICACIÓ

En l’acte es donarà a
conèixer el concurs de còmic
i novel·la gràfica “Llamps i
Tintes!”, que la Diputació de
Girona convoca anualment
amb el propòsit d’incentivar
la creació de còmic i novel·la
gràfica i potenciar l’edició
d’aquest gènere en llengua
catalana.
DS 8 · 15 h

FOTOGRAFIA
DE COSPLAY
La fotògrafa Irene
Kuroi explicarà com es
desenvolupa una sessió
des de la planificació fins
a la imatge definitiva.
Està orientada tan per a
cosplayers que volen fer-se
fotos a ells mateixos o amics
com per a fotògrafs que
volen c
 omençar amb aquest
tipus de fotos.
Ponents: Irene Kuroi
DS 8 · 16 h

EL MÓN DEL
DOBLATGE 
L’actor de doblatge Carlos
Ysbert, conegut per ser la
veu de Homer Simpson,
Tony Soprano o del Doctor
Octopus entre moltes altres,
oferirà una conferència
sobre la professió de
doblador.

Ponents: Sr. Albert Puñeira i
Brosel, vicepresident segon
i diputat de Cultura de la
Diputació de Girona, Sr.
Joan-Lluís Lluís, director de
la Col·lecció Josep Pla, Adrià
Pujol i Laia Baldevey.
DG 9 · 10.30 h

CONFERÈNCIA
SOBRE
L’ASSETJAMENT
ESCOLAR
L’assetjament escolar és
un tema molt seriós i molt
present actualment i serne víctima pot canviar el
transcurs de la teva vida
per complet. Aquesta és la
temàtica que va donar peu
a l’obra “Subnormal” (2020)
de Fernando Llor qui ens
explicarà tot el procés.
Ponent: Fernando Llor

Ponents: Carlos Ysbert
Modera: Jacint Casademont
Paco
Hernández

El català a les xarxes
segueix s
 ent d’ús minoritari
en contraposició d’altres
idiomes com el castellà i
l’anglès i per aquest motiu
han sorgit iniciatives com
La Fera, Malaia o Bunyol TV
entre molts altres. Debatrem
aquesta situació amb ells.
Ponents: Lafera.cat, Gal·la
Martí Modera: Jacint
Casademont
DG 9 · 13 h

STAN LEE:
L’HOMER DEL S.XXI
Alejandro M. Viturtia no és
tan sols l’editor de Panini
sinó també un dels majors
entesos en el món del còmic
nord-americà. A través
d’aquesta conferència,
Alejandro Viturtia vol
transmetre una aproximació
rigorosa a Stan Lee, una de
les figures culturals més
transcendentals pel món
del còmic de tots els temps
explicant les experiències,
detalls i fets que han marcat
la seva vida i obra al llarg de
tantes dècades.
Ponent: Alejandro M. Viturtia
Modera: Jacint Casademont

Un còmic no és únicament
Spiderman lluitant contra el
Doctor Octopus pel mig de la
ciutat de Nova York o l’Arale
punxant una caca amb una
branca sinó que també pot
ser u
 ns iogurts parlant dins
la nevera o la reivindicació
personal forma d’expressar
una visió personal del món.
Des de l’arribada del còmic
nord-americà a Espanya,
l’estil expressiu d
 els autors
ha anat variant fins a tenir
autors més “costumistes”
i, fins i tot, crítics com la
Queralt G
 uinart (Kerrature) o
més s
 arcàstics com en Martí
Melción, dos dels p
 rincipals
referents catalans del c
 òmic
alternatiu a les xarxes
socials.
Ponents: Martí Melción,
Kerrature Modera: Jacint
Casademont
DG 9 · 16.45 h

LES XXSS I EL SEU ÚS
PER LA DIFUSIÓ DEL
CÒMIC
Les xarxes socials son una
de les e
 ines més utilitzades
per a la d
 ifusió del contingut
digital donant pas a grans
creadors c
 om Javirroyo,
Mercrominah o 72kilos. Ens
acompanyaran els tres a
la Girocòmic en format de
conferència.
Ponents: Javirroyo,
Mercrominah i 72kilos
Modera: Jacint Casademont

Kerrature

TALLERS ADULTS

TALLERS INFANTILS

DS 8 · 11 h
DG 9 · 11 h / 16.30 h

TALLER DE DIBUIX
AMB MODEL EN VIU
Sessió de dibuix amb model
en viu. Les posicions
seran fixes i de durada
variant, generalment curta.
El taller del Barri
		 Acadèmia de còmic
Aula Tallers d’Adults
60’
gratuït*
DS 8 · 12.30 h

MASTERCLASS
DE MAQUILLATGE
Impartida per la cosmaker
Chaoko. Després de la
masterclass podràs parlar
amb ella al Meet&Greet de
les 13.30 h. 
Chaoko
Aula Tallers d’Adults
60’
3€*
DS 8 · 15.30 h

CAL·LIGRAFIA
I PINTURA XINESA
L’Institut de Llengua i
Cultura Xinesa de Girona ens
dona l’oportunitat d’aprendre
les claus per a iniciar-nos en
aquesta tècnica.

DS 8 · 17 h

DG 9 · 12.30 h

Ds 8 · 11.30 h

Ds 8 · 17 h

INTRODUCCIÓ 
AL JAPONÈS

IL·LUSTRACIÓ
AMB MIKEL BAO

TALLER ORIGAMI

L’Escola d’idiomes Nipponia
ens d
 ona l’oportunitat
d’iniciar-nos a la cultura
japonesa a través d’un
idioma parlat per més de 150
milions de persones en més
d’una dotzena de països
i amb una projecció
internacional com cap altre.

Mikel Bao és un llibreter,
periodista, dissenyador
gràfic i autor que publica
articles i ressenyes de forma
regular per a la revista
Dolmen i Zona Cómic. En
aquesta sessió ens explicarà
les tècniques d’il·lustració
que ell utilitza.

DIBUIXEM EN
COSMO- RATOLÍ
I ELS SEUS AMICS

Nipponia Idiomes
Aula Tallers d’Adults
60’
gratuït*

Dolmen Editorial
Aula Tallers d’Adults
60’
gratuït*

DS 8 · 18 h

CUINA XINESA
Les jiaozi (pronunciat
“iaodza”) son les crestes
xineses més versàtils. Es
poden emplenar de
carn, peix, marisc o verdures
i es p
 oden fer al vapor, cuites
o fregides. L’Institut de
Llengua i Cultura Xinesa de
Girona ens dona l’oportunitat
d’aprendre a fer-les.
Institut de Llengua i
		 Cultura Xinesa de
		 Girona
Aula Tallers d’Adults
60’
gratuït*

Institut de Llengua i
		 Cultura Xinesa de Girona
Aula Tallers d’Adults
60’
gratuït*

Mikel Bao

DG 9 · 18 h

TALLER DE
DIBUIX MANGA
Pensat per a tots aquells
aficionats al còmic japonès
i al dibuix en general
que vulguin adquirir les
tècniques fonamentals més
emprades en el manga i
l’anime.
Nipponia Idiomes
Aula Tallers d’Adults
60’
gratuït*

L’art de doblegar paper és un
costum ancestral al Japó.
En aquest taller, els alumnes
aprendran en primer lloc, les
bases de doblegar el paper
per iniciar figures senzilles
com a animals.
A partir de 6 anys
Som Japó
Aula Tallers Infantils
50’
gratuït*
Ds 8 · 13 h
Dg 9 · 17.30 h

L’autor conegut
internacionalment Fermín
Solís, t’ensenyarà a
dibuixar els divertidíssims
personatges de la seva obra
Cosmo-Ratolí i Bombeta.
Apunta-t’hi!
entre 6 i 12 anys
Fermín Solís
Aula Tallers Infantils
50’
gratuït*

EN BUSCA DE
LES BOLES DRAC

Ds 8 · 18.30 h
Dg 9 · 11 h

Taller pels més petits de
la casa on aprendran a fer
diferents Boles de Drac
amb globus, cartolines i
colors, deixant fluir la seva
imaginació!

CAÇANT POKEMONS

A partir de 5 anys
FNAC Girona
Aula Tallers Infantils
60’
gratuït*
Ds 8 · 16 h

TALLER DE VOLCANS
Tocareu i us familiaritzareu
amb materials volcànics
reals provinents de volcans
d’arreu del món i podreu
crear la vostra pròpia
“erupció” en directe!
entre 6 i 12 anys
Nia Schamuells
Aula Tallers Infantils
45’
gratuït*

T’agraden els Pokémon?
Tens ganes de ser el millor
entrenador? L’FNAC Girona
ens porta aquest taller pels
més menuts de casa on
podreu crear els vostres
pokémons preferits amb
globus, cartolines, rotllos
de paper i colors. Apunta’t
i demostra qui és el millor
entrenador de la regió!
A partir de 5 anys
FNAC Girona
Aula Tallers Infantils
60’
gratuït*

Cosmo-Ratolí

Dg 9 · 12.30 h

PINTEM MÀSCARES
DE L’ÒPERA DE PEKÍN
Les màscares de l’Òpera
de Pequín van néixer de la
mà d’en “Gui” qui estava
enamorat de l’òpera. Aprèn a
dibuixar-es i emporta-te-les
a casa!
A partir de 10 anys
Institut de Llengua i
		 Cultura Xinesa de Girona
Aula Tallers Infantils
60’

gratuït*

Dg 9 · 16 h

APRENEM A
DIBUIXAR 
EN SON GOKU
L’artista figuerenc Fat Gringo
ens ensenyarà la tècnica per
dibuixar el protagonista de
Bola de Drac d’una manera
sencilla i divertida.
Entre 8 i 12 anys
Fat Gringo
Aula Tallers Infantils
60’
gratuït*

Volkis

* Tots els tallers són amb
inscripció prèvia a través de la web.

Ds 8 OCTUBRE
ESCENARI
PRINCIPAL

11h L’aventura
d’editar còmic i
manga en català

12h Com parlar
de còmic a
Youtube

13h Vinyetes
amb veu de
dona!

ESCENARI
EXTERIOR

11h Contacontes:
Gegantosaure i els
meus veïns pirates

12h
bunny.kaisui

13h Q&A

Mortadelo&Filemon

MASTERCLASS
BY ESCOLA JOSO

11.30h
Masterclass:
Carles Dalmau

13h
Paco
Hernández

11.30h Taller
origami
12h Masterclass
de maquillatge
amb Chaoko

ESCENARI
PRINCIPAL

ESCENARI
EXTERIOR

11.30h Buscant
a la màgica
DoReMi

11.45h
Crear contingut
en català a les
xxss

13h
Stan Lee:
l’Homer del s.XXI

12.30h
Gimcana:
Comissari
llampèc

15.45h
Elikis
16h El món
del doblatge

15.30h Sara
Jotabe
16h Marika Vila
16.30h Isaac
Sánchez

16.30h
Victormame

15.30h
Masterclass:
Judit Mallol

15.30h
Cal·ligrafia i
pintura xinesa

16h Taller
de volcans

16.30h Sara Soler
16.30h Diana Franco

17h
Introducció
al japonés

17h Raquel Riba
Rossy
17h Carlos Moreno
17h Alba Cardona

18h Exhibició
esgrima històrica

17.30h Agustina
Guerrero
17.30h Judit Mallol

18h Passarel·la
Cosplay

18h Adrià Pujol
18h Laia Baldevey

20.30h
Risin.Star

21.30h
EST CREW

18h
Masterclass:
Sara Soler

18h
Taller de cuina
xinesa

17.30h
Akira 4k
18.30h Caçant
Pokemons

TALLERS
ADULTS

TALLERS
INFANTILS

15.30h
Còmic
alternatiu:
costumbrisme i
reinvindació

11.30h Caçant
Pokemons

11.30h
Masterclass:
Míriam Bonastre

12h 72 Kilos

12.30h Taller
d’il·lustració
amb Mikel Bao

12.30h
Mercrominah

13.30h
Marc Tinent

14.30h
My hero
academy:
missió mundial
d’herois

18h Exhibició
KPOP
18.30h Random
Play Dance

16h
Koldo Azpitarte
16h
Mikel Bao

17h Miree

11.30h Digimon
Adventure: Last
evolution Kizuna

13h Pintem les
mascares de
l’Òpera de Pekin

15.30h
Míriam Bonastre
16h
Monkey D. Laura

PROJECCIONS

BY SELECTA VISION

11h Dibuix amb
model en viu

15h
Swans Idols

16.45h
Les xxss com a
eina de difusió
del còmic

17h Dibuixem en
Cosmo-ratolí

BY ESCOLA JOSO

12.30h
Javirroyo

14.15h
Gleam Covers
14.30h
Guardians de
la nit: tren infinit

MASTERCLASS

11h Carles Ponsi
11.30h
Fernando Llor

13h
Konata
14.30h
Mirai no Pleyades

SIGNATURES

11h Jaime
Calderón
11.30h
Superlòpez

13h En busca
de les boles de
drac

15h Fotografia
Cosplay

17h Presentació
Primer volum
de la col·lecció
“llamps i tintes!”:

PROJECCIONS

BY SELECTA VISION

11h Dibuix amb
model en viu

11h
Josep Pastells

11.30h
THA

TALLERS
INFANTILS

10.30h Contra
l’assetjament
escolar

11h
Fermín Solís

11h
Ivan Garcia

TALLERS
ADULTS

13h
Carles Dalmau

Premi
Girocòmic 22
14.15h
Presentació:
Distrito Manga

SIGNATURES

Dg 9 OCTUBRE

16.30h
Ricardo Peregrina

16.30h
Masterclass:
Rafater

16.30h
Dibuix de model
en viu

17h
Nadia Hafid
17h
Martí Melción
17h Kerrature
18h Fat Gringo
18.30h Miree

18h
Taller de dibuix
manga

16h Aprenem a
dibuixar en Son
Goku

17.30h En busca
de les boles de
drac

17h
Attack on titan
Movie 3: el rugit
del despertar

MASTERCLASS
BY ESCOLA JOSO
Ds 8 · 11.30 h

MASTERCLASS DE CARLES DALMAU :
“A tot detall! Creació d’il·lustracions poderoses”
Carles Dalmau és un il·lustrador que ho té tot: colors, línia i sobretot detalls. L’autor t’ensenyarà, gràcies a aquesta masterclass,
com fer el recorregut des del primer esbós fins al resultat final
amb el màxim de detalls possibles treient-li tot el partit possible
al teu dibuix. A què estàs esperant?

Aula Masterclass
		 by Escola Joso
90’
3€ (inscripció prèvia)

Ds 8 · 15.30 h

MASTERCLASS DE JUDIT MALLOL :
“Com il·lustrar una escena”
Masterclass orientada a tots aquells amants del còmic i del
manga que no saben molt bé com composar una escena. Aquí la
Judit Mallol explicarà (i ensenyarà) com es busquen les bases de
l’escena i com explicar-la i analitzar-la, buscant referències, creant personatges amb moviment i volum, i com redirigir la mirada
cap allò que volem ressaltar treballant la composició.

Aula Masterclass
		 by Escola Joso
90’
3€ (inscripció prèvia)

Ds 8 · 18 h

MASTERCLASS DE SARA SOLER :
“Com fer un còmic”
L’autora aragonesa Sara Soler ens ensenyarà les tècniques i detalls del seu procés creatiu així com aquells recursos que utilitza
en les seves il·lustracions i quins passos a seguir per a publicar
historietes curtes.

Aula Masterclass
		 by Escola Joso
90’
3€ (inscripció prèvia)

Dg 9 · 11.30 h

MASTERCLASS DE MÍRIAM BONASTRE :
“Com crear el teu propi còmic per a Webtoon”
La llibertat absoluta que té l’autor gràcies a Webtoon ha arribat
per a quedar-se. Aquesta plataforma permet a l’autor una
llibertat d’entrega adaptant-se als timmings que ell/a marqui,
fent carrera al món del còmic, compartint les seves històries
amb els lectors i, a sobre, vivint d’això. La masterclass s’enfoca
a persones amb coneixements previs que volen explorar el món
dels webtoons i les possibilitats de desenvolupament personal
que aquests aporten.

Aula Masterclass
		 by Escola Joso
90’
3€ (inscripció prèvia)

PROJECCIONS
BY SELECTA VISIÓN
Ds 8 · 11.30 h

BUSCANT A LA
MÀGICA DO-RE-MI:

Dg 9 · 17 h

Dg 9 · 11.30 h

Ds 8 · 14.30 h

GUARDIANS DE LA
NIT: TREN INFINIT

Ds 8 · 17.30 h

MAJO MINARAI O
SAGASHITE (2020)

MUGEN RESSHA-HEN
(2020)

AKIRA 4K
(1988)

La Mire Yoshizuki és una oficinista de 27 anys que torna
al Japó. Sora Nagase és una
estudiant universitària de 22
anys que aspira a convertir-se en professora. Reika
Kawatani és una treballadora
a temps parcial a una botiga
de okonomiyaki de 20 anys.
Tot i ser tan diferents, alguna
cosa les uneix: una gema
màgica que les portarà a
viure una gran aventura. Pel·
lícula de la sèrie d’anime La
màgica Do-Re-Mi amb motiu
del seu vintè aniversari.

Tanjiro Kamado i els seus
amics del Demon Slayer
Corps acompanyen a en
Kyôjurô Rengoku, el Flame
Hashira, per a investigar una
misteriosa sèrie de desaparicions que passen d
 ins d’un
tren aparentment infinitament llarg. Pocs saben que
l’Enmu, l’última de les Llunes
Inferiors de les Dotze Kizuki,
també està a bord i els ha
preparat una trampa.

Any 2019. Tòquio. En Kaneda,
líder d’una banda de delinquents juvenils condueix la
seva moto competint contra
bandes rivals a través d’una
ciutat devastada. Una nit,
els militars entren en escena
emportant-se a el seu amic
Tetsuo. Disposat a alliberar al
seu amic, en Kaneda s’infiltra
a les instal·lacions d’investigació militar d’on ha sigut
reclutat.

MY HERO ACADEMIA:
MISSIÓ MUNDIAL
D’HEROIS

ATAC ALS TITANS
LA PEL·LÍCULA
3: EL RUGIT DEL
DESPERTAR

BOKU NO HERO ACADEMIA
THE MOVIE 3: WORLD
HEROES’ MISSION (2021)

SHINGEKI NO KYOJIN 
MOVIE 3: KAKUSEI NO
HOUKOU (2018)

Deku és perseguit per la
policia, acusat d’assassinat
en massa, mentre que la
resta de superherois han
d’enfrontar-se a un incident
que afecta tothom. Tercera
pel·lícula de la sèrie anime
“My Hero Academia”.

L’Eren Yeager i els altres del
104è Cos d’Entrenament
comencen a convertir-se
en membres de ple dret
dels Cossos d’Exploradors.
Mentres es preparen per
confrontar als titans un cop
més, els seus preparatius
son interromputs per la
invasió del Mur Rosa però no
tot és el que s
 embla, ja que
es desenreden més misteris.
Mentres el Cos d’Exploradors corre per salvar el mur,
descobreixen més sobre els
titans invasors i els obscurs
secrets dels seus propis
membres.

Dg 9 · 14.30 h

DIGIMON
ADVENTURE:
LAST EVOLUTION
KIZUNA (2020)

Han passat 10 anys des de
que Tai i Agumon es van
conèixer i van començar la
seva aventura al món digital. En Tai s’ha convertit
en un universitari mentres
que en Matt i els altres han
seguit els seus camins a la
vida. Però una sèrie d’incidents al voltant del món
fa que els nens escollits es
retrobin de nou per a combatre al causant: Eosmon.
Durant la batalla, alguna
cosa surt malament amb
les evolucions de l’Agumon
i els altres Digimons i surt
a la llum una impactant
veritat.

92 minuts

117 minuts

Català

Català

124 minuts
VOSE - Sub. Esp.

95 minuts
Castellà

104 minuts
VOSE - Sub. Esp.

120 minuts
VOSE - Sub. Esp.

Tots els públics

Tots els públics

+18

Tots els públics

+7

+ 12

EXHIBICIONS
Ds 8 · 11 h

Ds 8 · 15.45 h

Ds 8 · 18 h

Ds 8 · 21.30 h

Dg 9 · 16 h

Dg 9 · 18 h

GEGANTOSAURE
I ELS MEUS VEÏNS
PIRATES

ELIKIS

EXHIBICIÓ
D’ESGRIMA ANTIGA

EST CREW

MONKEY D. LAURA

És un dels grups de b
 all
de K-Pop de referència de
l’escena barcelonina. Amb
quasi 200k subscriptors
al YouTube i 30 milions de
reproduccions, aconsegueixen fer sold-out a tots els
esdeveniments on van.

Monkey D. Laura és una
artista musical que adapta
i grava covers d’openings
d’anime en diversos idiomes
i els comparteix a través del
seu canal de YouTube (Amb
més de 30.000 seguidors i
pujant!). És molt fan d’One
Piece i d’aquí el seu nom en
honor al personatge Monkey
D. Ruffy de qui sol parlar
habitualment als vídeos que
publica a les seves plataformes.

DANCECRAFT
GIRONA

Els més petits de la casa (i
no tan petits) podran gaudir
d’una sessió de contacontes
a càrrec d’Edicions del
Pirata amb les d
 ues obres
següents:
• Els meus veïns pirates
• Gegantosaure
Escenari Exterior
Ds 8 · 12 h

BUNNY KAISUI
Cantant solista, ballarina i
animadora que fa més de
deu anys que interpreta
J-Pop i Anison (música
d’anime). Les seves
actuacions han sigut
retransmeses pel canal
de televisió japonès NHK
World TV i guanyant el premi
Singer Search Video Special
Award de 2012.
Escenari Exterior
Ds 8 · 14.30 h

MIRAI NO PLEYADE’S
Grupal idoltástica format
l’any 2015 per un grup de
noies de Barcelona que
actuarà de nou a
Girocòmic.

Apassionada del món de
l’anime des de petita, canta
Openings i endings en
japonès.
Escenari Exterior

Ds 8 · 16.30 h

VÍCTORMAME
Músic, youtuber i streamer
molt conegut per la seva
experiència com a músic
professional a Doctor Prats
on toca el teclat. Fa covers
de temes molt coneguts
d’anime i assisteix a
convencions del món per a
gravar gran part dels seus
vídeos amb entrevistes als
assistents, jocs i versions en
directe.
Escenari Exterior

Duo Bellum Gerió oferirà
una demostració d’esgrima
clàssica on ens ensenyaran
les seves capacitats
d’espasa llarga, combat
amb armadura, amb escut,
amb floret clàssic, etc. entre
moltes categories diferents.

Dg 9 · 12.30 h
Ds 8 · 18 h

PASSAREL·LA
COSPLAY
Si ets amant del cosplay
no dubtis a participar a la
nostra Passarel·la Cosplay,
on no hauràs de preocuparte per la posada en escena,
tan sols puja a l’escenari
i diverteix-te mostrant el
teu millor cosplay. El jurat,
format pels cosplayers
convidats de Girocòmic,
atorgarà quatre premis
classificats en millor
armadura, confecció,
caracterització i premi
especial.
Escenari Principal
Ds 8 · 20.30 h

RISIN’ STAR
Els barcelonins Risin’ Star
tornaran a estar amb
nosaltres amb una actuació
de K-Pop dance per a
tots els assistents de la
Girocòmic on sonaran els
teus temes preferits.
Escenari Exterior

Victormame

Escenari Exterior

Escenari Exterior

GIMCANA DEL
COMISSARI
LLAMPEC!
Dos grups de detectius segueixen les pistes del mateix
robatori. Qui tingui els ulls
més oberts i les orelles més
esmolades en podrà treure
l’entrellat, però potser li caldrà una mica d’ajuda...
Escenari Exterior
Dg 9 · 14.15 h

GLEAM COVERS
Grup de ball de covers de
Kpop format per joves ballarins i ballarines que actua de
manera esporàdica als carrers de Barcelona congregant multitud de seguidors.
Escenari Exterior

Dg 9 · 17 h

MIREE
Artista nascuda a Andorra
molt famosa per haver guanyat e
 l reality de Netflix
¡ A cantar!. A més de les
seves covers de temes
famosos d’anime últimament està llançant els seus
temes p
 ersonals amb molt
d’èxit. Amb m
 és d’un milió
de seguidors a YouTube s
 ’ha
consolidat com a un dels
noms referents del
panorama tan a
Espanya com
a Llatinoamèrica.
Escenari
		Exterior

Dg 9 · 15 h

SWANS IDOLS
Grup de ball de Cover Idols
format a Barcelona i que
basen el seu repertori de ball
en cançons de JPop.
Escenari Exterior
Risin.Star

L’acadèmia de ball DanceCraft by Irina Kucharczuk de
Girona està especialitzada
en balls amateurs, socials,
pre-professionals i professionals tot agrupant els
diversos estils de ball com
el Jazz, bachata, mambo o
K-Pop Dance entre altres.
Faran una e
 xhibició de les
grans capacitats de l’escola
a la Girocòmic el diumenge
9 d’octubre a les 18.00h a
l’Escenari Principal.
Escenari Principal

PLÀNOL EXPOSITORS
PLANTA BAIXA
A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C2
D1
D2
D3
E1
F1
F2
F3
G1
G2
G3
G4
H1
H2
H3
H4
H5
I1
I2
I3
J1
J2

CLUB DOCTOR WHO ESPAÑA
DOCTOR WHO EXPERIENCE
EMLOI TOYS
FULCAGAY
GIROGLÍFIC
SELECTA VISIÓN
GIROCÒMIC
HELLO GEEK & FREAK
TOMBO
AKIHABARNA
LA LLETRA NEGRA
AGULLA MAULA
EL CEP I LA NANSA /
CARAMBUCO EDICIONES
LABATCUEVA.NET
CHOCOLATE FOUNDUE
ABACUS GIRONA
HELLO HAPPY FREAK
ARKADIA FANTASÍA
WWW.MOLONGO.COM
ANIMA’T
ZEPPELIN GIRONA
KAME KAME COMICS
EDICIONES LA CÚPULA
LAPISLATZULI
EDITORIAL
EVIL ZEPPELIN
MALAVIDA
EDITORIAL CORNOQUE
PONENT MON
AMANÍACO EDICIONES
MIDGAR FREAKSTORE
LA BOOKMAN
DANCECRAFT GIRONA
FREAKSHOW
COMICS22

K1
L1
L2
L3
L4
L5
M1
M2
N1
N2
O1
02
P1
P2
Q1
Q2
Q3
Q4
R1
R2
R3
S1
S2
S3
T1
T2
T3
T4
T5
T6

a4
a5
a6
a7
b1
b2
b3
b4
b5
c1
c2

FNAC GIRONA
OMINIKY EDICIONES SL
GARBUIX BOOKS
EDITORIAL FINESTRES
INSTITUT DE LLENGUA
I CULTURA XINESA
EDITORIAL BASE
KIKACH
DONJON COMICS
NIPPONIA IDIOMES
ESCOLA JOSO
EL TALLER DEL BARRI
ACADÈMIA DE CÒMIC
SOM JAPÓ
JURAT COSPLAY
TOT MEDIEVAL
IRENE KUROI
CLUB STAR TREK ESPAÑA
DIBUJOS POR SONRISAS
AULA MANGA
ASS. JUVENIL SALSA JOVE
EDICIONS DEL PIRATA
LIBROS DEL ZORRO ROJO
LES VOLTES EDUCA
INSTITUT SOBREQUÉS
CIFOG
CREPERIA VESQUÈ
SUSHI BAR TIME COFFEE
BENCHA BUBBLE TEA SHOP
KAN RAMEN
LA KIMETA
BAR

c3
c4
c5
c6
d1
d2
d3
d4
d5
d6
e1
e2
e3
e4
e5
e6
f1
f2

PRIMER PIS
a1 MERLIN DICES
a2 HUOREN3D
a3 3DLLUM I ARANART_		
HANDCRAFTED
Q5

Q4

LUMICO ARTS
MINI CREATIONS
LYMO3D
JC NEGRE
LAMAREDENTHANOS
2 TOAST DESIGN
UIDART&AKI&STAR
DANIZAR
MADO PEÑA / ERNEST SALA
FIFU CARTOONIST
EFRA PEREZ, MRS.REDSTRAWBERRY
& ARDILLATRON
CRÓNICAS PSN
MERAKI STUDIO
TEBEOS RICARDO PEREGRINA
ALBA COMPANY ART
& JEWELRY
SENYERA STUDIOS
ANA G MORGANA
CÒMICS ROMAN (DRAC CATALÀ ·
FABI I FEDÓ, CIUTADANS
D’EMPÚRIES)
CHRIS G. REPRESA / SANTIAGUETE
PROJECT IX COMICS
XÀFEC FANZIN
TORNA SERRALLONGA 1640
GUNDEMARO
SALIR CON UNA GEÓLOGA
LA MORT NOVATA
REBOOT:02
ROCKMEDIA
FEELING GEEK
EL MUNDO DE ITZEL

Q3

Q2

P2
M2

PLANTA
BAIXA

p1

k1

k2

k3

k6

k5

k4

j2

h6

h4
h1

i6

i4

i2
h2

k10

k9

k8

k7

i1

i3

k11

02

01

j3

j1

K1
L4

S3

L5

S2

L3

L2

L1
J2

S1

G4
H4

H1
H5
H2
H3

R3
R2
R1

D3

D2

D1

C2

G2

G3
G1

g4

q5

q6

u13
u12
u11

q3

q4

m5

q1

q2

r3

s5

s6

f1

w1
e5

d5

d6

u1
t1

v1 v2

v3

v4

d2

b5

w2

d3

d4

d1
c5

c6

b4

c3

c4

b3
b2

c2

c1

b1
a7

a6

T1
A1

A2

B1

C1

f3
f4
f5
f6
g1
g2
g3

u2
t3

e1

e2

A4

u3
t5

e3

e4

A3

u4
s1

t2

e6

x1

u5

s3

t4

f2

g1

u8
u7
u6

r1

r2

j5

u10
u9

r5
r4

f3

f4

g2

A5

B2

o5

t6

T2

B3

o3

f5

f6

g3

F2

B4

o4
o1

s2

T3

B5

n5

u16
u15
u14

g5

I1

F1

m3

n1

n6
n3

u17
o6

h5

h3

E1
F3

J1

m1

m6

n4

PRIMER
PIS

p11

s4

T5

I2

o2
n2

m4

p10

i5

T6

I3

p5

p8 p9

j6

j4

P1

N1

k12

p4

p7

r6

T4
N2

p3

m2

Q1

M1

p2

p6

RED PAMPERED PRINTS
KALAVEL LOKI
SELENNE NORE ART
VOCES DEL BOSQUE
EL RINCÓN DE ARME
CAJA DE SUEÑOS
ROCKERY’S SHOP & 		
THEDAX’S SHIP
g4 LYDIA RAMOS JOYAS
g5 JOSE M. RUIZ
h1 CRUELAUDIA
& SUSHIBEL

a5

a4 a3

a2 a1

h2 LADY LAURY CANDY
h3 ANDREAS DRAWS
h4 CHOCOBINA & ALEIX 		
ESCURA BELLO
h5 CHIC CHAT BOUTIQUE
h6 NEKOFREYA CREATIONS
i1 HELZ I EIDEN
i2 FACKINSAUL & FLAMIIS
i3 MABUMART
i4 MARMIKAN
i5 MARIA DURAN ART
i6 XGREEN
j1 TAY SOKKA I
TIGGER AND CO
j2 YUNNA MALLEN - 		
ROKUSHI
j3 ERIKAINBLUESHOP
j4 MARIONALUX10
GEORGINATUGORES
j5 KAWAIISAURUS REX
j6 GEMA_FOZ /
ANDRIUARTIST11
k1 ATELIER ART 29
k2 MARTA TOMAS TEIXIDOR
k3 GUINII4
k4 FREAKCREATOR
k5 HEAVENROSE ART
k6 TERRONXI
k7 TUBILDA’S CRAFT
k8 SENSEI JEWELS
k9 COCOLILITH ART
k10 LITTLEBETHH
k11 MIDNIGHT WONDERLAND
k12 DUENDE
m1 RUTH IS DRAWING
m2 FOXIEI & SUCRANBA
m3 HAKU
m4 YASUNE ART
m5 LAURAFULLMOON
& JUDKALEI ART
m6 THE GOLDEN ROOTS
n1 ARTOFDEBORA
n2 INEMACHI

n3
n4
n5
n6
o1
o3
o4
o5
o6
p1
p2

ORI & PAPERMOON
NYAGURUMI
INGRIDARB
LADYGORDI
JUAPI COFFEE ARTIST
AYTHAMI CRUZ DARIAS
JARO PEREZ
BENI BALLESTA
LUNA DRAWINGS
HELENA ANILLO
JUDITPURPLE /
EMEJOTAE /
MAGROU98
p3 NOMI & CSK
p4 MINSUL
p5 MARINNEARTS
p6 BELSYSHINY
p7 NCDRAWIES & PIKO
p8 REOH THE ARTIST
p9 NIL LÓPEZ
p10 SYNYOWSDEORO
p11 AIDA PIRIS
q1 VERÓNICA MOON
FANTASY ART
q2 BELÉN WHITE & RUIDÖ
q3 SNAVINES & AMBIELART
q4 KULICHIQ
q5 JÚLIA BOSCH
q6 ION ANDER ART
r1 SÁNDWICH CUÁDRUPLE
r2 ART OF MIGUELHAN
r3 ALEJUMIDRAWINGS I 		
MILK COW SHOW
r4 XAVIER SÁNCHEZ ART
r5 ARIADNA MOMA
& CIWSPARTY
r6 FAT GRINGO
s1 GALLETQ
ARAN TAPIAS
s2 @SIILVER_PALETTE
@HAKONA_
s3 RINRUBI / KATSUMI_K
s4 XENIA BARÓ /

MARIA COLLADO
s5 NEIAKORI /
AROA RODRÍGUEZ
s6 PEKAS
t1 ERZA BRIEFS /
ECHO PAULENS
t2 MOOFLY / CAFI
t3 POPPETNOIX / 		
NENWAPRI
t4 BONNIE / CYRA
t5 RGRAPHITE /
NIDGAR.ORTIZ
t6 OLW3N.ART /
LINDESART_
u1 WAITARU / CHIAKI
u2 ARIKABOOBOO /
DERA_LELA
u3 JAN MÁRQUEZ /
SUNNA FRÍAS
u4 ZELENSOUL & ANNAMA
u5 MIITREC / REN
u6 RAQUEL ALTIMIR / 		
MARUKKU
u7 RAIDMONKY /
BUNKKYYY
u8 OEMYIS / SAPOTRAPO
u9 KITCARLA & MADEYLA
u10 CELIA OLMO I ALUAIM
u11 WE’RYF
u12 LASER HUNTER
u13 CLAUIZRO / KAIRA132
u14 MHUYO COMICS
u15 AZAGDEVES /
RAKIPARRA
u17 JUDIT SEGURA
v1 ARIADNA VEGAS /
KEILA ELM
v2 IUANKS / AXOMUMA
v3 RACHI / BLUHALIA
v4 GAMER_BEADS
w1 POKE FREAKZ
w2 VERTICAL EMOTIONS
x1 VÍA LÚDICA

EXPOSICIONS
EXPOSICIÓ: 40 ANYS
DE L’ESCOLA JOSO
L’Escola Joso de Barcelona
celebra els seus quaranta
anys d’història amb una
exposició seguint l’evolució
i l’art propi de molts perfils
totalment diferents que han
passat per l’Escola i avui en
dia són artistes d’alt nivell
molt reconeguts.
L’escola, referent dins del
món gràfic i del còmic en
l’àmbit n
 acional (i fins i tot
internacional) ha deixat una
gran empremta dins del
món del còmic i és per això
que es vol donar valor a la
tasca duta a terme durant
aquestes dècades.

CULTURA
ILUSTRADA
by FNAC
Fa uns anys, Fnac
va començar a convertir
un objecte merament
pràctic com eren les bosses
que lliurava als seus clients
en un objecte de valor,
encarregant periòdicament a
un il·lustrador/a el disseny de
cada model. Des de llavors,
la marca ha anat conformant
una meravellosa col·lecció
en què han participat
15 dibuixants i creadors
consolidats i emergents.
Agustina Guerrero, Paco
Roca, Ricardo Cavolo, Maria
Hesse, Sergio Mora, Lola
Vendetta,... han interpretat
amb el seu particular estil i
imaginari l’univers cultural i
tecnològic de Fnac.

FAN ART
BOLA DE DRAC
A la Girocòmic hi trobarem
els dibuixos que han inspirat
aquests dissenys en format
exposició on el resultat és un
excel·lent exemple del talent
que ens envolta. L’artista
figuerenc Víctor Banqueriz
(Figueres, 1986) és un
il·lustrador, pintor i muralista
molt versàtil conegut pel
pseudònim Fat Gringo.

ACTIVITATS
PERMANENTS
- Jocs de taula a càrrec de VIA LÚDICA (Primer pis)
- Videojocs a càrrec de EL RINCÓN DEL GAMER (Primer pis)
- Zona de restauració i foodtrucks (Zona exterior)
- Jocs infantils a càrrec de ASSOCIACIÓ SALSA JOVE (Planta baixa)
- Tallers de fusta a càrrec de TOT MEDIEVAL (Planta baixa)
- Torneig de cartes Pokèmon a càrrec de POKE FREAKZ (Primer pis)

NIT
8 OCT · 20.30 h

RISIN.STAR
8 OCT · 21.30 h

EST CREW

