Sara Valenzuela

Arribem a la tercera edició! Un cop més, amb novetats, tant a les
activitats com als espais. En aquest programa trobaràs tota la
informació per gaudir de tres dies de Festival per a Fans.
Per tercera vegada, Palau-solità i Plegamans és la referència de
l’Oci Alternatiu de Catalunya, en un dels pocs festivals gratuïts i
generat per entitats sense ànim de lucre.
Mesos de treball han culminat amb un programa ple d’activitats on
es farà difícil triar: recreacions, zombiewalk, wrestling, lan party,
cinema, presentacions, podcast, concursos…
Recordeu preguntar a informació per qualsevol dubte. Agafeu
forces a les nostres barres per continuar amb hores i hores
d’activitat frenètica.
Ja es aquí FANCON 2016!

www.fanconbcn.com

Vies d’accés
Zombiewalk

ESPA I S o n e s real i t z e n l e s a c t i vi t a t s
C a stell

Zo na e xt e r io r s

In stitut M arin ada

Zo na d e r e cr e a c ió

Pavelló M aria V íct o r

Sala po livale nt

Esp ai J ove Esc orxad o r

I per men ja r. . .

Fr ankfu r t P alau

Bar especialista en entrepans, amb més de 30 varietats! I per a
aquest festival, un menú especial. Pregunta pel Menú FanCon a
4,50€.

P ipa P u b
Pub imprescindible. S’ha de visitar! Durant els dies del Festival us
faran descomptes especials. No oblidis dir que vens de la FanCon!

Xiu Xiu llam inadu r e s

Si vols dolços per acompanyar els jocs de taula, passa’t per XiuXiu!

Activitats fixes
Al vestí bu l d el p avelló
E xp osic ió d ’il·lus t r a cions
Sara Valenzuela

Dani Zarzuelo

Jok

LorenaArt

Hèctor Ayén

Dausica

Juan Aguilera

Abel Pujol

A l ’ i nter i or d el p avelló
Inflables, maquillatge i globoflèxia, a càrrec de Xavi Moreno
Els diferents dies del festival disposareu d’inflables i maquillatge per als més petits.
El preu és de 2€ per 10 minuts d’inflables i 3€ pel maquillatge facial. També faran
globoflèxia per als més petits, totalment gratuïta.

Tron de Metall (Joc de Trons)
Durant els 3 dies del festival podreu fer-vos fotos al Tron de Metall i així ajudar-nos a
recollir diners per a la fundació Ayudar Jugando. Agraïm a Parc Vallès per proporcionarlo i així poder arribar a tots vosaltres.

Servei d’acollida d’infants
L’Espiral atendrà els infants per tal que pares i mares pugueu gaudir del festival. Horari:
Divendres: de 18 a 21h / Dissabte: d’11 a 13h i de 16 a 20h / Diumenge: d’11 a 13h i 16 a 19h

Ludoteca, a càrrec d’Ayudar Jugando.

Voleu provar un joc de taula? Podeu triar entre centenars a la ludoteca!

Gimcana Juganera, a càrrec de FanCon.

Podràs trobar totes les imatges amagades a la fira? Pregunta a Informació.

Edge Party, a càrrec d’Edge.

Participa a l’Edge Party de les FanCon i aconsegueix el teu premi.
FanCon acollirà en aquesta edició una Edge Party amb diverses activitats que inclouen
tornejos i demostracions dels jocs més nous i populars d’aquesta editorial.
Participa al torneig de Potion Explosion, en les demostracions de Zombicide, de
Dungeon Fighter i d’altres jocs del catàleg d’Edge. Sortejarem un lot de premis entre
totes les persones que juguin. Després de finalitzar el joc, omple una petita enquesta
i aconsegueix una participació per al sorteig. Pots sumar tantes participacions com
vulguis. Recorda que algunes activitats atorguen participacions extres!

Sortejos de jocs a favor de Ayudar Jugando, a càrrec de FanCon.

Sortejarem diferents jocs cedits per les editorials que col.laboren amb FanCon a favor
de la tasca benèfica que fa Ayudar Jugando. Pregunta a Informació.

Activitats fixes
A l ’ i nter i or d el p avelló
Demostració de jocs editorial Zacatrus!, a càrrec de FanCon.

Durant tot el festival podràs tastar les novetats que ens han enviat! Vols provar Coup i
Los Aprendices? T’hi esperem!

Demostració de jocs editorial Darbel, a càrrec de FanCon.

Vols aprendre a jugar a Tortilla de patatas: The Game i RallyRas? Doncs a FanCon
podràs!!

Demostració de jocs editorial Devir, a càrrec de FanCon.

Vine a jugar amb nosaltres a diferents jocs del seu extens catàleg: Ciudad de
Machi Koro, Fila Filo i Skull King. Us hi esperem!!

Demostració de jocs editorial Morapiaf, a càrrec de
FanCon.
Vine a provar amb nosaltres alguns dels jocs que ens
han preparat.

Demostració de jocs editorial Haba, a càrrec de FanCon.

Tenim 5 jocs del seu catàleg preparats per a vosaltres. No us
ho perdeu!!

Demostració de jocs editorial GDM Games, a càrrec de
GDM Games.
Durant tot el cap de setmana estaran presentant les seves
novetats. No t’ho perdis!!

Star Wars Legion 501 i Rebel Legion
Durant els 3 dies del festival podreu fer-vos fotos amb els personatges d’una de les
millors sagues de la història. No et perdis el seu estand.

Star Trek España
Star Trek España està de celebració. I és que ja fa 50 anys! I què millor que celebrar-ho
fent fotos al tron de Kirk?

Paintball amb diana, a càrrec de Joc i Aventura.

Ja saps què és el paintball. Ara posa’t a prova fent punteria en una competició amb
dianes. Cada dia hi haurà campionat gratuït.
Horari: Divendres, dissabte i diumenge, inscripcions de 18 a 18:30h. Inici campionat a les
18:30h (infants) i 19:30h (adults).

Rol Taula, a càrrec de Sociedad Pathfinder, CRUAB, Comunitat el Drac
Roig, NoSoloRol, ALC Stronghold, Creacions Enigmàtiques, Zeme, Ricard

Ibáñez, Edge, Summum Creator, D-Rol, Carlos Plaza...
Durant els tres dies diferents clubs i màsters posaran a disposició partides a
tots els jocs de rol imaginables: Star Wars, Vampiro, Dungeons & Dragons,
Pathfinder... Inscripcions al punt d’informació.

Rol Taula, a càrrec d’Edge i FanCon.

Durant els tres dies els nostres màsters faran presentacions dels jocs de rol
de l’editorial Edge; entre ells, Star Wars i Steam States.
Inscripcions al punt d’informació.

Vida al Campament
Si vols veure com vivien a l’època medieval i a la Guerra Civil Espanyola, conèixer
soldats de la Segona Guerra Mundial, mercenaris i més associacions de recreació
històrica, passa’t pel campament històric.
Horari obertura: d’11 a 21h.

La màquina Són2dies, a càrrec de l’Espai Jove l’Escorxador.

Màquina de tabac reconvertida sota el lema ‘Jo ja no venc fum’, en la qual pots trobar
productes més saludables o productes de reducció de riscos. La iniciativa té per objectiu
sensibilitzar sobre la importància del canvi d’alguns hàbits, com fumar, per gaudir d’una
salut millor.

Demostració de jocs editorial Tranjis Games a càrrec de FanCon

Vols aprendre a jugar al seu joc Virus!? És el joc de cartes més contagiós del mercat!!

Concerts: al Castell
23h
Concert Alkimia, rock acústic de consciència 60’.

00:15h
Concert Tuor of Gondolin, power metal 60’.
Versions de Rhapsody i Blind Guardian.

01:30h
Concert King Biscuit, hard rock 60’.
Hard Rock de grups anglesos i americans, sobretot dels anys 80 però amb el seu
toc personal.

02:45h
Concert The Xuscos, cantautors punk 90’
Rock amb un toc especial

Tornejos: al Pavelló
DIVENDRES 2 de setembre
A les 20h
Torneig Daus Zombies (joc de daus), a càrrec d’Edge.
DISSABTE 3 de setembre
A les 11h
Torneig Magic PPTQ - Modern (joc de cartes), a càrrec de La Caverna de Voltir.
A les 12h
Torneig Potion Explosion (joc de taula), a càrrec d’Edge.
A les 16h
Torneig Super Street Fighter 2 turbo, a càrrec d’Ikari Hard Mods. Amb un preu
d’inscripció de 3€ al propi estand.

A les 17h
Torneig Sheepland (joc de taula), a càrrec de Games 4 Gamers.
A les 18h
Torneig regional Pandemic Survival (joc de taula), a càrrec d’ALC Stronghold.
DIUMENGE 4 de setembre
A les 11h
Torneig Guerra de Mitos (joc de cartes), a càrrec de La Caverna de Voltir i GDM Games.
A les 12h
Torneig Patchwork (joc de taula), a càrrec de Maldito Games i FanCon.
A les 17h
Torneig Age of War (joc de taula), a càrrec d’Edge.

Concursos
DISSABTE 3 de setembre
De 14 a 16h
Concurs de Cosplay, a càrrec del Cercle Mil.lenari.

Tot el cap de setmana
Concurs de Fotografia Mòbil,
a càrrec del Taller de les Arts.
Recull les bases a l’estand d’informació i sigues creatiu
dins de FanCon!

Les Paneres de Jocs de Taula
Participa al sorteig de les nostres Paneres de Jocs de Taula
i amb una mica de sort... Emporta’t un gran lot de jocs!
Pots comprar les butlletes a l’estand d’informació. Recorda que Fancon
es pot fer gràcies a aquest tipus de contribució!

divendres 2 de setembre
18h
FanCon LAN Party, a càrrec de l’Associació FanCon.

Divendres s’inicia la Marató de Videojocs per a PC. Amb el teu ordinador i ganes de
‘viciar’! Tenim una LAN Party que no finalitza fins diumenge a les 12 del migdia. 42 hores
de tornejos, partides lliures i compartició de dades amb els teus amics, incloent-hi un
espai per menjar i dormir. Inscripcions a www.fanconbcn.com.

18h
Podcast PRO 60’
Crea el teu podcast nínxol sobre la teva afició #podcast.

18h
Activitats softcombat, a càrrec de Ley del Metal.

Aprèn a disparar amb arc. Activitat per a infants i adults. Espectacle d’arena. Vota pel
guanyador o guanyadora d’aquesta batalla èpica.

18h
Recreació Històrica, a càrrec de Fets Històrics, de Tarraco Lvdvs i d’Orden de la

Espada.
Recreació de la vida civil i militar a la Livònia de principis del segle XIII. Com vivien,
lluitaven i morien els cavallers i la gent noble.

19h
Recreació Històrica, a càrrec d’Ejército del Ebro.

Muntatge i escenificació de diferents exposicions d’època: trinxera, lloc de comandament
i hospital de campanya.

19h
Recull de Curts FanFilm
Des de Bola de Drac fins als herois del còmic, de fans per a fans.

19 a 22h
Demostració joc japonès Shogi, a càrrec d’Associació Shogi en Espanyol.

Shogi és un joc de taula d’estratègia japonès per a dos jugadors que pertany a la mateixa
família que els escacs o el xiangqi (escacs xinesos).

Castell

Institut Marinada

Pavelló Maria Víctor

Zona exteriors

Zona de recreació

Sala polivalent

Espai Jove Escorxador

divend re s 2 d e s e t e mb r e
19 a 22h
Demostració Sheepland (joc de taula), a càrrec de Games 4 Gamers.

Sheepland és un joc en el que cada jugador representa un pastor que competeix per
aconseguir les millors pastures i els ramats més grans en les diferents regions del mapa.

19 a 23h
Partides CRUAB
Isaac Pallarès farà una partida de rol anomenada ‘Somnis de l’última generació (futur
distòpic)’. Inscripcions al punt d’informació.

20h
Recreació Històrica, a càrrec de Templers del Comtat de Barcelona.
Escenificació de la vida civil i militar de l’Orde del Temple al segle XIII.

20h
Dr. Horrible Sing-Along Blog
La websèrie musical completa de Joss Whedon.

20h
Torneig Daus Zombies (joc de daus), a càrrec d’Edge.
Inscripció al punt d’informació.

21h
Marató Sorpresa: Palau of no Heroes
Pel.lícules on els antiherois mes insospitats agafen protagonisme.

21h
Wrestling, a càrrec de RIOT.
Arriba l’acció al ring! Grans combats en directe plens d’emoció!

Castell

Institut Marinada

Pavelló Maria Víctor

Espai Jove Escorxador

dissabte 3 de setembre
11h
Marketing online
Joan Boluda ens explicarà aquelles millors practiques de màrqueting per donar a
conèixer la vostra campanya de crowfunding, i aconseguir autoconfiança el nostre
projecte, joc de rol, llibre, videojoc…

11h
Torneig Magic PPTQ - Modern (joc de cartes), a càrrec de La Caverna de Voltir.
Inscripció a l’estand de La Caverna de Voltir. Preu inscripció: 15€.

11h
Recreació Històrica, a càrrec de ACCUH.
Explicacions sobre els uniformes utilitzats pels exèrcits alemany i americà a la Segona
Guerra Mundial. També s’explicaran els uniformes femenins utilitzats.

11h
Activitats softcombat, a càrrec de Ley del Metal.
Aprèn a disparar amb arc. Activitat per a infants i adults.

11 a 14h
Demostració Sheepland (joc de taula), a càrrec de Games 4 Gamers.
Sheepland és un joc en el que cada jugador representa un pastor que competeix per
aconseguir les millors pastures i els ramats més grans en les diferents regions del mapa.

11 a 14h
Taller ‘Crea un joc en 1, 2 o 3 sessions’, a càrrec d’Isaac Hidalgo.
Crearàs un joc per treballar un tema personal a través del procés de disseny: ideació,
prototipatge i testeig. Jugarem per explicar les mecàniques més habituals. No són
necessaris coneixements previs. Es pot participar en 1, 2 o les 3 sessions de 3h/sessió.

11-15h
Partides de rol a Far West La Leyenda
Joaquin Ruiz vindrà a Fancon a fer la presentación de Far West joc que sortirà a la tardor
per la editorial The Wild Bunch.

11 a 20h
Partides Sociedad Pathfinder

Una forma diferent de jugar a rol! Vine a provar la ‘Solución de la llave celeste’.
Inscripcions al punt d’informació.

Zona exteriors

Zona de recreació

Sala polivalent

dissa b te 3 d e s et e mb r e
11 a 21h
Demostració Goblins en la Mina (joc de taula), a càrrec de Lisi Franch i Alberto
Gandía.
Joc de cartes que arrossegarà el jugador a l’interior d’una masmorra plena d’enemics
i tresors.

11 a 22h
Partides ALC Stronghold
Vine a jugar a les diferents partides de rol que té preparades ALC Stronghold. Inscripcions
al punt d’informació.

11 a 22h
Partides Creacions Enigmàtiques
Vine a jugar a les diferents partides de rol que té preparades Creacions Enigmàtiques.
Inscripcions al punt d’informació.

11 a 22h
Partides Edge i FanCon
Durant tot el dissabte el nostre màster Joel Broncano estarà fent demos dels jocs de
rol de Star Wars (‘Al Filo del Imperio’, ‘La Era de la Rebelión’ i ‘La Fuerza y el Destino’) i
Javier Barroso de Steam States! Inscripcions al punt d’informació.

11 a 22h
Taller de robots (joc de taula), a càrrec de Dr. Metalúrgico.
Participa en aquest joc de miniatures amb construcció de robots per a tota la família.

11 a 22h
Jocs en construcció, a càrrec de l’Associació Ludo.
Els creadors de jocs de taula estaran presentant les seves noves creacions. Proveu-los
en primícia.

11 a 22h
Demostració Space Opera (joc de cartes), a càrrec de Space Opera.
Joc de cartes pensat per jugar de dos a sis jugadors, ambientat en un futur molt, molt
llunyà, en el que el viatge espacial és la millor garantia de supervivència.

11 a 22h
Demostració de La Granja i Mombasa (jocs de taula) a càrrec de LudoSentinel
Aprèn a jugar a aquests dos jocs que són top 100 en la BGG, de la mà dels seus editors
al nostre país.

11 a 22h
Demostració de It’s Mine i Emporion (jocs de taula) a càrrec de Mont-Tàber
Vine a conèixer It’s Mine, el seu primer joc editat i prova Emporion abans de que surti al
mercat.

Castell
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dissa bt e 3 d e se t e mbre
12h
Torneig Potion Explosion (joc de taula), a càrrec d’Edge.
Inscripció al punt d’informació.

12h
Demostració Wrestling, a càrrec de RIOT.
Arriba l’acció al ring! Grans combats en directe plens d’emoció!

12h
FanCon Fights! 60’, a càrrec de Guillem, Pau, Lj i Joel.
Dins el Fandom es poden veure contínuament batalles despietades que solen néixer i
morir en el buit de les xarxes. Des de l’astronauta Impossible el que volem fer és agafar
aquesta passió (quasi obsessiva) per les històries i els personatges de ficció i convertir-la
en un espectacle sagnant a l’estil dels gladiadors romans,
però sense tant múscul i abdominal definit.

13h
Fans Fiction 60’
Coses de cases (Joc de Trons). #podcast

13h
Recreació Històrica,
a càrrec de Compagnia di Santo Giuda.
Explicacions de l’equipament militar
dels mercenaris del segle XIV,
formacions de combat, esgrima
medieval, vida al campament i
explicacions de l’arsenal de combat.

13h
Activitats softcombat, a càrrec de LHDA.
Podràs aprendre les regles bàsiques de combat. LHDA proporcionarà el material
(espases, escuts) i després aprendràs sobre alquímia i guariment amb el seu taller de
pocions i exemples de curacions.

14 a 16h
Concurs de Cosplay, a càrrec de Cercle Mil.lenari.
15 a 21h
Presentació Campeones de Verne
Vine a jugar al Carlos Plaza, joc de rol ambientat en l’època de Julio Verne. Inscripcions
al punt d’informació.

Zona exteriors

Zona de recreació

Sala polivalent

dissa b te 3 d e s et e mb r e
16h
Conferència amb Ricard Ibáñez 60’
Presentació del seu nou joc ‘Nahui Ollin Juego de rol del Quinto sol’. En aquest joc les
persones que juguen interpreten europeus i nadius americans en el període comprès
entre l’arribada de Colom i mitjans del segle XVII.

16h
Recreació Històrica, a càrrec de Fets Històrics, Tarraco Lvdvs i Orden de la Espada.
Recreació de la vida civil i militar en la Livònia de prinicipis de segle XIII. Com vivien,
lluitaven i morien els cavallers i la gent noble.

16h
Torneig Super Street Fighter 2 turbo, a càrrec d’Ikari Hard Mods. Amb un preu
d’inscripció de 3€, al propi estand.

16:30 a 20:30h
Partides CRUAB
Vine a jugar amb l’Olivier Rebollo a la partida ‘El buen
pastor’, del joc de rol Aquelarre. Inscripcions al punt
d’informació.

16:30 a 20:30h
Partides CRUAB
Vine a jugar amb Marco Mancini a la partida ‘Night of
the Opera’, del joc de rol Delta Green. Inscripcions
al punt d’informació.

17h
Presentació amb Ricard Ibáñez 60’
Vine a jugar amb Ricard al seu nou joc Nahui Ollin!
Inscripcions al punt d’informació.

17h
Conferència DRol. 60’, a càrrec de Carmen Romera.
Activitat dirigida principalment a professors o educadors. DRol
és una proposta educativa que utilitza la metodologia típica d’un
joc de rol però amb una temàtica que serveix per tractar el tema del
consum de drogues i altres riscos associats amb adolescents que consumeixen cànnabis,
que fan els seus primers consums o que estan pròxims al consum.

17h
Torneig Sheepland (joc de taula), a càrrec de Games 4 Gamers.
Sheepland és un joc en el que cada jugador representa un pastor que competeix per
aconseguir les millors pastures i els ramats més grans en les diferents regions del
mapa. Inscripció al punt d’informació.
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dissa bt e 3 d e se t e mbre
17 a 20h
Taller ‘Crea un joc en 1, 2 o 3 sessions’, a càrrec d’Isaac Hidalgo.
Crearàs un joc per treballar un tema personal a través del procés de disseny: ideació,
prototipatge i testeig. Jugarem per explicar les mecàniques més habituals. No són
necessaris coneixements previs. Es pot participar en 1, 2 o 3 sessions de 3h/sessió.

17 a 21h
Partides Zeme Parallel Worlds
El guanyador de Dau ens visita per presentar el seu joc Zeme!
Inscripcions al punt d’informació.

17:30h
Recreació Històrica, a càrrec de Templers del Comtat de Barcelona
Escenificació de la vida civil i militar de l’Orde del Temple al segle XIII.

18h
Presentació DRol, a càrrec de Daniel Mancera.
Vine a conèixe’l i provar-lo. Si després de la conferència vols saber com funciona, no et
quedis sense jugar-hi!

18h
Torneig regional Pandemic Survival (joc de taula), a càrrec d’ALC Stronghold.
Ara arriba al nostre festival la nova experiència Pandèmia: el Pandemic Survival, o el que
és el mateix, el mode torneig d’aquest joc. Inscripcions al punt d’informació.

18h
Recreació Històrica, a càrrec de ACCUH.
Explicacions sobre els uniformes utilitzats pels exèrcits alemany i americà a la Segona
Guerra Mundial. També s’explicaran els uniformes femenins utilitzats.

18h
Activitats softcombat, a càrrec de LHDA.
Podràs aprendre les regles bàsiques de combat. LHDA proporcionarà el material
(espases, escuts) i després aprendràs sobre alquímia i guariment amb el seu taller de
pocions i exemples de curacions.

18h
Taules científiques, a càrrec d’Espai Jove Escorxador.
Experiments científics sobre aliments buits i addicions.

18h
Conferència Star Trek 60’, a càrrec de Julián Sánchez i Jordi Pomerol.
50 anys de Star Trek.

Zona exteriors

Zona de recreació
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dissa b te 3 d e s et e mb r e
18 a 21h
Partides Rey Demonio (Summum Creator)
Vine a provar una de les últimes novetats de Summum Creator.
Inscripcions al punt d’informació.

19h
Activitats softcombat, a càrrec de Ley del Metal.
Aprèn a disparar amb arc. Activitat per a infants i adults.
Espectacle d’arena. Vota pel guanyador o guanyadora
d’aquesta batalla èpica.

19h
Taula rodona sobre superherois 60’
‘La Viñeta’, ‘Superhéroe Semanal’, oients de Mensaheros
(representació). #podcast

19h
Classe d’iniciació a l’Esgrima Històrica amb Espasa
Llarga, a càrrec de l’Associació Catalana d’Esgrima Antiga.
Classe d’iniciació a l’Esgrima Històrica mitjançant l’Espasa Llarga del
segle XV, mostrant les tècniques bàsiques a partir dels tractats que ens
han arribat. Inscripcions a l’estand de l’associació.

20h
Fans Fiction, Tertúlia Zombie #podcast 60’
20h
Recreació Històrica, a càrrec d’Éjercito del Ebro.
Muntatge i escenificiació de diferents exposicions d’època: trinxera, lloc de comandament,
hospital de campanya...

20.30h
Concert Uisce Beatha
Ens porten els seus ritmes folck en mig del campament medieval.

21h
Wrestling, a càrrec de RIOT
Descripció: Arriba l’acció al ring! Grans combats en directe plens d’emoció!

22h
Zombiewalk, a càrrec de Scolfling Club de Rol i Batukada Festukada.
Un cop més arriben els zombis al poble. Vine disfressat/da de casa i participa al
concurs de millor maquillatge o passa per l’estand d’informació de 17 a 21h i et
maquillarem gratuïtament per afegir-te a la rua de zombis dirigida per Batukada
Festukada!
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dissa bt e 3 d e se t e mbre
22h
Marató Sorpresa: Palau of the Dead + Curts
Pel.lícules on els zombis (i alguna sorpresa més) faran acte de presència.

23h
Concert Alkimia, rock acústic de consciència 60’.
https://www.facebook.com/ProyectoAlkimia?fref=ts

23 a 3h
Partides CRUAB
Vine a jugar amb l’Ot Ramon a la partida ‘Tiempos Oscuros’, del joc de rol
El Rastro de Cthulhu. Inscripcions al punt d’informació.

00:15h
Concert Tuor of Gondolin, power metal 60’.
Versions de Rhapsody i Blind Guardian.

01:30h
Concert King Biscuit, hard rock 60’.
Hard Rock de grups anglesos i americans,
sobretot dels anys 80 però amb el seu toc
personal.

02:45h
Concert The Xuscos, cantautors punk 90’
Rock amb un toc especial
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11h
Atmósfera cero #podcast
11h
Torneig Guerra de Mitos (joc de cartes), a càrrec de La Caverna de Voltir i GDM Games.
Inscripció a l’estand de La Caverna de Voltir. Preu inscripció: 4€.
11h
Recreació Històrica, a càrrec de Fets Històrics, Tarraco Lvdvs i Orden de la Espada.
Recreació de la vida civil i mlitar en la Livònia de prinicipis de segle XIII. Com vivien,
lluitaven i morien els cavallers i la gent noble.

11h
Activitats softcombat, a càrrec de LHDA.
Podràs aprendre les regles bàsiques de combat. LHDA proporcionarà el material
(espases, escuts) i després aprendràs sobre alquímia i guariment amb el seu taller de
pocions i exemples de curacions.

11 a 14h
Demostració Carcassonne Gegant, a càrrec de J de Jocs.
Us agrada jugar al Carcassonne? Doncs imagineu-vos jugant a un Carcassonne gegant!

11 a 14h
Taller ‘Crea un joc en 1, 2 o 3 sessions’ a càrrec d’Isaac Hidalgo.
Crearàs un joc per treballar un tema personal a través del procés de disseny: ideació,
prototipatge i testeig. Jugarem per explicar les mecàniques més habituals. No són
necessaris coneixements previs. Es pot participar en 1, 2 o 3 sessions de 3h/sessió.

11 a 15h
Partides Zeme Parallel Worlds
El guanyador de Dau ens visita per presentar el seu joc Zeme!
Inscripcions al punt d’informació.

11 a 20h
Partides ALC Stronghold
Vine a jugar a les diferents partides de rol que té preparades ALC Stronghold.
Inscripcions al punt d’informació.

11 a 20h
Taller de Robots (jocs de taula), a càrrec de Dr. Metalúrgico.
Participa d’aquest joc de miniatures amb construcció de robots per a tota la família.
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11 a 20h
Jocs en Construcció, a càrrec de l’Associació Ludo.
Els creadors de jocs de taula estaran presentant les seves noves creacions. Proveu-los
en primícia!

11 a 20h
Demostració joc japonès Shogi, a càrrec de l’Associació Shogi en Espanyol.
Shogi és un joc de taula d’estratègia japonès per a dos jugadors que pertany a la
mateixa família que els escacs o el xiangqi (escacs xinesos).

11 a 22h
Demostració de La Granja i Mombasa (jocs de taula) a càrrec de LudoSentinel
Aprèn a jugar a aquests dos jocs que són top 100 en la BGG, de la mà dels seus editors
al nostre país.

11 a 22h
Demostració de It’s Mine i Emporion (jocs de taula) a càrrec de Mont-Tàber
Vine a conèixer It’s Mine, el seu primer joc editat i prova Emporion abans de que surti al
mercat.

12h
Conferència ACEA + Duo Bellum
Oriol Salvador de l’Associació Catalana d’Esgrima Antiga
i la sala Duo Bellum.

12h
Torneig Patchwork (joc de taula), a
càrrec de Maldito Games i FanCon.
Inscripció al punt d’informació.

12:30h
Recreació Històrica, a càrrec de ACCUH
Explicacions sobre els uniformes utilitzats pels
exèrcits alemany i americà a la Segona Guerra Mundial.
També s’explicaran els uniformes femenins utilitzats.

13h
Frikear a Japó i entrevista a Luisma, actor
de doblatge de Yowu, 60’, per Proyecto Japan.
#podcast

13h
Activitats softcombat, a càrrec de Ley del Metal.
Aprèn a disparar amb arc. Activitat per a infants i
adults. Espectacle d’arena. Vota pel guanyador o
guanyadora d’aquesta batalla èpica.
Zona exteriors

Zona de recreació

Sala polivalent

diume n ge 4 d e s e t e mb r e
13:30h
Recreació Històrica, a càrrec de Compagnia di santo Giuda.
Explicacions de l’equipament militar dels mercenaris segle XIV, formacions de combat.
Esgrima medieval amb espasa de combat, vida al campament i explicacions de
l’arsenal de combat.

16h
Recreació Històrica, a càrrec de Templers del Comtat de Barcelona.
Escenificació de la vida civil i militar de l’Orde del Temple al segle XIII.

16h
Activitats softcombat, a càrrec de Ley del Metal.
Aprèn a disparar amb arc, activitat per infants i adults. Espectacle d’arena. Vota pel
guanyador o guanyadora d’aquesta batalla èpica.

16h
Recreació Històrica, a càrrec de Templers del Comtat de Barcelona.
Escenificació de la vida civil i militar de l’Orde del Temple al segle XIII.

16h
Activitats softcombat, a càrrec de Ley del Metal.
Aprèn a disparar amb arc, activitat per infants i adults. Espectacle d’arena. Vota pel
guanyador o guanyadora d’aquesta batalla èpica.

16 a 20h
Partides Drac Roig
Jordi Morera ens portarà partides de Clásicos del Mazmorreo. No t’ho
perdis! Inscripcions al punt d’informació.

16 a 20h
Partides Drac Roig
Oriol Castillo ens portarà partides de Dungeon World/DND5/
FATE. No t’ho perdis! Inscripcions al punt d’informació.

16 a 20h
Partides Drac Roig
Ricard Fontcuberta ens portarà partides de rol de Joc de Trons. No t’ho perdis!
Inscripcions al punt d’informació.

16 a 20h
Demostració Goblins en la Mina (joc de taula), a càrrec de Lisi Franch i Alberto Gandía.
Joc de cartes que arrossegarà el jugador/a a l’interior d’una masmorra plena d’enemics i tresors.

16:30 a 20:30h
Partides CRUAB
Vine a jugar amb Olivier Rebollo al REV Jaula de Grillos. Inscripcions al punt d’informació.
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17h
Recreació Històrica, a càrrec d’Ejército del Ebro.
Muntatge i escenificiació de diferents exposicions d’època: trinxera, lloc de
comandament i hospital de campanya.

17h
Activitats ‘softcombat’, a càrrec de LHDA
Podràs aprendre les regles bàsiques de combat. LHDA proporcionarà el material
(espases, escuts) i després aprendràs sobre alquímia i guariment amb el seu taller de
pocions i exemples de curacions.

17h
Torneig Age of war (joc de taula), a càrrec d’Edge.
Inscripció al punt d’informació.

17 a 20h
Presentació Campeones de Verne
Vine a jugar al Carlos Plaza, joc de rol ambientat en l’època de
Julio Verne.
Inscripcions al punt d’informació.

17 a 20h
Partides Rey Demonio (Summum Creator)
Vine a provar una de les últimes novetats de Summum Creator.
Inscripcions al punt d’informació.

18h
Projecció del Guanyadors del Concurs Super Beat Down
Els combats més votats entre els personatges més famosos del
món friqui.

18h
Wrestling, a càrrec de RIOT.
Arriba l’acció al ring! Grans combats en directe plens d’emoció!

19h
Exhibició Ongaku no Girls
19h
Entrega de Premis dels concursos del Festival.
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