Sara Valenzuela

Benvinguts a la V edició de FanCon! Aquest any és molt especial i
volem celebrar el nostre aniversari amb tots els fans, amb l’edició
més ambiciosa que mai s’ha fet.
Comptem amb més espai i activitats que mai, estrenant un nou
pavelló on anirà ubicada tota l’àrea de Gaming del festival.
Recuperem antics espais molt estimats com són els voltants dels
pavellons, on tornen les diferents recreacions històriques o el
Teatre de la Vila per al Cinema.
La pista coberta tornarà a gaudir del millor wrestling i els concerts
més esbojarrats. A més del Rol a l’Escorxador i diferents activitats
puntuals repartides per localitzacions pel poble.
Inaugurem el festival amb el primer AUTOCINEMA FANCON als
aparcaments dels pavellons amb una sessió
doble remember amb GREASE + REGRESO AL FUTURO.
Tot això seria impossible sense la col.laboració i passió de totes
les associacions i entitats, que any rere any, ens fan costat per
millorar FanCon.
Un any més, us portem el millor festival possible, de Fans per als
Fans.
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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!

NOVETAT!!!! VIDEOJOCS! 			
A l ’ i nter i or d el p avelló an tic
TOT EL CAP DE SETMANA:
Saló Recreatiu temàtic dels 80
Realitat virtual
Màquines Recreatives
Pinballs
Mercat Retro
Torneigs
Botigues
Podcast durant tot el cap de setmana a càrrec de : Jordi Marsal (Murshus), Carlos
Climent (Sikus), Rene Hernandez (Renner)
DISSABTE:
11:00h Presentació del projecte Recreativas.Org a càrrec d’Eduardo Cruz, Oscar
Najera i Pere Vicien
11:00h Torneig Dragon ball Fighter Z a càrrec Arkham
11:00h Torneig Mario Kart 8 a càrrec Arkham
12:00h CONCERT a càrrec BELMONT’S REVENGE
16:00h Taula Rodona MSX càrrec de programadors Kai Magazine, Podcast Conexión
MSX, Hardware MSX Carmeloco.
16:00h Torneig Sonic Mania a càrrec King of Games
16:00h Torneig Smash Bros 4 a càrrec D’Odelf
17:00h CONCERT a càrrec BELMONT’S REVENGE
DIUMENGE:
11:00h Torneig Tekken 7 a càrrec Arkham
11:00h Torneig Soul Calibur II a càrrec King of games
11:00h Torneig Windjammers a càrrec ARCADE
12:00h Canal Tromax a càrrec de Tromax
16:00h Presentació Associació Arcade càrrec de A.R.C.A.D.E

PAVELLÓ ANTIC								

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

BestiaRock

EgoBarri

A l ’ i nter i or d els p avellon s
Ludoteca a càrrec d’Ayudar Jugando ( Dissabte i Diumenge )

Descripció: Voleu provar un joc de taula? Doncs podreu triar entre centenars a la
ludoteca solidària dels amics d’Ayudar Jugando.
Gimcana Juganera a càrrec de FanCon
Descripció: Podràs trobar totes les imatges amagades a la fira? Pregunta a informació.
Panera a càrrec de FanCon
Descripció: Durant tot el cap de setmana podràs participar a la panera de jocs que sortegem.
Les veuràs al punt d’informació!
Concurs “Foto FanCon” a càrrec de FanCon
Descripció: Fes-te una foto dins del festival amb el hashtag #Fancon2018 penja-la a les
xarxes socials “Instagram, Facebook o Twitter” i guanya un joc de taula!
Concurs JOC DE FANCON 2018 a càrrec de FanCon
Descripció:Ens ajudes a votar el joc mes TOP? apropa’t a jocs de taula i vota el teu
preferit entre les demos que fem!
Expo 50th Weekly Shonen Jump a càrrec de Rubens Productions
Descripció: Exposició per commemorar el 50 aniversari de la revista Weekly Shonen
Jump. Amb litografies, merchandising, pàgines originals dels autors, figures, etc. Hi
trobareu Dr. Slump, Dragon Ball, Musculman, Captain Tsubasa, Yu Yu Hakusho, Rurouni
Kenshin, Naruto, One Piece entre d’altres.
Demostració de jocs editorial Devir a càrrec de FanCon
Descripció: Demostracions dels jocs Majesty, Gretchinz!, Fanhunter Assault, Picnic,
Torre encantada, Código Secreto Duo, Flamme Rouge, Gardens, Dungeon Raiders,
Sagrada, Yangtzé, Fanhunter Urban Warfare.
Demostració de jocs editorial Darbel a càrrec de FanCon
Descripció: Vols aprendre a jugar a “La Cueva Mágica”? Doncs a FanCon podràs!!
Demostració de jocs editorial Shining Creations a càrrec de FanCon
Demostracions del joc Pixel Tactics

Activitats fixes
A l ’ i nter i or d els p avellon s
Demostració de jocs editorial GDM Games a càrrec de GDM Games / Fancon
Descripció: Demostracions de les novetats més recents del seu catàleg i pròxims
llençaments d’aquest 2018 com per exemple: “Demon worker”, “Half-Pint Heroes”,
“Shikoku”, “Banjoooli Xeet”, “Veracruz” i “Ticket to Mars”

Demostració de jocs editorial DMZ Games a càrrec de DMZ Games.
Demostracions dels jocs Freak Shop, High Score i d’altres
Demostració de jocs editorial Tranjis Games a càrrec de FanCon
Descripció: Aquest any estarem fent demostracions de dues de les seves novetats:
“Torre de gatos”, “Red 7” i “Virus”. Us hi esperem!!
Demostració de jocs editorial Átomo Games a càrrec de FanCon
Demostracions dels jocs: Hungry Shark, Cargolina Valentino, Rainbow, El Castillo del
terror, Mascotas y Capitán Flint.
Demostració de jocs editorial Asmodee y GAMEBOX a càrrec de FanCon
Descripció: Una any més comptarem amb diferents jocs del seu catàleg que podràs
provar durant tot el festival: “Dobble”, “Sherlock Holmes Detective Assesor”, “Loony
Quest” i “Cortex”. Vota els seus jocs a l’urna GAMEBOX i guanya un lot de jocs!
Demostració de jocs editorial Haba a càrrec de FanCon
Demostracions dels jocs El frutalito, La Princesa y el guisante, Gíralo i El botín de los
piratas.
Demostració de jocs editorial Zacatrus! a càrrec de FanCon
Demostracions dels jocs 10’ to Kill, Pajarracos, Zampa la granja, Los aprendices, Spoilers,
Black Hills, Alex Colt: Cadete Espacial, El portero Baldomero, Spoilers: The Begining.

Star Trek España
Descripció: Star Trek España ens acompanya un any més amb photocall, la butaca de
Kirk i moltes mes coses! No deixis de passar per el seu stand.

A l ’ i nter i or d els p avellon s
Star wars : Star Props Barcelona
Descripció: 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 stand.

Photocalls a càrrec de Lens Comic Café i Foam Movie Costumes
Descripció: Durant tot el cap de setmana Lens Comic Café posarà a disposició de
tothom un photocall dedicat als Kimonos i Foam Movie Costumes dedicat a IronMan

Ca mpament H i s t òric - E xteriors
Campament Medieval a càrrec de Fets Històrics
Descripció: Us agrada l’època medieval? Els combats amb espasa? No us perdeu a Fets
històrics tenen molt per oferir durant els 3 dies de FanCon.
Campament Medieval a càrrec de L’ARHC.
Descripció: Associació sense ànim de lucre amb la finalitat de investigar i reviure la
història de forma lúdica i entretinguda a Catalunya.
Campament de Gladiadors a càrrec de Tarraco Lvdvs
Descripció: Us agraden els gladiadors? Tarraco Lvdvs torna un altre cop a FanCon amb
espases i llestos per l’acció!
Campament Medieval a càrrec de Sanguen Honoris
Descripció: Sanguen Honoris recreen els segles XIII i XVIII. D’època medieval fan l’Orde
de Sant Jordi d’Alfama (1201), l’únic Orde militar genuïnament català. Vols saber més?
Us esperen al campament!
Campament Vietnam a càrrec d’ACCUH
Descripció: Durant tot el festival faran exhibicions dels diferents uniformes de la guerra
del Vietnam.

Activitats fixes
S of t C ombat / REV - E xteriors
SoftCombat a càrrec de SoftCombat Barcelona Events
Descripció: Torneigs de softcombat, explicació de què és el SoftCombat, wargame,
classes de Craft, i molt més! No et perdis tot el que tenen per ensenyar.

SoftCombat a càrrec de la Ley del Metal
Descripció: La ley del metal torna a FanCon amb més ganes que mai de fer rituals, de
fer combats, i molta més canya!

P a vel l ó Anti c / V IDEOJ OCS
MiniSaló recreatiu
Descripció: Space Rocks, Donkey Kong Jr, Fenix recreativos Franco original, Pacman
original, Vermimest locamalito, Outrun i molt més!
Pinballs a càrrec de IKARI HARD MODS i ARCADE
Descripció: Molts pinballs amb els jocs més tops del panorama: Indiana Jones, Star
Trek Data, Star Wars Data, Criatura of the black lagon, Frankestein Saga, Big guns,
Bingo vaprel i molt més!
Gaming Zone tournament a càrrec de IKARI HARD MODS, ARKHAM, King of Games,
ARCADE, Custom Modding, ViewSonic i XG.
Descripció: Torneigs durant tot el cap de setmana (Dragon Ball, Mario Kart ,,, )
Conferència sobre videojocs
Descripció: Durant tot el cap de setmana tindrem les millors conferències sobre
videojocs

I molts més al programa!

A l ’ E spai Jove l’Escorxador
Rol en viu
Descripció: Aquest any tenim rol en viu durant tot el cap de setmana. Les incripcions
s’han fet previes però encara queda alguna plaça lliure. Per saber més pregunta al punt
d’informació.
Rol Taula
Durant tot el cap de setmana tindrem partides de rol per tots els gustos, les tindrem
totes penjades al punt d’informació! Ets nou? Pregunta, tenim partides per jugadors
experimentats i no tant!
Rol per els més petits
Aquest any tenim molt de rol per la canalla, per saber més consulta al punt d’informació.
Necessitem urgentment detectius!

PODCAST
A l ’ i nter i or d el Pavelló M ª V ictor
DIVENDRES 31 D’AGOST:
19:00h Presentació V Edició FanCon a càrrec de Juan Carlos Tinoco.
19:30h Il·lustració a càrrec de Gerónimo Torres, Bestiarock.
20:30h Entrevistes als stands de FanCon càrrec de FanCon.

DISSABTE 1 DE SETEMBRE:
11:00h Podcast sobre el món de l’escape Room “Ensurts, curses i barbaritats a les
sales d’escape”. a càrrec de Código de salida.
12:00h Guia de supervivencia Zombie segons The Walking Dead càrrec de Fans Fiction.
13:00h Conferència sobre sèries i cinema d’actualitat a càrrec de Multiverso Sonoro.
16:00h Il·lustració càrrec de Gerónimo Torres, Bestiarock.
17:00h Debat sobre el mundo del Podcasting càrrec de Jorge de Porqué Podcast, Fans
Fiction, La constante y Lynx.
18:00h “Elementos ‘inmortales’ que es repeteixen en totes les cultures i en totes les
històries” càrrec de Lynx Podcast.
19:30h “El millor capìtol de la història de les sèries” càrrec de la Constante.
20:30h “Porqué somos lo Peor” càrrec de Porqué Podcast y somos lo peor.

DIUMENGE 2 DE SETEMBRE:
11:00h Món Star Trek a càrrec de Star Trek España
12:00h Debat cine/sèries càrrec de Silvia de Idióctratas Podcast.
13:00h Mundo 007 “James Bond, de la novel.la al cinema” càrrec de Francesc Sirvent.
16:00h Cròniques nocturnes
17:00h El manga i l’anime al Maghreb Marruecos, Argelia, Tunisia càrrec USEMboy
18:00h Presentació càrrec de Celia Becerril Roca y Novan Falco Buitrago

¿Q u e és el Podcast?
Escolta tot el contingut que t’interessa en format Podcast, des de videojocs, història,
maternitat fins a emprendiment o wrestling. Els podcast són com el basar xinès. Hi ha
de tot! I a més, de qualitat.
Sunne y Nanoc seràn els responsables de retransmitir en directe en Streaming a través
de les nostres xarxes. Facebook Live i Spreaker.

Concerts: a la pista coberta
DISSABTE 2
22:15h
Concert Midnight Sun 60’

23:30h
Concert Mr Rodríguez & El Sobrino del Diablo 90’

Torneigs
DIVENDRES 31 d’ Agost
A les 19h
Torneig Friday Night Magic (joc de cartes) a càrrec de La Caverna de Voltir
DISSABTE 1 de setembre
A les 11h
Torneig Dragon Ball FighterZ (PS4) a càrrec d’Arkham
A les 11h
Torneig Mario Kart 8 ( Wii U ) a càrrec de King of Games
A les 11:30h
Torneig Potion Explosion ( Plaça per el regional de Madrid ), a càrrec de
Asmodee y FanCon.

A les 16h
Torneig Sonic Mania (PS4) a càrrec de King of Games
A les 17h
Torneig joc de taula Gretchinz! a càrrec de Devir y FanCon.
DIUMENGE 2 de setembre
A les 11h
Torneig TEKKEN 7 (PS4) a càrrec d’Arkham
A les 11h
Torneig SoulCalibur II a càrrec de King of Games
A les 11h
Torneig WINDJAMMERS (MVS) a càrrec d’Arcade
A les 11:30
Torneig joc de taula Wanted 7 a càrrec de GDM Games
A les 16h
Torneig joc de taula Picnic (per els més petits), a càrrec de Devir i FanCon.

Pa velló M ar ia Víct or
P avelló A n t ic

E s p a i J o ve E s c o r x a d o r
Castell

P ista c ober ta

Tea tr e d e la Vila
Exter ior s

Concursos
Tot el cap de setmana
Tot el cap de setmana desde FanCon tindrem diferents concursos, entre ells la nostra
Panera lúdica. Compra una butlleta i emporta’t si tens sort una de les paneres que
sortejem. També tindrem la ja coneguda Gimcana Juganera! Seràs capaç de trobar
totes les imatges? Participa i guanya un joc! I la nostra última incorporació! FanConFoto!
Fes-te una foto amb el hastagh #FanCon2018 i guanya un Joc! Per saber més podeu
consultar el nostre punt d’informació.

Joc FanCon 2018
Volem saber quin és el joc que més ha agradat al públic. Ens ajudes a trobar el millor de
FanCon2018? Per saber més podeu consultar el nostre punt d’informació.

Dissabte 1 de setembre
A les 11 y a les 17h FanCon BattleRoyal
Descripció: Et donem una habilitat. Tens 2 hores per eliminar a la resta de participants
amb el teu poder. Inscripció a l’estand del Cercle Mil.lenari.

A les 11 a 13h Concurs Infantil Creació de Jocs (I edició )
Descripció: Guanya premis i crea un joc de taula. Inscripció al punt d’informació.

Diumenge 2 de setembre
A les 12 y a les 17h FanCon BattleRoyal
Descripció: Et donem una habilitat. Tens 2 hores per eliminar a la resta de participants
amb el teu poder. Inscripció a l’estand del Cercle Mil.lenari.

A les 11 a 16h Concurs Creació de Jocs per adults (IV edició)
Descripció: Guanya premis i crea un joc de taula. Inscripció al punt d’informació.

I molts més al programa!

divendres 31 d’Agost
19h
Presentació FanCon V Edició del festival a càrrec: Juan Carlos Tinoco #ZonaPodcast
19h
Torneig FRIDAY NIGHT MAGIC (FNM) joc de cartes a càrrec de La Caverna de Voltir
Inscripció a l’estand de la caverna de voltir.

19h
ElRol Taula: Bienvenido a night city, Cyberpunk a càrrec del consejo Friki
Inscripció al punt d’informació.

19h
Rol Taula: Lectura del testamento, La Puerta de Isthar a càrrec del consejo Friki
Incripció al punt d’informació.

19h
Venga y Honor (Vestigios)a càrrec de Torre del mago.
Incripció al punt d’informació.

19:30h
FreePlay Super Smash Bros Wii U a càrrec d’ODELF
Incripció al punt d’informació.

20h
Wrestling a càrrec: RIOT
RIOT torna a FanCon per mostrar-nos les seves piruetes.

20:30h
Rev. Umbral a càrrec de InMediaRevs
Més informació al punt d’informació.

21h
Rev: Incubus Festival by Innerbeast (ReV Vampiro la Mascarada) a càrrec de
Crónicas nocturnas
Inscripció punt d’informació.

Pavelló M ar ia Víct or
P avelló A n t ic

E s p a i J o ve E s c o r x a d o r
Castell

Pista c ober ta
Exter ior s

Tea tr e d e la Vila

divend re s 31 d ’ ag o s t
22h
APERTURA AUTOCINE a càrrec de FanCon
Descripció: Per la primera nit de la nostre IV voliem fer algo especial i que millor que un
autocine? Una de les pel.licules ha sigut escollida per les nostres xarxes socials!

22:30h
GREASE a càrrec de MOVIECINE
Descripció: No podia faltar un clàssic del cinema. Grease ha sigut l’escollida per FanCon.
Espere’m que la disfruteu! No us deixeu les cadires a casa!!

00:00h - 00:30h
Regreso al futuro a càrrec de MOVIECINE
Descripció: Després de fer un procés de participació
a les xarxes, la pel.lícula més votada arriba al nostre primer
cinema a la fresca. Que no et faltin les crispetes!

dissabte 1 de setembre
11 a 22h
Demostracions dels jocs Magic Maze, Pocket Mars, Gold West, Musa i Kreus
a càrrec de 2Tomatoes
Vine a cóneixer les novetats de 2Tomatoes entre d’ells un dels seus éxits Magic Maze!

11 a 22h
Demostracions dels jocs Space Opera i Amanecer Zombi a càrrec de
Games4Gamers
A Fancon som molt fans del Space Opera t’apuntes a probar una de les ultimes novetats
de Amanecer Zombi?

11:30 a 22h
Demostracions dels jocs Byzanz, El diablo de la botella (The bottle Imp) y Dr.
Jekyll & Mr. Hyde a càrrec de Mont Tàber
Descripció: Un altre any comptem amb Mont Tàber i com sempre tenim moltes ganes de
veure les seves últimes novetats.

11 a 12h
Demostracions joc de cartes: Magic The Gathering a càrrec de Joc & Rol.
Descripció: Sempre has tingut ganes de saber que es Magic? Joc & Rol venen per
ensenyar-te Inscripció a l’estand de Joc & Rol. Gratuït.

11 a 12:30h
Trivial Musical a càrrec del Cercle Mil.lenari.
11 a 13h
I Concurs infantil de creació de jocs a càrrec de Eugeni Castanyo / FanCon.
Descripció: Participa, fes un joc de taula i emportat un premi. Incrispció al punt
d’informació.

11 a 14h
Rol de taula: El cubil de la codicia A càrrec :el Consejo Friki.
Inscripcions al punt d’informació.

11 a 14h
Rol de taula : Oda a un amigo A càrrec :el Consejo Friki.
Inscripcions al punt d’informació.

Pa velló M aria Víct or
Pavelló M ar ia Víct or
P avelló A n t ic
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E s p a i J o ve E s c o r x a d o r
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Tea tr e d e la Vila
Tea tr e d e la Vila
Exter ior s

dissa b te 1 d e s et e mb r e
11 a 14h
Rol de taula: El Asesinato de Crowes A càrrec :el Consejo Friki.
Inscripcions al punt d’informació.d’aquesta cultura.

11 a 15h
Racó d’autors: “Els jocs del demà” a càrrec de Associació Ludo.
Demostracions de protos que seran els jocs del demà! En aquesta franja horària
trobarem els jocs: Pirratas!! (Óscar Romero), HAL 9000 (Albert Reyes), Cursus Honorum
(Marc Vives) i King of Ostias (Rubén Pastor)

11 a 15h
Rol de taula: Copper City! (Farwest) A càrrec : Wild Brunch
Inscripció punt d’informació.

12 a 13h
Demostracions joc de cartes: Dragon Ball Super Card Game a càrrec de Joc &
Rol.
Gratuït. Inscripcions a l’estand Joc & Rol.

12 a 13h
Rol de taula Nens: El caso del retorno a la Escuela A càrrec : Alc Stronghold
Inscripció punt d’informació.

12 a 14h
6 Revs de Mierda (Rev Experimental) a càrrec de InMediaRevs
Descripció: Arriba l’acció al ring! Grans combats en directe plens d’emoció!

12 a 14h
Rol de taula:Protegiendo a Nobel, Campeones de Verne. A càrrec : Los
Campeones de Verne. Inscripció punt d’informació.

12 a 14h
Taller familiar de creació de jocs de taula a càrrec de JEA GAMES.
Inscripció punt d’informació.

12:30 a 13:30h
Wrestling Show: a càrrec de RIOT
15 a 15:30h
Presentacion directores a càrrec FanCon i la Casa del cine

d issa bt e 1 d e se t e mbre
15 a 19h
Racó d’autors: “Els jocs del demà”. a càrrec Associació LUDO.
“Demostracions de protos que seran els jocs del demà! En aquesta franja horària
trobarem els jocs: HAL 9000 (Albert Reyes), Flow (Jofre Guasch), Hellevator (Isaac
Hidalgo) i King of Ostias (Rubén Pastor)”

15:30 a 17:30h
Cortometrajes a càrrec FanCon i la Casa del cine
15:30 a 18h
Age of Valles: a càrrec del Cercle Mil.lenari
16 a 20h
Demostracions jocs amb matemàtiques a càrrec de ABEAM.
16 a 21h
Rol de taula: Una desaparición sin importancia: a càrrec de Creacions
Enigmàtiques.
Inscripció punt d’informació.

16 a 21h
Torneo Super Smash Bros Wii U a càrrec d’ODELF.
Inscripció al punt d’informació. Preu inscripció 2€

16 a 21h
ReV Nessum Dorma a càrrec Alc Stronghold.
17 a 18h
Demostracions joc de cartes: Cardfight! Vanguard a càrrec de Joc & Rol.
Inscripció l’estand de Joc & Rol. Gratuït.

17 a 19h
Esdeveniment de benvinguda joc de cartes: Dragon Ball Super Card Game a
càrrec de Joc & Rol.
Inscripció l’estand de Joc & Rol. Gratuït.

17 a 19h
Rol de taula: Un hechizo por Corben a càrrec de Creacions Enigmàtiques.
Inscripció punt d’informació.

17 a 21h
Rol de taula: El Prodigio (7º Mar) a càrrec de Creacions Enigmàtiques.
Inscripció punt d’informació.
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17 a 21h
Rol de taula: El instituto para un mejor mañana (Alternity) a càrrec de Creacions
Enigmàtiques.
Inscripció punt d’informació.

17 a 22h
Rol de taula: UTAPAU (Star Wars) a càrrec de FanCon.
Inscripció punt d’informació.

17:45 a 20h
Cine-forum FanCon: IT (2017) a càrrec de FanCon
Descripció: t’agrada el cinema de por? A FanCon ens agrada molt i que millor que l’última
adaptació de cinema de IT? Estàs prepara’t per passar por?

18 a 19h
Demostracions joc de cartes: Final Fantasy TCG a càrrec de Joc & Rol.
Inscripció l’estand de Joc & Rol. Gratuït.

18 a 19h
Entrega de premis I Concurs infantil de creació de jocs de taula a càrrec de
FanCon / Eugeni Castanyo.

18 a 19:30h
Trivial Friki: a càrrec del Cercle Mil.lenari
19 a 21h
Rol de taula: El desalojo (Metrópolis) a càrrec de Los campeones de Verne.
Inscripció punt d’informació.

19 a 22h
Racó d’autors: “Els jocs del demà” a càrrec de l’Associació Ludo
Demostracions de protos que seran els jocs del demà! En aquesta franja horària
trobarem els jocs: Flow (Jofre Guasch).

19:30 a 20h
Super FanCon Turbo Ultra Redux II: Shadow attack: a càrrec del Cercle
Mil.lenari

d i s s a b t e 1 d e se t e mbre
20 a 21:30h
Wrestling Show: a càrrec de RIOT
21:30 a 22:15h
Zombiewalk a càrrec de Scolfling Club de Rol & Batukada Festukada
Descripció: Un cop més arriben els zombis al poble. Vine disfressat de casa i participa
al concurs de millor maquillatge o passa per l’estand d’informació de 17 a 21 i et
maquillarem per només 1€ i així t’afegeixes a la rua de zombis dirigida per Batukada
Festukada!

22 a 04h
Rol en viu : Rev Altes Blut (La llamada de Cthulhu) a càrrec de Valhalla D.G.
Inscripció punt d’informació.

22:15h
Concert Midnight Sun Sound Rock acústico 60’
23:30h
Concert Mr Rodríguez & El Sobrino del Diablo 90’
Un nou projecte de Rubén Lanuza arriba a Fancon.

diumenge 2 de se tembre
11:00 a 12h
Rev:El caso de la última proyección (Pequeños Detectives de Monstruos) a
càrrec de Alc Stronghold
Inscripció al punt d’informació.

11 a 14h
Rol de taula : Algo raro pasa en el cine real (InSpectres) A càrrec :el Consejo
Friki. Inscripcions al punt d’informació.
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11:00 a 16h
Racó d’autors: “Els jocs del demà” a càrrec de l’Associació Ludo.
Descripció: “Demostracions de protos que seran els jocs del demà! En aquesta franja
horària trobarem els jocs: City Break: Barcelona (Núria Casellas, Eloi Pujadas i Joaquim
Vilalta), Flow (Jofre Guasch), Cursus Honorum (Marc Vives), Cats (César Gómez),
Rollercoaster (Eloi Pujadas i Álex Martínez), 1984 Colonization Wars (Zeus Climent),
Hidden Feeling / Robonumbers (Joaquim Vilalta) “

11:00 a 16h
IV Concurs FanCon de creació de jocs de taula a càrrec de FanCon i JEA Games.
Descripció: Participa i emportat un joc de taula! Inscripcións al punt d’informació.

11 a 19h
Demostracions dels jocs Magic Maze, Pocket Mars, Gold West, Musa i Kreus
a càrrec de 2Tomatoes
Vine a cóneixer les novetats de 2Tomatoes entre d’ells un dels seus éxits Magic Maze!

11:00 a 19h
Demostracions dels jocs Byzanz, El diablo de la botella (The bottle Imp) y Dr.
Jekyll & Mr. Hyde a càrrec de Mont Tàber
Descripció: Un altre any comptem amb Mont Tàber i com sempre tenim moltes ganes de
veure les seves últimes novetats.

12 a 14h
Rol de taula : Rol taula: My little Pony A càrrec : NoSoloRol .
Inscripcions al punt d’informació.

12 a 14h
Taller avançat de creació de jocs de taula a càrrec de JEA Games
Descripció: Has creat algun joc de taula i vols millorar la forma d’abordar-ho? Necessites
una metodologia per crear jocs de taula? T’agradaria crear un joc de taula a partir de
qualsevol experiència que hagis tingut? Si respons SÍ a qualsevol de les preguntes
anteriors, aquest taller és per tu. Taller per a majors de 16 anys..

12:30 a 14:30h
Rol en viu : Rev: 6 vivos de mierda de Rock y Morty A càrrec : InMediaRevs.
Inscripcions al punt d’informació.

13 a 14h
Rol de taula per nens: El caso Pavlova A càrrec : Alc Stronghold .
Inscripcions al punt d’informació.

d i u me nge 2 d e se t e mbre
15 a 19h
Racó d’autors: “Els jocs del demà” a càrrec de l’Associació Ludo.
Descripció: “Demostracions de protos que seran els jocs del demà! En aquesta franja
horària trobarem els jocs: HAL 9000 (Albert Reyes), City Break: Barcelona (Núria Casellas,
Eloi Pujadas i Joaquim Vilalta), Flow (Jofre Guasch), Cats (César Gómez), Hidden Feeling
/ Robonumbers (Joaquim Vilalta), Rollercoaster (Eloi Pujadas i Álex Martínez), 1984
Colonization Wars (Zeus Climent)“

15 a 19h
Rol de taula : El Zigurat de los Hombres Serpiente (D&D 5º Edición) A càrrec
: del consejo friki .
Inscripcions al punt d’informació.

15 a 19h
Rol de taula : La caza del transfigurador (Cybersalles) A càrrec : del consejo
friki .
Inscripcions al punt d’informació.

15 a 19h
Rol de taula : El Alma de Norrend (Hitos) A càrrec : Torre del mago.
Inscripcions al punt d’informació.

16 a 17:30h
Rol de taula per nens: Una noche en la Ópera A càrrec : Alc Stronghold .
Inscripcions al punt d’informació.

16 a 19h
Cine-forum FanCon: Ready Player One (2018) a càrrec de FanCon
Descripció: Aquest any es l’any dels videojocs per nosaltres i com no podía ser menys
Ready Player One ha sigut la nostra escollida. Agafeu crispetes i disfruteu de la pel.lícula!

16 a 19:00h
Rol de taula : Zeme: Mundos Paralelos A càrrec : Hirukoa .
Inscripcions al punt d’informació.

16 a 19h
Entrega de premis IV Creació de jocs de taula a càrrec de FanCon i JEA Games.
17:30 a 19h
Wrestling a càrrec de RIOT
Descripció: Arriba l’acció al ring! Grans combats en directe plens d’emoció!
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