Sara Valenzuela

I ja van quatre! Torna Fancon en la seva IV edició amb més novetats,
consolidant el que ens agrada i agrupant més entitats.
En aquesta edició ens concentrarem al centre de Palau-solità i
Plegamans condensant espais per facilitar la mobilitat.
Podreu observar canvis, enguany no trobareu la zona de recreació,
la qual estem preparant per fer-la ben potent en la cinquena edició.
Per una altra banda, els concerts surten del Castell i venen per
primer cop al centre, on es trobaran amb tots els zombies a la
Zombiewalk.
No us podeu perdre el cinema a la fresca de divendres, iniciem el
festival amb Guardians de la Galàxia vol.2!
Un cop més, el col.lectiu FAN, fa possible el festival aportant les
activitats que fan amb les seves entitats. Un espai molt friki per a
que tothom en pugui gaudir

H or ari FanCon

Divendres: 19:00 a 22:00
Dissabte: 11:00 a 22:00 - Concerts de 22:30 a 2:00
Diumenge: 11:00 a 19:00
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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!

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

Lorena Art

Mireia Girbau Illustration

El Heroe

A l ’ i nter i or d el p avelló
Ludoteca a càrrec d’Ayudar Jugando

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.
Activitat adreçada al públic infantil.
Panera a càrrec de FanCon
Descripció: Durant tot el cap de setmana podràs participar a la panera de jocs que sortegem.
Demostració de jocs editorial Edge a càrrec de FanCon
Descripció: Una any més comptarem amb diferents jocs del seu catàleg que podràs
provar durant tot el festival: “Dice Forge”, “Aventureros al tren: Primer viaje”,
“Aventureros al tren”, “Frutas fabulosas” i “Zombicide”.
Demostració de jocs editorial Devir a càrrec de FanCon
Descripció:Demostracions de diferents jocs del seu catàleg com per exemple “Sushi Go
Party”, “El laberinto magico” i “Kanagawa”durant tot el festival.
Demostració de jocs editorial Haba a càrrec de FanCon
Descripció: Tenim preparats 3 dels seus jocs per a vosaltres: “Rhino Hero”, “Piratas de
la suerte” i “La pandilla Hamster”, no us ho perdeu!!
Demostració de jocs editorial Zacatrus! a càrrec de FanCon
Descripció: Durant tot el festival podràs jugar a les novetats que ens han enviat. Vols provar
jocs com “Virrey”, “Spoilers”, “Black Hills” o “Alex Colt: Cadete Espacial”? T’esperem!!
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 Abba Games a càrrec de FanCon
Descripció: Estarem fent demostracions de dos dels seus jocs: “The Boss” i “Prohis”.
Vols ser un cappo de la mafia? O posar-te a la pell d’un contrabandista? Doncs els
hauràs de provar!!

Activitats fixes
A l ’ i nter i or d el p avelló
Demostració de jocs editorial GDM Games a càrrec de GDM Games
Descripció: Demostracions de les novetats més recents del seu catàleg i pròxims
llençaments d’aquest 2017 com per exemple: “Guerra de Mitos 12”, “Tanto Cuore”,
“Sword Art Online”, “Pocket Ops”, “Not Alone Exploración”, “Metalmania” i “Ticket to
Mars”
Demostració de jocs editorial SD Games a càrrec de FanCon
Descripció: Demostracions de diferents jocs del seu catàleg durant tot el festival.
Demostració de jocs editorial Tranjis Games a càrrec de FanCon
Descripció: Aquest any estarem fent demostracions de dues de les seves novetats:
“Cobardes” i “RED7”. Us hi esperem!!
Demostració de jocs editorial Maldito Games a càrrec de FanCon
Descripció: Demostracions de diferents jocs del seu catàleg durant tot el festival, entre
ells l’exitòs “Patchwork”.
Demostració de jocs editorial Draco Ideas a càrrec de FanCon
Descripció: Demostracions de diferents jocs del seu catàleg com per exemple: “2GM
Tactics”, “Onus” i la seva última novetat “Sector 6”.
Star wars Legion 501 i Rebel Legion
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.
Club 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.
Mundo 007
Descripció: ets fan de 007? De James Bond? No et perdis l’estand de mundo 007 on
podràs veure molts dels atrezzos i curiositats de les pel.lícules.
Club Star Trek Madrid Cochrane
Descripció: Aquest any com a novetat tenim desde Madrid a Star Trek Cochrane si
t’agrada el món Treky no deixis de passar per el seu stand.

A l ’ E spai Jove l’Escorxador
Rol Taula a càrrec de Sociedad Pathfinder, NoSoloRol, Zeme, Edge, WILD BRUNCH Far West, D-Rol, Alc Stronghold, Carlos Plaza ...
Descripció: Durant els tres dies diferents clubs i màsters posaran a disposició partides
a tots els jocs de rol imaginables: STAR WARS, HORA DE AVENTURAS, PATHFINDER...
Inscripcions al punt d’informació.
Rol Taula a càrrec de Edge i FanCon.
Descripció: Durant els tres dies els nostres masters faràn presentacions dels jocs de rol
de la editorial Edge entre ells STAR WARS.
Les inscripcions es faràn al punt d’informació
Rol Taula a càrrec de NOSOLOROL i FanCon.
Demostracions de diferents jocs del seu catàleg durant tot el festival, entre ells Hora de
aventuras, pequeños detectives i la seva última novetat : “Eyes Only”. Les inscripcions
es faràn al punt d’informació.

Al t r e s
Esgrima històrica a càrrec d’ACEA
Vols aprendre esgrima antiga? No et perdis les exhibicions d’ACEA. Durant tot el cap de
setmana faran activitats, pregunta al seu stand.
Concurs creació express a càrrec de Fancon
Posa a prova el teu enginy creant un joc de taula en unes hores!
Incripció al punt d’informació.
El concurs es farà diumenge al matí.

Concerts: a la pista coberta
DISSABTE 2
22:30h
Concert GIGATRON Freak Metal acústico 90’
https://www.gigatron.biz/
Show Bochornorama sens dubte un espectacle que no et pots perdre.

Concert per majors de 18 ANYS

00:30h
Concert Midnight Sun Sound Rock acústico 60’
Un nou projecte de Rubén Lanuza arriba a Fancon. Rubén guitarrista de Amadeüs i
baixista de Alquimia amb Alberto Rionda ens presenta en exclusiu 60 minuts de rock
acústic.

Tornejos: al Pavelló

DIVENDRES 1 de setembre
A les 19h
Torneig Friday Night Magic (joc de cartes) a càrrec de Joc & Rol
A les 20h
Torneig BANG! (joc de cartes) a càrrec d’Edge

DISSABTE 2 de setembre
A les 11h
Torneig Magic PPTQ - Modern (joc de cartes), a càrrec de La Caverna de Voltir.
A les 11h
Torneig 3DS de Pokemon, modalitat VGC’17
A les 11h
Torneig Force of will new frontiers (joc de cartes) a càrrec de Joc & Rol.
A les 12h
Torneig Potion Explosion (joc de taula), a càrrec d’Edge.
A les 17:30h
Torneig Final Fantasy TCG (joc de cartes), a càrrec de Joc & Rol.
DIUMENGE 3 de setembre
D’11 a 19h
Torneig Aventureros al Tren (joc de taula) a càrrec d’Edge.
A les 12h
Torneig Patchwork (joc de taula), a càrrec de Maldito Games i FanCon.

Concursos
Tot el cap de setmana
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 aquest tipus de contribució.

Gimcana Juganera
Podràs trobar totes les imatges amagades a la fira? Pregunta a Informació. Activitat
adreçada a un públic infantil.

Dissabte 2
De 11 a 13 i de 17 a 19 FanCon BattleRoyal
Descripció: Et donem una habilitat. Tens 2h per eliminar a la resta de participants amb el
teu poder. Elimina a un altre jugador i et quedes amb la seva habilitat. Preu 1€. Inscripció
a l’estand de la Associació Cercle Mil.lenari.

De 11:30 a 13:30 Batalla Musical
Descripció: Uneix-te a la competició per endevinar una cançó provinent de diverses
temàtiques frikis. Preu Gratuït. Inscripció a l’estand de la Associació Cercle Mil.lenari.

De 18:00 A 19:30 Trivial friki
Descripció: Concurs per equips de fins a 6 jugadors. Videojocs, ciència-ficció, manga/
anime i superherois. Preu Gratüit. Inscripció a l’estand de la Associació Cercle Mil.lenari.

De 20:00 a 20:30 Super FanCon Champion Turbo Ultra Redux 2017
Descripció: T’esperem a les 20:30 en l’escenari per fer un macrotorneig de pedra, paper,
tisora, llangardaix, Spock. Juguem tots a l’hora i només pot quedar un jugador que
s’emporta premi! Preu gratuït.

Diumenge 3
11 a 12 Concurs InstaCosplay
Descripció: Tens un temps limitat per fer un cosplay a l’atzar amb materials que et
donem o puguis trobar. ¿Aconseguiràs ser el més original? Preu Gratuït. Inscripció a
l’estand de la Associació Cercle Mil.lenari.

De 12 a 14 i de 17 a 19 FanCon BattleRoyal
Descripció: Et donem una habilitat. Tens 2h per eliminar a la resta de participants amb el
teu poder. Elimina a un altre jugador i et quedes amb la seva habilitat. Preu 1€. Inscripció
a l’estand de la Associació Cercle Mil.lenari.

divendres 1 de setembre
19h
Presentació FanCon 4 edició del festival a càrrec: Juan Carlos Tinoco #ZonaPodcast
19h
Torneig FRIDAY NIGHT MAGIC (FNM) joc de cartes a càrrec de Joc & Rol
Inscripció a l’estand de Joc & Rol.
Preu inscripció 3€
Premis: Carta promo al Top 4 + 1 sobre a cada jugador

19 a 22h
El Festival de Chuchevisión a càrrec de Jaume Lomo
Partida de rol de Hora de Aventuras (En la tierra de Aaa).
Inscripció al punt d’informació.

19 a 22h
Presentació DRol a càrrec de Joves al carrer
Activitat dirigida principalment a professors o educadors. DRol es una proposta educativa
que utilitza la metodología típica d’un joc de rol però que la seva temàtica serveix per
tractar el tema del consum de drogues. Incripcions: punt d’informació.

19 a 22h
Demostracions MAGIC THE GATHERING, FINAL FANTASY TCG i FORCE OF
WILL joc de cartes a càrrec de Joc & Rol.
19 a 22h
Provar i jugar al Super Smash Bros de la WII U a càrrec de l’ODELF
19:30h
“Bond 007” Seduce y dispara a càrrec: Francesc Sirvent #ZonaPodcast
Vols saber mes sobre 007? En aquesta conferencia t’explicaran anècdotes i a sobre a
l’acabar tindràs una visita guiada a l’estand mundo 007.

20h
Torneig BANG! Joc de cartes a càrrec d’Edge
Inscripcions: Punt d’informació.

20:30 a 21:30h
Entrevistes FanCon a les diferents botigues i participants de l’event a càrrec
de Pepe #ZonaPodcast
Pavelló M ar ia Víct or

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

Pista c ober ta

Tea tr e d e la Vila

divend re s 1 d e s e t e mb r e
21h
Wrestling a càrrec de RIOT
Descripció: Arriba l’acció al ring! Grans combats en directe plens d’emoció!

22h
Cinema a la Fresca: GUARDIÀNES DE LA GALAXIA: Vol 2 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!

Pa velló M aria Víct or

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

P ista c ober ta

Tea tr e d e la Vila

dissabte 2 de setembre
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
Torneig FORCE OF WILL NEW FRONTIERS a càrrec deJoc & Rol.
Presentació nova edició. Inscripció a l’estand de Joc & Rol.
Preu inscripció 25€

11h
Torneig pokémon: Torneo de 3DS de Pokémon. Modalidad VGC ‘17.
11h
Entrevistes FanCon a les diferents botigues i participants de l’event.
A càrrec : Pepe #ZonaPodcast

11 a 13h
FanCon BattleRoyal a càrrec de l’Associació Cercle Mil.lenari.
Descripció: Et donem una habilitat. Tens 2h per eliminar a la resta de participants amb el
teu poder. Elimina a un altre jugador i et quedes amb la seva habilitat. Preu 1€. Inscripció
a l’estand de la Associació Cercle Mil.lenari.

11 a 15h
Provar i jugar al Super Smash Bros de la WII U a càrrec de l’ODELF
11 a 22h
Sociedad pathfinder - Taller de fixes, Charla de la 9 temporada de la sociedad
PathFinder “Year of Faction’s”
Vols fer-te el teu primer heroe? SP Barcelona t’ajudaràn. Hi hauràn varies partides
durant dissabte de la nova temporada: 9-01 The cost of Enlightenment (Tier 1-5), 9-02 A
case of Missign Persons ( Tier 3-7), 9-03 On the Border of War (Tier 5-9) entre d’altres.
Incripcio: Punt d’informació.

Pavelló M ar ia Víct or
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dissa b te 2 d e s et e mb r e
11 a 22h
FarWest, la leyenda a càrrec de David Ros
Partida de rol de Wild Brunch - FarWest la leyenda
Inscripció al punt d’informació.

11 a 22h
Demostracions MAGIC THE GATHERING, FINAL FANTASY TCG i FORCE OF
WILL joc de cartes a càrrec de Joc & Rol.
11 a 22h
Demostracions ZEME: Mundos paralelos: a càrrec de Jordi Ibañez (Agros)
Inscripcions: Punt d’informació.

11 a 22h
Demostracions MAGIC MAZE, THE WALKING DEAD i GUILDS OF LONDON jocs
de taula a càrrec de 2Tomatoes.
11 a 22h
Demostracions LORENZO IL MAGNIFICO, RUMBO A LA INDIA, EL TESORO DE
ISLA TORTUGA jocs de taula a càrrec de DMZ Games.
11 a 22h
Demostracions LA GRANJA, MOMBASA, EL ORÁCULO DE DELFOS i EL CURSO
DE LA HISTORIA jocs de taula a càrrec de LudoSentinel.
11:30 a 13:30
Batalla Musical a càrrec de l’Associació Cercle Mil.lenari.
Descripció: Uneix-te a la competició per endevinar una cançó provinent de diverses
temàtiques frikis. Preu Gratuït. Inscripció a l’estand de la Associació Cercle Mil.lenari.

11:30 a 13:30h
Jocs de taula tradicionals de Japó a càrrec de l’Associació Cercle Mil.lenari.
Descripció: Breu introducció als jocs japonesos tradicionals mes representatius
d’aquesta cultura. Preu Gratuït. Inscripció a l’estand de la Associació Cercle Mil.lenari.

12h
Presentació de “el Heroe” Un webcomic indie sobre un noi que vol canviar
el rumb de la seva vida i el de la seva ciutat. càrrec de Pau Urrutia “dibuixant” i
Adrian Lopez “guionista”. #ZonaPodcast

12h
Torneig POTION EXPLOSION joc de taula a càrrec d’Edge
Inscripcions: Punt d’informació.
Pavelló M ar ia Víct or
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dissa bt e 2 d e se t e mbre
12h
Demostació WRESTLING a càrrec de RIOT
Descripció: Arriba l’acció al ring! Grans combats en directe plens d’emoció!

13h
Gamificació educativa Dins i fora de l`aula - Albert Parrilla and co #ZonaPodcast
15 a 16h
Preparació per el torneig Super Smash Bros de la Wii U a càrrec de L’ODELF
16 a 22h
Torneig de Super Smash Bros de la Wii U a càrrec de L’ODELF.
Inscripcions: Punt d’informació.

16h
Código de salida. Tips para sobrevivir en un room scape #ZonaPodcast
16h
CineForum FanCon: Kubo y las dos cuerdas mágicas (1:42h. Animació ).
17h
Multiverso Sonoro. No tenemos tiempo para la vida con tanto ocio.#ZonaPodcast
17 a 18h
Taller de Hama Beads a càrrec de l’Associació Cercle Mil.lenari.
Descripció: Desperta la teva creativitat amb el taller de Hama Beads. Vols fer un bolet
de Mario, una pokeball, el casc de IronMan? Descobreix com de senzill es la creació
d’aquestes petites peces d’art. Preu 1€. Inscripció a l’estand de la Associació Cercle Mil.
lenari.

17 a 19h
FanCon BattleRoyal a càrrec de l’Associació Cercle Mil.lenari.
Descripció: Et donem una habilitat. Tens 2h per eliminar a la resta de participants amb el
teu poder. Elimina a un altre jugador i et quedes amb la seva habilitat. Preu 1€. Inscripció
a l’estand de la Associació Cercle Mil.lenari.

17 a 22h
Demostració Campeones de Verne
Descripció: Vine a jugar amb Carlos Plaza aquest joc de rol ambientat en l’època de Julio
Verne. Inscripcions al punt d’informació.

Pavelló M ar ia Víct or
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17:30h
Torneig FINAL FANTASY TCG joc de cartes a càrrec de Joc & Rol.
Inscripció a l’estand de Joc & Rol.
Preu inscripció 5 €
Premis: Carta promo al top 8 + un sobre a cada jugador.

18h
CineForum FanCon: I am a hero (2:07h. + 18).
18h
Hexplora! A càrrec: Jordi Morera #ZonaPodcast
Presentació del llibre, un suplement per cualsevol joc de rol en el que es profunditza en
el recuperat estil de joc del Sanbox.

18 a 19:30h
Trivial friki a càrrec de l’Associació Cercle Mil.lenari.
Descripció: Concurs per equips de fins a 6 jugadors. Videojocs, ciència-ficció, manga/
anime i superherois. Preu Gratüit. Inscripció a l’estand de la Associació Cercle Mil.lenari.

19h
30 años de una generación: A càrrec: Jordi i Julián #ZonaPodcast
Recorregut per la serie una nova generació, des de la seva creació, actors, episodis mes
destacats i les 4 pel.lícules protagonitzades per aquesta tripulació.

20h
Debate Bola de Drac, SonGokuMania+Multiverso Sonoro #ZonaPodcast
20:00 a 20:30h
Super FanCon Champion Turbo Ultra Redux 2017 a càrrec de l’Associació Cercle

Mil.lenari.
Descripció: T’esperem a les 20:30 en l’escenari per fer un macrotorneig de pedra, paper,
tisora, llangardaix, Spock. Juguem tots a l’hora i només pot quedar un jugador que
s’emporta premi! Preu gratuït.

20:30h
Wrestling a càrrec de RIOT
Descripció: Arriba l’acció al ring! Grans combats en directe plens d’emoció!

Pavelló M ar ia Víct or
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diumenge 3 de setembre
21 a 22h
Mesa redonda sobre Crowdfunding, moderador Wadub #ZonaPodcast
22h
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!

22:30h
Concert GIGATRON Freak Metal acústico 90’ +18
https://www.gigatron.biz/
Show Bochornorama sens dubte un espectacle que no et pots perdre.

Concert per majors de 18 ANYS

00:30h
Concert Midnight Sun Sound Rock acústico 60’
Un nou projecte de Rubén Lanuza arriba a Fancon. Rubén guitarrista de Amadeüs i
baixista de Alquimia amb Alberto Rionda ens presenta en exclusiu 60 minuts de rock
acústic.

Pavelló M ar ia Víct or
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Pista c ober ta

Tea tr e d e la Vila

diumenge 3 de setembre
11h
La ciencia ficción que nos viene a càrrec: Julián. #ZonaPodcast
Hi ha series que marxen, altres que apareixen i d’altres que continuen inmutables. Les de tall
fantastic ha anat tomant preeminència i d’elles anem a parlar. En tots els factors mencionats.

11 a 12h
Concurs InstaCosplay a càrrec de l’Associació Cercle Mil.lenari.
Descripció: Tens un temps limitat per fer un cosplay a l’atzar amb materials que et donem
o puguis trobar. ¿Aconseguiràs ser el més original? Preu Gratuït. Inscripció a l’estand de la
Associació Cercle Mil.lenari.

11 a 14h
Demostracions Pequeños Miedos (Little Fears) a càrrec de Jordi Ibañez (Agros)
Inscripcions: Punt d’informació.

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 19h
Demostracions MAGIC THE GATHERING, FINAL FANTASY TCG i FORCE OF WILL
joc de cartes a càrrec de Joc & Rol.
11 a 19h
Demostracions LORENZO IL MAGNIFICO, RUMBO A LA INDIA, EL TESORO DE ISLA
TORTUGA jocs de taula a càrrec de DMZ Games.
12h
FanCon Fight #ZonaPodcast.
12h
Torneig PATCHWORK joc de taula a càrrec de Maldito Games i FanCon
Inscripció al punt d’informació

12 a 14h i de 17 a 19h
FanCon BattleRoyal a càrrec de l’Associació Cercle Mil.lenari.
Descripció: Et donem una habilitat. Tens 2h per eliminar a la resta de participants amb el
teu poder. Elimina a un altre jugador i et quedes amb la seva habilitat. Preu 1€. Inscripció a
l’estand de l’Associació Cercle Mil.lenari.
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d iu me nge 3 d e se t e mbre
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 13:30h
Jocs de taula tradicionals de Japó a càrrec de l’Associació Cercle Mil.lenari.
Descripció: Breu introducció als jocs japonesos tradicionals mes representatius
d’aquesta cultura. Preu Gratuït. Inscripció a l’estand de la Associació Cercle Mil.lenari.

13h
Papa Vader el Podcast hablando de la tele y cine en los 80 #ZonaPodcast
16h
CineForum FanCon: El niño y la bestia (2h. Animació ).
16 a 17:30h
Entrevistes FanCon a les diferents botigues i participants de l’event.
A càrrec: Pepe #ZonaPodcast

16 a 18h
Taller d’iniciació a la creació de jocs de taula a càrrec de JEA Games
Descripció: T’agraden les manualitats i la creació? Vols potenciar la teva creativitat?
T’encanten els jocs de taula i t’agradaria crear-ne un? I per últim, vols treballar un tema
personal a través de la creació d’un joc? Si respons SÍ a qualsevol de les preguntes
anteriors, aquest taller és per tu. Taller per a majors de 8 anys.

17 a 18h
Taller Hamas a càrrec de l’Associació Cercle Mil.lenari.
Descripció: Desperta la teva creativitat amb el taller de Hama Beads. Vols fer un bolet de
Mario, una pokeball, el casc de IronMan? Descobreix com de senzill es la creació d’aquestes
petites peces d’art. Preu 1€. Inscripció a l’estand de la Associació Cercle Mil.lenari.

17:30 a 19h
Jocs Made in Catalonia - Creadors i Editorials Catalanes #ZonaPodcast
18h
Forum FanCon: Star wars : Rogue One (2:13h) + 12.
18h
Wrestling a càrrec de RIOT
Descripció: Arriba l’acció al ring! Grans combats en directe plens d’emoció!
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Fanconites

