
Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra (Segre, 24-32)

4, 5 i 6 de maig de 2018

III Jornades GoKUraKU: el paradís de l’otaKU



Divendres 4 de maig 

AUDITORI
	 De	16	a	17.45	h:	Projecció de la pel·lícula Your Name, cortesia de Selecta Visión (+ 8 anys).
	 De	18	a	19	h:	Xerrada «Viatges de manga i anime», a càrrec d’Asian Pacific Tours.
	 De	19.15	a	20	h:	Concert a càrrec del grup Mint Crow, amb cançons pròpies i covers d’anime.

PLAÇA
	 De	16	a	20.30	h:  

Espai de kamizumo a càrrec de l’Associació Amakuni (tots els públics). 
Espai de tallers japonesos a càrrec de Casa Àsia.

PLANTA 0
	 De	16	a	20.30	h: American Space. Campionat de Pokemon, a càrrec de l’Associació Neko-San  

(tots els públics). 
	 De	17	a	17.45	h: Sala d’exposicions. Xerrada «Com crear els props i materials per als teus cosplays»,  

a càrrec d’Umi Amai. 
	 De	18	a	19	h: Sala d’exposicions. Presentació del projecte «Manga de barri», a càrrec de FICOMIC  

i Escola Joso.
	 De	19	a	19.30	h: Sala d’exposicions. Visita guiada a l’exposició «Seguint les petjades dels nostres 

herois i heroïnes», a càrrec de JTB.

PLANTA 1
	 De	16	a	20.30	h: Espai de fanalets, a càrrec de l’Associació Asia’n’Play (tots els públics).
	 De	18.15	a	19.15	h: Taller d’introducció al japonès «Katakana», a càrrec d’Anna, sensei d’Espai 

Daruma (+ 8 anys / cal inscripció prèvia).
	 De	19.30	a	20.30	h: Taller d’efectes especials per a cosplays, a càrrec de Chaoko Shop	(+ 14 anys /  

cal inscripció prèvia).

Dissabte 5 de maig

AUDITORI
	 De	10.15	a	11	h: Ball d’idols amb el grup de ballarines Project Kirara. 
	 D’11.30	a	12.30	h: Concert de tambors taiko i shinobue, a càrrec del grup Matsuri Taiko de Barcelona. 
	 De	12.45	a	13.30	h: Xerrada «Viatjar al Japó, el paradís otaku», a càrrec de Sandra Pérez (Consolat 

General del Japó). 
	 De	16	a	17.30	h: Concurs de karaoke (bases i inscripcions a firagokuraku.wixsite.com/canfabra).
	 De	17.45	a	18.30	h: Concert a càrrec del grup The Mancos Six, amb cançons pròpies i covers d’anime.
	 De	18.45	a	20.30	h: Concurs de cosplay. Categories infantil i adults (bases i inscripcions a 

firagokuraku.wixsite.com/canfabra).

PLAÇA
	 De	10	a	14	h	i	de	16	a	20.30	h:  

Espai de kamizumo i hanafuda, a càrrec de l’Associació Amakuni (tots els públics). 
Espai de tallers japonesos, a càrrec de Casa Àsia.

PLANTA 0 
	 D’11	a	13.45	h: American Space. Masterclass + taller «Concept de personatges Manga», a càrrec de 

Fernando Casaus de l’Escola Joso (+ 12 anys / cal inscripció prèvia). 
	 De	16	a	20	h: American Space. Torneig de FOW, a càrrec de l’Associació Neko-San (tots els públics).
	 De	17	a	17.30	h: Sala d’exposicions. Xerrada «Iniciació als cosplays, com i on trobar materials», a càrrec 

d’Umi Amai.
	 De	18	a	19	h: Sala d’exposicions. Visita guiada a l’exposició «Seguint les petjades dels nostres herois i 

heroïnes», a càrrec de JTB.
	 De	19	a	19.30	h: Sala d’exposicions. Xerrada «El reiki», a càrrec de Reiki Barcelona AMTH. 

PLANTA 1

	 De	10	a	14	h	i	de	16	a	20	h: 
Espai de reiki, a càrrec de Reiki Barcelona AMTH (+ 14 anys). 
Espai de shogi, a càrrec de l’Associació Shogi No Kokoro (tots els públics). 
Espai d’orelles de gat i màscares, a càrrec de l’Associació Asia’n’Play (tots els públics).

	 De	10	a	14	h:  
«Sant Andreu Juga», especial «Gokuraku: jocs de taula japonesos», a càrrec d’ALC Stronghold. 
Espai de FOW, a càrrec de l’Associació Neko-San (tots els públics).

	 D’11	a	13	h: Taller de maquillatge alternatiu de moda japonesa, a càrrec de Chaoko Shop (+ 14 anys / 
cal inscripció prèvia).

	 De	17	a	18	h: Taller de yukatas, a càrrec de Minna No Kimono	(+ 14 anys / cal inscripció prèvia).
	 De	18.30	a	19.30	h: Taller d’introducció al japonès «Kanji», a càrrec d’Alba, sensei d’Espai Daruma 

(+ 8 anys / cal inscripció prèvia).

PLANTA 2
	 De	17	a	20	h: Jornada de jocs de rol «The day that never comes - ReV Battle Royale», a càrrec d’ALC 

Stronghold (cal inscripció prèvia a https://goo.gl/forms/1UB2J1jwsvwUQ4OA3).

Diumenge 6 de maig

AUDITORI
	 D’11	a	11.25	h: Ball d’idols amb el grup de ballarines Orange Squash.
	 D’11.30	a	12	h: Ball d’idols amb el grup de ballarines Susuwatari.
	 De	12.05	a	12.40	h:	«Endevina la cançó», participació lliure, a càrrec de l’Associació Neko-San.
	 De	12.45	a	13.30	h: Xerrada «25 anys de manga a Espanya», a càrrec d’Oriol Estrada, d’Espai Daruma.

PLAÇA
	 D’11	a	14	h:  

Espai de kamizumo i origami, a càrrec de l’Associació Amakuni (tots els públics). 
Espai de tallers japonesos a càrrec de Casa Àsia.

PLANTA 0 
	 D’11	a	14	h: American Space. Espai de demostració FOW, a càrrec de l’Associació Neko-San (tots els públics).
	 D’11.45	a	12.45	h: Sala d’exposicions. Xerrada amb l’actor de doblatge Mark Ullod, veu de One Piece 

(Smoker), El detectiu Conan (Mouri), Yu Yu hakusho (Kazuma), entre d’altres. 

PLANTA 1
	 D’11	a	14	h:	

Espai de reiki, a càrrec de Reiki Barcelona AMTH (+ 14 anys). 
Espai de shogi, a càrrec de l’Associació Shogi No Kokoro (tots els públics). 
Espai d’orelles de gat, a càrrec de l’Associació Asia’n’Play (tots els públics).

	 D’11	a	12.15	h: Taller de manga, a càrrec de Carlos Moreno de l’Escola Joso	(+ 8 anys / cal inscripció prèvia).

Durant les jornades hi haurà una fira d’autors de manga i d’entitats sobre cultura japonesa 
www.firagokuraku.wixsite.com/canfabra • #gokuraku18

ExPOsIcIONs:
	 «Seguint	les	petjades	dels	nostres	herois	i	heroïnes:	el	turisme	del	manga	i	l’anime»  

(sala d’exposicions, fins al 9 de juny)

	 «Micro	Jump-Toei	exhibition:	els	objectes	més	desitjats	pels	fans»  
(passadís de l’auditori, del 4 al 6 de maig)

Hi col·laboren: Consolat General del Japó, Casa Àsia, JTB, Asian Pacific Tours, Amakuni, Espai Daruma, 
Shogi No Kokoro, Neko-San, Asia’n’Play, Escola Joso, Len’s Cafe, Matsuri, Minna No Kimono, Chaoko Shop, 
Gokuraku Shop i FICOMIC

Patrocinadors: Umaicha, Selecta Visión, Norma Cómics, SD Distribuciones, Panini Cómics, B-Anime, 
Ponent Mon i Monte Anime

https://www.selecta-vision.com/
http://asianpacifictours.com/
http://amakuni.org/
https://www.casaasia.es/
https://m.facebook.com/nekosan.kn/
https://m.facebook.com/UmiAmaiOfficial/
https://www.comic-barcelona.com/cat/inici.cfm
http://escolajoso.es/
http://www.viajesajapon.net/
https://m.facebook.com/AsianPlaybcn/
http://espaidaruma.cat/
http://espaidaruma.cat/
https://www.chaokoshop.com/
https://www.youtube.com/channel/UC8qRH2ImB6AqkqqGq3jR0Gw/featured
https://www.facebook.com/rai.tateishi
http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_es/index.html
http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_es/index.html
http://firagokuraku.wixsite.com/canfabra
https://www.facebook.com/mancosix/
http://firagokuraku.wixsite.com/canfabra
http://amakuni.org/
https://www.casaasia.es/
http://escolajoso.es/
https://m.facebook.com/nekosan.kn/
https://m.facebook.com/UmiAmaiOfficial/
http://www.viajesajapon.net/
http://amth.reiki-barcelona.cat/
http://amth.reiki-barcelona.cat/
http://www.reikieuropa.com/
http://www.shogi.es/
https://m.facebook.com/AsianPlaybcn/
http://strongholdmasters.wixsite.com/alcstronghold
https://m.facebook.com/nekosan.kn/
https://www.chaokoshop.com/
https://www.minnanokimono.com/
http://espaidaruma.cat/
http://strongholdmasters.wixsite.com/alcstronghold
http://strongholdmasters.wixsite.com/alcstronghold
https://goo.gl/forms/1UB2J1jwsvwUQ4OA3
https://m.facebook.com/nekosan.kn/
http://espaidaruma.cat/
http://amakuni.org/
https://www.casaasia.es/
https://m.facebook.com/nekosan.kn/
http://amth.reiki-barcelona.cat/
http://www.reikieuropa.com/
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#gokuraku18

Si tens el carnet de Biblioteques de 
Barcelona i vols rebre informació de 
les activitats de la teva biblioteca, 
dona’t d’alta al butlletí electrònic a  
www.mesbiblioteques.cat.

Si vols saber més coses de  
totes les activitats i novetats de 
Biblioteques de Barcelona, entra a 
www.barcelona.cat/biblioteques 
o descarrega’t l’app	mòbil	
BibliosBCN.

https://twitter.com/hashtag/gokuraku18
http://www.mesbiblioteques.cat/
http://www.barcelona.cat/biblioteques%20
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/serveis-al-mobil
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/serveis-al-mobil

