




Benvingudes i benvinguts a la VI edició de FanCon! 
Un cop més, les associacions sense ànim de lucre que fan possible 
el festival s’han reunit per posar en marxa les més de 120 activitats 
que tenim preparades en tres dies de diversió i sorpreses.
Gràcies a la vostra participació el festival ha consolidat tots els 
espais de la cinquena edició, i confiem en que aquesta encara 
continuem creixent en propostes i visites.
L’Autocinema tornarà a ser protagonista amb la visualització 
d’Infinity War i Endgame, enguany en un espai més gran, el 
pàrquing del camp de futbol. 
Els grans espectacles de Wrestling, les actuacions més esbojarrades 
els concursos de disfresses o la zombiewalk ens esperen al costat 
de la nostra fantàstica barra a la pista semicoberta.
Els pavellons continuen sent una de les principals atraccions 
amb els jocs de taula, jocs de consola, retrogaming, il.lustració, 
exposicions, podcast, botigues i enguany especial atenció als jocs 
de miniatures. A més del Rol a l’Escorxador i diferents activitats 
puntuals repartides per localitzacions pel poble.
Participa dels nostres concursos de fotografia via Instagram, i 
preparat pel concurs de disfresses de Joc de Trons!
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.
Esperem que gaudiu de la sisena edició del Festival D’oci Alternatiu 
FanCon de Palau-solità i Plegamans.

Horari  FanCon
Divendres: 19 a 22h - Autocine de 22 a 1:30h
Dissabte: 11 a 22h  - Autocine de 22 a 1:30h
Diumenge: 11h a 19h













A L PAV E L L Ó  V E L L
MiniSaló recreatiu, a càrrec de IKARI HARD MODS i A.R.C.A.D.E.
Recull de diverses màquines Arcade i Pinballs per gaudir durant tot 
l’esdeveniment. Una visita obligatòria per als amants de les màquines recreatives. 
 
FreePlays Smash Ultimate, a càrrec de El Racó d’en Gollum
Per escalfar motors de cara al gran torneig de diumenge, durant 
tot l’acte és podrà gaudir de sessions lliures de Smash Ultimate. 
 
FreePlays PS4, a càrrec de Sector Friki
Un munt de jocs de PS4 t’esperen durant tot el festival. Si vols jugar, no ho dubtis.







DISSABTE 7 de setembre

A les 11h
Torneig AGE OF SIGMAR (joc de Miniatures), a càrrec de Kekstealer club

A les 11h
Torneig Guerra de Mitos (joc de cartes), a càrrec GDM Games

A les 11:30h
Torneig Magic The Gathering “Standard” (joc de cartes) a càrrec de Joc & Rol

A les 16h
Torneig de Pokémon (Showdown), a càrrec de FanCon

A les 18h 
Torneig Dragon Ball Super (joc de cartes), a càrrec Joc & Rol

A les 18h
Torneig Nonaga (joc de taula), a càrrec de SET-Grup de jocs

A les 18h
Torneig Fifa 2018 PS4 (joc de consola), a càrrec de Sector Friki

DIUMENGE 8 de setembre

D’11 a 19h
Torneig Warhammer 40k (joc de Miniatures) a càrrec Kekstealer Club

A les 12h
Torneig Nonaga (joc de taula), a càrrec de SET-Grup de jocs

A les 12h
Torneig Smash Ultimate Ind. Nintendo Switch (joc de consola), a càrrec de
El Racó d’en Gollum

A les 17h
Torneig EA Sports UFC (joc de consola), a càrrec de Sector Friki







Divendres 6 de setembre

Pavelló Maria Víctor
Hostal de Fum

Espai Jove Escorxador

Pavelló VellTeatre de la Vila

Pista coberta

Parquing Camp Futbol

Castell  de Plegamans

 19 a 22h 
Concurs de Photocall, a càrrec de FanCon

 19h a 22h
Freeplay de Playstation 4, a càrrec de Sector Friki
FreePlay de diversos jocs de Playstation 4.

 19 a 22h
Freeplay de Smash Ultimate, a càrrec del Racó d’en Gollum
Freeplay de Smash Ultimate per a Nintendo Switch.

 19 a 22h
Geocatching, a càrrec de l’Associació Cercle Mil·lenari
Participa en un repte d’observació, exploració i astúcia para trobar totes les pistes 
amagades per tot el recinte de FanCon! Inscripcions a la parada de Cercle Mil·lenari.

 19 a 20:30h
Kingyo-sukui, a càrrec d’Asia‘n’Play
Quants peixos podràs pescar abans que se’t trenqui la paleta de paper?
Cost per partida - max. 2euros (Premi inclòs)

 19 a 19:45h
Presentació FanCon i resum del festival #ZonaPodcast
A càrrec de Juan Carlos Tinoco i Nación Podcast

 19 a 3h
Rol en viu: Rabia en Barcelona (Hombre Lobo), a càrrec de Catalunya Nocturna
“La terra crida. El món es mor. La natura criada angoixada, el llop s’alça en la seva 
defensa.” Et va agradar La Princesa Mononoke o American Gods?
 Aquest és un rol en viu centrat en el joc d’Home Llop: Apocalipsis que tindrà una durada 
de tres dies.
Preu : 3 euros (Tots els diners aniran destinats a una ONG a favor dels animals).

 19 a 22h
Rol de Taula: El misterioso caso de Penny Mountain (Terror), a càrrec de
El Ritme del Carrer



Divendres 6 de setembre

Pavelló Maria Víctor
Hostal de Fum

Espai Jove Escorxador

Pavelló VellTeatre de la Vila

Pista coberta

Parquing Camp Futbol

Castell  de Plegamans

 19 a 20:30h
Yo-yo Tsuri, a càrrec d’Asia‘n’Play
Anem a pescar globus! Si, els heu vist a més d’una sèrie anime a les seves festes de 
primavera, no us ho podeu perdre.
Cost per partida - max. 2euros (Premi inclòs).

 19 a 22h 
Demostració Wargames, a càrrec de Kekstealer Club
Partides obertes al públic de diversos jocs, Warhammer 40.000, Age of Sigmar, Killteam...

 19:30h a 20:30h
Quiz SOS, a càrrec de Brigada SOS
Participa al nostre trivial per a demostrar que ets qui més sap de manga, anime, cine, 
videojocs i K-POP. Inscripcions a la parada de Brigada SOS.

 20 a 21h
Què és un Podcast? a càrrec de Nación Podcast #ZonaPodcast
Introducció al taller de podcast que es farà a FanCon.

 20 a 21h
Wrestling, a càrrec de Riot/Rage 

 20 a 21h
Battle Royale, a càrrec de l’Associació Cercle 
Mil·lenari
Posa a prova la teva astúcia i demostra que ets el/
la millor jugador/a amb el nostre “Battle Royale” 
Inscripcions a la parada de Cercle Mil·lenari. 

 22 a 1:30h
Autocinema: Vengadores Infinity War,
a càrrec de FanCon i MovieCine
Preinscripció per a accedir en cotxe:
www.fanconbcn.com/cine
Entrada gratuïta.

 22:30 a 5h 
Rol en viu: Secretos de Nilo (Cultos 
innombrables), a càrrec de Valhalla EDG



Dissabte 7 de setembre

Pavelló Maria Víctor

Hostal de Fum

Espai Jove Escorxador

Pavelló VellTeatre de la Vila

Pista coberta

Parquing Camp Futbol

Castell  de Plegamans

 11 a 22h 
Freeplay de Smash Ultimate, a càrrec del Racó d’en Gollum
Freeplay de Smash Ultimate per a Nintendo Switch.

 11 a 16h 
Rol en Viu: Un plan Maquiavélico, a càrrec d’ALC Stronghold

 11h a 14h
Rev Kids: El caso del gran festín, a càrrec d’ALC Stronghold
¡El Detective Papaya y el Detective Piña Colada os necesitan para una nueva misión!
El Marqués de Sinestesia abre las puertas de su castillo para recibir a los detectives 
de la Agencia de Detectives de Monstruos, para agradecerle la ayuda prestada en el 
pasado. Un gran banquete les espera, aunque… 
¿Qué es eso que se mueve entre las sombras del edificio?

 11 a 19:30h
Torneig d’Age of Sigmar, a càrrec de Kekstealer Club
Després de la fi els temps, arriba una nova era al món de Warhammer. AGE OF SIGMAR! 
Prepareu-vos per al primer torneig d’AoS-FanCon. 30 places  / 3 batalles  / 1000 punts
Inscripció prèvia obligatòria (10euros) kekstealer.cult@gmail.com

 11 a 18h
Curs de pintura de miniatures, a càrrec de Kekstealer Club
Curs de pintura de miniatures amb places limitades, contactar amb
kekstealer.club@gmail.com per mes informació.
  11 a 12h
Taller de Podcasting (Part 1) Teoria, 
hardware i deures dels alumnes, a càrrec 
de Nación Podcast #ZonaPodcast

 11 a 19h
Softcombat, a càrrec de Softcombat BCN

 11 a 12:30h
Trivial Infantil, a càrrec de l’Associació 
Cercle Mil·lenari
Ets qui més sap de sèries i pelis de la teva 
classe? Vine al nostre trivial INFANTIL
i demostra els teus coneixements.
Inscripcions a la parada de Cercle Mil·lenari
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Pavelló Maria Víctor

Hostal de Fum

Espai Jove Escorxador

Pavelló VellTeatre de la Vila

Pista coberta

Parquing Camp Futbol

Castell  de Plegamans

 11 a 14h
Rol de Taula: El Relojero (1800, El Ocaso de la Humanidad), a càrrec de Sants-
Niggurath

 11 a 14h 
Rol de Taula: L’oblit a les golfes (La crida de Cthulhu 5.0), a càrrec de David Ros

 11 a 14h
Rol de Taula: El Abuelo (Witchcraft), a càrrec de Creacions Enigmàtiques

 11 a 14h
Rol de Taula: El desalojo (Metrópolis), a càrrec de Campeones de Verne

 11 a 14h
Rol de Taula: El esqueleto sentado (Conan), a càrrec de Jose Julia

 11 a 14h
Rol de Taula: Fragmentos de la Extraña Oscuridad (Resurgir del Dragón), a 
càrrec de Valhalla EDG

 11 a 14h
Rol de Taula: La Llamada de Cthulhu, a càrrec d’ALC Stronghold

 11 a 14h
Rol de Taula: Un buen perro (Cultos Innombrables), a càrrec de Sants-Niggurath

 11 a 20:30h
Kingyo-sukui, a càrrec d’Asia‘n’Play
Quants peixos podràs pescar abans que 
se’t trenqui la paleta de paper?
Cost per partida - max. 2euros (Premi 
inclòs) 

 11 a 20:30h
Yo-yo Tsuri, a càrrec d’Asia‘n’Play
Anem a pescar globus! Sí, els heu vist a 
més d’una sèrie anime a les seves festes 
de primavera, no us ho podeu perdre.
Cost per partida - max. 2euros (Premi 
inclòs).
 11 a 22h
Concurs de Photocall, a càrrec de 
FanCon



Dissabte 7 de setembre

Pavelló Maria Víctor

Hostal de Fum

Espai Jove Escorxador

Pavelló VellTeatre de la Vila

Pista coberta

Parquing Camp Futbol

Castell  de Plegamans

 11h a 22h
Freeplay de Playstation 4, a càrrec de Sector Friki
FreePlay de diversos jocs de Playstation 4.

 11 a 22h
Geocatching, a càrrec de l’Associació Cercle Mil·lenari
Participa en un repte d’observació, exploració i astúcia para trobar totes les pistes 
amagades per tot el recinte de FanCon! Inscripcions a la parada de Cercle Mil·lenari.

 11 a 13h 
II Concurs infantil de creació de jocs (Entrega de material), a càrrec de Átomo 
Games i FanCon
Sou capaços de crear un joc de taula en un sol dia? Poseu a prova el vostre enginy 
i participeu en aquest concurs de creació express! Inscripció es totalment gratuïta i, 
de la mà dels nostres patrocinadors Átomo Games, us facilitarem tots els materials 
necesaris. Preinscripció enviant mail a fanconbcn.mesa@gmail.com

 11 a 14h 
Torneig de Joc de cartes: Guerra de Mitos, a càrrec de GDM Games

 11 a 14h 
Demostracions de Joc de taula: El Oro Maldito, a càrrec de Pau Moré
Demostracions del joc de l’editorial Haba “El oro maldito” amb el seu autor Pau Moré

 11 a 22h
Rol de Taula: Pathfinder, a càrrec de Societat Pathfinder Bcn

 11:30 a 13h 
Torneig de Joc de cartes: Magic The Gathering (Standard), a càrrec de Joc&Rol
Inscripció 4 euros, al propi festival o a jocandrol@gmail.com



Dissabte 7 de setembre

Pavelló Maria Víctor

Hostal de Fum

Espai Jove Escorxador

Pavelló VellTeatre de la Vila

Pista coberta

Parquing Camp Futbol

Castell  de Plegamans

 11:45 a 13h
Demostracions de Joc de cartes: Magic The Gathering, a càrrec de Joc&Rol

 12 a 13h
Friki non Ultra Plus - Preguntes Frikis, a càrrec de Nación Podcast #ZonaPodcast

 12 a 13h
Taller de fanalets, a càrrec d’Asia’n’Play
Taller on aprendreu a confeccionar un fanalet xines tradicional de. Inscripcions a la 
parada de Asia’n’Play.

 12 a 14h
Il·lustració: Taller d’art i il·lustració, a càrrec de Karimero
Karimero (@KarimeroWings), l’artista i youtuber de Pokémon arriba a FanCon per a 
realitzar un taller d’art i il·lustració. Si vols crear personatges amb ell, no dubtis en 
apuntar-te al taller. (Places limitades, inscripcions al punt d’informació de FanCon)

 12:30 a 13:30h
Wrestling, a càrrec de Riot/Rage

 13 a 14h 
Debate del rol (Culpa del Rol, Manicomio Rolero, Jose Rojas Quintas), a càrrec 
de Nación Podcast #ZonaPodcast

 13 a 14h 
Gimcana SOS, a càrrec de Brigada SOS
Gimcana per tot el recinte de Fancon, vine amb els teus amics i amigues i participa! 
Inscripcions a la parada de Brigada SOS

 15 a 15:30h 
Exhibició Softcombat, a càrrec de Softcombat BCN

 16 a 18h 
Cinefòrum: Alita Angel de Combate, a càrrec de FanCon

 16 a 18h
Taller de Podcasting (Part 2) Prepara i grava el teu Podcast amb nosaltres, a 
càrrec de Nación Podcast #ZonaPodcast



Pavelló Maria Víctor

Hostal de Fum

Espai Jove Escorxador

Pavelló VellTeatre de la Vila

Pista coberta

Parquing Camp Futbol

Castell  de Plegamans

Dissabte 7 de setembre

 16 a 22h
Rol de Taula: El tributo (Portal), a càrrec de Culpa de Rol

 16 a 19h
Torneig de Pokémon (Showdown), a càrrec de FanCon
Quarts, semis i finals del torneig de Pokémon.

 16 a 17h
Battle Royale, a càrrec de l’Associació Cercle Mil·lenari
Posa a prova la teva astúcia i demostra que ets el/la millor jugador/a amb el nostre 
“Battle Royale”. Inscripcions a la parada de Cercle Mil·lenari.

 16 a 21h
Maquillatge Zombie, a càrrec de FanCon
Pinta’t com un zombie per només un euro!

 16:30 a 18:30h
Trivial Friki, a càrrec de l’Associació Cercle Mil·lenari
Apunta’t al trivial Friki junt als amics i amigues i responeu a preguntes sobre anime, 
sèries, pel·lícules, videojocs i superherois. Inscripcions a la parada de Cercle Mil·lenari.

 16:30 a 18h 
Taller de Koinobori (Carpes de paper), a càrrec d’Asia’n’Play
Fes la teva bandera amb forma de carpa típica del dia dels nens, festa nacional al Japó on 
cada 5 de maig celebren la felicitat dels infants. Inscripcions a la parada de Asia’n’Play.

 17 a 21h 
Rol en Viu: La Herencia del Tio Ben, a càrrec d’ALC Stronghold
El magnat dels electrodomèstics Ben MackKenzy va morir a finals del mes passat. Avui 
els seus familiars i amics es reuneixen per darrera vegada per llegir el testament. Qui 
es quedarà amb la fortuna de l’oncle Ben?

 17 a 18h 
Demostracions de Joc de cartes: Dragon Ball Super Card Game, a càrrec de 
Joc&Rol
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Pavelló Maria Víctor

Hostal de Fum

Espai Jove Escorxador

Pavelló VellTeatre de la Vila

Pista coberta

Parquing Camp Futbol

Castell  de Plegamans

  17 a 21h
Rol de Taula: Rats on the walls (Warhammer Fantasy Roleplay 2ªEd), a càrrec 
de Sants-Niggurath

 17 a 21h
Rol de Taula: La Bruixa del Mar (7º Mar), a càrrec de Sants-Niggurath

 17 a 21h
Rol de Taula: L’oblit a les golfes (La crida de Cthulhu 5.0), a càrrec de David Ros

 17 a 21h
Rol de Taula: El Gato Demonio (The Witcher), a càrrec de Jose Rojas

 17 a 21h
Rol de Taula: La Desaparecida (Witchcraft), a càrrec de Creacions Enigmàtiques

 17 a 21h
Rol de Taula: El Cop (Dungeons & Dragons 5ªEd), a càrrec d’ALC Stronghold

 17 a 18h
Rol Kids: El caso de las sesenta y tres monedas (Pequeños Detectives de 
Monstruos), a càrrec d’ALC Stronghold

 18 a 19:30h 
Charlando incluso de videojuegos, 
a càrrec de Leyendas&Videojuegos, 
Pazos64 y Nación Podcast #ZonaPodcast

 17 a 18h 
II Concurs infantil de creació de jocs 
(Entrega de premis), a càrrec de Átomo 
Games i FanCon
Sou capaços de crear un joc de taula en 
un sol dia? Poseu a prova el vostre enginy 
i participeu en aquest concurs de creació 
express! Inscripció es totalment gratuïta, 
de la mà dels nostres patrocinadors Átomo 
Games, us facilitarem tots els materials 
necesaris. Preinscripció enviant mail a 
fanconbcn.mesa@gmail.com
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Pavelló Maria Víctor
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Espai Jove Escorxador

Pavelló VellTeatre de la Vila

Pista coberta

Parquing Camp Futbol
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 18 a 19:30h 
Torneig de Joc de cartes: Dragon Ball Super Card Game, a càrrec de Joc&Rol
Inscripció gratuïta al propi festival o a jocandrol@gmail.com

 18 a 20h 
Torneig de Joc: Nonaga, a càrrec de SET- Grup de Jocs
Jugues amb negres o amb vermelles? En aquest joc has d’aconseguir unir les teves 3 
peces per poder guanyar, aprofita que el taulell s’anirà movent per aconseguir el teu 
objectiu!

 18 a 22h
Torneig de PS4: Fifa 2018, a càrrec de Sector Friki
Inscripcions a la parada de Sector Friki. Preu 1 euro.

 18:30 a 20h
Concurs de Cosplay de Joc de Trons, a càrrec d’ALC Stronghold i FanCon

 19 a 3h
Rol en viu: Rabia en Barcelona (Hombre Lobo), a càrrec de Catalunya Nocturna
“La terra crida. El món es mor. La natura criada angoixada, el llop s’alça en la seva 
defensa.” Et va agradar La Princesa Mononoke o American Gods?
 Aquest és un rol en viu centrat en el joc d’Home Llop: Apocalipsis que tindrà una durada 
de tres dies.
Preu : 3 euros (Tots els diners aniran destinats a una ONG a favor dels animals).

 19 a 20h
Rol Kids: El caso de las sesenta y tres monedas (Pequeños Detectives de 
Monstruos), a càrrec d’ALC Stronghold

 19 a 20:30h
Taller d’orelles de gat, a càrrec d’Asia’n’Play
Edat: +13 Taller per confeccionar unes boniques orelles de gat, retallant i cosint tela. 
Inscripcions a la parada d’Asia’n’Play.
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 19:30 a 21h
Somos lo peor (Papa Vader, Nanoc i Sunne), a càrrec de Nación Podcast 
#ZonaPodcast

 20 a 21:30h
Wrestling, a càrrec de Riot/Rage

 22 a 22:30h
Rol de Taula: Sorteig de Frikadas Rol, a càrrec de FanCon

 22 a 1:40h
Autocinema: Vengadores Endgame, a càrrec de FanCon i MovieCine
Preinscripció per a accedir en cotxe: www.fanconbcn.com/cine
Entrada gratuïta.

 22 a 22:30h
Zombie Walk!, a càrrec de FanCon
Batukada amb zombies! Emportat un sopar al Pipa Pub per ser el millor zombie!

 22:30 a 1h
Rol en viu: Dear Lucy, a càrrec d’InMediaRevs

 22:30 a 1h
Rol en viu: El Rey bajo la montaña, a càrrec d’InMediaRevs

Pavelló Maria Víctor
Hostal de Fum

Espai Jove Escorxador

Pavelló VellTeatre de la Vila

Pista coberta

Parquing Camp Futbol

Castell  de Plegamans



Diumenge 8 de setembre

Pavelló Maria Víctor
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Parquing Camp Futbol
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 10 a 14h
Rol en viu: Rabia en Barcelona (Hombre Lobo), a càrrec de Catalunya Nocturna
“La terra crida. El món es mor. La natura criada angoixada, el llop s’alça en la seva 
defensa.” Et va agradar La Princesa Mononoke o American Gods?
 Aquest és un rol en viu centrat en el joc d’Home Llop: Apocalipsis que tindrà una durada 
de tres dies.
Preu : 3 euros (Tots els diners aniran destinats a una ONG a favor dels animals).

 11 a 19:30h
Torneig de miniatures: Warhammer 40000, a càrrec de Kekstealer Club
En el fosc futur del 41 mileni només hi ha guerra!!” I ha arribat a FanCon-WH40K
30 places  / 3 batalles  / 1000 punts (així hi haurà temps per a gaudir de la resta de 
FanCon!)
Inscripció prèvia obligatòria (10 euros) kekstealer.cult@gmail.com

 11 a 14h
Concurs de Photocall, a càrrec de FanCon

 11 a 19h
Softcombat, a càrrec de Softcombat BCN

 11 a 12h
Taller de Podcasting (Part 3) Edita el teu Podcast amb nosaltres, a càrrec de 
Nación Podcast #ZonaPodcast

 11 a 14h
Rol de Taula: Campeones de Verne, a càrrec de Campeones de Verne

 11 a 14h
Rol de Taula: El Príncipe de la Niebla, a càrrec d’El Ritme del Carrer

 11 a 14h
Rol de Taula: La Llamada de Cthulhu, a càrrec d’ALC Stronghold

 11 a 20:30h
Kingyo-sukui, a càrrec d’Asia‘n’Play
Quants peixos podràs pescar abans que se’t trenqui la paleta de paper?
Cost per partida - max. 2euros (Premi inclòs) 
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 11 a 20:30h
Yo-yo Tsuri, a càrrec d’Asia‘n’Play
Anem a pescar globus! Sí, els heu vist a més d’una sèrie anime a les seves festes de 
primavera, no us ho podeu perdre.
Cost per partida - max. 2euros (Premi inclòs).

 11 a 18h
Geocatching, a càrrec de l’Associació Cercle Mil·lenari
Participa en un repte d’observació, exploració i astúcia para trobar totes les pistes 
amagades per tot el recinte de FanCon! Inscripcions a la parada de Cercle Mil·lenari.

 11 a 14h
Rol de Taula: Zeme - Mundos Paralelos, a càrrec de Hiruoka Editorial i l’autor

 11 a 14h 
V Concurs FanCon de creació de jocs, a càrrec de JEA Games i FanCon
Explicación de las bases y entrega de material para la creación del joc de taula exprés. 
Inscripción gratuita, puede hacerse en el mismo festival o enviando un mail a fanconbcn.
mesa@gmail.com

 11 a 12:30h
Il·lustració: Taula rodona 
d’il·lustradors/es. 
Com mantenim la creativitat?
Els il·lustradors/es de FanCon ens 
expliquen les seves experiències 
en la professió i ens donen consells 
per ser més creatius i originals!

 11h a 19h
Freeplay de Playstation 4, a 
càrrec de Sector Friki
FreePlay de diversos jocs de 
Playstation 4.

 12 a 13h
Todo sobre Star Trek Discovery 
(Club Star Trek), a càrrec de 
Nación Podcast #ZonaPodcast
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 12:30 a 14:30h
Il·lustració: Taller de creació de personatges
Taller de creació de personatges i acabats a càrrec dels il·lustradors/es, Jaume, Mireia i 
Karim. Ensenyarem les tècniques de dibuix bàsiques, aprendrem a crear un personatge 
tridimensional i a entintar-ho amb eines professionals.
(Places limitades, inscripcions al punt d’informació de FanCon).

 13 a 14h
Berícid Sulfúric, Teatre Show en directe, amb Nación Podcast #ZonaPodcast

 13:30 a 14h
Carrera Flan, a càrrec de Brigada SOS
Els participants competiran en una cursa amb l’objectiu de menjar-se els flams; el 
recorregut es realitzés per una part del recinte i al final a la meta hi haurà els preuats 
flams, els primers a menjar-se els flams, després d’haver realitzat prèviament el 
recorregut, es convertiran en els guanyadors! Inscripcions a la parada de Brigada SOS.

 15 a 15:30h
Exhibició Softcombat, a càrrec de Softcombat BCN

 12 a 13h
Taller de fanalets, a càrrec d’Asia’n’Play
Taller on aprendreu a confeccionar un fanalet xines tradicional de. Inscripcions a la 
parada de Asia’n’Play.

 12 a 14h
Rol en Viu: Projecte Joves al Carrer

 12 a 14h 
Torneig de Joc: Nonaga, a càrrec de SET- Grup de Jocs
Jugues amb negres o amb vermelles? En aquest joc has d’aconseguir unir les teves 3 
peces per poder guanyar, aprofita que el taulell s’anirà movent per aconseguir el teu 
objectiu!

 12 a 19h 
Torneig Individual de Smash Ultimate, a càrrec del Racó d’en Gollum
Inscripció a la parada d’El Racó d’en Gollum fins dissabte a las 11:30.
Preu: 7euros / Premis top 3: 100 / 50 / 25.
Sorteig 5 amiibos entre els participants.
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 16 a 19h
Rol de Taula: Zeme - Mundos Paralelos, a càrrec de Hiruoka Editorial i l’autor

 16 a 19h
Rol de Taula: Salida 23 (Alternity), a càrrec de Creacions Enigmàtiques

 16 a 18h 
V Concurs FanCon de creació de jocs, a càrrec de JEA Games i FanCon
Descripció i presentació dels jocs, votació i entrega de premis del concurs.

 16 a 16:30h
Il·lustració: Entrega de premis del concurs de dibuix d’Abraxas i els templers

 16 a 18:30h 
Taller de Koinobori (Carpes de paper), a càrrec d’Asia’n’Play
Fes la teva bandera amb forma de carpa típica del dia dels nens, festa nacional al Japó on 
cada 5 de maig celebren la felicitat dels infants. Inscripcions a la parada de Asia’n’Play.

 15:30 a 18h
Trivial Musical, a càrrec de l’Associació Cercle Mil·lenari
Et saps de memòria les melodies de les teves sèries preferides? I d’aquells videojocs que 
has jugat? O potser tararejes la cançó d’aquell superheroi que tant t’agrada? Demostra 
els teus coneixements participant al nostre trivial musical!
Inscripcions a la parada de Cercle Mil·lenari.

 16 a 18h 
Cinefòrum: Spiderman - Un nuevo universo, a càrrec de FanCon

 16 a 19h
Partida de Rol en directe: 4Dausde6, amb Nación Podcast #ZonaPodcast

 16 a 17h
Rol Kids: El cas de l’estació d’autobusos (Pequeños Detectives de Monstruos), 
a càrrec d’ALC Stronghold

 16 a 19h
Rol de Taula: Rápido y rabioso (Crash Pandas), a càrrec d’ALC Stronghold

 16 a 19h
Rol de Taula: Las lágrimas de Leviatán (Blades in the Dark), a càrrec de 
Creacions Enigmàtiques
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 17 a 17:30h
Rol de Taula: Sorteig de Frikadas Rol, a càrrec de FanCon

 17 a 19h
Rol Kids: Bienvenidos al parque de atracciones de la Guardia Este (XD6), a 
càrrec d’ALC Stronghold

 17 a 19h
Torneig d’EA Sports UFC, a càrrec de Sector Friki
Inscripcions a la parada de Sector Friki.

 18 a 19h
Wrestling, a càrrec de Riot/Rage

 18 a 19h
Battle Royale, a càrrec de l’Associació Cercle Mil·lenari
Posa a prova la teva astúcia i demostra que ets el/la millor jugador/a amb el nostre 
“Battle Royale”. Inscripcions a la parada de Cercle Mil·lenari.

 19 a 20:00h
Taller d’orelles de gat, a càrrec d’Asia’n’Play
Edat: +13 Taller per confeccionar unes boniques orelles de gat, retallant i cosint tela. 
Inscripcions a la parada d’Asia’n’Play.












