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BENVINGUDA

Girocòmic, la fira del còmic, el manga i l’entreteniment, torna a les 
carpes de la Devesa de Girona els dies 12 i 13 d’octubre. Consolidant-
se una edició més com un referent entre els seus seguidors, Girocòmic 
obre les seves portes a antics i nous expositors: escoles, associacions, 
botigues especialitzades, llibreries, editorials.... i també a futurs 
professions del sector on es podran donar a conèixer ells i els seus 
treballs en l’espai “Artist Alley” (carreró d’artistes).

A més, com a novetat, presentem Girocòmic Kids un indret pensat 
pels més menuts de la casa on podran gaudir d’activitats infantils i 
familiars, tallers o bé actuacions musicals.

Com en les anteriors edicions no hi faltaran desenes d’activitats 
programades: conferències, debats, tallers, projeccions de pel·lícules 
o exposicions. També a l’escenari principal hi veurem exhibicions de 
Idols i de cosplayers.

Entre els nostres convidats d’enguany hi trobareu noms reconeguts 
del món clàssic editorial com nous il·lustradors que gràcies a les xarxes 
socials s’han fet un lloc a les cases de tots nosaltres.

Finalment, és un orgull entregar un any més el premi Girocòmic 
2019 en reconeixement a la trajectòria professional, que enguany 
atorgarem a l’il·lustrador gallec Miguelanxo Prado. Per primera vegada 
reconeixerem la tasca dels autors novells amb l’entrega del premi 
“Santi Navarro” a l’autor revelació, que rebrà la il·lustradora Andrea 
Torrejón. 

Esperem que ho gaudiu!



EXPOSICIONS
“SMART GiRl” 
De FeRNANDO DAGNiNO

Fernando Dagnino (Madrid, 1973)
és un autor que ha treballat al 
mercat americà i que ara ens 
presenta “Smart Girl”, la seva 
obra més personal. Una història 
que recorda a pel·lícules com Blade 
Runner o Black Mirror, on es combina 
la ciència fi cció amb l’estèti ca dels 
super-herois. Dagnino, a més, serà 
present a Girocòmic per atendre als 
seus seguidors. 

Col·labora: Amaníaco Ediciones

JOSO: 
“The eXpO”
Josep Solana, Joso, compleix 80 anys, 
i és un bon moment per a dedicar-li 
una exposició. Joso és humorista 
gràfi c, historieti sta, publicista i home 
de moltes iniciati ves, entre d’altres, 
és el fundador de la famosa Escola 
Joso, que des de l’any 1982 imparteix 
classes de còmic, humor gràfi c, 
il·lustració, disseny gràfi c, animació 
i altres disciplines relacionades amb 
el dibuix.
Aquesta exposició mostrarà una 
part de la seva obra, dividida en: 
humor gràfi c i còmic (amb les seves 
col·laboracions a revistes com El 
DDT, Tío Vivo, La PZ, Pulgarcito o a 
TVE); multi tuds (o els seus famosos 
dibuixos de milers de personatges en 
una sola il·lustració), i Escola Joso (un 
repàs a la història d’aquesta insti tució 
pedagògica del dibuix).

Col·labora: Escola Joso

lA DiliGeNCiA:
lUCky lUke 
Aquest projecte consisteix en 
versionar un àlbum de Lucky Luke 
de Morris i Goscinny, concretament 
La Diligència. Una apropiació i una 
relectura d’un clàssic del còmic 
europeu.

Un projecte conjunt de l’Escola 
Joso (Barcelona) i l’École ENAAI 
(Chambéry) on 44 alumnes, 22 de 
cada escola, han tornat a dibuixar 
cadascun una pàgina de l’àlbum, 
respectant el guió però sense posar-se 
d’acord en la interpretació gràfi ca. 
El resultat és un cadàver exquisit que 
es deixa llegir perfectament, tot i que 
amb alguna sorpresa.

Col·labora: Escola JosoCol·labora: Escola Joso

l’ART
D’AlFONSO FONT 
Alfonso Font (Barcelona, 1946) és un 
dels autors més respectats del còmic 
europeu, amb una llarga trajectòria 
iniciada el 1962 a Editorial Bruguera 
que conti nua donant fruits. 

Entre les seves obres recents 
destaquen “Heloise de Montf ort” 
i “Tex”. 

La primera és una trilogia d’aventures 
ambientada a l’edat mitjana entre 
França, Itàlia i Navarra amb guió de 
Richard Marazano. Tex Willer és tota 
una insti tució a Itàlia, un llegendari 
personatge del western americà que 
acaba de celebrar 70 anys i que té 
diferents autors, entre ells Alfonso 
Font, que el dibuixen 
amb regularitat.



CONFERÈNCIES
Dissabte 12 d’octubre a les 10.15 h 
CONFeRèNCiA: 
“BUÑUEL EN EL LABERINTO 
DE LAS TORTUGAS”
AMB FeRMÍN SOlÍS
Taula rodona sobre el cineasta 
espanyol Luis Buñuel amb la 
presència de Fermín Solís (autor del 
còmic Buñuel en el laberinto de las 
tortugas), Pierre d. la (poeta i arti sta 
plàsti c) i Guillem Terribas (president 
del col·lecti u 
de críti cs de cine de Girona) 

Dissabte 12 d’octubre a les 11 h
pReSeNTACió De
“EL GUANTE HATER 
DEL INFINITO”
AMB DANi lAGi 
Dani Lagi, creador del canal de 
YouTube Strip Marvel presenta 
‘El Guante Hater del Infi nito’, el seu 
primer còmic, realitzat 
conjuntament amb 
en Nacho Fernández 
(Dragon Fall) i en 
Marcel Gonzàlez 
(Llibreria 22)

Dissabte 
12 d’octubre 
a les 12 h
CONFeRèNCiA 
“FEMINISME IL·LUSTRAT” 
AMB lyONA ivANOvA, 
lOlA veNDeTTA 
i MARiA heSSe 
Tres reconegudes representants de la 
nova fornada de joves il·lustradores 
exposen els seus punts de vista sobre 
el feminisme en el seu dia a dia, tant 
en el seu entorn laboral com també 
en el senti mental.
Modera: Clàudia Arqués 
(Club de lectura feminista de Girona)

Dissabte 12 d’octubre a les 13 h
eNTReGA De pReMiS: 
“premi Girocòmic 2019  
reconeixement a la trajectòria 
- panini” i “premi Santi  
Navarro - Fila iberia” a l’autor 
revelació Girocòmic 2019
L’il·lustrador gallec Miguelanxo Prado 
serà guardonat amb l’entrega del 
premi a la trajectòria Girocòmic 2019.
També rebrà el premi a l’autor 
revelació “Santi  Navarro”, la 
il·lustradora Andrea Torrejón.

conjuntament amb 
en Nacho Fernández 
(Dragon Fall) i en 
Marcel Gonzàlez 

També rebrà el premi a l’autor 

Diumenge 13 d’octubre  a les 10.15 h
el pROJeCTe “DIFERENTE” 
De “DiBUJOS pOR 
SONRiSAS”
Més de 140 autors  han parti cipat 
desinteressadament en el projecte 
“Diferente” per crear una única 
història, on els benefi cis d’aquest 
còmic s’empleen per dignifi car 
la vida de les persones refugiades. 
Col·labora: 

Diumenge 13 d’octubre  a les 11.30 h
“LA REPRESENTACIÓ 
GRÀFICA DELS CONFLICTES 
HISTÒRICS” AMB 
JOhN CARliN
Taula rodona entorn com tractar els 
confl ictes històrics a través de les 
vinyetes. Comptarem amb la presència 
de l’escriptor i coautor de la novel·la 
“Mandela i el general”, John Carlin, i 
dels autors Oriol Malet, Andrea de 
Lucio, Jordi de Miguel (Homenatge 
a Catalunya) i l’estudiós de George 
Orwell, el professor Miquel Berga. 
Modera: Guillem Terribas

Diumenge 13 d’octubre a les 12.30 h
CONFeRèNCiA 
“DICHOSA CREATIVIDAD” 
AMB ROCÍO QUillAhUAMAN
Rocío Quillahuaman ens explicarà 
com les frustracions personals poden 
converti r-se en conti ngut creati u 
i fi ns i tot, de vegades, viral. 

Des de la seva experiència amb les 
animacions, que tant èxit han ti ngut 
en les xarxes socials, ens parlarà 
sobre el seu procés creati u, la seva 
forma d’enfrontar-se a l’animació 

i a la creació audiovisual, 
els mites de la creati vitat, 

l’èxit i fracàs en xarxes 
i la seva experiència 
personal en el sector 

audiovisual.

Dissabte 
12 d’octubre 

Diumenge 13 d’octubre  a les 10.15 h
el pROJeCTe

i a la creació audiovisual, 
els mites de la creati vitat, 

i la seva experiència 



SIGNATURES
Dissabte 12 d’octubre a les 11 h 
ANDReA TORReJóN
Ha treballat per estudis d’animació i a 
empreses de videojocs com a concept 
arti st, o dissenyadora de personatges, 
així com llibres infanti ls i còmics.
Ha estat guardonada amb el Premi 
Girocòmic “Santi  Navarro” 2019 a 
l’autor revelació.

Dissabte 12 d’octubre a les 11.30 h 
FeRMÍN SOlÍS
Fermín Solís Campos (Càceres, 
1972) és un dibuixant de còmics i 
il·lustrador extremeny emmarcat en 
el que la indústria del còmic francès 
ha anomenat nova onada espanyola 
d’autors de còmic. El 2004 va 
guanyar els premis 
a Millor Autor 
revelació al 
Saló del Còmic 
de Barcelona 
i a Expocómic
 de Madrid.

Dissabte 12 d’octubre a les 11.30 h 
FeRNANDO DAGNiNO
Fernando Dagnino (Madrid, 1973) és 
un autor que ha treballat al mercat 
americà i que ara ens presenta Smart 
Girl, la seva obra més personal, una 
història que recorda a pel·lícules 
com Blade Runner o Black Mirror, 
on es combina la ciència fi cció amb 
l’estèti ca dels super-herois.

Dissabte 12 d’octubre a les 12 h 
DANi lAGi
El youtuber Dani Lagi, del canal Strip 
Marvel, un dels més famosos de 
l’estat especializat en super-herois. 
i que en presenta ‘El Guante Hater 
del Infi nito’, el seu primer còmic, 
realitzat conjuntament amb en Nacho 
Fernández i Marcel Gonzàlez

Dissabte 12 d’octubre a les 12h 
GUilleM TeRRiBAS
Guillem Terribas (Salt, 1951), 
autodidacta, cinèfi l, pintor-dibuixant, 
llibreter, comediant, comunicador, 
conversador i observador. Ve a 
presentar-nos el seu darrer treball, 
dedicat a la seva esti mada neta, el 
còmic “La Marti na va al cau” realitzat 
conjuntament amb Òscar Julve.

Dissabte 12 d’octubre a les 12.30 h 
JOAN SANZ
(Olesa de Montserrat, 1959) és un 
guionista i actor català. Ha escrit, 
juntament amb Marc Zanni, el 
llibre La sèrie de la teva vida. En el 
camp de la interpretació se’l coneix 
sobretot per haver prestat la seva 
veu al personatge Vegeta a la sèrie 
d’animació Bola de Drac.

Dissabte 12 d’octubre a les 16 h 
lyONA ivANOvA
Lyona, pseudònim de Marta 
Puig (Esparreguera, 1979) és una 
il·lustradora, fotògrafa i arti sta multi -
disciplinària coneguda sobretot com 
a directora de videoclips de grups 
musicals. A Girocòmic ve a presentar-
nos la seva darrera publicació “Sex 
¡Oh! Mi revolución sexual” (Random 
Comics) 

Dissabte 12 d’octubre a les 16.30 h 
lOlA veNDeTTA
Lola Vendett a és l’alter ego de 
Raquel Riba Rossy, qui vindrà a 
presentar-nos “Lola Vendett a 
y los hombres” Afi lada, contundent 
i femenina, així és Lola 
Vendett a.

Dissabte 12 d’octubre a les 17 h 
JOAN MUNDeT
(Castellar del Vallès, 1956) és 
l’il·lustrador de les novel·les gràfi ques 
El Capitán Alatriste (2005) o Mil 
Vidas Más (2010), amb la que va ser 
reconegut amb el Premi Nacional de 
Còmic de Catalunya. Ens presenta 
Capablanca, una revisió a color 
editada per Evoluti on Comics.

Dissabte 12 d’octubre a les 17.30 h 
MARiA heSSe
(Huelva, 1982) ens presenta 
“El placer” on ens convida amb
 la seva delicada sensibilitat a 
indagar en els nostres cossos a 
parti r de la seva pròpia experiència 
i del retrat d’algunes dones, reals o 
de fi cció, des de Cleopatra a 
Beyoncé fi ns a la mateixa 
Daenerys 
Targaryen.

d’autors de còmic. El 2004 va 
guanyar els premis 
a Millor Autor 
revelació al 
Saló del Còmic 
de Barcelona 
i a Expocómic
 de Madrid.

Beyoncé fi ns a la mateixa 
Daenerys 
Targaryen.



SIGNATURES
Dissabte 12 d’octubre a les 17.30 h 
JOSep BUSQUeT
(Barcelona,   1975) es va apuntar a 
l’escola de còmic Joso per dibuixar les 
seves històries però va acabar sent 
guionista per als seus companys i per 
a molts dels que l’hi van demanar 
després. I fi ns ara.  

Dissabte 12 d’octubre a les 18 h 
Diumenge 13 d’octubre a les 12 h
MiGUelANXO pRADO
Conegut sobretot per l’àlbum Traç 
de Guix (1993), premiat a Barcelona 
i Angoulême, i la sèrie d’historietes 
curtes humorísti ques Quoti diania 
delirante. És un dels autors 

espanyols més respectats 
internacionalment. 

  

Dissabte 12 d’octubre a les 12 h 
DANiel TORReS 
(Valencia, 1958) És un dels autors més 
importants que hi ha en el panorama 
del còmic estatal. En la seva envejable 
carrera es troben fets tant destacats 
com el de ser el creador del míti c 
Roco Vargas, treballar amb el mateix 
Alan Moore o ser l’autor d’una de les 
obres més ambicioses, completes 
i complexes que hi ha en el mercat 
actualment “La casa”.

Dissabte 12 d’octubre a les 18.30 h
iBAN COellO
(Barcelona, 1983) Historieti sta, 
il·lsutrador, dibuixant i colorista. 
Actualment i des de fa quatre anys, 
ha estat al capdavant de publicacions 
per a Marvel Comics especialment 
dedicats a Venom, The Amazing 
Spider-Man, Daredevil i Deadpool

Diumenge 13 d’octubre a les 11 h 
AlFONSO FONT
(Barcelona, 1946) És un dels 
autors més respectats del còmic 
europeu, amb una llarga trajectòria 
iniciada el 1962 a Editorial Bruguera 
que conti nua donant fruits. 

Diumenge 13 d’octubre a les 11 h 
NÚRiA peRiS
(Mataró, 1972) Il·lustradora i 
dibuixant de còmic infl uenciada pel 
manga. A banda de treballar per 
diverses editorials epsanyoles, també 
ha col·laborat amb Estudio Fénix i 
ha publicat algunes historietes per 
l’editorial americana Dark Horse. 
Entre els seus treballs destaca les 
adpatacions a còmic de les Memòries 
d’Idhún de Laura Gallego.

Diumenge 13 d’octubre a les 12.30 h 
JOhN CARliN
(1956, Londres) Escriptor i periodista. 
Corresponsal per The Independent 
a Sudàfrica, on va fer amistat amb 
Nelson Mandela. Ha publicat El factor 
humà (Playing the Enemy: Nelson 
Mandela and the Game that Made a 
Nati on), el qual va inspirar l’argument 
de la pel·lícula Invictus (Clint 
Eastwood, 2009). També ha escrit per 
The Times, the Financial Times, the 
New York Times, the Guardian,etc., i 
des de 2018 escriu per la Vanguardia.
És coautor, conjuntament amb Oriol 
Malet de la novel·la gràfi ca “Mandela 
i el general” (comanegra)

Diumenge 13 d’octubre a les 12.30 h 
ORiOl MAleT
(1975, Martorell) Il·lustrador 
professional ha treballat amb 
editorials com Teide, Barcanova, 
La Galera, Randomhouse, 
Cruïlla o Animallibres.

Diumenge 13 
d’octubre a les 16 h 
lApeNDeJA
Núria Aparicio és 
il·lustradora i animadora. 
Els seus inicis van ser a Nikodemo 
Animati on, on va treballar entre 2005 
i 2006. Després va treballar a Neptuno 
Films. Ha creat projectes per agències 
de publicitat i, recentment, ha 
publicat obres personals amb Penguin 
Random House, Planeta, LaGalera i 
Albert Whitman and Co.

Diumenge 13 d’octubre a les 16.30 h 
eSTUDi XeviDOM
Xevi Dominguez i Montse Batalla hat 
treballat per a Nestlé, Vicens Vives o 
la Generalitat de Catalunya. La seva 
últi ma obra publicada és Manicomio, 
un valent exemple de literatura 
autobiogràfi ca.

espanyols més respectats 
internacionalment. 

Miguelanxo 
prado, premi 

a la trajectòria 
Girocòmic 2019

editorials com Teide, Barcanova, 
La Galera, Randomhouse, 
Cruïlla o Animallibres.

d’octubre a les 16 h 

il·lustradora i animadora. 



TALLERS
Dissabte 12 
d’octubre a 
les 10.30 h 
TROBADA AMB  
JOAN SANZ 
(VEGETA)
Joan Sanz el reconeixereu per 
ser el doblador d’en Vegeta a la 
sèrie d’animació Bola de Drac. En 
aquesta trobada interactuarem amb 
ell i sabrem quina és la valoració 
d’aquesta experiència.

Dissabte 12 d’octubre a les 11.30 h 
Diumenge 13 d’octubre a les 11.30 h
TAlleR De  
cAl·liGrAfiA xinEsA
Taller d’iniciació en aquest art 
mil·lenari, que consisteix en 
l’escriptura dels caràcters xinesos 
amb tinta i pinzell.  
Col·labora: Institut de llengua xinesa

Dissabte 12 d’octubre a les 12.45 h 
CReA lA TevA 
pORTADA De CòMiC
Vine a dibuixar una portada de còmic 
amb l’estil que prefereixis (manga, 
super-herois, aventures, romàntic...) 
T’explicarem tots els elements 
que has de tenir en 
compte i et guiarem 
en el procés creatiu. 
Taller teòrico-pràctic.
Col·labora: El taller del 
barri - Acadèmia del 
còmic

Dissabte 12 d’octubre 
a les 16 h 
COM TORTURAR A UN 
DiBUiXANT i AlTReS 
MAnErEs DE cOnVErTir-
Se eN UN GUiONiSTA De 
FAMA iNTeRNACiONAl
Josep Busquet fa un repàs als seus 
més de 20 anys com a guionista de 
forma amena i divertida, centrant-se, 
com indica el títol, a la, de vegades, 
complicada relació entre guionistes i 
dibuixants. També hi hauran consells 
de com preparar els vostres projectes 
per tal de que arribin a bon port.

Dissabte 12 d’octubre a les 17 h 
TAlleR 
D’iNTRODUCCió 
Al JApONèS
En aquesta classe introductòria de 
japonès podràs aprendre algunes 
expressions i salutacions bàsiques 
que reconeixeràs quan llegeixis 
MANGA i miris ANIME en versió 
original. Vine a sentir com sona el 
japonès i a practicar-lo! 
Col·labora: 
Nipponia idiomes 

Dissabte 12 d’octubre 
a les 18 h
TAlleR De 
leTTeRiNG
Taller de 
cal·ligrafia 
amb pinzell. 
El lettering és l’art 
de dibuixar lletres 
i paraules. Inicia’t en aquesta 
tècnica i aprèn a crear el teu propi 
estil de lletra. 
Col·labora: Abacus Cooperativa

Dissabte 12 d’octubre a les 19 h 
TAlleR De 
DiBUiX AMB MODel 
TeATRAl: SAMURAi
Sessió de dibuix amb model en la 
que disposarem d’una actor 
caracteritzat de samurai que ens 
farà diferents posicions estàtiques. 
Col·labora: El taller del barri - 
Acadèmia de còmic

Diumenge 13 d’octubre a les 10.30 h
TAlleR De ChiBiS 
kyARA NO kAkikATA
Taller de manga enfocat a la 
caricaturització dels personatges, 
en el que aprendrem a fer el nostre 
propi chibi (petit, en japonès), un 
personatge de mesures reduïdes que 
destaca per la seva expressivitat. 
Col·labora: El taller del barri - 
Acadèmia del còmic

Tots els tallers són gratuïts.
Cal inscripció prèvia. Places limitades



TALLERS
Diumenge 13 d’octubre a les 11.30 h 
TAlleR De 
cAl·liGrAfiA xinEsA
Taller d’iniciació en aquest art 
mil·lenari, que consisteix en 
l’escriptura dels caràcters xinesos 
amb tinta i pinzell. 
Col·labora: Institut 
de llengua xinesa

Diumenge 13 d’octubre a les 12.45 h
TAlleR 
De pApeRCRAFT
Tècnica de construcció de figures 
tridimensionals de papers 
similars a l’origami. 
Col·labora: Midaai 
Papercraft

Diumenge 13 d’octubre a les 16 h 
TAlleR De DiBUiX AMB 
MODel TeATRAl: GeiShA
Sessió de dibuix amb model en 
la que disposarem d’una actriu 
caracteritzada de geisha que ens farà 
diferents posicions estàtiques. 
Col·labora: El taller del barri - 
Acadèmia de còmic

Diumenge 13 d’octubre a les 17.30 h 
TAlleR De 
cAl·liGrAfiA jApOnEsA
El shodo o cal·ligrafia japonesa és 
un art mil·lenari on es reflecteixen 
aspectes de la cultura japonesa i és 
molt bonic de practicar. 
En aquest taller us ensenyarem les 
tècniques bàsiques de la cal·ligrafia 
amb pinzell, tinta xinesa i paper 
japonès. Col·labora: Nipponia idiomes



· ABACUS B6-C6
· ABACUS JÚNIOR T2
· ACOCOLLONA’T O2
· AMANÍACO E5
· AME NOCTURNA & 
 YASUNE ART FZ4
· ANIMA-T B3-C3
· ANNA G. MORGANA FZ2
· ARCADE AT 
 YOUR PLACE  O1-P1
· ARIKOKAWAIILADY 
 ROOSARTWORK FZ14
· ART OF MIGUELHAN FZ22
· ASSOCIACIÓ KODAMA E7
· AULA MANGA J9
· BE NOODLE Z6
· BELFLORA FZ24
· BUJINKAN GIRONA DOJO K2
· CARLES ROMAN DRAC CATALÀ - 

FABI I FEDÓ FZ12
· CASCABORRA EDICIONES C4
· CIFOG J4
· CLICCLAC A3
· CLUB STAR TREK ESPAÑA B1-B2
· CODELEARN G1-G2
· CRÓNICAS PSN FZ21
· DIBUJOS POR SONRISAS R2-R3
· DLAND A8
· DURAN TATTOO M1
· EDICIONES LA CÚPULA C2
· EDICIONS EL PIRATA T1
· EL GATO DE VADER J2

· EL RINCON DE ARME FZ10
· EL RINCON DEL GAMER J1
· EL TALLER DEL BARRI 
 ACADÈMIA DE CÒMIC A4
· ENTI-UB N2
· ERAM J3
· ESBARJO Z7
· EUSKATALANS Z3
· F.SUCH ESCULTOR K1
· FAT GRINGO FZ13
· FNAC GIRONA F7-G9
· FREAK SHOW F3-G3
· GUNDEMARO FZ3
· HELLO HAPPY FREAK H1-H3
· HELZ9 & TATSUHA FZ1
· HUMOR IMBÉCIL FZ26
· INKDEPENDENT TATTOO FZ16
·INNOVA’T EDUCACIÓ V1
· INSTITUT DE LLENGUA 
 I CULTURA XINESA M2
· JARO PÉREZ FZ19
· JUGAR X JUGAR GIRONA U2
· JURAT COSPLAY J7
· KABENZOTS A7
· KAME KAME COMICS A5 - A6
· LA BOOKMAN D6
· LA BULLIDORA F1
· LA CARPA PETITA S1-S2

· LA LLETRA NEGRAB4
· LA MORT NOVATA 
 JORDI I OSLO FZ18
· LA VILA D3-D4-D5
· LEGENDS OF CUBES FZ23
· LEO BOECK Z3
· LLAGURT Z1
· LLIBRERIA 22 B5-C5
· LU2 D7
· MADO PEÑA + ERNEST SALA FZ6
· MAGORI ART L1
· MARIA DURÁN FZ5
· MIDAAI PAPERCRAFT B7
· MOLONGO.COM  D1-D2
· MULTIPHOBIC FZ15
· MURKSTUDIOS J8
· MUY JAPONÉS F2
· NIPPONIA IDIOMES E1
· NON STOP BARCELONA P2
· OBRADOR BONAPETIT Z2

· OCTOPI JAPAN SHOP A9
· OMINIKY E6
· PONENT MON E3-E4
· PROEZAS FANZINE FZ8
· PROYECTO MADRE FZ11
· REINO DE JUGUETES Q1-Q4
· RETRO TOYS STORE E2
· ROSER ILUSTRACIÓN FZ27
· SPACEMAN PROJECT C1
· STAR PROPS A1-A2
· SUSHIMORE GIRONA Z4
· SYGDOM FZ9
· TONI GALVÁN FZ25

· TORNA SERRALLONGA 1640 FZ17
· VERÒNICA FIGUEREDO / ILLUSTRAUTHORA R1
· VIA LÚDICA U1
· VIDEOJUEGOS PLAYGAME N1
· VIÑETAS 365 FZ20
· WARHAMMER GIRONA C7
· ZUKATE L2



EXHIBICIONS
Dissabte 12 d’octubre a les 14.30 h 
eXhiBiCió 
D’eSGRiMA hiSTòRiCA
L’esgrima històrica (HEMA) consisteix 
en l’estudi, recuperació, pràcti ca i 
difusió de les arts marcials europees a 
través de les seves fonts històriques.
Col·labora: Duo Bellum Gerió (ACEA)

Dissabte 12 d’octubre a les 15.30 h 
Diumenge 13 d’octubre a les 13.30 h
eXhiBiCió De NiNJUTSU
Exhibició de les ancestrals tècniques 
de combat japoneses i de les diferents 
disciplines de combat i d’auto-
protecció personal.
Col·labora: Bujinkan Girona

Dissabte 12 d’octubre a les 16.15 h 
kyARAMeRUS
Anime Dance Covers a càrrec de 
Kyarameru’s, grup de ball i cosplay 
de Love Live format per noies. 

Dissabte 12 d’octubre a les 17 h 
kyUUTie pROJeCT
Exhibició de Kyuuti e Project, grup 
de ball de Love Live de Girona.  

Dissabte 12 d’octubre a les 17.30 h 
AiDORUJANAi
Aidorujanai és un grup de 5 noies que 
realitza actuacions dels balls dels seus 
grups d’idols preferits.

Dissabte 12 d’octubre a les 18 h 
pAssArEl·lA KiDs
Exhibició de cosplay/disfressa 
a càrrec dels més peti ts, amb obsequi 
per a tots els parti cipants. 

Dissabte 12 d’octubre a les 18.30 h 
pAssArEl·lA cOsplAY
Exhibició sense actuació del cosplay 
desitjat, sense necessitat que el 
cosplay sigui realitzat per un mateix. 

Diumenge 13 d’octubre 
a les 14 h
CONCeRT: MiRee 
Actuació en directe 
de Miree, youtuber 
amb més de 300 mil 
subscriptors.  

CONCeRT: MiRee 
Actuació en directe 
de Miree, youtuber 
amb més de 300 mil 

Diumenge 13 d’octubre a les 15 h
DReAM hUNTeRS
Actuació de Dream Hunters, 
grup de K-Pop

Diumenge 13 d’octubre a les 15.30 h
CAleNDAR BOyS
Actuació de Calendar Boys, 
grup de dance cover idols

Diumenge 13 d’octubre a les 16 h
SUSUWATARi
Actuació de Susuwatari,
grup de dance cover idols

Diumenge 13 d’octubre a les 16.30h
kpOp RANDOM 
plAy DANCe
Vine a ballar la coreografi a dels temes 
sorpresa dels grups de K-Pop que 
més us agraden. 
Accés lliure!

Diumenge 13 d’octubre a les 17 h
CONCURS De COSplAy 
GiROCòMiC 2019
Un any més celebrem el concurs de 
cosplay de Girocòmic amb importants 
premis per als guanyadors.

Diumenge 13 d’octubre a les 19 h
RiSiN.STAR
Acte de cloenda del Girocòmic 2019 
amb l’actuació de Risin.Star, grup 
de K-Pop Dance Covers format a 
Barcelona per 6 nois.

Vine a ballar la coreografi a dels temes 
sorpresa dels grups de K-Pop que 
més us agraden. 

Barcelona per 6 nois.



PROJECCIONS
Dissabte 12 d’octubre a les 10.15 h
Diumenge 13 d’octubre a les 15.30 h
ONe pieCe GOlD
d’Hiroaki Miyamoto. 
120’ CAT. +7

Dissabte 12 d’octubre a les 12.30 h
MOlly MOON y 
el iNCReÍBle liBRO 
Del hipNOTiSMO 
de Christopher N. Rowley. 
98’ VE. Apta

Dissabte 12 d’octubre a les 14.30 h
Diumenge 13 d’octubre a les 12 h
SARUSUBeRi: 
MiSS hOkUSAi
de Keiichi Hara. 
90’ VOSCAT. Apta

Dissabte 12 d’octubre a les 16 h
Diumenge 13 d’octubre a les 13.45 h
iNOSeNSU: kÔkAkU 
kiDÔTAi. GhOST iN The 
Shell 2: iNNOCeNCe
de Mamoru Oshii. 
90’ VOSE. +12

Dissabte 12 d’octubre a les 18 h
Diumenge 13 d’octubre a les 10.15 h
RUDOlF The BlACk CAT
de Kunihiko Yuyama. 
90’ CAT. Apta

Diumenge 13 d’octubre a les 18 h
lUpiN iii vS. 
DeTeCTive CONAN
d’Hiroaki Miyamoto. 
120’ VE. Apta



TALLERS INFANTILS
Dissabte 12 d’octubre a les 10.15 h 
Diumenge 13 d’octubre a les 15.30 h
FeM UN 
CAvAlleR MeDievAl
Taller de manualitats on farem un 
cap de llapis en forma de cavaller 
medieval modelant amb plasti lina 
màgica que s’asseca al aire.
Col·labora: Francesc Such Escultor

Dissabte 12 d’octubre a les 11 h  
TAlleR: “lA DiliGèNCiA” 
De lUCky lUke
Tenint en compte l’exposició del 
còmic la Diligència on alumnes 
de l’escola Joso han versionat les 
seves pàgines i que estarà present a 
Girocomic, els parti cipants del taller 
versionaran una pàgina del mateix 
còmic ajudats per un dels autors 
d’aquesta espectacular exposició.
Col·labora: Escola Joso

Dissabte 12 d’octubre a les 12 h 
Diumenge 13 d’octubre a les 10 h 
TAlleR De 
HARRY POTTER

Harry Pott er és sempre una aposta 
segura per a l’oci i el diverti ment dels 
més menuts de la casa. Per això hem 
preparat un taller d’allò més màgic 
perquè en gaudiu a Girocòmic.
Vine a classe de pocions, proba el 
barret que tria, fabrica la teva pròpia 
snicht daurada... 
Edat recomanada entre 5 i 8 anys.
Col·labora: FNAC Girona

Dissabte 12 d’octubre a les 15.30 h 
TAlleR De CòMiC 
AMB jOsEp sOlAnA (jOsO)
En aquest taller els parti cipants 
treballaran alguns conceptes 
principals per dibuixar còmics: les 
expressions dels personatges, els 
planos, les bafarades. Una estona 
per imaginar i dibuixar de la mà de 
l’humorista gràfi c i director 
de l’Escola Joso, Josep Solana.
Col·labora: Escola Joso

Dissabte 12 d’octubre 
a les 17 h 
TAlleR De 
hARRy&MARRAC 
AMB FeRMÍN SOlÍS
Taller amb l’il·lustrador 
Fermín Solís on aprendrem
a dibuixar els diverti díssim 
personatges 
de Harry & Marrac.
Col·labora: 
Penguin 
Random House

Dissabte 12 
d’octubre
a les 18 h 
TAlleR 
D’AVENGERS
Taller especial enfocat 
en la pel·lícula 
Avengers: Endgame on podràs 
crear el teu propi infi nity 
gauntlet. No te’l perdis!!
Col·laboració: FNAC Girona

Col·labora: Escola Joso

Dissabte 12 d’octubre 

hARRy&MARRAC 
AMB FeRMÍN SOlÍS
Taller amb l’il·lustrador 
Fermín Solís on aprendrem
a dibuixar els diverti díssim 

AVENGERS
Taller especial enfocat 

Tots els tallers són gratuïts.
Cal inscripció prèvia. Places limitades



TALLERS INFANTILS

Diumenge 13 d’octubre a les 12.15 h  
cOnTA-cOnTEs 
“elS CAlÇOTeTS Del llOp”
Ja arriba el llop més famós de França!
Al bosc hi ha un llop de mirada 
ferotge i ullals afi lats, així que més val 
amagar-se, animalets. Però de veritat 
pot ser tan malvat si porta calçotets? 
Wilfrid Lupano és un dels guionistes 
de còmic més importants de França. 
Edat recomanada a 
parti r de 6 anys
Col·labora: Abacus 
Cooperati va

Diumenge 13 
d’octubre a les 16 h  
TAlleR 
De MANUAliTATS 
ARTÍSTiQUeS i JOCS 
De lA XiNA
Parti cipa en aquest taller i podràs 
crear el teu propi fanal xinès, 
dibuixar amb pintura xinesa sobre 
un ventall xinès, fer màscares de 
l’horòscop xinès o màscares de 
l’òpera de  Beijing, crear un vaixell de 
drac, o jugar a jocs tradicionals, entre 
altres acti vitats. Col·labora: Insti tut de 
Llengua i Cultura Xinesa

Diumenge 13 d’octubre a les 18 h  
TAlleR De CòMiC: 
DiBUiXA UNA hiSTòRiA 
De veRiTAT  
L’associació sense ànim de lucre 
“Dibujos por Sonrisas” que pretén 
la dignifi cació de las vides de les 
persones refugiades, a través de 
propostes artí sti ques i creati ves
En aquest taller dibuixarem la història 
real d’una persona refugiada, la qual 
ens explica l’experiència des de que 
va sorti r del seu país.
Col·labora: Dibujos por sonrisas

ESCENARI PETITS

Dissabte 12 d’octubre a les 11 h 
OMBReS XiNeSeS
Siluetes de ti telles acompanyades 
sovint amb música i cant per narrar 
històries llegendàries i contes 
fantàsti cs. Col·labora: La Carpa Peti ta

Dissabte 12 d’octubre 12 h i 17 h 
Diumenge 13 d’octubre a les 16 h 
l’hORA Del CONTe piRATA
Conta-contes temàti cs entorn els 
àlbums il·lustrats de Jonny Duddle, 
(l’il·lustrador de Harry Pott er) on 
autènti cs pirates ens explicaran 
diverti des històries i aventures 
emocionats.
Col·labora: Edicions del Pirata

Dissabte 12 d’octubre a les 12.45 h
Diumenge 13 d’octubre a les 11.30 h
ACTUACió: 
MONkey D. lAURA
Adaptacions de les cançons 
d’anime i openings de 
les series més populars 
de la televisió. 

Dissabte 12 d’octubre 16.15 h 
TiTelleS
Pintarem, retallarem i donarem 
vida a la nostra protagonista.

Dissabte 12 d’octubre a les 18 h 
Diumenge 13 d’octubre a les 18 h
ACTUACió: lAURA COveRS
Versions en guitarra i veu de 
cançons pop i anime amb les 
que gaudirem peti ts i grans. 

Diumenge 13 d’octubre a les 12.30 h
pReSeNTACió 
Del lliBRe liMOMO
“Limomo” de Gundemaro és 
capaç de transformar les inquietuds, 
emocions i preocupacions de la seva 
protagonista en moments tendres.

Diumenge 13 d’octubre a les 17 h
cOnTA-cOnTEs
Coneixerem les experiències, 
vivències de Limomo de la mà 
d’un conta-contes. 

openings de 
les series més populars 

vivències de Limomo de la mà 
d’un conta-contes. 



12.45h /  
Salva espín

ESCENARI SIGNATURES TALLERS TALLERS INFANTILS ESCENARI PETITS PROJECCIONS

10.15 h / Buñuel en el 
laberinto de las tortugas

11 h / El guante 
hater del infinito

15.30 h / Ninjutsu 

16.15 h / kyaramerus

18.30 h / passarel·la 
Cosplay

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

10.30 h / Trobada 
amb Joan Sanz

16 h / Masterclass 
Josep Busquet

10 h / Fem un cavaller 
medieval

11 h / Ombres xineses

16.15 h / Titelles

10.15 h / One piece gold

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

17 h / Taller 
introducció al japonès

18 h / Taller 
de lettering

11h / la Diligència: 
lucky luke

12 h / Harry potter

15.30h / Taller de còmic 
amb JOSO 

17h / harry & Marrac

12 h / l’hora del conte pirata

14.30 h / Miss hokusai

16 h / Ghost in the shell 2

Dissabte  
12 d’octubre 

12 h / Feminisme il·lustrat

13 h / entrega de premis

14.30 h / esgrima històrica

17 h / Kyuutie project

17.30 h / Aidorujanai

18 h / passarel·la kids

16 h /  lyona
16.30 h / lola Vendetta
17 h / Joan Mundet
17 h / Josep Busquet
17.30 h / Maria hesse
18 h / Miguelanxo prado
18 h / josep M Martín saurí
18 / Raule
18.30 h / iban Coello

10.30 h / Andrea Zayas
11 h /  Andrea Torrejon
11.30 h / Fermín Solís
11.30 h / Fernando Dagnino
12 h /  Dani lagi 
12 h /  Guillem Terribas
12 h / Daniel Torres
12.30 h / Joan Sanz

11.30 h / Taller de 
cal·ligrafia xinesa

12.45 h / Crea la teva 
portada de còmic

19 h / Taller de 
dibuix: Samurai

18h / Avengers

12.45 h / 
Monkey D. laura

17 h / l’hora del conte pirata

18 h / laura covers

12.30 h / Molly moon

18 h / Rudolf  
the black cat



12.45h /  
Salva espín

ESCENARI SIGNATURES TALLERS TALLERS INFANTILS ESCENARI PETITS PROJECCIONS

10.15 h / Projecte 
Diferente

15.30 h / Calendar Boys

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

10.15 h / Taller de chibis

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

10 h / Harry potter

12.15 h / els calçotets 
del llop

11.30 h / Monkey D. laura

12 h / Miss hokusai

11.30 h / Representació 
gràfica de conflictes 
històrics

12.30 h / Rocío 
Quillahuaman

16 h / Taller 
de dibuix: Geisha

12.30 h / Taller 
de papercraft

15.30 h / One piece Gold

18 h / lupin iii vs. 
Detective conan

Diumenge
13 d’octubre 

16 h / lapendeja
16.30 h / estudi Xevidom

11 h / Alfonso Font
11 h / Núria peris
12 h / Miguelanxo prado
12 h / Daniel Torres 
12 h / lyona
13 h / John Carlin
13 h / Oriol Malet
13 h / Andrea lucio
13 h / Jordi de Miguel 13.30 h / Ninjutsu

14 h / Miree + elikis

15 h / Dream hunters 

16 h / Susuwatari

16.30 h / Randon play Dance

17 h / Concurs de cosplay

19 h / Risin.Star

11.30 h / cal·ligrafia xinesa

17.30 h / Taller 
cal·ligrafia japonesa

15.30 h / Fem un cavaller 
medieval

16 h / Taller de 
manualitats xineses

18 h / Dibujos 
por sonrisas

12.30 h / limomo

17 h / Conta-contes

17.30 h / laura covers

10.15 h / Rudolf  
the black cat

13.45 h / Ghost 
in the Shell 2



PATROCINA COL·LABORA



EDIFICI
MIGDIA
50 HABITATGES
Plantes baixes, pisos 
i dúplexs d’1, 2, 3 i 4 hab.
Preus a partir de:
135.000 euros

PARC
DOMENY
35 HABITATGES
Plantes baixes, pisos 
i àtics de 2, 3 i 4 hab.
Preus a partir de:
169.000 euros

NOVES
PROMOCIONS
A GIRONA

Av. Jaume I, 74, 17001 Girona
Tel. 972 90 22 00 
www.agenthia.com
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