
FIGUERES GALÀCTICA IV: CIMMERIA IS COMING 

Un any més torna la Figueres Galàctica! 

Vam començar el nostre trajecte viatjant fins a la llunyana galàxia creada per Star Wars, vam 

acostar-nos a la cultura nipona i l'any passat ens vam divertir entre cyborgs i robots. 

Ara arriba la quarta edició de la Figueres Galàctica, i en aquesta ocasió, la volem dedicar al 

gènere d'Espasa i Bruixeria. Des de Conan a la conegudíssima saga de Juego de Tronos, passant 

per l'obra de Tolkien i pel·lícules mítiques com Willow, La Historia Interminable, Dentro del 

Laberinto o La princesa prometida. 

Por el poder de GraySkull... comencem! 

 

  



Del 5 al 10 de novembre 

De 9:30 a 13:30 h. i de 15:30 a 20:00 h., dissabte de 10:00 a 13:30 h. 

A la Biblioteca Carles Fages de Climent 

Plaça del Sol nº 11 | 17600 - Figueres (Girona) 

Exposició i mostra d'objectes d'Espasa i Bruixeria 

De la col·lecció personal de Martí Llesta 

Petita mostra d'objectes, originals de còmic i il·lustracions relacionats amb el gènere d'Espasa i 

Bruixeria. Es complementa amb una selecció del fons de la biblioteca disponible per lloguer. 

Activitat gratuïta | Aforament limitat 

------------------------- 

Divendres 9 de novembre 

De 16:00 a 21:00 h. 

A l'Espai Jove de l'Alt Empordà 

c/ Carrer Anicet de Pagès nº 2 | 17600 - Figueres (Girona) 

Sessions i demostracions de jocs de taula, jocs de rol i jocs de miniatures 

A càrrec d'Oci Ficció 

Demostracions i partides a jocs de taula, jocs de rol i jocs de miniatures relacionats amb la 

temàtica de les jornades Figueres Galàctica, Espasa i Bruixeria. 

Activitat gratuïta | Aforament limitat 

------------------------- 

Divendres 9 de novembre 

A partir de les 22:15 h. 

Al Cinema Las Vegas 

c/ Sant Pau nº 44 | 17600 - Figueres (Girona) 

Projecció de la 1era temporada de la webserie Crónicas Drakonianas 

A càrrec de la companyia Drakonia Produccions i Oci Ficció 

Amb la presencia de Cesc Martinell i Mireia Blasco, director i guionistes d'aquesta peça 

audiovisual medieval fantàstic realitzada a casa nostra. 

Sinopsis: La avanzadilla de Guideon, Caballero de la Orden del Dragón, recibe un ataque 

durante su misión de reconocimiento. Pronto, el joven capitán descubrirá que la emboscada 

tenía un oscuro propósito. Obligado por las circunstancias, Guideon deberá abandonar la 

Fortaleza del Dragón y adentrarse en las Tierras de Drakonia en una misión que cambiará su 

destino y el del mundo de Drakonia. 

Activitat gratuïta | Aforament limitat 

-------------------------  



Dissabte 10 de novembre 

De 10:00 a 20:00 h. 

Al Casino Menestral Figuerenc 

c/ Ample nº 17 | 17600 - Figueres (Girona) 

Jornades Figueres Galàctica + Fira de marxandatge 

A càrrec d'Oci Ficció i Casino Menestral Figuerenc 

Jornada plena de diverses activitats relacionades amb la temàtica de les jornades Figueres 

Galàctica, el gènere d'Espasa i Bruixeria: xerrades, exposicions, exhibicions, photocalls, artistes 

convidats, concurs de cosplay,... I en paral·lel, fira de marxandatge amb paradetes dedicades a 

la cultura friki on podràs trobar: literatura, còmic i manga, marxandatge, disfresses, joguines, 

roba, comissions i molt més. 

Durant tot el dia: 

> Mercat de marxandatge "friki" 

> Exposició de cartells de cinema d'Espasa i Bruixeria, a càrrec de l'Arxiu-Col·lecció de Lluis 

Benejam 

> Artist Corner, amb la presencia dels autors Blas Gallego i Jordi Bernet 

> Photocalls 

De 10:00 a 13:00 h.: 

> Punt de trobada i intercanvi de cartes "Fantasy Riders" 

> Jocs de Taula i Jocs de Rol 

De 11:30 a 12:30 h.: 

> Xerrada "Les armes a El Senyor dels Anells: de Narsil a Andúril", a càrrec de Oscar Neiras, de 

l'associació Smial de Lórien, delegació local a Barcelona de la Sociedad Tolkien Espanyola. 

De 17:00 a 18:00 h.: 

> Xerrada "La ciència a Jocs de Trons", a càrrec de Jordi Ojeda, professor de la Universitat de 

Barcelona. 

De 18:30 a 19:30 h.: 

> Xerrada "El món del doblatge", a càrrec de Nuria Mediavilla, actriu de doblatge. 

Activitat gratuïta | Aforament limitat 

------------------------- 

  



Diumenge 11 de novembre 

De 10:00 a 20:00 h. 

Al Casino Menestral Figuerenc 

c/ Ample nº 17 | 17600 - Figueres (Girona) 

Jornades Figueres Galàctica + Fira de marxandatge 

A càrrec d'Oci Ficció i Casino Menestral Figuerenc 

Jornada plena de diverses activitats relacionades amb la temàtica de les jornades Figueres 

Galàctica, el gènere d'Espasa i Bruixeria: xerrades, exposicions, exhibicions, photocalls, artistes 

convidats, concurs de cosplay,... I en paral·lel, fira de marxandatge amb paradetes dedicades a 

la cultura friki on podràs trobar: literatura, còmic i manga, marxandatge, disfresses, joguines, 

roba, comissions i molt més. 

Durant tot el dia: 

> Mercat de marxandatge "friki" 

> Exposició de cartells de cinema d'Espasa i Bruixeria, a càrrec de l'Arxiu-Col·lecció de Lluis 

Benejam 

> Artist Corner, amb la presencia dels autors Blas Gallego i Jordi Bernet 

> Photocalls 

De 10:00 a 13:00 h.: 

> Punt de trobada i intercanvi de cartes "Fantasy Riders" 

> Jocs de Taula i Jocs de Rol 

De 11:30 a 12:30 h.: 

> Xerrada "L'origen i les adaptacions de Conan el Bàrbar", a càrrec de Jordi Ojeda, professor de 

la Universitat de Barcelona. 

De 16:00 a 17:30 h.: 

> Concurs de Cosplay 

De 18:30 a 19:30 h.: 

> Xerrada "Aprendices de brujo: Espada y brujería en el cine y TV", a càrrec de l'autor Francisco 

Javier Millán. 

A les 20:00 h.: 

> Cloenda de las jornades 

Activitat gratuïta | Aforament limitat 

------------------------- 


