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EL MANGA BARCELONA TORNA AL 110%!

El Manga Barcelona torna el 2022 amb més força que mai, amb noves dates i estrenant una nova seu que permet que l’esdeveniment
segueixi creixent.

Després de gairebé 10 anys a Fira de Barcelona Montjuïc, el Manga Barcelona es trasllada a les instal·lacions de Fira de Barcelona Gran Via,
un canvi que suposa una nova etapa per a aquest esdeveniment. Des de fa mesos és habitual trobar notícies sobre l’explosió de ventes i el
creixement de la base de lectores i lectors de manga, i és per això que el canvi no podia arribar en un millor moment. El Manga Barcelona
tindrà més espai i unes instal·lacions més adequades als temps actuals, que permetrà mantenir les propostes que s’han dut a terme fins ara
i ampliar una mica més el ventall de possibilitats. El canvi d’ubicació suposa també un canvi de dates, així doncs, deixem enrere l’1 de
novembre com a data pivot, per anar cap al pont de desembre: aquesta 28ª edició del Manga Barcelona es celebrarà del 8 a l’11 de
desembre.

Els tres palaus de Fira de Barcelona Gran Via s’ompliran d’otakus disposats a celebrar una de les cites indispensables de l’any. Allà es
trobaran una nova distribució d’espais, però amb moltes coses conegudes. L’àmplia activitat cultural es repartirà en diferents llocs,
destacant les sales d’actes amb les seves propostes de conferències, taules rodones i trobades amb autors/es. Amb la novetat que, aquest
any, les presentacions passen a una sala que estarà més a prop dels estands de les mateixes editorials, i que té prou capacitat per acollir
tots aquells que tenen grans expectatives amb els anuncis de les noves llicències. El nou espai no compta amb l’Auditori habitual, però la
organització reconvertirà una sala d’actes en sala de cinema (amb butaques de cine incloses) per a seguir gaudint de la millor selecció
d’anime i pel·lícules japoneses, de mans dels programadors de Cine Asia. Com és habitual, algunes d’aquestes projeccions entren a concurs
per a guanyar el Premi Auditori Manga Barcelona.



EL MANGA BARCELONA TORNA AL 110%!

El cartell del 28 Manga Barcelona és obra de l’autora Sara Lozoya, que ens transporta a un festival japonès des d’on els personatges plens
de vida i alegria van cap al Manga Barcelona.

Tornen també els Premis Manga Barcelona, que volen premiar les millors novetats en manga i anime que s’han publicat i estrenat entre l’1
de setembre de 2021 i el 31 d’agost de 2022. A partir de setembre començarà la fase de votacions. La competició i la victòria són
conceptes molt manga, així que seguim endavant també amb tots els nostres concursos, la majoria dels quals es celebraran dalt del nou
Gran Escenari, que ja no es trobarà a mercè dels elements; després de molts anys a l’exterior, ara es trobarà dins d’un dels palaus. Per
començar tenim un gran i esperat retorn, el del concurs de cosplay més internacional: el World Cosplay Summit. Al Manga Barcelona es
decidirà qui representarà Espanya en aquest gran concurs que després d’uns anys d’absència torna a Nagoya, Japó. I a Barcelona tornen
alguns concursos que ja són habituals i d’altres que es consoliden. Així doncs, tornarem a tenir l’ECG (European Cosplay Gathering), la
Cosplay Parade, el K-Pop Assault, l’Idol Contest Shine bright like an idol, el Just Sing!, i també el nostre Otaquiz de coneixements de manga i
anime.

La passada edició, encara marcada per les restriccions, va fer que alguns espais quedessin una mica més reduïts o desapareguts. Però la
nostra Japan Experience torna aquest 2022 amb forces renovades. A la Nihongo Experience, comandada per Espai Daruma, podreu
començar a introduir-vos en el món de l’aprenentatge del japonès.



EL MANGA BARCELONA TORNA AL 110%!

Un clàssic també del Manga Barcelona és la zona Manga Sport, on podeu posar-vos a suar una mica amb les diferents propostes
esportives que hi tindrem. I com que el manga i l’esport sempre han tingut lligams molt íntims, la zona estarà adornada amb
l’exposició Expokon, que farà un repàs a la relació que existeix entre diferents disciplines esportives i el manga, repassant alguns dels títols
més actuals i alguns clàssics que s’han publicat a casa nostra.

Si l’esport us fa venir gana, els tallers de gastronomia de Nihon Ryori dirigits per Roger Ortuño (comerjapones.com) també tornen, i
aquesta vegada amb una exposició sota el braç amb el títol Itadakimanga. Un recorregut en clau manganime per alguns dels plats
japonesos que més habitualment trobem en les nostres lectures o visionats de manga i anime. Si ja esteu salivant, recordeu que tenim una
secció de restaurants amb una gran oferta japonesa, que es complementa amb els food trucks que trobareu en un dels espais a l’aire lliure
de la Fira.

Manga Kids torna per oferir un espai per als visitants més joves. Com és habitual hi trobareu la nostra Mangateca, on els infants poden
seure una estona i relaxar-se llegint alguns dels títols que posarem a la seva disposició. Allà també hi tindrem algunes sessions de
“contamanga”, per explicar històries als més petits. Per als més creatius, hi haurà també el clàssic Taller de Manga, el Manga Xapa, on
podreu convertir els vostres dibuixos en insígnies metàl·liques que podeu lluir a qualsevol lloc i Manga Play, amb un munt de propostes al
voltant de la llengua i la cultura japonesa.

Queden moltes activitats, espais, convidats i moltes més coses per anunciar. En els propers mesos ho anirem fent a través de les nostres
xarxes socials. Les entrades es posaran a la venda a finals de juliol.



SARA LOZOYA, AUTORA DEL CARTELL

Sara Lozoya va néixer a 1996 el Madrid. Des que té ús de raó sempre ha estat dibuixant, ja sigui en
quaderns, llenços o taules a l’escola. Tot i així, malgrat tenir clar que volia dedicar-se al món de la
il·lustració, mai ha fet classes d'art. De fet, ha estat una noia de ciències fins i tot a la universitat on va
estudiar Disseny i Desenvolupament de Videojocs.

Tot el que sap d'art ho ha anat aprenent de manera autodidacta posant-se reptes per a millorar a poc a
poc fins aconseguir que allò que era un hobby es transformés en la seva feina professional.

Avui dia, com que no para quieta, la Sara treballa en dos sectors relacionats amb l'art: el de l'animació i
el de la il·lustració. D'una banda, treballa com a fondista i artista de color key a Sunshine Animation
Studio on ha participat en els trailers animats de videojocs com ara Blasphemous, CrisTales o TemTem.
D'altra banda, com a il·lustradora ha col·laborat amb diferents editorials il·lustrant tot tipus de llibres
juvenils com Escuela de Villanos (de Marta Álvarez), Ana de las Tejas Verdes (de Lucy Maud
Montgomery), la saga de Los Turboskaters (de César Fernández, Casandra i Bárbara Balbás) o El
Retorno a la Isla Blanca (de Laura Gallego), entre altres. A part, és autora de Flashlight, un manga BL
que actualment es publica a la revista Planeta Manga.
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L’entrada del Manga Barcelona és l’entrada a un munt d’activitats, tantes que és impossible participar en totes elles!

Les sales d'actes s’ompliran de nou de conferències, taules rodones i trobades amb autors/es. La novetat d’aquest any és que les
presentacions editorials es faran en una sala més propera a les mateixes editorials.

L'espai Manga Sport està ple de propostes per a gaudir de l'esport, a més de la secció Budo Experience, on hi haurà demostracions i tallers
de diferents disciplines d'arts marcials japoneses.

El Gran Escenari, després de molts anys a l’aire lliure, torna a l’interior del recinte, però manté la seva programació amb concursos de
cosplay, karaoke i idols, entre d’altres propostes.

El Dance Stage animarà al públic principalment amb coreografies i cançons de K-Pop.

Al Japan Experience els visitants tenen l'oportunitat de gaudir de tallers que inclouen les bases de l'idioma japonès, parlat i escrit, però
també hi ha espai per a les manualitats japoneses.

I en aquesta edició tornen el Mini-Stage i el Bunka Stage, amb propostes musicals i culturals per a tots els gustos.

QUÈ PUC FER AL MANGA BARCELONA?



Per aquesta nova edició del Manga Barcelona, estrenem dues exposicions que han d’acompanyar dos dels nostres
espais d’activitats.

EXPOKON
A la secció dedicada als esports, una sèrie de tòtems guarnits amb alguns dels personatges més populars dels mangues
esportius, ens introduiran en la cultura japonesa de l’esport, amb històries de superació i amistat. Hi trobarem
representats alguns dels esports que podem trobar en els mangues que es publiquen a casa nostra. Si després us venen
ganes de practicar-ne algun, tindreu la possibilitat a la zona Manga Sport.

ITADAKIMANGA
La secció gastronòmica també tindrà una exposició que parlarà d’alguns dels plats més populars que podem trobar als
mangues, des del ramen fins a l’okonomiyaki, passant pels dorayakis o els mochis. Una exposició que farà venir gana, i
que podeu complementar amb les activitats de la secció Nihon Ryori i els restaurants de gastronomia japonesa que
trobareu al recinte.

EXPOSICIONS



Amb aquesta zona, el 28 Manga Barcelona dedica un espai pensat per a nens d'entre 5 i 12 anys. Una àrea que
incentivi als nens a la lectura i al mateix temps els diverteixi. D'aquesta manera, acostem el manga a una nova
generació de lectors i promocionem la lectura entre els més petits.

Aquest espai comptarà amb diferents àrees com el Taller Manga, on podran crear els seus propis mangues;
Mangaplay, dedicat a les manualitats, un espai dedicat als esports; Manga Pintacaras, un espai on podràs pintar-te
la cara del personatge que més t'agradi o la Mangateca.



MANGA PLAY
Quantitat d'activitats i tallers podràs realitzar al MANGA PLAY! Aprèn a escriure el teu nom en japonès i coneix les nocions bàsiques
d'aquesta meravellosa llengua. Posa en pràctica les teves millors habilitats participant en els tallers de manga, origami, koinobori…

MANGA PINTACARAS
Un espai on podràs pintar-te la cara del personatge que més t'agradi.

MANGATECA
Un espai de lectura per a descobrir el manga i on tindrem contacontes que explicaran i llegiran mangues als nens.

MANGA XAPA
Crea el teu manga xapa! Els nens podran dibuixar i pintar el que més desitgin per a després fer realitat la seva manga xapa
personalitzada. Cada nen-artista tindrà la seva creació pròpia i única!



Desenfunda els chopsticks, escalfa els fogons i treu el cuiner que portes dins. Prepara't per a conèixer (i
provar) els secrets de la cuina més popular del Manga Barcelona: la japonesa. Roger Ortuño, director de
Comerjapones.com i autor de OISHII, diccionari il·lustrat de gastronomia japonesa, ha coordinat els
tallers i showcookings de Nihon Ryori que faran que el teu estómac es traslladi al Japó més exquisit
(gastronòmicament parlant). Itadakimasu!

Si us quedeu amb gana, recordeu que tenim tota una secció de restaurants japonesos, així com els food
trucks a l’aire lliure.

NIHON RYORI: 
NO ET QUEDARÀS AMB GANA



Sssssh! La sala on la xerinola de la resta de palaus es converteix en silenci i emoció davant la pantalla gran
de l'Auditori Manga. Continuem apostant fort per l'animació i el cinema japonès (sempre en VO amb
subtítols), i el nostre Auditori s'està convertint ja en punt de trobada per als otaku més cinèfils.

Prepareu-vos per algunes propostes ben potents i originals!

I recordeu que està en joc el Premi Auditori Manga Barcelona, on podreu votar per la vostra pel·lícula
preferida!

APAGUEU ELS MÒBILS, AIXÒ ES UN CINEMA!



Com és habitual, l’Escola Joso torna a col·laborar amb el Manga Barcelona per ajudar a tothom que aspiri
a convertir-se en mangaka.

Tot tipus de tallers i classes magistrals o pràctiques, que us acostaran cada cop més al somni!

A TRIOMFAR DIBUIXANT!



QUE GUANYI EL MILLOR!: CONCURSOS

WCS: World Cosplay Summit
Tornen al Manga Barcelona les preseleccions 
als teus concursos internacionals de cosplay 
preferits! FICOMIC organitza la Preliminar 
Espanyola del World Cosplay Summit
2022 (WCS).

La parella guanyadora viatjarà al Japó per 
representar Espanya al torneig de cosplay 
internacional més important del moment. 
Aviat anunciarem la data de preinscripció.  



QUE GUANYI EL MILLOR!: CONCURSOS

ECG: European Cosplay Gathering

FICOMIC organitza la Preliminar Espanyola de l'European
Cosplay Gathering 2022 (ECG). L’ECG és el torneig de 
cosplay europeu més important del moment. Se celebra 
cada a any a la Japan Expo, l’esdeveniment manganime
més gran d’Europa.

Un equip (2-3 integrants) y un cosplayer solista 
representaran Espanya en aquest particular Eurovisió de 
cosplay. Aviat anunciarem la data de preinscripció.  



QUE GUANYI EL MILLOR!: CONCURSOS

COSPLAY PARADE
La COSPLAY PARADE torna a l'escenari del Manga Barcelona. En aquesta passarel·la no es requereixen
actuacions, simplement estil a l'hora de desfilar. Es premiarà l'elaboració dels vestits destacant les
millors armadures, perruques, caracteritzacions. Now sissy that walk✨!



QUE GUANYI EL MILLOR!: CONCURSOS

K-POP ASSAULT: Wow, dancetastic baby 2022
Manga Barcelona i Vice2Dance organitzen la
quarta edició de el K-POP ASSAULT: Wow,
dancetastic baby 2022, en el marc del 28 Manga
Barcelona. Aquí es podran veure les millors
coreografies al so dels grans èxits del K-Pop, J-
Pop, entre altres.



QUE GUANYI EL MILLOR!: CONCURSOS

IDOL CONTEST: Shine bright like an idol

Les i els aspirants a idols tornaran a
brillar al nostre escenari, ja que torna
l’IDOL CONTEST: Shine bright like an
idol! Manga Barcelona organitza la
quarta edició de l’IDOL CONTEST: Shine
bright like an idol 2022, en el marc del
28 Manga Barcelona.



QUE GUANYI EL MILLOR!: CONCURSOS

JUST SING!
Manga Barcelona organitza enguany
la segona edició del concurs de
Karaoke: Just sing! Please don’t stop
the music...



QUE GUANYI EL MILLOR!: CONCURSOS

OTAQUIZ
S'ha convertit ja en tradició buscar qui serà la
reina o el rei del Manga Barcelona: la otaqueen o
l’otaking! Per a aconseguir coronar-se cal
demostrar un ampli coneixement de la cultura
manga i anime, així com de la pròpia història del
Manga Barcelona. Tot el públic pot participar,
però només els tres que més coneixements
demostrin podran pujar a l'escenari i participar
en la gran final.



I AQUÍ, AQUELLS QUE ENS RECOLZEN: ¡domo arigato!



ENTRADES

Entrada general: 14€
L'entrada es podrà adquirir a través de la web www.mangabarcelona.com. L'entrada serà vàlida únicament per a una persona i un dia.

Entrada Descompte: 12€
Els titulars del Carnet Jove i FANOC poden adquirir la seva entrada al preu de 12€. L'entrada es podrà adquirir a través de la web
www.mangabarcelona.com. L'entrada serà vàlida únicament per a una persona i per a un dels dies de celebració del Manga Barcelona.
Aquesta promoció no és acumulable a altres descomptes.

Abonament 4 dies: 46€
L'abonament per als quatre dies del 28 Manga Barcelona es podrà adquirir a través de la web www.mangabarcelona.com.
Aquesta promoció no és acumulable a altres descomptes.

Accés gratuït per a menors de 3 anys (nascuts a partir del 12 de desembre de 2019), acompanyats d'un adult amb entrada. Una vegada
arribis al recinte amb la teva entrada hauràs de demanar la del menor a la zona d'accés. L'organització es reserva el dret de sol·licitar DNI
o llibre de família per a acreditar l'edat del menor.

http://www.mangabarcelona.com/
http://www.mangabarcelona.com/
http://www.mangabarcelona.com/


INFORMACIÓ GENERAL

El 28 Manga Barcelona tindrà lloc als Pavellons 4, 6 i 7 de Fira de Barcelona Gran Via. L'entrada al recinte per als
visitants serà per la Porta 4, Carrer de la Botànica, 64 a L'Hospitalet de Llobregat.

El recinte del certamen compta amb aproximadament 82.000 m².

HORARIS
De dijous 8 de desembre a diumenge 11 de desembre: de 10h a 20 h.
No hi ha taquilles presencials, la venda d'entrades es farà exclusivament online al nostre web:
www.mangabarcelona.com

L'entrada és vàlida sols per al dia que s'indica en aquesta.
L'entrada al 28 Manga Barcelona serà d'un sol accés. Una vegada s'hagi sortit del recinte no es podrà tornar a entrar a
excepció de les persones acreditades (expositors, premsa, autors, participants a concursos...).

L'organització podrà fer els canvis en la programació i ubicació d'activitats dins del recinte que consideri necessàries
per a un millor funcionament del certamen.

http://www.mangabarcelona.com


INFORMACIÓ GENERAL
INFORMACIÓ GENERAL: MOBILITAT 

L9 Sud de TMB
Estacions “Fira” i “Europa / Fira”
L10 Sud de TMB
Estació “Foc”

Autobús
Línies H12, V1, 46, 65 i 79 de TMB
Mes informació: http://www.tmb.cat/

Ferrocarrils Generalitat de Catalunya (FGC)
Línies L8, S3, S4, S8, S9, R5, R50, R6 i R60 (Estació “Europa/Fira”)
Més informació: http://www.fgc.cat/

Més informació: www.ambmobilitat.cat

http://www.tmb.cat/ca/home
http://www.fgc.cat/
http://www.ambmobilitat.cat/


ESTIGUEU ATENTS A LES NOSTRES XARXES 
SOCIALS PER A FUTURS ANUNCIS


