La novena edició de l’Splash Festival del Còmic de la Comunitat Valenciana torna
els pròxims 18, 19 i 20 de novembre; unes dates que ja vam estrenar l’any passat.
A més de tota la info que exposem en aquest programa de mà i que pots ampliar
a la nostra web, vos informem que com a novetat, el diumenge 20 de novembre
ampliem l’horari incloent la vesprada. Aquest any l’autora de l’emblemàtic
cartell Splash és la jove aragonesa Laura Rubio.
Si ja coneixes l’Splash, sabràs com és la nostra essència, però si no, cal saber que
és un festival del còmic al noranta per cent, però també de l’art en general. A
més de comptar amb bona part de les més prestigioses editorials nacionals i
valencianes, i de més d’una quarantena d’autores i autors que ens visiten amb els
seus grans treballs, l’Splash ofereix cinema –amb pel·lícules per a adults, juvenils
i documentals-, música en directe i exposicions. Precisament d’això últim,
permeteu-nos que us desglossem les quatre exposicions d’enguany. Tindrem
una expo dedicada a una de les novel·les gràfiques de l’any, Diez mil elefantes amb
originals de Nzé Esono Ebalé i l’autor valencià Pere Ortín. L’expo d’humor serà a
càrrec del Premi Humor Gràfic d’enguany, l’autor Riki Blanco, amb reproduccions
de qualitat en format gran. Finalment, hem volgut homenatjar dos grans autors
desapareguts recentment: Leopoldo Sánchez, amb una selecció de treballs triats
pel seu fill i el nostre gran amic Jordi Coll, i l’expo col·lectiva d’amor pur a Miguel
Gallardo, la divertida Profesor X-Gallard.
Tres dies que són una festa del còmic, una xicoteta però sucosa llibreria
d’Alexandria a la disposició del públic, amb activitats per a totes les edats.

www.splashsagunt.es
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Benvinguts a l’Splash 2022!
1

AUTORS I AUTORES

HERMANN – JAN – LAURA RUBIO- RIKI BLANCO
JAVIER OLIVARES – NADAR – JORGE CARRIÓN
PERE ORTÍN – MEIK – EL FLORES – NURIA TAMARIT
MANUEL GRANELL – JORDI PEIDRO
PEPE GÁLVEZ – CARLA BERROCAL –
PEDRO CIFUENTES – SEBAS MARTÍN – ILU ROS
JAVIER MARQUINA – OLGA CARMONA
JUANARETE JUAN – MONTSE MAZORRIAGA
ROBERTO MOROTE – LUIS ORÚS
CRISTINA DURÁN – MIGUEL ANGEL GINER
SENTO LLOBELL – PACO HÉRNANDEZ
GEMA OVER – CARLOS XCAR – DANIEL TOMÁS
PEPA PARDO – NACHO GOLFE
JOSÉ FONOLLOSA – MR. ED – LAURA PÉREZ
ARNAU LÓPEZ – PACO ZARCO – JORDI BAYARRI
ARTIST ALLEY: CHRIS STYGRYT – SERGIO BLEDA
EDICIONS ANÒNIMES – SUEDE KENTO
TAMARA GARCÍA
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STANDS
Les editorials, llibreries i fanzines
que exposen el seu material són:
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LA CÚPULA – ASTIBERRI – NORMA – GRAFITO
CASCABORRA – G.P. – UNRATED
A.C. MALAVIDA – DESFILADERO – ALETA
PONENT MON – GREYHSKULL – GARBUIX
TOKYO SHOP – FANDOGAMIA
LIBROS FUGITIVOS – CÓSMICA –
LETRABLANKA – LLIBRERÍA BARTLEBY
PENGUIN RANDOM HOUSE – SOMNIS DE PAPER
ANDANA GRÀFICA – COMICS DE COLECCIÓN
ANILLO DE SIRIO – AUTSAIDER – REY MONO
LLIBRERÍA BANGARANG – HARPERCOLLINS
IBÉRICA – UNDERBRAIN CÓMICS
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Premis Splash

Premis Splash

Premi “Millor àlbum nacional” 2021:
Warburg & Beach de Jorge Carrión i
Javier Olivares
(Salamandra Graphic, 2021)

ges en el temps que els va tocar viure. Aquesta història
acordió ressalta el valor del còmic no sols com a mitjà i
forma, sinó també com a objecte cultural. L’escriptor Jorge
Carrión i el dibuixant Javier Olivares signen amb Warburg
& Beach (Salamandra Graphic, 2021) una col·laboració ben
ordida; un singular treball sobre uns personatges extraordinaris que ho van canviar tot. Una obra que reivindica
la importància tant dels centres culturals que alberguen
llibres com d’aquests mateixos.

Premis Splash
Dissabte 19 a les 20:00 h.
La vida de Sylvia Beach –fundadora de la llibreria Shakespeare & Company en París– i de Aby Warburg –historiador i creador de la biblioteca amb el seu nom, així
com l’Atles Mnemosyne– situen el centre del relat d’una
obra tan innovadora com ho van ser els seus personat-
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Premis Splash

Premis Splash

Premi “Millor àlbum internacional” 2021:
Los grandes espacios de Catherine Meurisse
(Impedimenta, 2021)

records familiars que orbiten sobre aspectes botànics,
literaris, històrics i ecològics, entre altres. Elements que
han conformat l’esperit i l’intel·lecte de l’autora. Tot això
sense perdre l’humor àcid aprés en la revista Charlie
Hebdo. Un retorn al passat amb la ment posada en el
present, un meritori exercici autobiogràfic que fuig dels
tòpics més evidents fent-nos veure que l’art, la cultura i la
bellesa no es troben únicament en museus i ciutats, sinó
també en els racons més inhòspits de la meravella rural.
Los grandes espacios parla des de la nostàlgia de moltes
coses que realment valen la pena en això de viure.
Traducció: Rubén Martín Giráldez

Premis Splash
Dissabte 19 a les 20:00 h.
L’autora francesa Catherine Meurisse, que ja va narrar
el seu abisme personal en La Levedad (Impedimenta,
2019), ens proposa el seu cànon de la bellesa en l’obra
Los grandes espacios (Impedimenta, 2021). Un àlbum que
ens trasllada a la infantesa de Catherine en el camp, els
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Premis Splash

Premis Splash

Premi “Entendre el present” 2021:
Todo bajo el sol d’Ana Penyas
(Salamandra Graphic, 2021)

seu territori, amb l’acció/inacció que sempre actua com
a vergonya/desvergonyiment de la gent i, sobretot, dels
seus líders polítics. I sobretot explica un model socioeconòmic d’excessos turístics, moments de festa en els
quals la mediterraneïtat cedeix el seu espai al neoliberal,
una transformació en la qual no sembla que hi haja tornada arrere. Penyas ens va sorprendre en 2017 amb Estamos
todas bien (Salamandra Graphic), el retrat d’una època a
través de les històries de les seues àvies. Aquesta vegada,
la seua investigació va més enllà i mostra l’evolució tant
de l’orografia llevantina del nostre país, com de la seua
societat. Entenent el passat, per a explicar el present.

Premis Splash
Dissabte 19 a les 20:00 h.
La ficció i l’assaig gràfic es donen la mà en aquest
excel·lent treball d’Ana Penyas anomenat Todo bajo el
sol (Salamandra Graphic, 2021). L’autora reconstrueix
el relat col·lectiu d’un parell de generacions. Els seus
camins en relació a la transformació del seu entorn, del
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Premis Splash

Premis Splash

Premi “Una vida de vinyetes”:
Jan

visió de l’Edat Mitjana amb Don Talarico, que actualment
publica Amaníaco Ediciones. Però la seua nòmina de
personatges i publicacions en revistes infantils i juvenils
és quasi inabastable. Servisquen com a exemple els seus
personatges Sicodelic Hood (paròdia de Robin Hood), El
pirata Caracrimen, Drácula, Don Joan Poca, Trok Trok,
Cab Halloloco i la recuperació de Pulgarcito com a personatge per a la capçalera de mateix títol. Jan ha tocat tots
els gèneres (ciència-ficció, oest, històric,…) i els ha dotats
del seu inconfusible humor en forma de gag i d’un estil
gràfic que és impossible no reconéixer a primera vista. Un
autor, i moltes obres, que no sols van marcar i marquen
època sinó també moltes vides lectores.

Premis Splash
Dissabte 19 a les 20:00 h.
Jan és un dels clàssics indiscutibles del món del còmic
nacional. Va desenvolupar la professió d’animació a
Cuba durant els anys seixanta. Superlópez, la paròdia
de Superman creada en 1973, es troba entre els còmics
més llegits i populars del nostre país, un personatge
que acaba de jubilar fa poc. Encara que és un autor
recordat per aquest personatge, Jan ha oferit la seua
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Premis Splash

Premis Splash

Premi “Sento Llobell talent jove”:
Laura Rubio

Premis Splash
Dissabte 19 a les 20:00 h.
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Premi “Mass Media”:
Paco Hernández

Premis Splash
Dissabte 19 a les 20:00 h.

Laura Rubio (Saragossa, 1995), és graduada en Belles Arts

Paco Hernández s’ha convertit, a més de ser un gran

per la Universitat de Saragossa (2017). L’any 2015 va ser

guionista, en un dels divulgadors de còmic més potents

publicada la seua primera obra (Zilia Quebrantahuesos,

del panorama nacional gràcies a l’èxit indiscutible dels

GP Edicions). Ha obtingut diversos premis, entre ells el

seus vídeos en plataformes digitals. En ells, desgrana

de Millor Obra aragonesa del Saló del Còmic de Saragos-

obres, autors de còmic, manga i superherois, d’una ma-

sa (2017, amb el còmic Queronea) o Millor dibuix aragonés

nera didàctica davant una imponent legió de subscrip-

(2021, amb el seu tercer còmic Zilia Quebrantahuesos, el

tors que no fa més que créixer dia a dia. L’Splash premia

fin del invierno), també al Saló del Còmic de Saragossa. Ha

l’esforç, les hores de preparació i edició, la investigació

fet diversos treballs d’il·lustració, incloent cartells com

i conseqüent traducció de dades per a un públic no

el de la Fira del Llibre de Terol (2018) el Saló del Còmic de

sempre aficionat als còmics. És a dir, el festival premia la

Saragossa (2019) i el propi cartell de l’Splash (2022).

força del seu treball i el seu amor cap al còmic.
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Premis Splash

Premis Splash

Premi “Divulgació còmic”:
Óscar Gual Boronat

de València, tesi que després es convertiria en l’assaig
Viñetas de posguerra. Los cómics como fuente de estudio de
la historia (Publicacions Universitat de València, 2013). Per
desgràcia, el doctor Gual va morir el mes de juny passat
deixant una profunda petjada tant en la divulgació del
món del còmic, com en aquelles persones que alguna
vegada el van conéixer.

Premis Splash
Dissabte 19 a les 20:00 h.
Investigador valencià, doctor en Història Contemporània per la Universitat de València, els seus últims anys va
estar vinculat professionalment a l’Institut Municipal
d’Arxius i Biblioteques de Gandia. Va col·laborar amb
innombrables publicacions sobre còmic de distribució
nacional com Volumen, La guia del còmic o Mondo Sonoro,
amb els mitjans locals Gandia TV o Punto Radio i amb
publicacions digitals sobre historieta com Tebeosfera
o CuCo (Cuadernos de Cómic). Va ser el primer historiador a escriure una tesi sobre còmic en la Universitat
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Premis Splash

Premis Splash

Premi “Humor gràfic”:
Riki Blanco

Premis Splash
Dissabte 19 a les 20:00 h.
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Premi “Millor guió”:
El mecanismo de Gabi Beltrán,
amb dibuixos d’Àngel Trigo
(Astiberri, 2021)

Premis Splash
Dissabte 19 a les 20:00 h.

Riki Blanco (Barcelona, 1978) treballa com a il·lustrador

El mallorquí Gabi Beltrán ens proposa amb El mecanismo

col·laborant amb nombrosos mitjans nacionals, com El

(Astiberri, 2021) un tour de force entre els dos personatges

País, on ocupa un espai destacat d’humor gràfic satíric.

que acaparen el relat: un escriptor especialitzat en autors

També publica en mitjans internacionals, com New

literaris que rastreja a un autor desaparegut fa anys i un

Yorker o Liberation. La recopilació d’aquest material

ancià que viu apartat del mundanal soroll en un xalet

pot llegir-se en La poesía que nos merecemos (Reservoir

de l’interior de Mallorca. Mantindre una relativa tensió

Books, 2021), prova del seu talent en aquest camp. Ha

entre tots dos i armar un cos de diàlegs tan suggeridor és

publicat una vintena de llibres i també es dedica a la

el desafiament principal d’aquest còmic; El de Salamanca,

publicitat, l’animació o la pintura. Al festival Splash li

Ángel Trigo, que debuta com a dibuixant de còmics amb

dediquem una exposició, on podrem veure ampliat el

aquest treball, plasma amb encert tots els camins que

seu excel·lent treball gràfic, marca de la casa.

proposa Gabi, arredonint un àlbum de múltiples lectures.
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Gala entrega Premis Splash

Exposició

Dissabte 19 de novembre a les 20:00 h.
La Gala de Premis Splash del dissabte 19 a la vesprada és un altre dels esdeveniments de cada edició. Comptarem amb la presència dels guardonats. Gala

Profesor X-Gallard

presentada per la divulgadora Iria Ros.
* Invitació a Notikumi.es

Jurat format per:
Cristina Durán (autora)
Miguel Ángel Giner (autor)
Sento Llobell (autor)
Álvaro Pons
(divulgador/Càtedra del Còmic UV)

Exposició
Del 18 de novembre
al 18 de desembre
Sala Aulari, Casal Jove.

Miguel Ángel Martín
(director tècnic de Splash,
coordinador Àrea de Joventut de
l’Ajuntament de Sagunt)

L’Splash rendeix un doble homenatge a Miguel Gallardo

Guillermo Sampedro
(regidor de Joventut de
l’Ajuntament de Sagunt)

seus llibres.

Fran García
(director de continguts Splash)

en aquesta edició. D’una banda, l’afectuós record que
l’organització i l’autora del cartell d’aquesta edició, Laura
Rubio, hem introduït en aquest, amb la coberta d’un dels
D’altra banda, l’homenatge meravellós que els seus amics
i amigues li van fer a manera de “còmic”. Entre altres
han participat: Cristina Durán i Miguel Ángel Giner,
Calpurnio, Paco Roca, Flavita Banana o Sento Llobell.
Una impressió en gran qualitat d’un artista inoblidable,
sempre en el nostre present.
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Exposició

Exposició

Diez mil elefantes

En 1944, sota mandat franquista, un equip de fotògrafs i
cineastes va viatjar a Guinea per a retratar la vida colonial
d’aquella insòlita Espanya Negra en el cor d’Àfrica. Un
d’aqueixos “caçadors d’imatges” va ser Manuel Hernández-Sanjuán, qui després de dos anys en el lloc va acumular
un arxiu colossal, hui ja oblidat. La història de la seua expedició es recupera en aquesta novel·la gràfica, narrada per
Ngono Mbá, un dels portadors que va participar en l’estrany
viatge que havia de “documentar” les veritats inventades
d’aquell règim: aquella memòria no memoritzada que

Exposició
Del 18 de novembre
al 22 de desembre
Sala exposicions,
Casal Jove, de 9:00 a 21:00 h.

continua sent hui el passat colonial espanyol.

L’Splash exposa els originals de Diez mil elefantes, l’extraordinària novel·la gràfica de Pere Ortín i Nzé Esono
Ebalé publicada per Reservoir Books sobre el passat
colonial espanyol a Guinea Equatorial.
“Un artista espanyol i un artista guineà uneixen els seus
arts per a narrar una història real amb les eines de la
imaginació i de la crítica. El resultat és una novel·la gràfica
fascinant que ens enfronta al nostre passat colonial i ens
enamora amb la seua intel·ligència i amb la seua bellesa”,
Jorge Carrión.
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Exposició

Homenatge

Riki Blanco

Exposició
De l’11 de novembre al 31 de desembre
Sala d’actes, Casal Jove, de 9:00 a 21:00 h.
L’Splash presenta una mostra de les vinyetes de Riki
Blanco, artista guardonat amb el Premi Humor Gràfic en

24

Homenatge a
Leopoldo Sánchez

Exposició
Del 18 de novembre al 18 de desembre
Sala d’actes, Casal Jove, de 10:30 a 21:00 h.

la present edició del festival.

L’Splash, en col·laboració amb el fill de Leopoldo Sánchez,

La recopilació d’aquest material pot llegir-se en La

li dedica una “mirada retrospectiva” al conjunt de la seua

poesía que nos merecemos (Reservoir Books, 2021), prova

obra en una sèrie de reproduccions a gran qualitat com a

del seu talent en aquest camp. L’Splash li dedica una

historietista, il·lustrador, pintor portadista i publicista.

exposició amb algunes de les seues vinyetes d’humor, on

Una recopilació amb muntatge i coordinació de Jordi Coll

podrem veure ampliat el seu excel·lent treball gràfic.

i selecció de Leopoldo Sánchez fill.
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Actuació

Actuació

On és la festa?

Espectacle
Divendres 18 a les 22:00 h.
Sala d’actes, Casal Jove

Prímital Prime

Espectacle
Dissabte 19 a les 23:00 h.
Sala d’actes, Casal Jove

Un espectacle de stand-up bilingüe a càrrec de Charlie Pee,

Una nova plataforma de contingut en línia està a punt d’eixir

Ignasi Taltavull i Adri Romeo. Els tres còmics de Barcelona

al mercat. Els llumeneres de màrqueting contracten un

explicaran les seves vivències després d’un dels anys més

quartet vocal delirant com a mestres de cerimònies en la pre-

bojos que hem viscut.

sentació oficial de la plataforma. Què podria eixir malament?

Durada: 1h 15 minuts - Recomanat +18 anys

Arriba Prímital Prime, un còctel absurd de música, humor

* Entrada amb invitació a Notikumi.es

i fantaciència. La màgia de l’impredictible enfront de la
dictadura dels algorismes.
Durada: 90 minuts - Apte per a tots els públics
* Entrada amb invitació a Notikumi.es
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Cinema

Cinema

Carceller. El hombre que
murió dos veces.

Documental
Divendres 18, 19:00 h.
Sala Aulari, Casal Jove

Flee

Cinema adults
Dissabte 19, 19:00 h.
Sala Aulari, Casal Jove

Direcció: Ricardo Macián

Un refugiat afganés resident a Dinamarca accepta contar la

El documental descobreix la història de Vicente Miguel

seua història personal amb la condició que no es revele la

Carceller, un editor compromés amb la llibertat, que amb

seua identitat. Per a aconseguir tal propòsit, el director va

el seu setmanari La Traca va connectar amb el poble pla i

decidir emprar un estil d’animació que no sols protegia el

va mantindre un pols amb el poder des de 1909 fins a 1939,

protagonista, sinó que potenciava la seua història.

arribant a tindre una tirada de mig milió d’exemplars

Dirigida per Jonas Poher Rasmussen, aquesta pel·lícula

setmanals. Un hedonista, festiu i transgressor que, amb

d’animació documental danesa és un extraordinari docu-

els seus articles i feridores vinyetes contra l’església, el

ment sobre un cas real i una de les millors pel·lícules de

rei i generals feixistes com Franco i Queipo de Llano, va

l’any 2021.

convertir el seu èxit en destí.
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Cinema

Xarrades

Aquest any tindrem xarrades col·lectives sobre temes diversos relacionats amb
el còmic, la il·lustració i la història.

Steamboy
Divendres 18
17:30 a 18:00 h. Presentació del Joc de taula Capgirant Sagunt de la T a la S amb
els seus creadors: Miquel Platero, Teresa Cebrián i Albert Llueca. Presenta Maria
Josep Soriano. Sala d’actes.
18:00 a 18:30 h. María García Gil ens presenta Patografía gráficas y educación para
la salud: un cómic sobre las resistencias bacterianas. Sala d’actes.
18:40 a 19:10 h. Manolo Quintanilla ens presenta la Campanya contra l’assetjament
escolar a través de tres vídeos de superherois i superheroïnes. Sala d’actes.
Matinal cinema infantil
Dissabte 19, 11:30 h.
Sala Aulari, Casal Jove

19:15 a 20:10 h. Pepe Gálvez, Manuel Granell i Sento Llobell ens parlen de Cava y
Calla (Desfiladero), la vida en novel·la gràfica del lluitador antifeixista Marcelo
Usabiaga. Sala d’actes.

Direcció: Katsuhiro Otomo
A l’Anglaterra victoriana un jove inventor anomenat Ray
rep una misteriosa bola metàl·lica del seu avi científic,
Lloyd. La consegüent lluita per la bola travessa terra, mar
i aire i impulsa a Ray a l’aventura més excitant de la seua
vida. Amb el seu propi pare i avi en desacord sobre el
progrés i el significat de la ciència, Ray ha de tractar de determinar per si mateix en el que creu i finalment en qui pot
confiar, mentre el futur es troba en les seues joves mans.
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Xarrades

Xarrades

Dissabte 19

Diumenge 20

Matí

Matí

11:15 a 11:45 h. L’autor Pedro Cifuentes ens presenta el còmic Un viaje por las
letras (Harper Collins Ibérica). Un viatge al·lucinant en format còmic per la
literatura i la seua història. Sala d’actes.

10:50 a 11:25 h. Riki Blanco, Premi Humor Gràfic Splash, parla sobre el seu treball
amb Miguel Ángel Martín, director de l’Splash.

12:00 a 12:30 h. Els autors Sebas Martín i Paco Hernández (Premi divulgació
Splash) ens parlen dels còmics LGTBI a Espanya. Sala d’actes.
12:40 a 13:15 h. Les autores Montse Mazorriaga i Meik ens parlen de les Sufragistes espanyoles a través dels seus dos còmics sobre el tema. Sala d’actes.
13:20 a 14:00 h. Novetats Acme. Javier Marquina, Pepa Pardo, Jordi Peidro, Juanarete Juan i Roberto Morote presenten les seues novetats editorials. Coordina
Javier Marquina. Sala d’actes.

Vesprada
16:45 a 17:15 h. L’autor saguntí Pere Ortín i l’editor Jaume Bonfill (Penguin
Random House) ens parlen sobre el procés de creació de Diez mil elefantes, una
novel·la gràfica sobre el colonialisme espanyol a Guinea Equatorial, amb dibuixos
de Nzé Nsono Ebalé i collages de Pere Ortín. Sala d’actes.

11:30 a 12:20 h. Xarrada col·lectiva: Començaments. Lluc Silvestre, Mr. Ed, Olga
Carmona, Gema Over, Arnau López parlaràn sobre la visió d’autors novells per a
poder donar visibilitat a les persones que vulguen entrar en el món de la il·lustració i el còmic. Coordina: El Flores. Sala d’actes.
12:30 a 13:20 h. Ilu Ros i Carla Berrocal ens parlen dels seus últims treballs i de
l’apoderament de les dones en l’època franquista. Presenta Iria Ros. Sala d’actes.
13:30 a 14:00 h. Chris Stygryt repassa la seua trajectòria de publicacions de la seua
pròpia editorial, Coco Press. Presenta Javier Gay.

Vesprada
16:30 a 17:00 h. Jordi Peidro Jordi ens parla del seu últim treball Aquella guerra
que sufrimos (Desfiladero), on desenvolupa una narració caleidoscòpica sobre la
Guerra Civil.

17:20 a 18:00 h. Jorge Carrión i Javier Olivares ens parlen de Warburg & Beach
Premi Millor Còmic Splash 2021 .Ens parlen sobre la seua feina i els seus treballs
publicats. Presenta Álvaro Pons. Sala d’actes.
18:00 a 18:45 h. Jan. Aquest gran autor, Premio Una Vida de Viñetas de l’Splash,
ens conta alguns moments professionals del seu passat al voltant de Superlópez,
Pulgarcito o Don Talarico. Presenta Iván García Aguado. Sala d’actes.
18:50 a 19:40 h. Hermann. Aquest clàssic de la BD -Bernard Prince, Comanche, Jeremiahens parlarà sobre els seus treballs passats, però sobretot de la seua nova col·lecció Duke,
amb guions del seu fill Yves H. Presenta David Monturiol i Chris Stygryt.. Sala d’actes.
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Splash kids / Jove Splash
TALLER XAPES IL·LUSTRADES. Xapes per a imaginar el futur

ESPAI MANGETSU

Taller participatiu per a fer junts/es les nostres xapes reivindicatives i fer-nos sentir a

Diumenge 20: 17:00 a 18:30 h. Taller de cuina: Crestes japoneses + dorayakis

través de la il·lustració, el cómic i el lettering.

Diumenge 20: 19:00 a 20:30 h. Taller d’il·lustració manga

8 a 11 anys: Dissabte 19: 11:00 a 13:00 h.
12 a 16 anys: Dissabte 19: 18:00 a 20:00 h.
8 a 11 anys: Diumenge 20: 11:00 a 13:00 h.
CÒMIC EDUCATIU - CIENTÍFICS

Realització de diverses activitats adaptades als diferents nivells educatius sobre: funcionament, disseny, personatges, de les obres de la Col·lecció Científics de Jordi Bayarri.
9 a 13 anys: Dissabte 19: 12:00 a 13:00 h.
CÒMIC EDUCATIU - ZERO EN VIOLÈNCIA

Activitats divertides i educatives dirigides a aprendre a crear còmics inspirats en l’univers
dels superherois i les superheroïnes. Realització de diverses activitats adaptades als
diferents nivells educatius sobre la prevenció de l’Assetjament Escolar (bullying)
8 a 13 anys: Dissabte 19: 17:30 a 18:30 h.
SUPERHEROIS I SUPERHEROÏNES

Activitats divertides i educatives dirigides a aprendre a crear còmics inspirats en l’univers
dels superherois i les superheroïnes.
A partir de 8 anys: Dissabte 19: 19:00 a 20:00 h.
EL MEU PRIMER CÒMIC

Activitats divertides i educatives dirigides a aprendre a crear còmics inspirats en obres amb
tot just text però que ensenyen als més xicotets l’ordre de lectura i a entendre la narració
gràfica. Xiquets i xiquetes crearan el seu propi còmic basant-se en aqueixa obra. Realitzada
per plataforma en línia, Zoom, o de manera presencial (amb un adult supervisant).
4 a 6 anys: Diumenge 20: 12:00 a 13:00 h.
TALLER DE GRAFITTI

En col·laboració amb el Festival Més que Murs, l’Splash ofereix un divertit taller
de creació de grafittis.
9 a 15 anys: Diumenge 20: 12:00 a 13:00 h.
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ESPAI KPOP

Diumenge 20: 18:00 a 18:45 h. Random dance 1
Diumenge 20: 18:00 a 19:00 h. Taller kpop
Diumenge 20: 19:15 a 19:45 h. Random dance 2
Diumenge 20: 20:00 a 20:45 h. Exhibicions
JOCS DE TAULA

Hall i cibersala. Entrada lliure. Totes les edats.
Atreveix-te a provar i conéixer una selecció dels millors jocs de taula, cartes i rol del còmic.
Dissabte 19: 10:30 a 13:30 i 17:00 a 20:00 h.
CASTELLS INFLABLES + TALLERS OBERTS

Exterior. Entrada lliure. Públic infantil i juvenil.
En la Zona Kids gaudiràs dels castells inflables dels superherois més famosos de
la indústria del còmic.
Dissabte 19: 10:00 a 14:00 h.
Diumenge 20: 10:00 a 14:00 h.
ZONA VIDEOJOCS

Àrea Esplai. Entrada lliure. Totes les edats.
Espai de videojocs amb màquines recreatives dels 80 i videojocs retro: Super
Nintendo, Mega Drive, Atari, Playstation one, PS4 i Arcade.
Divendres 18: 17:00 a 21:00 h.
Dissabte 19: 11:00 a 14:00 i 16:00 a 21:00 h.
Diumenge 20: 11:00 a 14:00 h.

Sala Aulari / Durant tot el cap de setmana
(Més informació: horari, edat, al punt d’entrada principal)
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SPLASH 2022
C/ VENT DE MARINADA S/N

VLC >

SAGUNT
>

www.splashsagunt.es
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Organitzen:

Col·laboren:

CÒMICTECA:
La Biblioteca Municipal del Centre Cívic Antic Sanatori d’AHM acull i manté una àmplia i seleccionada col·lecció de còmic: local, valencià, nacional, europeu i internacional.

DADES SPLASH:
L’SPLASH es celebra en el Casal Jove del Port de Sagunt. Carrer Vent de Marinada s/n. els dies
19, 20 i 21 de novembre. Entrada gratuïta, fins a completar l’aforament.
+INFO SPLASH: www.splashsagunt.es
Tel. 96 268 34 39
joventut@aytosagunto.es

info@splashsagunt.es
Fax. 96 269 06 67
www.saguntjove.es

TWITTER: @splashsagunt
FACEBOOK: https://www.facebook.com/splashsagunt/
PREMSA SPLASH: Amparo Ferrando
HORARI GENERAL SPLASH:
Divendres 18/11/2022: 16:30-20:30 h.
Dissabte 19/11/2022: 10:30-14:00 h. // 16:30-21:00 h.
Diumenge 20/11/2022: 10:30-14:00 h. // 16:30-20:00 h.
IMPRIMEIX: Martínez impresores

prensa@splashsagunt.es

