
 

            

 

2a JORNADA DE CÒMIC I BIBLIOTEQUES 
 

 
Títol de l’activitat  
 

Gokuraku, el paradís de l’otaku 

 
Biblioteca  
 

Ignasi Iglésias-Can Fabra (Biblioteques de Barcelona) 

Resum de l’activitat  

 
Gokuraku, el paradís de l’otaku és el títol d’unes jornades que 

va organitzar la biblioteca al voltant del manga i la cultura 
japonesa el maig de 2015, amb la intenció de repetir-les de 
forma periòdica.  

 
Objectius: 

- Difondre i donar a conèixer l’especialització de la 
biblioteca 

- Apropar-nos a un públic al qual les biblioteques oferim 
una programació cultural escassa: el públic adolescent 

- Fer una oferta de programació suggeridora i innovadora 
que permeti crear sinèrgies amb altres equipaments del 
territori i altres entitats que treballen al voltant del 
còmic 

 
A qui d’adreça?  
A públic general de totes les edats, especialment famílies i 
adolescents 
 
En què va consistir: 
Es va organitzar un seguit de xerrades, tallers i espectacles al 

voltant de la cultura japonesa: demostració d’arts marcials, 
taller de kimonos, xerrades sobre manga, concerts, concursos 
de Karaoke, concursos de cosplay, taller de cal·ligrafia 
japonesa... 
 
També es va oferir un espai de fira amb parades de dibuixants 
manga, merchandising... 

 

Qui l’organitza?  

 
La biblioteca i Rubens Produccions, una entitat que es dedica a 
la producció d’esdeveniments i exposicions.  
 

La major part dels col·laboradors ho van fer de forma 
desinteressada, oferint alguna activitat a canvi de constar com a 
col·laboradors 
 

Activitats complementàries 

Exposició Punys fora, Kame Hame, Goma Gomaaaaa que va 

acompanyar les jornades, al voltant del fenomen manga que 

ens ha apropat a la cultura japonesa. 
 
 



 

 

                  

 

Quan s’ha dut a terme? Amb 
quina periodicitat? 

 

Les jornades es van celebrar el 16 i 17 de maig de 2015, amb la 
intenció de repetir-les de manera anual. Malauradament, l’any 
2016 no es van poder organitzar per motius pressupostaris, 
però estan previstes per al 2017, amb la incorporació de dues 
entitats més del territori: la Fàbrica de Creació Fabra i Coats i 
l’Ateneu Harmonia-Casal de Barri de Sant Andreu 

 

Observacions 

 
Tant l’exposició com les jornades Gokuraku van rebre un total 
d’aproximadament 700 visitants. 
 

Cost econòmic 

 

 
Les jornades pràcticament van ser de cost 0. La biblioteca va 
assumir el cost de dues activitats (330€). La resta d’activitats es 
van fer de manera desinteressada 
 

 


