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Biblioteques de Barcelona  

La biblioteca està especialitzada en còmic.  
 
29.000 còmics (un 22% de la col·lecció total) 
41.000 préstecs 
42 activitats (exposicions, tallers, presentacions 
 de còmics, xerrades, clubs de lectura...) 
 
(dades de 2016) 

 
 

La biblioteca i la seva especialització 



      

Biblioteques de Barcelona  

Jornades al voltant del manga i la cultura japonesa. 
maig de 2015. 

Van acompanyar l’exposició Punys fora, Kame Hame, 
goma gomaaaaa! El fenòmen manga que ens ha 
apropat al Japó 

 

Objectius:  

 

 Difondre i donar a conèixer l’especialització 

 Apropar-nos al públic adolescent  

 Fer una oferta de programació suggeridora i 
innovadora que permeti crear sinèrgies amb altres 
equipaments del territori i/o sobre còmic  
 

Què és el Gokuraku? 
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Públic adolescent 

Públic familiar 

A qui s’adreça? 
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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 i gratuïta, oferint alguna 
activitat a canvi de constar com a 
col·laboradors 

Organitzadors i col·laboradors 
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700 visitants 

 

Objectiu: que creixi (més espais, 
més estands, més oferta) 

 

Cost econòmic: 330€ (sense tenir en 
compte el cost de l’exposició i el 
comissariat) 

 

 

 

Valoració, periodicitat, i cost econòmic: 
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L’exposició 

“Punys fora, Kame hame, 
Goma gomaaaa!”’ va ser l’eix 
principal de la fira ‘Gokuraku’ 

 

Aquesta expo va durar mes i 
mig i va tenir la col·laboració 
de Planeta Còmic i permisos 
de Shueisha Japó.  

 

 

Els dobladors de Bola de Drac, 
el actor Marc Zanni (Goku) i 
Juan Sanz (Vegeta) van 
col·laborar-hi posant veu per 
fer un anunci publicitari 
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L’exposició 

De com sèries de TV van convertir el manga i 
l’anime en un fenomen de masses mundial, 
generació rere generació. 
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Amb originals d'animació (acetats, programes de 
treball, ...) llibres, còmics i merchandatge (escultures, 
repliques, figures, ...) 

L’exposició 
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Especial atenció a Akira Toriyama: celebració 
dels 25 anys de l’emissió de Bola de Drac TVC 

L’exposició 
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L’exposició 
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L’exposició 
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Xerrades amb dibuixants, actors de 
doblatge, col·leccionistes, etc. 

 

 

Jornades Gokuraku 
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Tallers de Kimonos, Shogi, Manga, etc. 
 

Jornades Gokuraku 
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Espectacles i concursos: Arts Marcials, 
Balls japonesos, Karaoke, Cosplay 

 

Jornades Gokuraku 
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Fira d'autors 
que dibuixaven en directe 

pel visitants 
 

Jornades Gokuraku 
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Zona de venda de productes 
handmade i marxandatge. 

Jornades Gokuraku 
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Jornades Gokuraku 
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ありがとう  
Moltes gràcies! 



www.barcelona.cat/bibcanfabra 

Gemma Domingo  

domingoeg@diba.cat 

 

Ruben Molins 

rubens.produccions@hotmail.com 

 


