II Festival de literatura i
altres gèneres fantàstics

Dijous 6 d'octubre
Comicteca

Sala d'actes

12 h. Inauguració del
festival a càrrec de la
directora de la biblioteca,
Carolina Guayta

12.15 h. Conferència Les
llegendes de Mallorca
a càrrec de l'escriptora i
filòloga Caterina Valriu

17.30 h. Taula quadrada,
Team homes llop vs.
Team vampirs
a càrrec dels l'escriptors
Mano de Mithril, Laura L.
Capella i altres

17.30 h. Conferència
Literatura Pulp: relatos
para todos los gustos amb
l'editor Javier Giménez i
l'escriptor Rafa Morey

19 h. Presentació de la
novel·la El món màgic de
Lot: els dos capitans,
a càrrec de la seva autora
Joana Pastor i l'escriptora
Laura L. Capella

19 h. Conferència
Más allá de los anillos de
poder, a càrrec de Ricard
Valdivielso i Andreu
Castanyer, membres de la
Sociedad Tolkien Española

Divendres 7 d'octubre
Comicteca

Sala d'actes

17 h. Taller d'escriptura amb
l'escriptora Concha Perea

18 h. Presentació de la
novel·la La danza de los
árboles a càrrec del seu
autor Pau Ferrón i l'editor
Javier Giménez

19 h. Xerrada La magia existe,
booktube, bookstagram,
booktoc y nuevas editoriales
de fantasía a càrrec de la
youtuber @Entretulipanes
(Lidia Fernández Galiana) i
Mercè Homar Mas
www.bibliotecapalma.com

19.30 h. Final del concurs
#MiReinoporUnaPluma
organitzat per l'escriptor
@ManodeMithril i les llibreries
Campus i Ínsula Literària

II Festival de literatura i
altres gèneres fantàstics

Dissabte 8 d'octubre
Comicteca
10 h. Taller d'escriptura
amb les escriptores
Concha Perea i
Aranzazu Serrano

11.30 h. Conferència Las
criaturas mitológicas del
mundo nórdico a càrrec de
les escriptores Aranzazu
Serrano i Concha Perea
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13 h. Taula rodona Los
seres mitológicos en la
literatura fantástica amb
Aranzazu Serrano, Concha
Perea, Mercè Homar Mas,
Laura L. Capella i Mano de
Mithril. Modera Jordi
Noguera
14 h. Sorteig de llibres
i obsequis
14.30 h. Clausura del festival

#palmafantastica2022
#palmafantastica
@palmafantastica
www.bibliotecapalma.com
epascual@bibliotecapalma.com

Sala d'actes
10.30 h. Conferència
Suelta los dados y agarra
la espada: el rol en vivo
a càrrec de l'Associació
Rondalles
11.30 h. Conferència Parlant
de l'univers de Harry Potter
amb l'escriptor T.J. Riddle,
autor de Tras el espejo de
Oesed

Sala infantil i
juvenil
10 h. Partides de rol i jocs
de taula a càrrec de
l'Associació Rondalles
12 h. Taller infantil Varetes
màgiques. A partir de 6 anys.
Inscripcions: 971 17 60 30
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12.15 h. Exhibició d'esgrima
històrica amb l'Asociación
Mallorquina de Esgrima
Histórica AMEH

També trobaràs
Taula de venda de llibres durant tot
el festival a càrrec de la Llibreria
Campus
Exposició de cobertes de la revista
digital Tentacle Pulp de relats de
ciència ficció, fantasia i terror

