Arriba de nou la Mostra del Còmic a Cornellà!
I per celebrar aquestes tres dècades, hem
comptat amb la participació de José Luis
Martín, JL, com a autor del nostre cartell!
Volem celebrar el nostre 30è aniversari
per tota la ciutat, omplint-la d’exposicions,
xerrades, activitats i tallers per a totes les
edats i públics, pensant en les escoles i
instituts, en les biblioteques i centres cívics,
i tenint molt presents els nostres autors locals.
Tindrem exposicions en homenatge a
Mafalda i El Papus, d’alumnes de l’Escola
Joso, i d’autors de la talla de Josep Homs,
Josep Maria Polls i Jordi Sempere,
Paco Roca o Sonia Pulido.
I com a acte central,
l’entrega de premis
del 7 de novembre
al Castell, on també
es farà l’entrega
del 21è Premi Ivà
a Paco Roca!

CÒMICS EN DIRECTE
LA FRAGUA (Carrer Vistalegre, 40)
14 de novembre, a les 21.30 h

Presentació d’El deshielo
Llibre de poemes il·lustrats dels autors
locals David Colomera i Víctor Garrido.
Lectura dramatitzada i projectada

Una taula amb un ordinador portàtil, un
cendrer, un paquet de tabac, un got
amb whisky o ginebra són l’escenari
on el David ha escrit aquests poemes,
sempre de nit, i sempre amb música indi.
El Víctor, amb una cervesa, un parell de
cigarros i una lectura ha il·lustrat el llibre
experimentant amb el dibuix efímer.

MERCAT SANT ILDEFONS
(Plaça Sant Ildefons, s/n)

22 de novembre,
de 10 a 14 h

Còmic gegant amb
alumnes de l’escola Joso
Alumnes de l’Escola Joso Centre de Còmic i Arts visuals
passaran un matí fent un gran còmic al Mercat de
Sant Ildefons!! Si vols veure com dibuixen en directe,
i construeixen el seu propi còmic, vine i gaudeix de
l’espectacle… podries ser un dels protagonistes!

CÒMICS ALS CENTRES CÍVICS
CENTRE CÍVIC SANT ILDEFONS
(Carrer Gerdera, s/n)

3 al 21 de novembre

Dilluns a divendres de 8 a 22 h

El Papus, quan l’humor
podia ser delicte
Amb motiu del seu 40è aniversari, un homenatge a una
revista clau en el moment de la transició, recuperant
els seus millors autors: Ja, Carlos Giménez,
Tha, L’Avi, Albert Turró, Francesc Arroyo
i molts altres, dirigits per l’irrepetible Ivà.

CENTRE CÍVIC PELL
(Avda. del Baix Llobregat, s/n)

3 al 23 de novembre

Dilluns a divendres de 7 a 22 h, dissabte de 8 a 20 h
i diumenges i festius de 9 a 14 h

Els il·lustrats, exposició de
l’Escola de Còmics Joso
Joves creadors, singulars, que,
mitjançant les seves obres,
descriuen un camí marcat per
les tendències i les influències
d’allò que veuen i que viuen.
Talents que, en els propers
anys, deixaran empremta en
l’art gràfic més popular.

ESPAIS D’EXPOSICIÓ
ESPAI D’ART MORITZ

(Centre Cultural Joan N. García-Nieto.
Carrer Mossèn Andreu, 17)

6 al 28 de novembre

Dilluns a divendres de 16 a 21 h i dimarts de 10 a 13 h
Inauguració: 6 de novembre, a les 20 h

Homs,
el llapis tranquil
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Homs, recolzat en el
seu caràcter temperat i
segur, exhibeix en aquesta
exposició un domini absolut
sobre l’art de la narrativa
gràfica. El precís i energètic
traç amb què defineix els
seus personatges, o els
acurats i descriptius acabats,
són alguns dels distintius de
la supèrbia regularitat amb
la qual controla tot el procés
de creació de la seva obra.
Aquesta és una mostra
que val la pena degustar a
ritme lent, una i una altra…
i una altra vegada més.
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ESPAIS D’EXPOSICIÓ
EL CASTELL SALA D’EXPOSICIONS

(Castell de Cornellà, carrer Mossèn Jacint Verdaguer, s/n)

7 al 30 de novembre

Dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 17 a 20 h
i diumenges i festius de 10 a 14 h
Inauguració: 7 de novembre, a les 20 h

Exposició del 30è
Concurs de Còmics
‘Ciutat de Cornellà’
Lliurament de premis, presentació de la publicació
«Còmics a Cornellà 2014» i lliurament del 21è
Premi «Ivà» al millor historietista professional 2014
Aquesta exposició constitueix l’acte central de la Mostra i dóna a
conèixer els treballs guanyadors i finalistes del 30è Concurs de
Còmics “Ciutat de Cornellà”, on els joves creadors fan del còmic
el seu mitjà d’expressió artística. Durant l’acte d’inauguració es
farà l’entrega de premis del concurs, així com el lliurament del
21è premi Ivà, que aquest any ha recaigut sobre Paco Roca,
autor de còmics com Arrugas o El invierno del dibujante.

Racó de l’Ivà
El Racó de l’Ivà ens recorda l’enyorat
dibuixant amb una col·lecció de dibuixos
i il·lustracions dedicades a ell, realitzades
pels historietistes professionals
guardonats amb el premi Ivà.

CÒMICS al CRAJ
CRAJ–Centre de Recursos Juvenils
(Carrer Mossèn Andreu, 17)

3 al 21 de novembre,
a la paret taronja del Craj

Dilluns a divendres de 16 a 21 h i dimarts de 10 a 13 h

Autors i autores júnior del 30è
concurs de còmics Ciutat de Cornellà
Podreu comprovar el talent dels artistes participants d’entre
12 i 16 anys del nostre concurs!

Dimecres 12, 19 i 26 de novembre,
3 i 10 de desembre, de 18 a 19.30 h

Taller de color digital
Descobreix el tractament bàsic
del color digital als còmics.
Places limitades. Més informació i inscripcions al
Craj. Contacte: 93 376 36 93 / craj@aj-cornella.cat

Dimecres 5 de novembre, de 19.30
a 20.30 h, presentació del taller i
exhibició a càrrec dels autors locals
Guille de las Heras i Juan Carlos Calvo

Racó de jocs de taula de còmics
Podreu disposar de jocs de taula, com el memory
o el lince especialment ambientats
per a la Mostra del còmic!

I recordeu que el Còmic Jove
també el podreu crear al Craj

CÒMICS a les ESCOLES i INSTITUTS
3 al 30 de novembre

Còmic Jove
Passeu pel Punt a l’Institut i podreu
col·laborar en la creació d’un còmic
compartit, i on vosaltres mateixos en sereu
els protagonistes de la història! També el podreu fer al CRAJ.

Conferència-debat, per als
instituts públics de la ciutat
• La ciència dels superherois, de Jordi Ojeda
• Parlem de manga i anime!, de Toni Guiral
• Adaptacions literàries al còmic: la via bidireccional
de la inspiració, de Marta Armengol
• Rols de gènere al còmic. Còmics només per nois?
Només per noies?, de Sandra Uve

Maleta pedagògica de còmics
50 aniversari de Mafalda
Les tires còmiques del mític personatge de
Quino, i una proposta de treball per al professorat
amb activitats destinades a l’alumnat, per apropar
els pensaments i filosofia de la petita Mafalda.
Dimarts 11 de novembre, a les 17.30 h,
a la Biblioteca Marta Mata-Sala Titan
(Carrer Rubió i Ors, 184), presentació de la
maleta per a professorat al seminari de
Biblioteques Escolars de Cornellà (BEC).
Amb la col·laboració del Servei
Educatiu Baix Llobregat V

CÒMICS a les ESCOLES i INSTITUTS

Maletes pedagògiques de còmics
per primària, secundària i batxillerat

Comptem amb dues maletes per primària, i tres per
secundària i batxillerat, que consten de més de 40 títols
cadascuna, de temàtica molt variada, que el professorat podrà
demanar en préstec, i que s’acompanya de material didàctic.
Amb la col·laboració del Servei Educatiu Baix Llobregat V

INSTITUT MARIA AURÈLIA CAPMANY
(Carrer Garrofer, s/n)

27 d’octubre al 21 de novembre

Exposició Marika
Vila: veu de dona
trencant estereotips

Exposició produïda per CòmicsCornellà.

25 de novembre
al 18 de desembre

Exposició Còmics i Solidaritat
Exposició de l’alumnat del batxillerat artístic de l’institut.

INSTITUT MIQUEL MARTÍ I POL
(Carrer de la Verge de Montserrat, s/n)

6 al 28 de novembre

Exposició Ot el Bruixot
Exposició produïda per CòmicsCornellà.

CÒMICS a les BIBLIOTEQUES
Biblioteca Central Cornellà
(Carrer Mossèn Andreu, 15)

3 al 29 de novembre

De dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h
i dimecres a dissabtes de 10 a 14 h

Exposició: Macbeth,
de Josep Maria Polls
i Jordi Sempere
Aquesta versió de Macbeth és una nova posada en
escena de l’obra de Shakespeare, adaptada al còmic
pels autors Josep Maria Polls i Jordi Sempere. Feta amb
tota la humilitat, reconeixent el gran valor del clàssic; i
tot l’atreviment, per replantejar grans temes com el destí
o l’ambició de poder, afegint alguna cosa a aquesta
obra per tots reconeguda. A la sala Raimon Llort.

Conferència per a
instituts: Macbeth i altres
adaptacions de gran
obres literàries al còmic
A càrrec de Josep Maria Polls i Jordi
Sempere. Modera Marta Armengol.

CÒMICS a les BIBLIOTEQUES
Dimarts 11 de novembre, a les 18 h

Taller per a infants:
Mossegades de còmic

Podreu fer-vos un punt de llibre molt original i
divertit, amb els vostres personatges favorits, que
mossegaran les pàgines dels còmics que llegiu.
Per a infants a partir de 4 anys. Places limitades. Més informació
i inscripcions a partir del 3 de novembre, a la Biblioteca.
Contacte: 93 376 01 11 // b.cornella.c@diba.cat

Dimarts 18 de novembre, a les 19 h

Presentació del llibre de
poemes il·lustrats El deshielo
Obra dels autors locals David Colomera (poesia)
i Victor Garrido (il·lustració).

Dimarts 25 de novembre,
a les 19 h

Presentació del còmic
Superando la ficción
Obra de l’autor David Rock. A càrrec de Jordi Coll.
A més, la Biblioteca Central de Cornellà us
oferirà una guia de còmics d’adaptacions
literàries, que podreu trobar a les biblioteques
públiques de Cornellà. Recordeu que amb
el carnet de soci de la xarxa de biblioteques
públiques, us els podreu emportar en préstec!

CÒMICS a les BIBLIOTEQUES
BIBLIOTECA DE SANT ILDEFONS
(Plaça Carles Navales, s/n)

7 al 29 de novembre

Dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h
i dimarts i dissabtes de 10 a 14 h

Exposició Viñetas de
Vida, d’Oxfam Intermón
Acompanyats dels seus quaderns de viatges,
Miguel Gallardo, Sonia Pulido, Álvaro Ortiz,
Cristina Durán i Miguel A. Giner Bou (laGRUA),
Paco Roca, David Rubín, Antonia Santolaya
i Enrique Flores han viatjat a diversos països
per conèixer projectes de cooperació.
D’aquestes experiències sorgeix aquesta
exposició, on podrem comprovar que la
cooperació funciona, canvia i salva vides.
Dins de la campanya “Sí me importa”, iniciativa
d’Oxfam Intermón que convoca la ciutadania a mobilitzar-se
en defensa de la cooperació al desenvolupament.

Divendres 7 de novembre

Conferència amb Paco Roca,
Sonia Pulido i representants
d’Oxfam-Intermón
Coneixerem de primera mà les experiències viscudes pels
dibuixants als països que van visitar i quin va ser el procés de
creació de les seves historietes; i la iniciativa “Sí me importa”,
en defensa de la cooperació.
Per a alumnat i professorat

CÒMICS a les BIBLIOTEQUES
Divendres 7 de novembre, de 17.15 a 19 h

Trobada amb Paco Roca
i Sonia Pulido

Per a il·lustradors i amants del còmic que podran
conèixer de primera mà les experiències i vivències
dels autors en aquest projecte.
Aforament limitat. Més informació, a la Biblioteca.
Contacte: 93 471 12 42 // b.cornella.si@diba.cat

Dijous 13 de novembre, a les 18 h

Taller per a infants:
Món Mumin, de la mà
de Tove Jansson

Us volem donar la benvinguda al fascinant món imaginari en
format còmic de la Vall dels Mumin, una original família de
trols que conviu amb d’altres criatures fantàstiques
que de seguida us atraparan amb els seus
somnis, la seva creativitat i delicadesa
i l’amor a la vida.
Per a infants a partir de 6 anys.
Places limitades. Més informació i inscripcions,
a la Biblioteca. Contacte: 93 471 12 42 //
b.cornella.si@diba.cat. Amb la col·laboració
de Coco Books

CÒMICS a les BIBLIOTEQUES
BIBLIOTECA MARTA MATA
(Carrer Rubió i Ors, 184)

10 de novembre al 5 de desembre
Dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h
i dimarts i dissabtes de 10 a 14 h

Exposició:
Mafalda,
50 aniversario
El 29 de setembre de 1964 es publica la primera tira
còmica de Mafalda al setmanari Primera Plana de Buenos
Aires. Així va començar un èxit editorial que al 1969
arribaria a Europa, de la mà d’Umberto Eco, i li donaria
fama internacional al seu creador, Joaquín Salvador Lavado
Quino. Encara que les tires es van deixar de publicar al
1973, els pensaments i la filosofia de Mafalda continuen
molt presents al nostre imaginari. A la sala Titan.

Dilluns 17 de novembre, a les 18.30 h

Taller de còmic manga,
a càrrec d’Irene Martín
Per a joves a partir de 15 anys. Places limitades. Més informació i
inscripcions prèvies, a partir del 10 de novembre, a la Biblioteca.
Contacte: 93 480 06 02 // b.cornellà.mmg@diba.cat

Dimecres 19 de novembre, a les 18 h

Contacontes de còmic,
a càrrec de Mon Mas

CÒMICS als COMERÇOS
EL DIVÁN DE LOS SENTIDOS
(Carrer Cornellà Modern, 16)

12 de novembre al 10 de desembre
Dimecres a dilluns de 13 a 16 h
i divendres i dissabtes de 20 a 24 h

Exposició Còmic Made in Cornellà:
Vecinos, d’Esteban Marín
Guia il·lustrada en clau
d’humor sobre les criatures
mitològiques que viuen
entre nosaltres. Si alguna
vegada t’has preguntat
perquè el teu veí mou
els mobles del saló a
les 2 de la matinada o
quin és aquest soroll de
talons al pis de dalt, aquí
trobaràs la resposta.

I recordeu que a la nostra ciutat es troba la botiga
4º Milenio (Carrer Vistalegre, 22), botiga especialitzada
en còmics de superherois americans i manga.
I a més… A la Residència Teresa Duran, al seu grup
de lectura, s’endinsaran a Río abajo, còmic de Pascal
Rabaté, que presenta la història d’Émile, un home de 70 anys
amb ganes de tornar a viure. Amb la col·laboració del grup de
voluntàries de l’associació de veïns del casal de Sant Ildefons.

Més informació:
Departament de Joventut.
Plaça dels Enamorats, 6 // T. 93 377 02 12
(extensió 1472) // comics@aj-cornella.cat
Trailer, Servei d’Informació Jove.
Craj, Centre de Recursos Juvenils. Carrer
Mossèn Andreu, 17 // T. 93 376 35 61 //
trailer@aj-cornella.cat
Web: www.comicsacornella.blogspot.com
Facebook: ComicsCornella

