
A http://bibl iotecavirtual.diba.cat/comics hi 
trobareu notícies i recursos sobre el còmic.
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Del 2 al 
17 de març

Can Saurina

Visites 
guiades
7 i 15 de març

Quin és el teu 
superpoder? 

Taula rodona: 
La vital itat 

del còmic avui

2 DE MARÇ, 18 h2 DE MARÇ, 18 h

Taula rodona: 
La dona 

en el món 
del còmic
 16 DE MARÇ,16 DE MARÇ,

7 D’ABRIL,7 D’ABRIL,

‘La superbleda’

 17.30 h17.30 h
18 h18 h

Espectacle infantil EC MONTBARRI
EC MONTBARRI

PEL MARÇ MONTORNÈS ES CONVERTEIX EN

POBLE DE CÒMIC
PEL MARÇ MONTORNÈS ES CONVERTEIX EN

POBLE DE CÒMIC

EXPOSICIÓEXPOSICIÓ

Concurs
Instagram

Espectacle infantil a l'EC Montbarri
La superbleda 7 D’ABRIL,7 D’ABRIL,

17,30 h17,30 h

Amb la pal lassa Helena Escobar. 
Dramatúrgia Jordi Palet. 
Direcció: Pere Hosta. Cia. 
LA BLEDA.
 
Voleu saber què podeu fer amb la 
imaginació?
Tots tenim superpoders. Els 
tenim tan amagats que costen 
de trobar, però quan els 
necessites, apareixen. La Bleda té 
la força d’una formiga perquè pot 
aixecar set vegades el pes d’una 
formiga, té el poder de desaparèixer 
perquè només aclucant els ul ls ja no 
es veu, i pot salvar qui convingui 
només dient “un-dos-tres-salvats”. 
Però quan sorgeixi un problema “real”, 
una necessitat “real”, el la tindrà el 
superpoder més real de tots: la 
imaginació.
Recomanat per a infants de 3 a 8 
anys. Espectacle en català. Durada 45' 
sense pausa. Accés gratuït. Podeu 
reservar la vostra butaca a 
https://entrades.montornes.cat 

Més recursos

I si us heu quedat amb ganes de 
saber més del còmic, a Internet 

podreu trobar un munt d'informació. 
Destaquem alguns enllaços:

A http://superherotar.framiq.com/ podreu 
crear de manera gratuïta el vostre avatar 
de superheroi o superheroïna i guardar-ho 
per fer-ho servir al vostre blog o xarxa 
social. 

Amb https://www.whakoom.com/ podreu 
tenir sempre al dia la vostra col·lecció de 
còmics, saber quan surten nous números, 
compartir amb altres usuaris els còmics 
que us han agradat, etc. (eina gratuïta que 
precisa registre).



La conducció de la taula anirà 
a càrrec de la Marta Prior, il·lustradora 

i professora d’art a l’Institut Marta Mata. 
http://martaprior.com/ 

Victor 
Ibáñez
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EXPOSICIÓEXPOSICIÓ

DEL 2 AL 17 DE MARÇ
DEL 2 AL 17 DE MARÇ

Lloc: Can Saurina (C. Major, 2)
Dies i horaris de visita: 
dimecres, dijous i divendres 
de 17 a 20 h i dissabtes 
d’11 a 14 h
 
Visites guiades expl icatives: 
dimecres 7 i dijous 15 de març, 
de 17.30 a 18.30 h, a càrrec de 
Reyes Barragán, tècnica de 
Normalització Lingüística.  
Reserva de places 
montornes@cpnl.cat o al 
tel. 93 572 17 19 (Casal de Cultura).

Aquesta exposició  fa un breu recorregut per la història del còmic en català i alhora posa de 
manifest les principals activitats i tendències del moment. La iniciativa forma part de la 
campanya del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona que porta per títol 
“Uaaaaaaau... iuhu, pataplaf! Còmic en català”  que té per objectius donar a conèixer i fer visibles 
els còmics que s'editen en català per fomentar-ne el consum i, alhora, animar les indústries 
culturals i les editorials a consolidar-ne i ampliar-ne les edicions, videojocs i audiovisuals.

Vine, disfressa't, explica'ns quin és el teu superpoder 
via Instagram i podràs guanyar un lot de còmics
En què consisteix? Al despatx 2 de Can Saurina trobaràs diverses 
peces de roba i complements de superherois i superheroïnes. Només 
has de buscar les peces que t’escaiguin mil lor, triar el nom 
del teu personatge, fer-te una foto i pujar-la a l’Instagram. 
Caldrà que expliquis quin és el teu superpoder, 
esmentis la bibl ioteca de Montornès 
(@biblioteca_de_montornes) i hi afegeixis 
l’etiqueta #CòmicMontornès.

Quin és el teu 
superpoder? El dia 7 d’abril a les 17 h 

a l’Espai Cultural 
Montbarri, coincidint 

amb l’espectacle La 
Superbleda, sortejarem 

un lot de còmics 
cortesia de la Bibl ioteca 

de Montornès amb 
motiu del seu 50è 

aniversari.

Coincidint amb els horaris 
de visita de l’exposició 

COMPLEMENTÀRIES
ACTIVITATS

COMPLEMENTÀRIES
ACTIVITATS

Coincidint amb els horaris 
de visita de l’exposició 

Jordi 
Riera

Dibuixant 
d’acabat realista i 
veí de Montmeló.
L’any 2008 va publicar 
el seu primer treball als Estats 
Units. Ha treballat per a DC 
Comics i Marvel Comics.
www.victoribanez.blogspot.com

Jorge 
Martínez

Tècnic auxil iar de bibl ioteca, 
aficionat al còmic i referent de la 
Bibl ioteca de Montornès en aquesta 
temàtica.

Marta
Prior

Taula rodona: 
La vital itat del còmic avui 2 DE MARÇ,2 DE MARÇ,

18 h18 h

Coincidint amb la inauguració de 
l’exposició “Vinyetes: història del 
còmic en català”, us convidem a 
assistir a aquesta taula rodona.

l'humor gràfic i l'animació. Director de continguts de 
Humoristan, museu digital de l'humor gràfic. 

http://elcomicencatala.blogspot.com.es/ 

Artista plàstic, escriptor, 
conferenciant, director 

d’exposicions, investigador i 
divulgador del món del còmic, 

I l·lustradora  i sociòloga  amb una amplia
trajectòria en el món del còmic. Fundadora del 

primer Saló del Còmic de Barcelona. Compromesa 
amb les l luites veïnals i antifranquistes, va l iderar la 

l luita feminista per equiparar les autores 
femenines als seus companys.  

Taula rodona: 
La dona en el món del còmic

Marika
Vila

Traductora i escriptora 
autora, entre d’altres, de

 

Twitter @BelOlid. 
https://belol id.wordpress.com  

Bel 
Olid

Neus 
Mondaray Il·lustradora de Montornès i 

membre del Colectivo Baricela.
Instagram: @mondaray. 

http://neusmondaray.blogspot.com   

Modera la periodista Ana 
Ansia (Twiter: @Ana_Ansia) Ana Ansia A la Biblioteca de Montornès durant el mes de març 

podreu trobar una guia de lectures sobre dones i còmics. 

16 DE MARÇ,16 DE MARÇ,
18 h18 h

 Les heroïnes 
contraataquen: models 

l iteraris contra l’universal 
masculí a la l iteratura 

infantil i juvenil. 


