
Còmic 
Del 25 al 30 d’octubre de 2021

La nova edició del  Programa Llegim + pretén 
donar a conèixer el còmic i la novel· la gràfica 
i conté un programa d’activitats adreçat a 
públics diversos. Els darrers anys, l’anomenat 
novè art ha fet un gran salt, i ha esdevingut 
un gènere literari amb majúscules, amb títols 
de gran qualitat. Un art en constant evolució, 
que ofereix grans possibilitats com a llenguat-
ge i com a mitjà de comunicació, alhora que 
pot ser una porta d’entrada a la lectura per a 
infants i joves



  1 Biblioteca Joan Triadú
  2 Llibreria Foster & Wallace
   3 Llibreria Mater
   4 Biblioteca del Seminari de Vic
   5 Costa Llibreters
   6 Llibreria Martina 
  7 Llibreria Kritik
   8 Llibreria El Cafè de les Lletres
   9 Llibreria Abacus
  10 Llibreria Muntanya de Llibres
  11  Biblioteca de la UVic-UCC 
  12  Llibreria El Petit Tresor
  13  Llibreria Anglada
  14  Servei Local de Català de Vic
  15  Eumo Editorial 
  16  Llibreria-Papereria Gomets
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Del 25 al 29 d’octubre

Coneguem el còmic  
en català
Servei Local de Català de Vic
De dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00 h. De dilluns a dijous, de 15.00 a 20.00 h

Joves i adults. Exposició d’un mural relacionat amb el món del 
còmic. Els alumnes llegiran i treballaran, a classe, còmics en 
català o traduïts al català. Durant tota la setmana es podrà visi-
tar el mural exposat, que contindrà informació sobre els títols. 

Programa 
d’activitats

EXPOSICIÓ
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Del 25 al 30 d’octubre

Les il·lustrades
Amb Dàlia Adillon, Maria Saladich, Martina Tarabal i Albacoor.
Llibreria Foster & Wallace  Inauguració dilluns 25 d’octubre.
Visites en horari d’obertura de la llibreria

Totes les edats. L’exposició és una petita mostra de Les il·lustra-
des, un grup d’il·lustradores de la Plana de Vic que volen trans-
metre l’amor per la lectura a partir dels seus estils gràfics.

Coneixes en Tintín, l’Astèrix  
i companyia? 
Llibreria Mater
Visites en horari d’obertura de la llibreria

A partir de 7 anys. Exposició de portades de còmics europeus per 
donar a conèixer aquest gènere. Els visitants podran participar 
en un joc sobre personatges de còmic. El dissabte 6 de novem-
bre, a les 19.00 h, a la llibreria, es sortejarà un lot de còmics 
entre els participants.

Programa d’activitats
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Dimarts, 26 d’octubre

Animació digital
A càrrec de Ricard Gutiérrez  
Estudiant del Grau en Multimèdia. Animació i Videojocs

Universitat de Vic
Campus de la Torre dels Frares. Aula Multimèdia (C. de la Laura, 13)

15.00 - 17.00 h
Cal inscripció prèvia  biblioteca@uvic.cat

Joves de 16 a 18 anys. En aquest taller, en primer lloc, es farà una 
breu introducció de les nocions bàsiques de la creació de con-
tingut i animació digital. Després, utilitzant el programa Blender 
i una tauleta digital, es crearà una breu animació en 2D.

Organitzen: Facultat de Ciències i Tecnologia i Biblioteca de la UVic-UCC  
i Eumo Editorial

Petites històries de còmic
A càrrec de Marta Cunill
El Cafè de les Lletres 
17.30 h

De 6 a 10 anys. L’activitat donarà a conèixer els tipus de còmic 
que hi ha editats. S’ensenyarà a dibuixar algun dels personatges 
ideats per Marta Cunil i es crearan petites històries. 

Programa d’activitats

TALLER

TALLER

8

11

mailto:biblioteca@uvic.cat


Dimecres, 27 d’octubre

Còmic i auques
A càrrec de la il·lustradora Anna Aparicio Català
El Petit Tresor  
17.30 h
Places limitades. Cal inscripció prèvia: contacte@elpetittresor.com

A partir de 5 anys. En aquest taller, s’aprendran les nocions bà-
siques del relat gràfic. Es partirà de la tradició de les auques per 
arribar a la dinàmica del còmic modern. I es proposarà dibuixar, 
a través de vinyetes, el relat d’alguna llegenda local, llegida a 
l’inici de la sessió.

Còmic i salut.  
Una mirada que cura
ACVIC. Centre d’Arts Contemporànies (C. Sant Francesc, 1)

19.00 h
Públic adult. Diàleg amb la participació de Ramon Ricart, autor 
del còmic Tiembla, i de Xevidom i Montse Batalla, autors de la 
novel·la gràfica Manicomio. Ens hi acompanyarà també el metge 
Jesús Vera.
Organitza: Llibreria Anglada

Programa d’activitats
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Dijous, 28 d’octubre

Al voltant del còmic 
Manicomio
A càrrec de Montse Batalla i Xevidom
Escola Sagrat Cor 
9.00 h

Alumnes de quart d’ESO. La Montse explicarà el procés de creació 
de la novel·la gràfica Manicomio, mentre en Xevidom anirà dibui-
xant i entintant les vinyetes que mostren aquest procés creatiu. 

Organitza: Biblioteca Joan Triadú

No sé dibuixar. Com perdre  
la por a agafar un llapis
A càrrec de Dani (Dànius)
Llibreria Abacus
18.00 h

A partir de 12 anys. Dibuixar és com cuinar, escriure o ballar; se’n 
pot aprendre. En el taller s’aprendrà a crear l’ambient necessa-
ri per dibuixar, a treballar amb el material que s’adapti millor a 
cadascú i, sobretot, a perdre la por a equivocar-se, a dibuixar 
malament.
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Divendres, 29 d’octubre

Entre Roger Ruppmann 
Tobella i la llibretera Marta 
Simon
Llibreria Muntanya de Llibres
18.30 h

Públic adult. L’autor d’Avui m’he comprat una destral (Ed. Males 
Herbes) narra, amb molt de sentit de l’humor i calidesa, l’experi-
ència de marxar a viure al cor del Montseny i les peripècies del 
primer any d’adaptació en aquest nou entorn.

Dissabte, 30 d’octubre

Creació de personatges
A càrrec de Júlia Olivella
Llibreria Kritik
11.00 h

De 10 a 99 a anys. En aquest taller s’analitzaran personatges del 
món del manga i s’aprendrà a dibuixar-ne un d’original amb l’es-
til propi de cada participant.
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