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C Ò M I C S E N D I R E C T E
EL DIVÁN DE LOS SENTIDOS
(Carrer Cornellà Modern, 16)
28 d’octubre, a les 21:00h

De tapes 
amb l’Òscar
Nebreda

Aquesta nit podrem gaudir d’una típica, però molt original,
vetllada de “tapeo” amb l’Òscar Nebreda, fundador de
revistes com Barrabás i El Papus. Gaudirem d’una estona
divertida amb anècdotes increïbles de l’Òscar en què
recordarem, entre les creacions de l’Eva Davó, cuinera de
El Diván, al gran Ivà, dibuixant que dóna nom al nostre
premi al millor historietista professional des de ja fa 17 anys. 

Hola, sóc CorneliC, sóc l’esperit
dels còmics a Cornellà. 
Al menys, això és 
el que m’han dit els meus
creadors, aquests de 
la Mostra de Còmics
a Cornellà que em
van ncarregar al
dibuixant cornellanenc 
de còmics, Maikel.

Sóc així i em dic així, a l’igual que qualsevol de
vosaltres, perquè m’han posat aquest nom i perquè 
els gens dels meus procreadors són com són. Jo no en
tinc la culpa. Què us creieu més guapos que jo? Je,…!

Però, a partir d’ara, estaré amb vosaltres,
coneixereu el CorneliC amable, el corcó, l’informador,
l’assessor, l’acompanyant,…

Això només és l’inici. Farem història junts 
i arribaré a ser llegenda. Je,…!

Ara us presento la programació completa de la
Mostra d’enguany, amb exposicions, actes en
directe, 
i un munt d’activitats a tota la ciutat perquè gaudiu
d’aquestes cinc setmanes de còmics a la ciutat!
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E X P O S I C I Ó
INSTITUTS PÚBLICS DE LA CIUTAT
25 d’octubre a 26 de novembre 
Dilluns a divendres de 09:00 a 17:00h

Beca Carnet Jove

Connecta’t 
al Còmic

Exposició que itinerarà pels instituts de la ciutat amb les
vinyetes del guanyador i els finalistes del concurs del premi
tira còmica Més Jove del 2009, organitzat per la Generalitat
de Catalunya (Carnet Jove). 

C Ò M I C S E N D I R E C T E
LA FRAGUA (Carrer Vistalegre, 40)
12 de novembre, a les 21.00h

‘Stand up comedy’ amb la

Sandra Uve
Sandra Uve, dibuixant de còmics i guionista, ha preparat,
juntament amb els actors de La Fragua, un stand up
comedy basat en la improvisació de guions brainstorming.
Sandra plantejarà una situació imaginària amb personatges
de còmic reconeguts, però en situacions inversemblants,
que els actors de La Fragua hauran d’escenificar amb 
un guió improvisat. 
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E X P O S I C I Ó
CENTRE CÍVIC SANT ILDEFONS
(Carrer Gerdera, s/n)
27 d’octubre a 12 de novembre
Inauguració: 27 d’octubre, a les 20:00h
Dilluns a divendres de 15:00 a 22:00h

‘El Triangle’: 
20 Anys 
de Canya

El setmanari El Triangle ja és una revista mítica en el
panorama periodístic català. Vint anys fotent canya als
poderosos i als corruptes són la carta de presentació.
Periodisme d’investigació, opinió lliure i humor àcid és la
“fórmula màgica” d’aquesta revista única. Durant aquestes
dues dècades, els millors dibuixants del país han passat 
per les seves pàgines. En aquesta exposició recollim una
selecció dels acudits més punyents i de les portades
més impactants que han publicat. 

E X P O S I C I Ó
COMERÇOS DE LA CIUTAT 
(Pels carrers Miranda, Frederic Soler, Campfaso, 
Mossèn Jaume Soler)
25 d’octubre a 27 de novembre 

Les millors
caricatures 
de Vizcarra

Aquesta exposició de les caricatures més divertides de
personatges reconeguts i d’actualitat del Joan Vizcarra, 
el gran caricaturista de El Jueves, es portarà a diversos
comerços de la ciutat, per tal d’apropar-nos a la gent, 
de portar els còmics a peu de carrer. 
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E X P O S I C I Ó
LA FRAGUA (Carrer Vistalegre, 40)
29 d’octubre a 18 de novembre 
Dimecres a diumenge de 18:00 a 02:30h

Amaníaco,
20 anys i 
un dia més

Amaníaco és el nom de l’editorial de còmics, principalment
d’humor, que va néixer fa 20 anys com un projecte de
fanzine que feia un grup de joves (que ara ja no ho són tant)
aficionats al còmic. Des de llavors han evolucionat i el
fanzine s’ha convertit en una revista i, alguns dels seus
col·laboradors, són ara autors reconeguts.   

E X P O S I C I Ó
EL DIVÁN DE LOS SENTIDOS
(Carrer Cornellà Modern, 16)
28 d’octubre a 21 de novembre
Dilluns a dissabtes de 12:00 a 00:00h

‘Còmic Made
in Corn e l l à ’
Lluís Amela, 
el Faraó dels
còmics 

Lluís Amela, artista de 
78 anys de la nostra ciutat, 
ens mostra la seva obra, 
un còctel de còmics i
caricaturistes creats des
del 1990. Amb aquesta
exposició es vol retre un
homenatge a la seva
feina a la ciutat 
i per la ciutat. 
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E X P O S I C I Ó
SALA D’EXPOSICIONS RAIMON LLORT 
(Biblioteca Central de Cornellà,
carrer Mossèn Andreu,15)
2 a 30 de novembre
Dimecres a dissabtes de 10:00 a 14:00h i
dilluns a divendres de 15:30 a 20:30h

Maus
L’exposició tracta de la novel·la gràfica d’Art Spiegelman
Maus. Relat d’un supervivent, publicada a Nova York entre
el 1986 i el 1991 i única obra no periodística guanyadora
del premi Pulitzer (1992). El projecte compta amb la
direcció artística dels autors Pere Joan i Max. 

E X P O S I C I Ó
PARET TARONJA DEL CRAJ
(CRAJ, carrer Mossèn Andreu, 17)
2 a 20 de novembre
Dilluns a divendres de 16:00 a 21:00h 
i dissabtes de 17:00 a 21:00h

Exposició
d’aerografia
Escola de Còmics JOSO

La gent de la Joso presenta una exposició d’il·lustracions
realitzades amb la tècnica de l’aerògraf sobre diferents tipus
de superfícies, com teles, cascos, tèxtils…

Visita 
guiada pels
instituts
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E X P O S I C I Ó
EL CASTELL SALA D’EXPOSICIONS
(Castell de Cornellà, carrer Mossèn Verdaguer, s/n)
5 a 28 de novembre. Inauguració: 
5 de novembre, a les 20:00h. 
Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00h 
i de 17:00 a 20:00h. Diumenges i festius 
de 10:00 a 14:00h. Dissabtes tancat

Exposició del 2 6 è
Concurs de Còmics
‘Ciutat de C o rn e l l à ’
Lliurament de premis. 
Presentació de la publicació 
‘Còmics a Cornellà 2010’. 
Lliurament del 17è Premi ‘Ivà’ al millor
historietista professional 2010

E X P O S I C I Ó
ESPAI D’ART MORITZ
(Centre Cultural Joan N. García-Nieto,
carrer Mossèn Andreu, 17)
4 a 27 de novembre
Inauguració: 4 de novembre, a les 20:00h
Dilluns a divendres de 16:00 a 21:00h 
i dissabtes de 17:00 a 21:00h

Joso. De todo
un poco

Una gegantesca muntanya d’idees dibuixades arrebossades
d’espontaneïtat. Un humor sense lligams, sense complexos,
sense ordre… humor sobre això i allò, d’aquí i d’allí… 
En definitiva “de todo un poco”. 

Racó de l’Ivà
‘El Racó de l’Ivà’, creat 
l’any 2003, coincidint amb 
el 10è aniversari de la seva
desaparició, ens re c o rd a
l ’ e n y o r a ’t dibuixant amb 
una col·lecció d’obre s
realitzades pels
historietistes pro f e s s i o n a l s
g u a rdonats amb el premi Ivà.

Visita guiada 
per les escoles
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DIVULGACIÓ DE CÒMICS
Contacontes de còmics
BIBLIOTECA CENTRAL DE CORNELLÀ
(Carrer Mossèn Andreu, 15)

5 de novembre, 
a les 18:00h
‘Herois 
de paper i
altres homes
dibuixats’
A càrrec de
l’Elisabeth
Ulibarri
Honorables personatges omplen
amb enginy les vinyetes i les
planes. Tot s’hi val a dins d’un
còmic, tot tipus de personatges,
en Superman o Catwoman, en
Carpanta o Filemón o la petita
Mafalda o el Capità Calçotets,
ens expliquen les històries 
amb molt d’art
i bon humor. 

|

DIVULGACIÓ DE CÒMICS
INSTITUTS PÚBLICS DE LA CIUTAT
25 d’octubre a 30 de novembre 

Conferència-debat a
c à rrec de Jordi Ojeda:
‘La física dels
superherois’
‘Els valors del 
mar en vinyetes’

J o rdi Ojeda, catedràtic de la UPC expert en còmics (pre m i
popular de la divulgació de la historieta al passat Saló del Còmic
de Barcelona 2010), ens proposa una nova forma d’apropar el
jovent als còmics, a través de les seves conferències. 

12 de novembre, 
a les 18:00h
‘ L’ a n i v e r s a r i
d ’ S p i d e rm a n ’
A càrrec de la
Núria Urioz
A la festa d’aniversari
d’Spiderman ha convidat 
els seus millors amics:
Mortadelo, Astèrix, Mafalda,
Snoopy, Tintin i Doña Urraca.
Al voltant de la llar de foc
cada un d’ells explicarà 
una aventura.
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La Biblioteca Central de Cornellà us oferirà una guia de
lectura, amb les darreres novetats rebudes a la BCC, així
com una guia de difusió del còmic com a eina didàctica. 

Més informació: TRAILER Servei d’Informació Jove. 
Carrer Mossèn Andreu, 17. 08940 Cornellà de Llobregat //
Tel. 93 376 35 61 // Fax 93 376 38 50 //
E-mail: trailer@aj-cornella.cat //
Web: http://nou.cornellaweb.com/ca/Joventut.asp

O rg a n i t z a :

Amb el suport de:

VIU 
C O R N E L L À
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