
 
 
PROGRAMA D’ACTIVITAT D’ESTIU DE LA BIBLIOTECA 

Cada dijous de juliol i agost a les 18.30h  
Contacòmics: Les mil i una... vinyetes: un estiu de còmic! 
en col·laboració amb l’Associació Starraco Unlimited 
Sessions de contacòmics sobre les aventures i desventures dels 
personatges més populars del còmic i del manga de la mà i la 
veu de cosplayers, narradors caracteritzats del personatge de 
còmic o manga. Amb manualitat o maquillatge final.  

Activitat presencial, familiar i gratuïta. Adreçada a infants fins a 12 anys. 

Cal inscripció prèvia. Aforament limitat.  

 

Del 18 al 28 de juliol, de dilluns a dijous, de 17.30h a 19.30h  

Taller d’il·lustració de còmic  
 

De l’1 a l’11 d’agost, de dilluns a dijous, de 17.30h a 19.30h 

Taller d’il·lustració de manga  

a càrrec del dibuixant Antonio Gutíerrez Canales, Guti 

Tallers didàctics de dibuix i còmic dirigit a joves amb l’objectiu 
que desenvolupin les seves capacitats per crear un còmic i 
després passar-lo al format digital per compartir a les xarxes 
socials. . 

Activitat presencial i gratuïta. Adreçat a joves a partir de 12 anys.  
Cal inscripció prèvia. Inscripció limitada a 10 places. 
 

Dimecres, 27 de juliol a les 18.30h  

Xerrada: Dones i còmic: invisibles, erotitzades o protagonistes?  a 
càrrec de Aida Maza, membre de l’Associació Starraco 
Unlimited, professional del món del Cosplay i la caracterització i 
gran coneixedora dels papers femenins en el món del còmic i del 
manga. 
Analitzarem com han estat i com són representades les dones 
als còmics en els diferents gèneres i moments històrics i els 
canvis que s’han produït pel que fa a la seva presència i als seus 
rols: des de la invisibilitat i la presència merament decorativa, 
passant per les superheroïnes hipersexualitzades fins a arribar al 
còmic autobiogràfic d’alt contingut social. 

Activitat familiar gratuïta. Adreçat a adults i joves a partir de 12 anys.  
Cal inscripció prèvia. Inscripció limitada a 25 places 

 
Dimecres, 17 d’agost a les 18.30h 

Exposició “Manga a la carta: gastronomia i manga” amb 

demostració en viu i tast de la cuina japonesa de la mà de 

Sushi Kai Salou 

Selecció i mostra dels manga dedicats al món de la gastronomia 
japonesa, acompanyada d’una exposició dels estris tradicionals 
de la cuina nipona. Amb demostració en directe i degustació de 
la mà de Sushi Kai Salou.ctivitat familiar gratuïta. Adreçat a adults i 
joves a partir de 12 anys.  

Cal inscripció prèvia. Inscripció limitada a 25 places 


