Operació Còmic’16

Còmics i jocs de taula

Persèpolis

Lliurament de premis
Dijous 3 març, a les 19h
Biblioteca Torras i Bages (pl. de l’Oli, 20)

Jornada lúdica
Dissabte 5 març a partir de les 17:30h
Local Municipal del barri de l’Espirall (Pl. Doctor
Bonet s/n).

Sessió de cinema
Divendres 11 de març, a les 20:15h
Sala Zazie Teatre Casal (rbla. Nostra Senyora, 35)
Col·labora: Cineclub Vilafranca

Dinamitzat per ADALT i l’Associació Shogi no Kokoro.

Projecció de la pel·lícula basada en el còmic homònim
de Marjane Satrapi. Persèpolis és la commovedora
autobiografia de Marjane Satrapi , una dona iraniana
nascuda a Teheran l'any 1969, en el si d'una família
progressista. Però també és el reflex de la revolució
iraniana de l'any 1979 que va donar peu a un govern
islamista, i de com ho van viure les famílies del país.
Direcció: Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud
França, 2007. 95 min.
Preu: 7€ (socis: 5€)

Acte de lliurament dels premis de la 4a edició del
concurs Operació Còmic i inauguració de l’exposició
Operació Còmic’16 que romandrà exposada fins el 24
de març.

Manga D.O. Barcelona
Inauguració de l’exposició
Divendres 4 de març, a les 18h
Claustre de Sant Francesc (c. St. Pere, 3)
Amb la col·laboració de l’Escola Joso
Recull de 25 obres realitzades per al projecte Making
comics in Japan, una col·laboració entre Hayashi Studio
de Tokyo i l’Escola Joso de Barcelona. A principis del
2015, Ken Nimura y Takeshi Miyazawa, directors de
Hayashi Studio, ofereixen la possibilitat a un grup
seleccionat d’estudiants de còmic de viure l’experiència
del procés creatiu del manga en el seu propi estudi.
L’agost del 2015 Cristina Triana, Núria Sanguino, Raquel
Lara, Miriam Bonastre i Laura Romeu, estudiants de
l’Escola Joso, es traslladen a Tokio per tal de dur a
terme aquest projecte, el resultat final del qual és el
fanzine Gochisou.
L’exposició es podrà visitar fins el 13 de març de 2016.

Els Superherois
Taller de còmic
Dissabte 5 març, a les 11 h
Biblioteca Torras i Bages (pl. de l’Oli, 20)
Inscripcions prèvies a la biblioteca.
Adreçat a infants i joves de 5 a 12 anys
A càrrec Jorge Fornés, dibuixant de l’editorial nordamericana Marvel.

Jornada lúdica per donar a conèixer la relació entre els
jocs de taula i els còmics. Es podran conèixer jocs de
taula vinculats amb superherois de Marvel i DC Còmics,
d’Star Wars.
Els fans del manga podran conèixer dos jocs de taula
clàssics del Japó i que han estat protagonistes de
diversos manga i anime: el Go i el Shogi, una mena
d’escacs japonés. En el cas del Shogi, la Asociación
Shogi no Kokoro de Barcelona s’encarregarà d’ensenyar
aquest joc.

Masterclass de còmic
Dimecres 9 de març, a les 11h
Escola Arsenal (c. La Font, 43)
Inscripcions prèvies a l’Arsenal.

Còmic Btb
Club de lectura
Dimarts 15 de març, a les 19:30h
Biblioteca Torras i Bages (pl. de l’Oli, 20)
¡Pasen y vean! : del guiñol al cine
Amb la participació de L'Avi (autor del guió) i l’editor
d’Amaníaco, Jordi Coll.

A càrrec de BIÉ de l’escola JOSO de Barcelona.

Vinyetes filmades

30 anys dibuixant
còmics

Projecció i conferència El còmic al món del
cinema
Dijous 17 de març, a les 19h
Biblioteca Torras i Bages (pl. de l’Oli, 20)
Col·laboren Filmoteca de Catalunya i Federació
Catalana de CineClubs.

Tertúlia
Dimecres 9 de març, a les 19:30h
L’Agrícol (ptge. Alcover, 2)
L’escriptor Pere Martí conversarà amb Oriol Garcia
Quera, un dels dibuixants de còmic històric més
reconeguts del país, autor de Terra de frontera.
Olèrdola 1058 (Rafael Dalmau Editor).

Projecció i conferència a càrrec de Pablo Sancho que
introduirà els assistents al món del còmic, la seva
història i la seva sociologia en el cinema. Es projectaran
talls de les millors adaptacions del còmic a la gran
pantalla.

Organitzen:

Amb motiu de la
4a edició del concurs
Operació Còmic,
la Biblioteca Torras i
Bages i el Servei de
Joventut de l’Ajuntament
de Vilafranca, us
conviden a un seguit
d’activitats que tindran
lloc en diferents espais de
la vila, del 3 al 17 de març
de 2016.

Amb el suport de:

Activitats

OPERACIÓ
CÒMIC

Presentacions,
exposicions, conferències,
tallers, jocs de taula i
molt més, tots ells
relacionats amb
el novè art.

Març
2016
I la col·laboració de:

No us ho perdeu!

Llibreria La Cultural, Llibreria l’Odissea,
Editorial Norma, Planeta Cómic, Ediciones La
Cúpula, Editorial El Jueves, Amaníaco
Ediciones, Dib.buks, Cómic Tecla.

Vilafranca
del Penedès

