
 

            

 

2a JORNADA DE CÒMIC I BIBLIOTEQUES 
 

 

Títol de l’activitat 

o del servei 

 

Uaaaaaaau... iuhu, pataplaf! Còmic en català 

Resum de 

l’activitat o del 

servei 

 

Aquest projecte del Centre de Normalització Lingüística de 

Barcelona s’emmarca dins del programa d’infants, joves i jocs en 

català del projecte del Consorci per a la Normalització Lingüística. 

L’objectiu general és promocionar el consum del còmic en 

català, especialment entre els joves. 

 

Els objectius específics són els següents: 

1. Difondre i fer visibles els còmics en català que hi ha al mercat. 

2. Incrementar la demanda, la creació i el consum de còmics en 

català. 

3. Informar els ciutadans on poden adquirir còmics en 

català(publicacions, webs i comerços) 

4. Posar en contacte editors, venedors i compradors de còmic en 

català. 

5. Potenciar la participació als concursos de còmics en català. 

6. Donar a conèixer les organitzacions i els equipaments que 

difonen el còmic en català: webs, blocs, revistes, editorials, 

biblioteques especialitzades, associacions, museus... 

7. Difondre la història del còmic en català. 

8. Treballar a les aules els aspectes del llenguatge informal i oral 

del còmic, com ara argot, onomatopeies i diàlegs. 

 

Les accions que s’han dut a terme són: 

1. Elaboració i difusió d’un catàleg dels còmics en català que hi 

ha al mercat i destacar-ne les novetats 

(http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlbarcelona/comics) 

2. Elaboració del cens i selecció dels establiments que vénen 

còmics) 

3. Proposta d’adhesió a la campanya “Còmic en català” als 

establiments visitats. 

4. Edició i difusió de la llista d’establiments adherits a la 

campanya. 

(http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlbarcelona/establiments_adherit

s_comic.html 

5. Difusió i foment de la participació als concursos de còmic que 

s’organitzin a la ciutat.  
6. Elaboració d’activitats didàctiques per treballar el còmic a 

l’aula. 

 

És un programa que s’adreça a la població en general però d’una 

manera especial als joves. 

 

http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlbarcelona/comics
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlbarcelona/establiments_adherits_comic.html
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlbarcelona/establiments_adherits_comic.html


 

 

         

 

Qui l’organitza?  

 

 

El Centre de Normalització Lingüística de Barcelona. Per 

desenvolupar les diverses accions del projecte s’ha col·laborat amb 

editorials, autors i organitzacions com ara Jordi Riera, Juste de Nin, 

Oriol Garcia Quera, Albert Jané i Ficòmic i escoles de dibuix com ara 

Joso. A banda de la implicació dels 43 establiments comercials 

adherits a la campanya.  

 

Activitats 

complementàries 

 

- Creació del cercador de còmics en català on es poden consultar 

825 títols i 52 editorials. 

http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlbarcelona/comics/ 

- Organització d’una exposició sobre la història del còmic en 

català i difusió per la ciutat. Aquesta exposició ha estat en 

diverses delegacions del centre. Quan va ser exposada a la 

delegació de Sant Andreu, la van visitar escoles i instituts del 

districte. I també s’ha exposat a altres ciutats de Catalunya i 

Andorra. S’han organitzat 22 exposicions.  

- Club de lectura del còmic 

- Cicle Bafarades: 

http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlbarcelona/agenda.html?ID=12568 

- Taula rodona al Saló del còmic:  

http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlbarcelona/agenda.html?ID=13477 

- Activitats a cada territori (delegació): club lectura, tallers de 

disseny de tires còmiques, elaboració d’activitats didàctiques, 

realització d’activitats a l’aula....  

 

Quan s’ha dut a 

terme?  

Amb quina 

periodicitat? 

La campanya s’inicia el 2014 i enguany continua.  

Observacions 

 

 

 

La valoració de la campanya i de les accions dutes a terme ha estat 

molt positiva. Primer es va fer el pas més important que va ser 

sistematitzar el corpus que existia en català i crear un cercador per 

facilitar-ne la cerca. 

 

A partir d’aquí es va començar a fer xarxa amb agents implicats en 

la difusió del còmic: els dibuixants, les editorials, les biblioteques, el 

saló del Còmic i les llibreries especialitzades de cada districte. La 

intenció era fomentar el coneixement i les relacions mútues, alhora 

que potenciar les iniciatives per difondre el còmic en català. Un 

exemple dels resultats d’aquest treball en xarxa han estat  

l’organització del cicle de bafarades i de la taula rodona que es va 

fer al saló del còmic. 

 

L’exposició pretenia arribar a un públic ampli, i així ha estat perquè 

s’han organitzat 22 exposicions, que han anat acompanyades 

d’activitats de difusió entre els alumnes de català del Centre de 

Normalització Lingüística de Barcelona i d’altres ciutats i alumnes 

d’institut i d’escoles del territori. A més també s’ha arribat a un 

públic general a través de l’exposició a les biblioteques. 

També s’han elaborat activitats didàctiques per aprofitar els 

recursos que el còmic ofereix per a  l’aprenentatge de la llengua.  

 

 

http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlbarcelona/comics/
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlbarcelona/agenda.html?ID=12568
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