
Del 21 al 31: “La Granota exposada!” 
Fanzine La Granota

Exposició d'un recull de dibuixos, il·lustracions i fanzines que 
con�guren el recorregut de tres anys de publicacions humorísti-
ques i surrealistes d’aquesta particular revista de còmic i 
il·lustració.

Del 4 al 15: “My Insane World”
Andrea Brichs

És una recopilació d'il·lustracions conceptuals unides per la 
voluntat d'intentar expressar una percepció personal del món. 

Del 18 al 29: “Una mica de tot”
Miquel Mañas

Una  exposició sense guió, un espai per moure's lliurement per 
il·lustracions creades a partir de tècniques molt diverses. 

Lloc: Espai de relacióLloc: Espai de relació

Del 2 al 13: “Afterlife”
Pilar T.

Un recull de pensaments, idees i imatges sense cap mena 
de relació, més enllà de qualsevol marc de la vida real que 
es manifesta en el rostre de personatges anònims i que no 
pretén expressar cap acció, sinó  el re�ex d’una emoció 
materialitzada en un full. 

Del 16 al 31: “Orden y entropía”
Q. Usui i David, Gra�to, amb la 
col·laboració de Lara Hasse

És una exposició per fer pensar el públic més enllà de la 
imatge descriptiva que es veu re�ectida en la representació.

La Comissió dels Drets 
Humans del Col·legi 
d'Advocats de Granollers

45 humoristes grà�cs ens ofereixen la seva particular 
resposta a aquesta pregunta. Drets Humans, sempre!

Del 2 al 17: “.0”
Zero Hidari

La interpretació d'un nou estil creatiu de manera idònia 
s'estableix a partir d'una fase que anomenem experimen-
tal. ".0" és el punt de sortida i re�ex de de�nició d'un estil 
pictòric nou, assolit per l'artista des de l'experimentació 
�ns que es consolida en la seva obra. 

Marc Vila

Imatges sobre la fam de ser lliure i de voler expressar-se 
lliurement. Colors plans i vius, sòlids i brillants, psicodèlia 
feta dibuix, rostres, rostres immersos en l’al·lucinació i en la 
foscor, emocions fredes, emocions de ràbia, discrepància... 

Lloc: Espai de relació

Del 20 al 31:

Mostra de dibuix
manga i il·lustració digital 

Mostra de treballs dels alumnes dels tallers de dibuix manga 
i il·lustració digital fets durant el període d’octubre a 
desembre a l'equipament juvenil.

Del 19 al 31: “Drets humans encara” Del 20 al 31: “Blue Psyche series”

Lloc: Espai de relació

Lloc: Espai de relacióLloc: Espai de relació

Lloc: Espai de relació

Lloc: Espai primera planta del Gra
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