
	  
 

NOTA DE PREMSA 
FLIC – Festival de literatures i arts infantil I juvenil 

 
Dia: 29 de novembre a les 12:00h 
Lloc: Agricultura, 46 (Barcelona) 
Intervindran: Magalí Homs, directora del Festival, Roser Ros, directora 
artística del Festival, i Tacto, grafiter  
 
Presentació de la quarta edició del Flic – Festival de literatures i arts infantil i 
Juvenil  
 
El Flic és la festa de la literatura per a famílies, escoles, professionals i joves 
creadors que té lloc entre els mesos de novembre de 2013 i febrer 2014 a 8 
ciutats: Barcelona, Bellver de Cerdanya, Girona-Salt-Sarrià de Ter, Madrid, 
Bilbao i Sabadell. El Flic 4 tindrà més de 20 seus repartides per les 8 ciutats 
on es desenvoluparan totes les activitats. Una programació d’experiències 
literàries per a tots els públics amb convidats nacionals i internacionals. 
Perquè la literatura és cultura. 
 
En aquesta quarta edició, el Flic continua apropant la creació a partir de la 
literatura als infants i joves, fomentant l’esperit lector, apostant per la 
innovació i l’experimentació i posant especial atenció a incentivar l’acció 
literària en espais  no habituals, a través del crossing art. 
 
En el programa d’enguany del Flic comptarà amb el millor de la creació 
nacional i internacional i amb més de 30 artistes i espectacles innovadors i 
exigents per a tots els públics. Els convidats internacionals d’aquesta quarta 
edició són els il·lustradors Marion Bataille (França, guanyadora del premi 
Meggendorfer al 2010), Jutta Bauer (Alemanya, guanyadora del Hans Christian 
Andersen d’Il·lustració del 2010) i Roberto Innocenti (Itàlia, guanyador del 
Hans Christian Andersen d’Il·lustració del 2008). A més comptem amb la 
col·laboració i complicitat de 4 escoles d’il·lustració de Manresa, Sabadell, 
Tarragona i l’Escola Arte10 de Madrid amb 300 alumnes i més de 25 editorials. 
 
Resum de programació del Flic 4:  
 
Barcelona del 29 de novembre a 24 de gener 
 
Bellver de Cerdanya del 2 al 7 de desembre 
 
Girona-Salt-Sarrià de Ter del 25 de gener al 28 de febrer 



	  
 
Madrid del 22 gener al 8 de febrer 
 
Bilbao del 27 de gener a l’11 de febrer 
 
Sabadell 25 de gener 
 
 
Per a més informació i entrevistes podeu posar-vos en contacte amb 
nosaltres: correu electrònic premsa@flicfestival.com

Amb el suport de:

  

...i més de 30 col·laboradors


