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QUÈ SIGNIFICA QUE ELS TEUS LLIBRES FORMIN
PART DE LA SELECCIÓ DEL FLICRECOMANA?

+100 EDITORIALS PARTICIPANTS
En edicions anteriors

#1

Els llibres estan
PRESENTS en totes les

ACTIVITATS
FAMILIARS I
ESCOLARS

#2
PRESENTACIÓ
I VENDA
de les novetats en el
FESTIVAL

#3
DIFUSIÓ ANUAL
pels canals digitals i
en paper del Festival

A buen paso · Amanuta · Anaya
· Astiberri · Babalibri · Babel Libros · Bang Ediciones · Barbara
Fiore · Barcanova · Base · Bellaterra Música · Berbay Publishing · Bira Biro Editorial · Blackie Books / Blackie Little · Blume
· Caja de cerillos · Calibroscopio
· Chronicle Books · Comanegra
· Combel · Corimbo · Corraini ·
Cossetània · Cruïlla · Dibbuks
· ECC Ediciones · Edebé · Ediciones Tralarí · Éditions Notari ·
Ekaré · El Cep i la Nansa · El Naranjo · Esperluète Editions · Ètre
· Flamboyant · Flying Eye Books

· Fondo de Cultura Económica
· Frimorusse · FTD Educação ·
Gallucci · Gecko Press · Hélium
· Ilbuc · Impedimenta · Joventut · Kalandraka · Karadi Tales ·
Kókinos · L’Agrume · L’Atelier du
Poisson Soluble · La Fragatina ·
La Furia del Libro · La Galera ·
La joie de lire · Lars Müller Publishers · Lata de Sal · Les grandes persones · Libros del Zorro
Rojo · Lilla Pirat Förlaget · Litera ·
Loguez · Los cuentos de Bastian
· Maeva Young · Magikon Forlag
· Memo · Memorial Democràtic ·
Milrazones · Montena · Mosaics ·

Mosquito Books · Nandibú · Nobrow · Nórdica Libros · Océano
Travesía · Ocho Gallos · OQO Editor · Orecchio Acerbo · Orfeu Negro · Owl & Dog · Pastel de Luna
· Patio Editorial · Petra Ediciones
· Phaidon · Piscina Petit Oceà ·
Planeta Comic · Planeta Tangerina · Publicacions de l’Abadia de
Montserrat · SD Edicions · Siruela · SM · Step in books · Takatuka
· Tara Books · Thierry Magnier ·
Thule · Topipittori · Wydawnictwo
Dwie Siostry

COM S’ELABORA LA SELECCIÓ
DEL FLICRECOMANA?

EDITORIALS

Les editorials poden enviar
digitalment les fitxes de llibres
que vulguin proposar per a la
selecció a:
comunicacio@flicfestival.com
fins al 10 de juliol

El Festival
proposa una
temàtica a cada
edició

1.

2.

SELECCIÓ FINAL
DE LLIBRES

PRESELECCIÓ
proposta realitzada per experts/es
nacionals i internacionals
i editorials
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Rosa Sensat (Amàlia Ramoneda)

Pop Up Festival (Londres)

Universidad de Zaragoza (Rosa Tabernero)

Filbita (Argentina)

Bibliotecas de la Comunidad de Madrid
(Carmen Sáez Padilla)

Vilnius Literature Festival (Lituània)

Peonza (Javier Flor)
Mandarache (Alberto Soler)

Festival Letteratura Mantova (Itàlia)
Writing West Midlands (Regne Unit)

per un comitè d’experts:
Amàlia Ramoneda (Rosa Sensat)
Javier Flor (Peonza)
Roser Ros (Tantàgora)
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CRITERIS DE SELECCIÓ
Els experts hauran de tenir en compte els següents criteris:
Qualitat:
• de l’objecte llibre (edició, maqueta, tinta, colors, tipografies,
acabat...).
• de l’argument adequat als diferents interessos lectors
• del tipus d’il·lustració (varietat, color, textura, presentació
dels personatges, paisatges, etc., composició, lloc que ocupa a
la pàgina i al llarg del llibre, com conviu amb el text).
• tractament de les temàtiques (estereotips, complexitat,
conflictivitat, d’actualitat o no).
Temporalitat:
• fons d’armari: grans clàssics
• temporada passada: editat dos o tres anys enrere
• marca tendència: novetat ben valorada per les seves aportacions
Gèneres Literaris:
• Àlbum il·lustrat
• Narrativa
• Poesia
• Còmic
• Llibre de coneixements

EL TEMA DE L’EDICIÓ
A cada edició, el FLIC Festival reflexiona al voltant d’una temàtica i escull una selecció de llibres que són l’ànima de la seva
programació. Aquesta edició parlem de Ficcions.
Què seria de les nostres vides sense la ficció? Quina societat
seríem si no poguéssim, si no sabéssim imaginar, recrear la
nostra memòria, els nostres desigs, el coneixement, les nostres
pors, les nostres esperances? La literatura s’alimenta de la vida,
i ens la retorna, reinventada, en forma de ficció.
Per fer aquesta selecció hem convidat experts nacionals i festivals internacionals de referència bons coneixedors de la
LIJ que proposin títols que, sota el seu criteri, encaixin amb la
temàtica d’aquesta edició.
Dels títols proposats, un comité d’experts format per Roser Ros,
directora literària del festival, i dos experts més, seleccionaran
un màxim de 80 títols classificats en 5 categories:
Tastar la por
Relats de perills inspirats en la realitat, o no.
Quina gràcia!
Humor per somriure o per morir-se de riure.
En clau d’aventura
Secrets encoberts, peripècies, riscos, finals incerts
Per sucar-hi pa
Xafarderies a dojo, safareig, crítiques...

#1_PRESÈNCIA EN LES
ACTIVITATS FAMILARS
I ESCOLARS
EXPERIÈNCIES LITERÀRIES

Per promoure la selecció del FLICRecomana, des del Festival dissenyem instal·lacions de joc vivencial i artístic basades en els llibres
que en formen part.
Aquests formats de mediació literària constitueixen les anomenades
EXPERIÈNCIES LITERÀRIES que programem tant per a públic familiar
com escolar en el marc del Festival i també a altres espais culturals,
escoles i biblioteques de tot el territori, arribant anualment a més
de 20.000 persones.
Pel festival passen més de 2.000 alumnes d’unes 30 escoles i
instituts.

DESCOBREIX ALGUNES PROPOSTES
D’ ANTERIORS EDICIONS!
https://vimeo.com/341984917

#2_PRESENTACIÓ I VENDA
Punt de Venda
Durant el Festival els llibres estan a l’abast del públic perquè una
vegada els hagin tastat en les activitats familiars els puguin comprar si així ho desitgen. El Festival ofereix un punt de venda de
llibres a través d’una llibreria.
Espai de presentació de novetats
El festival posa a disposició de les editorials un espai on presentar al
públic familiar i professional els llibres que en formen part.
Presentació pública de la Selecció
El Festival programa un acte per a tots els públics on es presenta tota
la selecció del FLICRecomana.
Presentacions específiques per a Bibliotecaris i Docents
El festival organitza trobades específiques perquè les editorials puguin
presentar els llibres seleccionats al públic especialitzat.

AIXÍ VA SER LA PASSADA EDICIÓ!
https://vimeo.com/341985839

#3_DIFUSIÓ ANUAL

A XARXES SOCIALS

A LA WEB I NEWSLETTER DEL FLIC

AL PROGRAMA DE MÀ DEL FESTIVAL

ALS FLYERS DISTRIBUITS PER LA CIUTAT

A RÀDIO FLIC

FORMACIÓ I ACTIVITATS DE TANTÀGORA

Des que es publica la nova selecció de l’edició del Festival, els títols
seleccionats es presenten als diferents públics a través de:
Xarxes Socials
A través dels nostres canals digitals de difusió, el Festival presenta
cada títol amb una ressenya redactada pel comité expert, etiquetant a
tots aquells agents vinculats amb la publicació i reforçant les campanyes de Nadal, Sant Jordi i estiu.
Web i Newsletter
La selecció té un apartat propi a la web del Festival amb més de
7.900 visites anuals. Totes les comunicacions online es redirigeixen
cap a aquesta secció.
Programa de mà i Flyers
En el programa de mà (3.000 u.) es publiquen totes les portades dels
títols en una doble pàgina, mencionant l’autor/a i l’editorial.
En els flyers de comunicació de l’esdeveniment (7.000 u.) apareixen
tots els logotips de les editorials que participen a la selecció del FLIC
RECOMANA.
Ràdio FLIC
El canal de RÀDIO FLIC és un canal de recomanació constant de llibres
entre els lectors entrevistats i oients, ja sigui amb infants, joves i/o
professionals.
Formació a professionals
A través de les diverses formacions de Tantàgora a docents i bibliotecaris, es donen a conèixer els llibres que formen part de les seleccions
del Festival. Al llarg de l’any formem una mitjana de 200 persones.
Activitats de Tantàgora
En totes les activitats i programes pedagògics que organitza Tantàgora,
entitat promotora del Festival, es treballen i es promocionen els llibres
de la selecció del Festival. Cada curs treballem amb una mitjana de
5.000 infants, joves i professionals.

RETORN
Formar part de la selecció FLICRecomana implica tenir presència a:
1 Tots els esdeveniments del FLIC
a Barcelona, Madrid i Vic
2 La web del FLIC

COL·LABORADORS FLIC10 97
IMPACTES DE PREMSA +80
PRESÈNCIA DIRECTA A +40 activitats

Imatge de la portada del llibre amb ressenya del
comitè d’experts.
3 Xarxes socials del FLIC Festival

PRESÈNCIA DE LOGOS 7.000 flyers

Una publicació per cada llibre, com a mínim.

3.000 programes de mà

4 Els mailings als nostres subscriptors

400 cartells

Els newsletters del FLIC inlouen un enllaç cap a la selecció.

5 La Ràdio del FLIC
A cada podcast es recomanen llibres.

WEB DEL FLIC +20.000 usuaris
+32.000 sessions

6 Dossier de premsa
El dossier de premsa del FLIC inlou la selecció del FLICRecomana.

7 Activitats educatives i de formació d’altres projectes de
Tantàgora: Escoles literària i cursos de formació.

CONSULTA LA 10a SELECCIÓ
FLIC RECOMANA
http://flicfestival.com/flic-recomana/

XARXES SOCIALS +340 posts FLIC BCN
NEWSLETTER +12.000 subscriptors

+80 IMPACTES DE PREMSA FLIC10 BCN
MITJANS DE COMUNICACIÓ I BLOGS
QUE HAN PARLAT DEL FLIC10 BARCELONA
Agència EFE
Agrupamento de Escolas Carlos Garaté
Ajuntament de Barcelona
Âlbum
Aldea libros
Ara Criatures
Barcanova
Barcelona colours
Barcelona Metropolitan
BCN Comerç
BCN Joventut
BDR Lectura
Betevé
Catalan Culture
Catalunya Informació
Catalunya Vanguardista
CCMA
Clijcat
Diputació de Barcelona
EADT
EASC Roberto Orallo
Editorial Joventut
Editors.cat
EFFE
El Blog del Museu del disseny
El Blog del Pen Català
El Culturista
Elastica magazine
ElDiario.es
Elisava Alumni
Escola d’Art i Disseny de Sant Cugat
Escola d’Art La Industrial
Escola d’Art i Disseny de Tarragona
Escola Illa d’Art i Disseny
Escola Massana Art i Disseny
Escola Superior d’Art i Disseny Serra i Abella

Escuela Artediez
Escuela de Arte José Nogué
Escuela de Arte Roberto Orallo
Escuela Superior de Diseño de Madrid
ESDi Escola Superior de Disseny
Europe For Festivals
Fabra i Coats
Fira Literal
Fundación Ernesto Ventós
Graffica
Gremi d'Editors
Guia de Barcelona
Haugaland videregående skole
ICUB
INFO K
Informatius TV3
Jaumecentelles.cat
La Vanguardia
L'ofici d'educar, Catalunya Ràdio
Mammaproof
Museu del Disseny
Océano Travesía
Petits Camaleons
Poblenou urban district
Publicfamiliar.cat
Ràdio fabra
Ràdio Sabadell
Raima
Sendak
Time out
TMB
TV3 Quan arribin els marcians (CCMA)
Urdimbre Ediciones
Viure en família
West Cork Literary Festival
Yorokobu

Ara Criatures (Diari Ara)
Reportatge sobre la 10a edició del FLIC Festival,
portada del suplement i article a doble pàgina.
També en versió digital
7/3/2020

SI ELS TEUS LLIBRES SÓN
PRESELECCIONATS:
• Per tal que el comitè pugui valorar la inclusió dels llibres preseleccionats a la selecció final, et demanarem 3 exemplars
d’aquests títols perquè els puguin consultar de primera mà.
Si aquests passen a la selecció final, els exemplars es trobaran
a disposició del públic del FLIC durant el festival i en altres
activitats de Tantàgora.
En cas de no incloure’ls a la selecció final, passaran a formar
part de la biblioteca de Tantàgora. Qui ho soliciti podrà demanar
el seu retorn.
• Us demanarem el logo de l’editorial, vectoritzat, i les coordinades digitals de l’editorial, per poder-vos incloure com
a col·laboradors a les comunicacions del festival.

I SI PASSEN A LA
SELECCIÓ FINAL:
• Us solicitarem una fotografia de la portada del llibre i una
altra de l’interior en format jpg (300 dpi).

FLIC10 BCN EN XIFRES

QUÈ ÉS EL FLIC?

Accions previstes

El FLIC és un festival d’accions, experiències i creació literària que
convida a les famílies, escoles i professionals a gaudir de la literatura
i les arts, apostant per la innovació i l’experimentació en els diversos
formats culturals.

Editorials participants
al FLIC Recomana i
altres activitats del festival

El FLIC Festival es celebra a diverses ciutats (Barcelona, Madrid, Vic) de
forma itinerant i també té un programa per a les escoles, un Network
FLIC Escoles d’Il·lustració per impulsar i detectar nous talents i una
trobada professional.

Convidats
nacionals

Com cada any, el FLIC destaca sota el segell FLICRecomana una
selecció d’una vuitantena de llibres sobre el tema triat per a l’ocasió,
que es poden trobar a les diferents activitats del festival i a la web del
FLIC, organitzats per categories. FLIC Recomana és possible gràcies
a la col·laboració de prop de 50 editorials nacionals i internacionals.

MIRA EL VÍDEO
DE LA 9a EDICIÓ DEL FLIC

69 7.900
68 13
32 131
14 9
30 499
38 2.061

Visites a la
web del FLICRECOMANA

Esdeveniments
previstos

Títols seleccionats
pel FLIC RECOMANA

Convidats
internacionals

Escoles
d’Il·lustració i Disseny
Escoles de Cicle Infantil,
Primària i Instituts

https://vimeo.com/341985839

Parades a la Fira de
Creació Literària

7126

Estudiants
d’Il·lustració i Disseny

Alumnes
d’escoles i instituts

4767

2777

+20.000

El FLIC Festival està organitzat per Tantàgora Serveis Culturals,
una associació cultural sense ànim de lucre que es dedica a
la promoció, difusió i creació de la literatura infantil i juvenil. El
FLIC Festival ha estat reconegut amb el segell EFFE de qualitat
europea que s’atorga a aquells festivals europeus que ofereixen
un programa de qualitat amb bona implementació local, nacional
i internacional.

EDITORIALS COL·LABORADORES DEL FLIC 10:

MÉS INFORMACIÓ

Ada Cruz
comunicacio@flicfestival.com
932 135 991

ORGANITZA:

AMB EL SUPORT DE:

FLIC Festival
C. de l’Art, 80, Baixos
08041, Barcelona

SEGUEIX-NOS!

instagram.com/flicfestival
facebook.com/flicfestival
twitter.com/flicfestival
vimeo.com/flicfestival

#FLICfestival #FLICRecomana #FLIC11
Fotografia: pàg. 1-4 i 6-8 ©Tristán Pérez Martín; pàg. 5 ©Alejandra Colls

www.flicfestival.com

