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PREÀMBUL

Els dies 13 i 14 de març hauria hagut de tenir lloc la 10a edició del FLIC
Festival a Barcelona, però la pandèmia del Covid-19 va impedir la seva
celebració. Uns dies abans de l’inici del festival, els missatges oficials
que desaconsellaven la mobilitat internacional van comportar que els
tres ponents provinents de l’estranger es veiessin obligats a cancel·lar la
seva assistència al festival, fet pel qual l’equip del FLIC va substituir les
seves intervencions per d’altres conferències de categoria anàloga però
impartides per experts nacionals, de manera que la qualitat del programa
no es veiés afectada.
Finalment, seguint les directrius donades pel Govern de la Generalitat, el
festival va haver de ser cancel·lat tot just un dia abans del seu inici, és a
dir, un dia abans que es decretés l’estat d’alarma i posterior confinament
de la població.
El present document és una memòria de la 10a edició del FLIC a Barcelona, on es detallen tant aquelles activitats que van arribar a realitzar-se (el
programa escolar, el programa de la xarxa europea d’escoles d’il·lustració
i disseny –European Network FLIC– i d’altres activitats de petit format
que esdevenen accions prèvies del festival) com aquelles que, donada la
situació de crisi internacional, van quedar suspeses.
Barcelona, 20 d’abril de 2020
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SOBRE EL FLIC
i la 10a edició

El FLIC, festival de literatura i arts infantil i juvenil, és
un projecte de foment de la lectura i del gust literari que
porta 10 anys investigant i mostrant altres maneres de
viure la literatura, implicant a totes aquelles persones que
acompanyen els infants i els joves en el procés de la descoberta
literària: famílies, mestres, escriptors/es, il·lustradors/es,
editors/es i, també, organitzacions que comparteixen aquesta
missió més allà del sector del llibre i de l’educació.

L’associació que organitza el festival és Tantàgora
Serveis Culturals, entitat sense ànim de lucre dedicada a la promoció, difusió i creació de la LIJ durant
més de 25 anys.
El FLIC és un festival d’experiències i creació
literària que, de manera itinerant, convida tots els
públics a gaudir de la literatura i les arts en els espais
culturals de referència de les ciutats que l’acullen:
Barcelona, Madrid i Vic. En la seva desena edició,
amb els Personatges Singulars com a eix vertebrador
de tota la programació, el FLIC continua sent festival
internacional de referència sobre la literatura infantil
i juvenil.
Amb la implicació de les entitats culturals públiques i
privades de Barcelona, Madrid y Vic, es consolida un
projecte comú de ciutats lectores, amb una mirada
compartida sobre la literatura on es fusionen diversos
àmbits artístics amb el fet literari.
Tot això es concreta en un programa de propostes familiars, escolars i professionals que aposten pel crossing art literari, englobant activitats de joc, cinema,
música, pensament i convivència amb processos de
creació, tot plegat al voltant dels llibres i la literatura
infantil i juvenil.
La il·lustració del cartell del FLIC10 és obra de l’Albert
Asensio, ben conegut per les seves il·lustracions a editorials com Anaya, Joventut, Random House Mondadori, Teide, Cruïlla o Planeta i diaris com La Vanguardia.

Com cada any, el FLIC destaca sota el segell FLIC
Recomana una selecció de prop de 80 llibres sobre
el tema d’enguany (Personatges Singulars), que es
troben a totes les activitats del festival, a les llibreries col·laboradores i a les diferents produccions de
Tantàgora, gràcies a la col·laboració de 44 editorials
nacionals i internacionals (d’un total de 68 editorials participants al festival). Enguany, la selecció “Personatges Singulars” ha estat triada per 11 experts
en el sector de la literatura infantil i juvenil: Maite
Carranza, Paula Jarrín, Rosa Tabernero, Anna Herráez,
Ricardo Rendón, Elena Fierli, Joan Portell, Mariona
Masgrau, Marc Alabart, Agustí Montardit i Roser Ros.
A la selecció també s’hi troben 40 Primers Llibres
(selecció per als més petits de casa) i 13 obres de la
selecció Read On per a joves lectors. El segell FLIC
Recomana també engloba espectacles d’altres entitats
culturals afins a l’esperit del festival.
El FLIC Festival forma part del programa europeu
Read On, un projecte que pretén estimular la passió
per la literatura entre els joves europeus explorant
noves maneres de compartir, crear i gaudir l’art literari.
Conscients de la situació de vulnerabilitat social i econòmica de moltes famílies de casa nostra, continuem
impulsant la campanya «Cap nen sense cultura»,
amb la qual convidem a organitzacions i a particulars
a facilitar l’accés d’aquestes famílies al festival.
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OBJECTIUS DEL FLIC
Els principals objectius del FLIC Festival són:
•
•
•
•
•
•
•
•

Difondre i promocionar la lectura i venda de llibres.
Promoure la lectura a casa.
Promoure la cultura literària als centres educatius.
Propiciar espais de negoci per a editors, creadors i agents literaris.
Promoure la producció i la coproducció de nous formats de foment
del gust lector, de la mà d’artistes d’altres disciplines artístiques.
Promoure xarxes de treball entre agents educatius i culturals per al
foment del gust lector.
Promoure l’accés de tota mena de públics al festival.
Promoure el crossing art literari i la innovació de formats amb una
aposta clara per una programació de risc.

Sobre la importància d’incloure les arts en
l’educació:

PEL FOMENT DE LA LECTURA I EL GUST LITERARI
El FLIC Festival, com a promotor de la lectura
i el gust lector, té també com a missió establir
vincles amb tots els sectors dedicats al llibre
i/o estretament lligats a l’univers de la literatura
infantil i juvenil de les ciutats que l’acullen, amb
voluntat de crear xarxa i enriquir i enfortir el sector,
amb treball comú, propiciant el debat, amb esperit
crític i constructiu.
És per això que les accions del FLIC Festival
impliquen un retorn per a:

Editorials
Autors: escriptors i il·lustradors
Llibreries
Biblioteques
Centres d’educació primària i secundària
Centres d’educació especialitzada en
il·lustració i disseny
Mediadors literaris (narradors, mestres,
bibliotecaris, etc.)
Altres associacions culturals

APORTACIONS AL SECTOR:
- Prescripció literària, a través de la selecció FLIC
Recomana, amb una extensa difusió a través
de canals molt diversos: Presència dels llibres i
menció a les editorials col·laboradores a tots els
esdeveniments del FLIC, a la web, a les xarxes
socials del festival, al butlletí electrònic, al dossier
de premsa i al catàleg incorporat al programa de
mà del festival.
- El FLIC ofereix un espai a les editorials perquè
presentin els llibres seleccionats davant del públic
del festival (familiar, professional, escolar,...)
- Mercat de l’Edició: el FLIC promou trobades
professionals de compra i venda de drets i
encàrrecs a autors i il·lustradors.
- El FLIC facilita també la trobada entre bibliotecaris
i joves lectors, per treballar conjuntament i trobar
espais de millora on els adolescents s’hi trobin
còmodes amb els equipaments i recursos aportats
per les biblioteques.
-European Network FLIC: el festival impulsa
una xarxa estatal de joves creadors i centres de
formació en il·lustració.

Subirats, Fina, Barbieri, Parta i Merino: “El
retorn social de les polítiques culturals: de
l’impacte social al valor públic”, IGOP-UAB,
2008.

- El FLIC forma part del READON, una xarxa
europea de joves lectors que posa en marxa
accions diverses de foment de la lectura per a
aquest públic.

Ings i McMahon: “Arts and culture in health
and wellbeing and in the criminal justice
system. A summary of evidence”, Arts
Council England, 2018.

- Llibreries especialitzades en LIJ: el FLIC
s’adhereix i dona veu a les campanyes de
recolzament de llibreries especialitzades en
LIJ en temps de crisi, i compta sempre amb la
col·laboració de llibreries que s’encarreguen de la
venda i signatura de llibres durant el festival.

Dalziel, Saunders i Savage: “Culture,
Wellbeing and the Living Standards
Framework: A Perspective”, Lincoln
University, 2019.

- El FLIC posa en en marxa Ràdio FLIC, espai
radiofònic sobre llibres, literatura, editorials,
creadors i projectes variats sobre LIJ.
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ABAST INTERNACIONAL
EDITORIALS AL FLIC

EUROPEAN NETWORK FLIC
HAUGESUND, NORUEGA

- Haugaland Videregående Skole

CORK

CANTABRIA

- Escuela de Arte
de Cantabria Roberto Orallo

- West Cork Literary
Festival

JAÉN

- Escuela de Arte José Nogué

Ètre · Flamboyant · Flying Eye Books
· Fondo de Cultura Económica
· Frimousse · FTD Educação ·
Gallucci · Gecko Press · Hélium
Ilbuc · Impedimenta · Joventut
Kalandraka · Karadi Tales ·
Kókinos · L’Agrume · Limonero ·
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 · Patito
Editorial · Petra Ediciones · Phaidon
· Piscina Petit Oceà · Planeta Comic
· Planeta Tangerina · Publicacions
de l’Abadia de Montserrat ·
Sarigaga · SD Edicions · Siruela ·
SM · Step in books · Sub-Saharan
Publishers · Takatuka · Tara Books ·
Thierry Magnier · Thule · Topipittori
Wydawnictwo Dwie Siostr

+70 ESCRIPTORS/ES, DISSENYADORS/ES, EDITORS/ES,...

- Agrupamento de Escolas
Carlos Gargaté

MADRID

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
Candlewick Press · Chronicle Books
· Comanegra · Combel · Comme
des géants · Corimbo · Corraini ·
Cossetània · Cruïlla Dibbuks · ECC
Ediciones · Edebé · Ediciones Tralarí
· Éditions Notari · Ekaré · El Cep i
la Nansa · El Naranjo · Erdosain ·
Esperluète Editions · Etana Editions ·

CONVIDATS INTERNACIONALS

PORTUGAL

- Escuela Superior de Diseño
- Escuela Artediez

+100 EDITORIALS QUE HAN PARTICIPAT EN EL FLIC

BARCELONA

- Escola Massana Art i Disseny
- Escola d’Art La Industrial
- ESAD Serra i Abella

SANT CUGAT

- Escola d’Art i Disseny
de Sant Cugat

SABADELL

- Escola Illa d’Art i Disseny
- ESDi Escola Superior
de Disseny

TARRAGONA

- Escola d’Art i Disseny
de Tarragona

Beatrice Alemagna, Jonathan
Stroud, Manuel Rud, Nadine
Robert, Akoss Ofori-Mensah,
Reka Kiraly i Jenni Erkintalo,
Elisabeth Bicknell, Daniel
Blanco, Esra Okutan, Andrea
Fuentes, Carla Olivier, Emily
Hughes, Erik Titusson, Galo
Ghigliotto, Isabel Lopes Coelho,
Jadwiga Jedryas, Monica
Bergna, Scosse, Suzy Lee,
Svein Størksen, It’s Raining
Elephants, Katsumi Komagata,

Yoshi Hioki, Madalena Matoso,
Francesca Archinto, María
Carreño, Alexandra YatomiClarke, Luca Notari, Lisa
Topi, Sophie Giraud, Shobha
Viswanath, Alfonso Ochoa,
Graciela S. Silva, David Wiesner,
Chris Haughton, Sophie Van der
Linden, Nina Wehrle, Henning
Wagenbreth, Cléa Dieudonné,
Isabel Minhos, Aksel Koie,
Peggy Espinosa, Gita Wolf,
Camille Gautier, Julia Marshall,

Judith Wilhem, Ligaya Salazar,
Steven Guarnaccia, Richard
McGuire, Serge Bloch, Les Trois
Ourses, Nina Klein, Sam Arthur,
Ana Mª Pavez, Pietro Corraini,
Éditions du Livre, Kate Pullinger,
Segni Mossi, Stian Hole, Steven
Guarnaccia, Anna Fiske, Tine
Vind, Asa Lind, Timo Parvela,
Jonathan Lindström, Idah Klint,
Ole Winther, Nina Werhle.
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PROGRAMACIÓ PER PÚBLICS
+10.000 FLIC9 BCN
PER A FAMÍLIES

PER A JOVES

EXPERIÈNCIES LITERÀRIES

READ ON

Instal·lacions artístico-literàries dissenyades des del
Festival a partir de la selecció de llibres FLIC Recomana,
que propicia un espai participatiu de descoberta literària.

Programa europeu per a joves lectors.

ESPAI FLIC RECOMANA
Espai presencial i online de presentació de llibres de la
selecció del FLIC Festival

+130 TÍTOLS RECOMANATS
PER A MEDIADORS LITERARIS
I AMANTS DE LA LITERATURA

PROGRAMACIÓ DE XERRADES
Xerrades, taules rodones i conferències de professionals i
creadors sobre la literatura infantil i juvenil.

FIRA DE CREACIÓ LITERÀRIA
Fira de llibres, obra gràfica, jocs i propostes

38 PARADES
PER A ESCOLES
Propostes insòlites de foment de la lectura i del gust
literari per a Educació Infantil, Primària i Instituts (ESO i
Batxillerat)

+30 ESCOLES
+2000 ESTUDIANTS

EUROPEAN NETWORK FLIC

Programa per a joves creadors i centres de formació en
il·lustració a nivell europeu: concurs, xerrades, trobades
per a la reflexió.

DE
14 ESCOLES
DISSENY I IL·LUSTRACIÓ
499 JOVES PARTICIPANTS

PER A PROFESSIONALS

MERCAT DE L’EDICIÓ
Trobades entre professionals de compra i venda de
drets i encàrrecs a autors i il·lustradors.

27 EDITORIALS NACIONALS
7 EDITORIALS INTERNACIONALS
91 CREADORS
+400 CITES PREVISTES
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FLIC10 BCN EN XIFRES
Accions previstes

Editorials participants*

Convidats nacionals

69
68
32
14
30
38

Escoles d’il·lustració i Disseny

Escoles de Cicle Infantil, Primària i Instituts

Parades en la Fira de Creació Literària

* Editorials FLIC Recomana i participants al Mercat de l’Edició

13
131
9
499
2.061

Esdeveniments previstos

Títols seleccionats pel FLIC RECOMANA

Convidats internacionals

Estudiants d’il·lustració i Disseny

Alumnes d’Escoles i Instituts

7126

4767

2777

+20.000
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QUI EN FORMA PART
44 EDITORIALS FLIC RECOMANA

3 CIUTATS

A buen paso, Akiara Books, Anaya, Barbara Fiore Editora, BiraBiro Editorial, Blackie Books, Combel, Corimbo,
Cossetània Edicions, Edelvives, Ediciones Ekaré, Editorial Cruïlla / SM, Editorial Flamboyant, Empúries, Estrella
Polar, Impedimenta, Joventut, Kalandraka, Kókinos, La Galera, L’Altra Tribu, Liana Editorial, Libros del Zorro Rojo,
Litera, Maeva, MTM Editores, Océano Travesía, Nórdica Libros, Penguin Random House Grupo Editorial, Petit
Sàpiens, Takatuka, Thule, Tramuntana Editorial, Viena Edicions, Zahorí Books, Babalibri, Bonnier Carlsen Bokförlag,
Éditions de la Gouttière, éditions MeMo, Hélium, Nobrow, Orecchio acerbo editore, Orfeu Negro, Planeta Tangerina.

Barcelona, Vic, Madrid

16 SEUS
Museu del Disseny de Barcelona, Fabra i Coats Fàbrica de Creació, Can Felipa, Biblioteques de la Comunitat de
Madrid (per confirmar), Casino de Vic, Biblioteca Joan Triadú, UVic-Ucc, Cineclub Xic, Centre Cívic Sant-Ferm, i les
llibreries de Vic Muntanya de Llibres, Anglada, Mater, Foster and Wallace, Abacus, El cafè de lletres i El Petit Tresor.

10 CONVIDATS INTERNACIONALS
Beatrice Alemagna, Jonathan Stroud, Manuel Rud, Nadine Robert, Akoss Ofori-Mensah, Reka Kiraly i Jenni
Erkintalo, Elisabeth Bicknell, Daniel Blanco, Esra Okutan.

47 CONVIDATS ESTATALS
Noemí Villamuza, Laia Aguilar, Anna Guitart, Josep Vives (Biblioteques de la Generalitat), Elena Fierli (Associació
SCOSSE), Joan Sala (Editorial Comanegra), Associació Àlbum, Elisabet Carnicé, Tàssies (CLIJCAT), Gemma Rodríguez (Pen Català), Anna Manso, Cecilia Picún (Librerío de la Plata), Isabel Martí Castro (IMC Literary Agency),
Carmina Borbonet (Museu del Disseny), Gemma L. Gené (Yorokobu), Nathalie Koutia (OFFF Festival), Cristina
Agàpito (Fundació Ernesto Ventós), Brodas Bros, Ricardo Alcántara, Care Santos, Maria Carme Roca, Roser
Ros, Maite Carranza, Rosa Tabernero (Universidad de Zaragoza), Paula Jarrín (Llibreria Al·lots), Ricardo Rendón
(Llibreria Abracadabra), Anna Herráez (Servei de Documentació de Literatura infantil i juvenil, Biblioteca Xavier
Benguerel), Joan Portell (Universitat de Girona), Mariona Masgrau (Universitat de Girona), Agustí Montardit, Marc
Alabart, Col·lectiu Pedant A Missa i Repicant, Io Valls, Mallorca Literària, Unpaspertú, Festival Revela’t, MTM
Ediciones, Zahorí Books, Libros del Zorro Rojo, Liana Editorial, L’Altra Tribu, SM-Cruïlla, Solà & Estella-Petits
Camaleons, APPEC, Cuscusian*s, MISCELANEA, Culturista.

14 ESCOLES NETWORK FLIC
Escola d’Art i Disseny de Tarragona, Escola Massana Art i Disseny, Escola d’Art La Industrial, Escola Illa d’Art i
Disseny, Escuela Superior de Diseño de Madrid, Escuela Artediez, Haugaland Videregående Skole, West Cork
Literary Festival, Agrupamento de Escolas Carlos Garaté, Escola Superior d’Art i Disseny Serra i Abella, Escola
d’Art i Disseny de Sant Cugat, ESDi Escola Superior de Disseny, Escuela de Arte Roberto Orallo, Escuela de
Arte José Nogué.

AMB EL SUPORT DE
Programa europeu Read On Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union, Pla de Foment
de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España, Acción Cultural Española, Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Institució de les Lletres Catalanes, ICUB-Ajuntament de Barcelona.

53 COL·LABORADORS
Museu del Disseny de Barcelona, Fabra i Coats Fàbrica de Creació, Can Felipa, Casino de Vic, Ajuntament de
Vic, Fundació la Caixa, UVic-UCC, Comunidad de Madrid, Editorials FLIC Recomana, Interface, Jugar i jugar,
Raima, OFFF Festival, Fundación Ernesto Ventós, Guasch Capellades, Plus Plus, Marset, The Folio, Katia, Fujifilm,
Unpaspertú, El Més Petit de Tots, Petits Camaleons, Revela’t, Fundació Mallorca Literària, L’Auditori de Barcelona,
Biblioteques Públiques de Catalunya, Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona, Consorci
de Biblioteques de Barcelona, Fundació TMB (Transports Metropolitans de Barcelona), Diari Ara, El Culturista,
Yorokobu, Gráffica, Elástica Magazine, Viure en Família, Mammaproof, Club TR3SC, APPEC, Sant Andreu Teatre,
AELC, APIC, CLIJCAT, Gremi d’Editors de Catalunya / Associació d’Editors en Llengua Catalana, Llibreria Al·lots,
Bateau Lune, Llibreria Sendak, Librerío de la Plata, MISCELANEA, Plom Galery, El meu primer festival, Hop
Festival, Quasar, Rosa Sensat.
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L’EQUIP DEL FLIC

El FLIC està format per un equip multidisciplinar, amb formació i experiència en els
camps de la literatura, l’educació, la mediació literària, la pedagogia, el disseny d’espais,
la gestió cultural, l’educació en el lleure, la
comunicació, la producció d’espectacles,...

Actualment hi treballen, com a estructura fixa,
3 persones, i durant el festival l’equip creix de
manera puntual per materialitzar cada nova
edició, que comporta més d’un any de treball.

Direcció: Magalí Homs
Direcció literària: Roser Ros
Assistent de direcció | Coordinació: Mariana Grande
Comunicació: Ada Cruz
Producció: Maria Guasch
Administració: Cristina Hidalgo
Coordinació monitors literaris: Elisenda Llansana
Disseny gràfic: Meritxell Carles i Frederiki Rifi
Muntatge: Artur Valera
Fotografia: Tristán Pérez-Martín
Equip de monitors literaris de Tantàgora: Marc
Alabart, Jana Alonso, Diana Arbòs, Maria de Balanzó,
Quim Carandell, Anna Carles, Laura Curull, Raquel
Estany, Laia García, Ariadna Ibernon, Dèbora Julian,
Mireia Massana, Agustí Monatrdit, Roger Muntés, Ona
Pons, Sara Sánchez, Io Valls, Lluc Valverde.
Estudiants en pràctiques: Durant el curs 20192020, i en diferents períodes acadèmics, hem comptat
amb els estudiants Maria Ruíz, Frederiki Rifi, Èric Díaz,
Anna Orriols i Adriana Salgas.
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FINANÇAMENT
DEL FLIC
FINANÇAMENT
Subvencions 37%
Institut de
LLetres
Catalanes
32%
Institut
de Lletres
Catalanes
Generalitat
de
Catalunya
Generalitat de Catalunya 32%
Ministerio de cultura y deporte 30%
Europa Creativa- Read on 15%
Acción Cultural Española 13%
Diputació de Barcelona 6%
ICUB - Ajuntament de Barcelona 4%

Col·laboradors 46,5%
Museu del Disseny de Barcelona
Fabra i Coats Fàbrica de Creació
Can Felipa
Casino de Vic - Ajuntament de Vic
Empreses que aporten en espècie
Editorials del FLIC RECOMANA
Interface
Jugar i Jugar
Raima
OFFF Festival
Fundació Ernesto Ventós
Guasch Capellades

Fundació La Caixa
UVic
Comunidad de Madrid

PlusPlus
Marset
The Folio Club
Katia
Fujifilm
Unpaspertú

Intercanvis entre festivals

Finançament

FLIC

Entrades 16%

Aportacions personals
de particulars 0,5%

El Més Petit de Tots
Petits Camaleons
Revela't
Suport en comunicació
Ajuntament de Barcelona (Banderoles
i comunicació online)
Biblioteques Públiques de Catalunya
Xarxa de Biblioteques Municipals
de la Diputació de Barcelona
Consorci de Biblioteques de Barcelona
TMB
Diari Ara
El Culturista
Yorokobu
Gráffica
Elástica Magazine
Viure en Família
Mammaproof
Club TR3SC
APPEC
Sant Andreu Teatre

Fundació Mallorca Literària
L'Auditori de Barcelona

AELC
APIC
CLIJCAT
Gremi d'Editors de Catalunya /
Associació d'Editors en Llengua
Catalana
Llibreria Al·lots
Bateau Lune
Llibreria Sendak
Librerío de la Plata
MISCELANEA
Plom Galery
El meu primer festival
Hop Festival
Quasar
Rosa Sensat
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TEMA DE L’EDICIÓ

La literatura, com la vida, és plena de personatges de
tota mena, d’éssers ficticis que pensen, fan, pateixen
o somien tal com els han imaginat els seus creadors
(de manera col·lectiva o individual) i no és estrany que
tinguin una retirada amb la gent real. Al cap i a la fi,
els seus inventors són persones de carn i ossos com
nosaltres. Com a lectors, fer amistat amb personatges fills de la ficció ens permet arribar-los a estimar
tant que, a cops, ens descobrim conversant-hi privadament, o volent-nos-hi assemblar, a imitar la seva
valentia, la seva honestedat, la seva astúcia...
Tanmateix, d’entre la galeria d’aquests individus literaris (textuals, visuals) hi ha uns personatges de naturalesa ben singular, fets d’un material que els fa ser,
actuar i pensar de manera gens estereotipada, lluny
de les convencions, que es mostren diferents, gairebé
únics. I tots aquells que els coneixem, adoptant-los
o excloent-los, els donem carta de naturalesa, o no.
Dediquem, doncs, el FLIC 10 a una colla d’individualitats literàries que, en la seva diversitat, ens mostren
diferents cares de la singularitat. Els hem agrupat en
set categories: els supervivents, els influencers, els
crítics, maneres de viure, els outsiders, els perdedors
i les colles.
— Roser Ros
Directora Literària del FLIC Festival

Aquesta és la conceptualització i definició dels Personatges Singulars com a tema i columna vertebral de la
10a edició del festival. “Tots som personatges singulars”, i així ho ha reflectit l’il·lustrador Albert Asensio
al cartell creat per a l’ocasió, on un infant que tant
podria ser un nen com una nena, i que es caracteritza
per la teva simplicitat i naturalitat, convida amb la mirada a l’espectador a participar de la literatura.
Albert Asensio és ben conegut per les seves il·lustracions a editorials com Anaya, Joventut, Random
House Mondadori, Teide, Cruïlla o Planeta i diaris com
La Vanguardia. La seva feina ha estat reconeguda amb
premis com el Laus de Bronze pel cartell de Fira Tàrrega 2010, un premi del Banco del Libro de Venezuela
pel llibre Kim de Rudyard Kipling (Editorial Joventut),
3 Premis Junceda i també el Premi Llibreter 2017 a
àlbum il·lustrat per El Banc Blau (Babulinka books).
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SELECCIÓ DE LLIBRES DEL FLIC10

www.flicfestival.com/flic-recomana/

131

LLIBRES
SELECCIONATS
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EDITORIALS
COL·LABORADORES

Cada edició, el FLIC Festival escull una selecció de llibres que són l’ànima de la seva programació. Enguany,
sota el tema Personatges Singulars, hem convidat a
10 persones –mediadores, escriptores, llibreteres,
bibliotecàries, docents i pedagogues–a escollir de
forma coral la selecció atenent a 7 categories de Personatges Singulars: els supervivents, els influencers, els
crítics, maneres de viure, els outsiders, els perdedors i
les colles.
Agraïments als experts en LIJ que han participat a la
selecció d’enguany: Elena Fierli, associació SCOSSE,
premi FLIC 9; Maite Carranza, escriptora; Marc Alabart, mestre d’Educació Infantil; Agustí Montardit,
mestre d’Educació Infantil; Rosa Tabernero, professora titular de la Universidad de Zaragoza; Paula Jarrín,
llibretera de la llibreria Al·lots; Ricardo Rendón, llibre-

7.933
VISITES
WEB

ter de la llibreria Abracadabra; Anna Herráez, directora del Servei de Documentació de Literatura infantil
i juvenil, Biblioteca Xavier Benguerel; Joan Portell,
professor de la Universitat de Girona; Mariona Masgrau, professora de la Universitat de Girona; i Roser
Ros, Dra. en pedagogia, presidenta de Tantàgora.
A banda dels Personatges Singulars, la selecció FLIC
Recomana del FLIC10 inclou la categoria de Primers
Llibres (per a infants de 0 a 3 anys) i la categoria
Read On Joves Lectors (de 12 a 17 anys).
Tots ells s’hi troben a les activitats del festival i, de
manera permanent, a la web del FLIC, juntament amb
els títols de les anteriors edicions.

ELS SUPERVIVENTS
“Mostren estar capacitats per sobreviure en un entorn poc o gens
propici. Tanmateix, no aconsegueixen modificar el seu entorn, ni ho
pretenen, ocupats com estan en les tasques de supervivència”

AKISSI
Abouet, Marguerite
Flying Eye books

AHORA NO,
BERNARDO
Mckee, David
Anaya

HAY UN BICHO
EN MI BRAZO
QUE NO SE VA
Mackintosh,
David
Siruela

SUPERHÉROE
García, Lucas
Ekaré

LOS ÚLTIMOS
GIGANTES
Place, François
Ekaré

EN TRISTANY
S’ENCONGEIX
Parry, Florence &
Edward Gorey

BRUNO, EL NIÑO
QUE APRENDIÓ A
VOLAR
Terranova, Nadia

Blackie Books

A Buen Paso

CIGARRA
Tan, Shaun

SENYOR GAT
Blexbolex

Barbara Fiore

Libros del zorro rojo
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ELS INFLUENCERS

IRENE LA VALENTA
Steig, William
Blackie Books

“Amb les seves accions, transformen l’entorn proper fent que alguna
cosa o tot millori. En una paraula, la seva influència és beneficiosa
i es fa notar”
MARIE CURIE
VV.AA

EU, ALFONSINA
Negrescolor, Joan

Petit Sàpiens

Orfeu negro

PIPPI
LANGSTRUMP
Lindgren, Astrid
Blackie Books

ELS CULDOLLA
Dalh, Roald
Edicions de La
Magrana

IL GIGANTI E LE
FORMICHE
Won Hee, Cho
Orecchio Acerbo

PIRATES DE LA
MAR DE GEL
Nilsson, Frida
Viena

SER O NO SER
UNA POMA
Yoshitake, Shinsuke

LA COMPOSICIÓN
Skármeta, Antonio

Impedimenta

Libros del zorro rojo

Ekaré

LA GRAN
ENCICLOPEDIA DE
LAS ABUELAS
Veille, Eric

UNO Y SIETE
Rodari, Gianni

EL CAVALLER
IMPETUÓS
Bachelet, Gilles

SM

Joventut

PARCO
Nogués, Alex & Guridi
Akiara Books

AIXÍ ÉS LA VIDA
CARLOTA
Lienas, Gemma
Estrella Polar

Anaya

Alfaguara

RASPALL
Calders, Pere &
Carme Solé Vendrell

UN AUTOBÚS CAIGUT
DEL CEL
Graham, Bob

Rosa Sensat

Flamboyant

EN SERAFÍ I ELS
SEUS INVENTS
MARAVELLOSOS
Fix, Philippe

TANIA VAL DE
LUMBRE
Parr, Maria

DOLENTS
Perrin, Clotilde

Nórdica

L’OCA QUE NO VOLIA
MARCAR EL PAS
Dumont, JeanFrançois

UN DÍA EN
LA VIDA DE
MARLON BUNDO
Twiss, Jill

Intermón Oxfam

Juventud

SELMA
Bauer, Jutta

POKA & MINA: LAS
ALAS NUEVAS
Crowther, Kitty

Los Cuatro Azules

Los cuatro azules

Blackie Books

MATILDA
Planeta Tangerina
Dalh, Roald

Nórdica

“Afronten les contradiccions del seu entorn i no s’estan de denunciar-les
amb humor i ironia o bé oposant-s’hi directament. Sigui quina sigui la
forma emprada, la seva acció és contundent”

MARY, QUE ESCRIBIÓ
FRANKENSTEIN
Bailey, Linda

FLANAGAN
FLASHBACK
Martin, Andreu

CORS DE GOFRE
Parr, Maria

ELS CRÍTICS

Maeva Young

Flamboyant

L’ÀNEC PAGÈS
Waddell,
Martin

VAI VIA, ALFREDO!
Pineur, Catherine

FORA DE MI
Draper, Sharon M.

Babalibri

Cruïlla

Juventud

L’EVOLUCIÓ DE
CALPURNIA TATE
Kelly, Jacqueline

JAIME DE CRISTAL
Rodari, Gianni
SM

La Galera

MANERES DE VIURE
“La singularitat d’aquests personatges que apareixen agrupats en família
o en comunitats més àmplies resideix en les formes d’organització de la
seva vida col·lectiva”

EL PASEO DE UN
DISTRAÍDO
Rodari, Gianni

EL SEGREST DE LA
BIBLIOTECÀRIA
Mahy, Margaret

LA VACA DEL BRIC
DE LLET
Adriansen, Sophie

HABÍA UNA
TRIBU
Lane, Smith

SM

Viena

BiraBiro

Oceano Travesía
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L’ILLA DE
PAIDONÈSIA
Canosa, Oriol &
Gabriel Salvadó
La Galera

LA TRIBU QUE PUT
Gravel, Elise &
Magali le Huche

POMELO
Chaud, Benjamin

ELOISE AND FRIENDS
Thompson, Kay

GUINEU
Wild, Margaret

Kókinos

Little Simon

Ekaré

Litera

LA COLECCIÓN DEL
ABUELO
Valls, Bruna &
Javier García
Sobrino
Edelvives

MERAVELLOSOS
VEÏNS
Lasserre, Hélène &
Gilles Bonotaux

ELS PERDEDORS

BiraBiro

“Honor i glòria envers aquests personatges que, malgrat ser els
perdedors de la història, han aconseguit fer-se un lloc en la literatura. I
és que saber perdre és tot un art!”
CUTTLAS
Calpurnio

ELS OUTSIDERS

DeBosillo

“No busquen cap mena d’arrelament amb el seu entorn, ni tampoc
pretenen modificar-lo. Fan la seva vida, van a la seva. I a aquesta
manera de fer deuen la seva fama”
TONINO EL
INVISIBLE
Rodari, Gianni

EL PEQUEÑO REY
Sáez Castán, Javier
Ekaré

Libros del zorro
rojo

CARLOTA
Collet, Géraldine
Flamboyant

L’AGUS I ELS
MONSTRES
Copons, Jaume &
Liliana Fortuny

LOS CINCO
DESASTRES
Alemagna, Beatrice

LENNY LLAMÀNTOL
ES QUEDA A SOPAR
Buckley, Finn &
Michael

A buen paso

Libros del zorro rojo

LA LOLA VOLA I
ALTRES HISTÒRIES
HORRIPILANTS
von Bredow, Wilfried

LOS LISZT
Maclear, Kyo &
Júlia Sardà

LOS TRES
HERMANOS DE ORO
De Dios, Olga

LA PEL·LÍCULA DE
LA VIDA
Carranza, Maite

Nube de tinta

SM/Cruïlla

ANTONINO
Arjona, Juan &
Lluïsot

EL PATO Y LA
MUERTE
Erlbruch, Wolf

A buen paso

Barbara Fiore Editora

PERÒ JO SÓC
UN ÓS
Tashlin, Frank
Viena Edicions

L’ARBRE GENERÓS
Silverstein, Shel
Kalandraka

Takatuka

Impedimenta

Combel

¡OH DIABÓLICA
FICCIÓN!
Max
La Cúpula

EL PETIT
PRÍNCEP
De Saint-Exupéry,
Antoine

LA GALLINETA
XERRAPETA
Ezra Stein, David
Joventut

Salamandra

LA HISTÒRIA DEL
FERDINANDO
Leaf, Munro & Robert
Lawson
Kalandraka

COLLES
“La seva singularitat són les aventures en grup, entenent com a tal
l’agrupació d’adolescents que prenen les seves decisions i actuen al
marge dels adults, de les seves famílies o altres comunitats.”

EL SEÑOR BRUUUM
Gerin, Etienne

ALLUMETTE
Ungerer, Tomi

MADELINE
Bemelmans, Ludwig

Thule Ediciones

Kalandraka

Libros del zorro rojo

LA GUERRA
DELS BOTONS
AVI

HARRY POTTER I LA
PEDRA FILOSOFAL
Rowling, J. K.

Bambú

Empúries
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PRIMERS LLIBRES
Llibres de format petit, de fàcil maneig per a mans menudes (inclou
tota mena de mides, aptes per ser descoberts amb l’ajut dels grans o
per l’infant tot sol), fets de materials adequats per a mans matusseres
(sense descartar la fragilitat del paper), amb històries que parlen de tot
amb senzillesa i que arriben als infants. Tota la gamma de colors és
benvinguda, així com les més variades il·lustracions.

EL PIRATA VALENT
Alcántara, Ricardo
Kalandraka

L’HIVERN JA ÉS
AQUÍ
Asensio, Albert

SEMPRE AMB MI
Heapy, Teresa
Juventud

DEU POMETES
Balí, Mercè
La Galera

EL MEU ELEFANT NO
VOL ANAR A DORMIR
Neudert, Cee

A TOTS ELS
ESTELS DEL
CEL
Newson, Karl

EU SOU EU SEI
Pessoa, Ana

Juventud

Planeta Tangerina

Juventud

REPASA LETRAS
Tolosa

Tramuntana

Babalibr

Corimbo

MTM

A DORMIR,
GATETS!
Castro, Bàrbara

BERNIE
C’EST MON OURS
Coat, Janik

UN LLIBRE
Tullet, Henré

Zahori Books

Helium

QUAN
DESPERTA EL
SOL
Zoboli, Giovanna

LÀNEC
EMMURRIAT
Dunbar, Joyce

HOLA, TILLY
Dunbar, Polly

ESPEREM UN BEBÈ
Burmingham, John

Kókinos

Ekaré

TINC CALOR
Taruishi, Mako

Juventud

PINGÜÍ
Dunbar, Polly

Éditions de la
Gouttière

ASPETTAMI
Sakai, Komako

Libros del zorro rojo

Oceano Travesía

TOPITO Y LA
SORPRESA
Miler, Zdenêk

M’AGRADA
Bastien, Emmanuelle

EL LLOP, L’ÀNEC
I EL RATOLÍ
Barnett, Mac

DE CABEZA
Kiehl, Stéphane

PÈRE ET FILS LES
SAISONS
Marc Lizano Ulf K.

Cossetània Edicions

Juventud

BESTIARI DE SONS
ANIMALS
Barman, Adrienne

Juventud

LES MEVES
PRIMERES
PARAULES: FOREST
ANIMALS
Láng, Anna

Libros del zorro
rojo

Kókinos

Juventud

¡ES MI SOPA!
Escoffier,
Michaël

Cruïlla

DEU DIDETS
Fox, Meim
Kalandraka

Oceano Travesía

NÚMEROS
AMAGATS
Imapla

BROMES A LES
FOSQUES
Kvlot, Daniela

Juventud

Kalandraka
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READ ON JOVES LECTORS

DIFUSIÓ DE LA SELECCIÓ DE LLIBRES FLIC RECOMANA

READ ON és un programa per a joves lectors d’entre 12 i 17 anys que
trien, llegeixen, debaten i comenten públicament una selecció de llibres
proporcionats per diverses editorials i seleccionats pel FLIC Festival
(narrativa, còmic, novel·la gràfica,...). Els joves participen al club de
lectura FLIC Read on, participen a una tertúlia pública en el marc del
festival i parlen sobre aquestes lectures en un programa de ràdio creat
per a l’ocasió a Ràdio Fabra, a la Fàbrica de Creació Fabra i Coats.
CAZA DE BRUJAS
Quarello, Serella

CHICAS MALAS
Petricelli, Assia

Thule

Liana

ELS LLIBRES A LES ACTIVITATS FAMILIARS

EL OLOR DE LAS
CASAS DE LOS
DEMÁS
Hitchcock, BonnieSue
Maeva Young

EL DIA DELS TRÍFIDS
Wyndham, John
L’altra tribu

QUAN UN TOCA
EL DOS
Winberg, AnnaGreta

QUIN DIA TAN
BÈSTIA!
Rodgers, Mary
L’altra tribu

L’altra tribu

EL SEÑOR DE LAS
MOSCAS
Golding, William
Libros del zorro rojo

SKIP
Mendoza, Molly
No brow

UNA DE ZOMBIS
Martín Pinillos,
Patricia
Thule

ESPAI DE PRESENTACIÓ DE LLIBRES AL FESTIVAL
IN WAVES
Dungo, AJ
No brow
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FLIC RECOMANA A LES XARXES SOCIALS

AL PROGRAMA DE MÀ DEL FESTIVAL

A LA WEB I NEWSLETTER DEL FLIC

ALS FLYERS DISTRIBUÏTS PER LA CIUTAT

37

RÀDIO FLIC
www.flicfestival.com/radio-flic/

FLIC RECOMANA

És el programa radiofònic del Festival,
que inclou quatre programes sobre
literatura i llibres LIJ per a diferents
públics: joves, famílies, centres
educatius i gran públic.

READ ON JOVES LECTORS

La Fàbrica de Creació Fabra i Coats de Sant Andreu
és una de les seus del FLIC Festival, i on es troba
l’estudi de Ràdio Fabra, que forma part de la Xarxa de
Ràdios Comunitàries, i que acull diversos espais de
debat i entrevistes on l’equip del FLIC conversa amb
els convidats i els públics del festival. Un d’aquests
programes és el del Read On, un espai de joves
lectors per a joves lectors on, partint dels llibres
proposats per les editorials del FLIC Recomana,

les adolescents del CLUB DE LECTURA READ ON
parlen sobre què llegeixen, què els agrada i per què.
En definitiva, es parla sobre llibres i literatura, amb
voluntat divulgativa i prescriptora. Condueixen el
programa Magalí Homs i Roser Ros.
Amb la col·laboració de les editorials FLIC
Recomana.
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PERIODISTES LITERARIS

Els nens i nenes que participen a les
Experiències Literàries del programa escolar
del FLIC, que té lloc a Fabra i Coats, també
visiten l’estudi de ràdio per a entrevistar als
escriptors i escriptores que han creat els jocs
i reptes literaris que proposa el FLIC Festival.
A la 10a edició del FLIC, els alumnes de les

MICROCONVERSES

escoles Can Fabra, Univers i Estel de Vallirana
han entrevistat Care Santos, Ricardo Alcántara i
Roser Ros sobre el seu procés creatiu, els seus
gustos literaris, la professió de l’escriptor,...
Una oportunitat única de conèixer als autors
de prop i familiaritzar-se amb el llenguatge
radiofònic.

MicroConverses és un microprograma en format
podcast on l’equip del FLIC parla sobre literatura
infantil i juvenil amb petits i grans, amb lectors i no
lectors, amb amants dels llibres i amb diferents veus
del món de la cultura. Aquest espai, de to informal i
ambient còmode i distés, dona veu a totes aquelles
persones que formen part de l’ecosistema de la LIJ:
nens i nenes que expliquen com viuen la literatura,

adults que recomanen aquell llibre que va marcar un
abans i un després a la seva infància, professionals
del sector que donen a conèixer la seva feina i
reflexionen sobre la situació actual,... Un altaveu
per a la cultura i una posada en valor de la literatura
infantil i juvenil a través dels seus protagonistes.
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EL CONTE DEL DIA

Aquest espai, especialment dirigit a públic
infantil, familiar i educatiu, recull i publica
cada dia un conte produït per Tantàgora, amb
narradors i músics professionals, tant d’autoria
original com versions de contes populars de
diferents tradicions orals. Aquesta iniciativa
comença durant el confinament causat per
la pandèmia del Covid-19, amb l’objectiu

d’ferir a les famílies continguts de qualitat,
especialment escollits entre les produccions
de l’associació, a les quals es pot accedir des
de les seves cases de manera lliure i gratuïta.
Els contes compartits, organitzats a diferents
sèries segons la temàtica, queden guardats a
la web del FLIC per poder tornar a ells quan
es desitgi.
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PREMI FLIC

El Premi FLIC, atorgat anualment, té la voluntat
de reconèixer la tasca de persones i projectes
que destaquen pel seu paper en el foment i la
difusió de la literatura infantil i juvenil en
estreta col·laboració amb les altres arts. A
la 10a edició del festival, el Premi FLIC és per al
projecte ÂLBUM, per a celebrar la unió de les 23

FLIC RECOMANA

HAN ESTAT DISTINGITS AMB EL PREMI FLIC:

editorials independents que conformen aquest
projecte. 23 maneres molt singulars d’entendre la
literatura infantil i juvenil des del risc i l’exigència
que configuren una força comú i perseverant per
donar visibilitat i rellevància social al gènere de
l’àlbum il·lustrat a tot el territori.

FLIC10 | Associació del Âlbum, per treballar
conjuntament per donar visibilitat i rellevància
social al gènere de l’àlbum il·lustrat.

FLIC9 | Associació SCOSSE, per la seva feina
educativa i formativa en el respecte i reconeixement
de les diferències, especialment pel seu projecte
“Llegir sense estereotips”

FLIC8 | Glòria Picazo, per la seva trajectòria i pel
projecte Biblioteques Insòlites.

FLIC7 | Jordi Artigal, per la seva trajectòria a la
Biblioteca d’en Massagran-Salt.

FLIC 6 | Les Trois Ourses, per l’inici del Petit
Festival Des libres en construction.

FLIC 5 | Carme Soler Vendrell, per la seva
trajectòria i pel seu projecte Why? / Per què? / ¿Por
qué?
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COL·LABORADORS
FLIC RECOMANA

APORTACIONS EN ESPÈCIE

Per un espai literari sostenible

Un network d’il·lustració de qualitat

Els espais literaris del FLIC Festival són una
part fonamental de la proposta. I això és en part
possible gràcies a l'aportació de materials de
diferents empreses que aposten pel projecte del
FLIC. El disseny dels espais i activitats del festival
té sempre en consideració la sostenibilitat dels
materials que s'utilitzen.

Els premis que reben els guanyadors del repte
d’il·lustració literària de l’European Network FLIC
sempre tenen en comú el caràcter professional del
guardó (d’aplicació pràctica pels joves creadors)
i la qualitat de les empreses que els aporten:
primeres marques compromeses amb l’art i la
creació.

És l'empresa que cedeix les moquetes de les activitats
familiars del FLIC, gràcies al seu programa ReEntry:
Interface és pionera recuperant i allargant la vida útil
de moquetes usades.

L’empresa capdavantera en tecnologies de la imatge
patrocina el Premi F (categoria júnior) de l’European
Network FLIC, consistent en un lot de la Wonder Photo
Shop.

Les seves joguines educatives i respectuoses amb el
medi ambient formen part de les activitats del FLIC
pels més petits de casa.

La imprenta offset-digital destacada per la seva
sensibilitat amb la creativitat i el disseny, ofereix al
guanyador del Premi L (categoria sènior) la realització
d’un llibre o porfoli amb el seu assessorament.

Les infinites possibilitats creatives d’aquest joc de
construcció són la base de les Històries en moviment
del FLIC.

L’OFFF Festival patrocina el premi I (categoria
professional) amb 2 entrades per al seu festival
internacional de creativitat, art i disseny.

Els fils de llana de Katia i les teles de Guasch permeten
crear espais únics i textures que acompanyen la
descoberta literària dels nadons que participen a les
Petites Literatures del FLIC.

La papereria més gran d’Europa ofereix a l’escola
guanyadora del Premi C un lot del seu material,
i patrocina el guardó que distingeix l’escola
d’il·lustració i disseny més prometedora de l’European
Network FLIC.

La llum FollowMe de Marset ha esdevingut un element
identitari del FLIC: la seva llum càlida ajuda a crear
l’ambient acollidor dels Relats Creuats del festival.

Les essències de la Fundació Ernesto Ventós formen
part dels tallers del FLIC, on els infants imaginen quina
olor fan els diferents personatges literaris.

Per una selecció literària única
Les editorials col·laboren amb el FLIC cedint entre un i
tres exemplars dels llibres seleccionats per a l’edició,
els quals formen part de les activitats del festival
i compten amb una gran difusió per tots els canals
comunicatius del FLIC.
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INTERCANVI DE PROGRAMACIÓ ENTRE FESTIVALS

Al llarg de l’any, el FLIC fa xarxa amb diversos
festivals que destaquen per la seva oferta per a
públics familiars, infantil i juvenil i amb els quals
comparteix criteris artístics, així com l’objectiu
de facilitar l’accés de famílies, infants i joves a
una programació artística i cultural diversa, rica i

propera. Algunes de les accions que es realitzen
en el marc d’aquesta xarxa és l’intercanvi de
programació entre els diferents festivals i el suport
en la comunicació de les diferents activitats.
Actualment, el FLIC estableix diversos intercanvis
de programació amb els següents festivals:
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PRESÈNCIA DELS COL·LABORADORS AL FLIC

COL·LABORADORS FLIC10 97
IMPACTES DE PREMSA +80
PRESÈNCIA DIRECTA A +40 activitats
PRESÈNCIA DE LOGOS 7.000 flyers
3.000 programes de mà
400 cartells
WEB DEL FLIC +20.000 usuaris
+32.000 sessions
XARXES SOCIALS +340 posts FLIC BCN
NEWSLETTER +12.000 subscriptors
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COMUNICACIÓ
Les accions previstes en el pla de comunicació del FLIC 10 Barcelona
han tingut com a principals objectius:
• Comunicar la programació de la 10a edició del FLIC Festival a la
ciutat de Barcelona.
• Crear i fidelitzar públics lectors i consumidors d’experiències artístiques.
• Potenciar la marca FLIC i consolidar el festival com a referent de
ciutat.
• Fer-se ressò de les propostes del sector cultural i editorial.
• Contribuir a internacionalitzar la visió de Barcelona com a ciutat
lectora i casa de les arts.

COMUNICACIÓ

PLA DE COMUNICACIÓ
ACCIONS, ELEMENTS I SUPORTS

Senyalització a les seus del festival
Cartells, flyers i programes
Distribuïts a la xarxa cultural i d’espais d’oci familiar
de Quasar Cultura i a Biblioteques de Barcelona
– 7.000 flyers
– 500 cartells
– 3.000 programes de mà + catàleg FLIC Recomana

100 Banderoles de l’Ajuntament de
Barcelona
Pantalles TMB Recomana a la xarxa
de Transports Metropolitans de Barcelona
Pantalles Biblioteques de Barcelona
Presència online pròpia del FLIC
– Web del FLIC: +20.000 usuaris únics web
– Xarxes socials del FLIC Festival
– E–mail màrqueting propi: +12.000 subscriptors

Premsa
– Web de premsa actualitzada:
http://flicfestival.com/premsa/
Amb nota de premsa, fotografies, vídeos, recull
de premsa, clipping actualitzat.
– Roda de premsa: 4 març, Museu del Disseny
– Mitjans oficials: Diari Ara i Culturista
– Mitjans col·laboradors: Yorokobu, Gràffica, Elástica
Magazine, Viure en Família
– +80 impactes de premsa (veure pàgines següents)

Publicitat
– Campanya de bàners en mitjans online: Time Out,
Diari Ara, Yorokobu, APPEC, TR3SC, Escola
d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, Museu del
Disseny de Barcelona.

– Campanya d’articles promocionats a Mammaproof
i Barcelona Colours
– Anuncis en premsa impresa: Diari Ara, Culturista,
Viure en Família
– Presència a les xarxes socials i newsletters de
mitjans i col·laboradors

Organitzacions i institucions que donen
suport en comunicació
– Ajuntament de Barcelona
– Biblioteques Públiques de Catalunya
– Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació
de Barcelona
– Consorci de Biblioteques de Barcelona
– Consorci d’Educació de Barcelona
– Centres de Recursos Pedagògics de Barcelona
– Transports Metropolitans de Barcelona
– Club TR3SC
– Associació de Publicacions Periòdiques en Català
(APPEC)
– Sant Andreu Teatre
– AELC (Associació d’Escriptors en Llengua Catalana)
– APIC, APIM i altres associacions d’il·lustradors.
– CLIJCAT
– Gremi d’Editors de Catalunya
– Associació d’Editors en Llengua Catalana
– Llibreria Al·lots
– Bateau Lune
– Llibreria Sendak
– Librerío de la Plata
– MISCELANEA
– Plom Galery
– El meu primer festival
– Escola d’Estriptura de l’Ateneu Barcelonès
– Hop Festival
– El més petit de tots
– Quasar
– Rosa Sensat
– Revela’t
– Petits camaleons
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+80 IMPACTES DE PREMSA FLIC10 BCN

MOSTRA D’IMPACTES DE PREMSA

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
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Revista Graffica
Reportatge sobre la programació professional del FLIC
7/2/2020

Yorokobu
Reportatge sobre la programació del FLIC per a públic jove
27/11/2019

Culturista
Notícia a doble pàgina sobre la programació del FLIC Festival
També en versió online
Febrer 2020

Time Out
Article sobre la programació del FLIC Festival
També en versió impresa
9/3/2020

Barcelona Colours
Notícia i menció a l’agenda familiar
1/3/2019

Elástica Magazine
Notícia a doble pàgina sobre la programació del FLIC Festival
12/2/2020
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L’ofici d’educar | Catalunya Ràdio
El FLIC Festival arriba als 10 anys
11/3/2020

Mammaproof
Notícia i menció a l’agenda, sobre la programació familiar del FLIC
12/2/2019

Quan arribin els marcians | TV3
FLIC Festival a l’agenda del programa
5/3/2020

Catakrac (BTV)
Reportatge televisiu sobre el FLIC Escola
15/2/2019
La Vanguardia
Article sobre la roda de premsa de presentació del festival
4/3/2020

Més notícies sobre el FLIC a http://flicfestival.com/premsa/
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MOSTRA D’IMPACTES PUBLICITARIS

Pantalles a la seu
Als mostradors del Museu del Disseny i altres pantalles de l’edifici
març 2020
Bàners a mitjans online especialitats
Culturista, Ara Criatures
febrer-març 2020

Pantalles a les biblioteques
Amb la col·laboració del Consorci de Biblioteques de Barcelona
març 2020

Bàners a mitjans online generalistes
Time Out, Diari Ara, Yorokobu, Webs de cultura de l’Ajuntament de Barcelona
febrer-març 2020

Cartells i flyers
A 50 establiments de Barcelona especialitzats en literatura, cultura i oci familiar, distribuïts per Quasar
febrer i març 2020
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Anuncis a revistes especialitzades
A pàgina completa, a Viure en Família i Culturista
febrer-març 2020

Banderoles
Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona
març 2020

Programes de mà
Distribuits per Quasar a 65 centres culturals i familiars
març 2020

Anuncis a premsa generalista
Faldons a les seccions de Cultura i Ara Criatures del Diari Ara
març 2020

Pantalles MouTV: TMB Recomana
En col·laboració amb Transports Metropolitans de Barcelona
març 2020

Presència als butlletins electrònics de les organitzacions col·laboradores del FLIC
Club TR3SC, Biblioteques de Barcelona, Petits Camaleons, Sant Andreu Teatre, Culturista, ICUB, AELC, APIC,
Museu del Disseny, El més petit de tots, Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonés, Mammaproof, Gràffica,
Yorokobu, Appec, Revela’t, Viure en Família, Barcelona Colours.
novembre 2019 - març 2020
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CAP NEN SENSE CULTURA
Conscients de la situació de vulnerabilitat social i econòmica de moltes famílies de casa nostra, el FLIC continua impulsant la campanya «Cap nen sense cultura», amb la qual es convida empreses, organitzacions
i particulars a facilitar l’accés d’aquestes famílies al
festival. Es parteix del convenciment que cal un compromís col·lectiu per oferir a les noves generacions el
millor de la nostra capacitat creativa amb exigència i
rigor, i així promoure el seu desenvolupament personal,
social i cultural.

Plataforma d’Infància de Catalunya, el TEB i escoles
públiques dels barris on té lloc el festival, a través dels
Centres de Recursos Pedagògics.

Les entitats beneficiàries del programa són la Taula
d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya, Fedaia, la

Més informació:
http://flicfestival.com/capnensensecultura/

Durant la 10a edició del FLIC, i fins al moment en què
es va decretar l’estat d’alarma per la Pandèmia del Coronavirus, es van poder beneficiar d’aquest programa
els alumnes de les escoles públiques de Sant Andreu
participants al FLIC: Escola Emili Juncadella, Escola
Dr.Ferran i Clua, Escola Baró de Viver i Escola Pegaso.

EN FAVOR DE L’EDUCACIÓ
ÈTICA I ESTÉTICA DE LA
INFÀNCIA I DE LA JUVENTUT
Una societat sense cultura ni educació no és una societat. Perquè la cultura és el
conjunt de sabers, símbols i valors que hem creat i creem els homes i les donesque
ens permeten viure en societat i bellugar-nos-hi amb seguretat i confiança.
Cada nova generació reprodueix i alhora recrea l’herència rebuda aportant nous
elements culturals. Per això l’educació hi juga un paper clau. La transmissió cultural
i la potenciació de les capacitats creatives de les noves generacions marcaran la
qualitat del futur d’una societat, que es manifesta en els seus valors ètics i estètics.
Tot acte de creació demana experimentació i requereix observar, atrevir-se a provar,
enfrontar-se a l’error, tornar-ho a provar; una colla d’accions que menen a fer-se
preguntes, a buscar experiències, inspiració en els altres i les seves creacions. Generar entorns col·lectius culturalment rics que fomentin la creativitat, especialment
entre les noves generacions, hauria de ser una prioritat ineludible de tota societat
per assegurar el seu futur.
Com a ciutadans i ciutadanes tenim el dret i l’obligació de dotar-nos d’estructures,
mitjans i ocasions col·lectives que ens permetin crear, recrear, renovar, somiar, imaginar els símbols, els valors, les normes, els models d’organització, el coneixement,
els objectes que volem que ens caracteritzin com a poble. És a dir, hem de poder
dissenyar el nostre futur, partint del present i dialogant amb el passat.
Tanmateix, des de fa temps, constatem una progressiva banalització dels productes
culturals que s’ofereixen ales noves generacions i que empobreixen paulatinament
els seus valors ètics i estètics al nostre país. Correm el perill de reproduir una
societat amb més educació formal però més pobre culturalment perdent, així, la
capacitat de diferenciar-nos sota una onada global d’homogeneïtzació.
Posar a l’abast dels infants i els joves el millor llegat artístic, oferir-los les màximes
oportunitats de desenvolupament cultural i dotar-los dels mitjans òptims per potenciar la seva creativitat és l’aposta més adequada perquè puguin gaudir d’una
societat rica culturalment i socialment equitativa.
En aquest moment de profunda crisi i de desànim en el futur, cal renovar el compromís col·lectiu de tots per oferir a les noves generacions el millor de la nostra
capacitat creativa i cultural amb exigència i rigor, perquè puguin portar els valors
ètics i estètics del país a les quotes més elevades de la nostra història.
Fem nostra la crida del poeta:
“SIGUEU, ALMENYS, CADA Ú DE VOSALTRES, UNA CUCA DE LLUM”
(Joan Salvat-Papasseit)
Tantàgora Serveis Culturals,
Barcelona, primavera de 2013
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FLIC BARCELONA
CAN FELIPA ∙ FABRA I COATS FÀBRICA DE CREACIÓ ∙ MUSEU DEL DISSENY

MUSEU DEL DISSENY DE BARCELONA

ACTIVITATS FAMILIARS

14 MARÇ

FLIC ESCOLA

27 GENER-14 MARÇ

EXPERIÈNCIES LITERÀRIES

LA QUELA

TALLERS

EXPERIÈNCIES LITERÀRIES
p. 70

CAN FELIPA

FAN FICTION LAB

FABRA I COATS

MUSEU DEL DISSENY
p. 120

PROGRAMA XERRADES

13 -14 MARÇ
p.90

PROGRAMA PROFESSIONAL

13 -14 MARÇ

MERCAT DE L’EDICIÓ
ESMORZARS
FIDEUADA
p. 102

13 -14 MARÇ
p. 112
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FLIC BARCELONA
CIUTAT

BARCELONA

DATES

Del 27 de gener al 14 de març de 2020

SEUS

Museu del Disseny, Fabra i Coats Fàbrica de Creació, Can Felipa

AGENTS
IMPLICATS

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Institució de les Lletres
Catalanes, Pla de Foment de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte
del Gobierno de España, Programa europeu Read On Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union, Acción Cultural Española,
ICUB-Ajuntament de Barcelona. Museu del Disseny de Barcelona, Fabra i Coats
Fàbrica de Creació, Can Felipa, Editorials FLIC Recomana, Interface, Jugar i
jugar, Raima, OFFF Festival, Fundación Ernesto Ventós, Guasch Capellades,
Plus Plus, Marset, The Folio, Katia, Fujifilm, Unpaspertú, El Més Petit de Tots,
Petits Camaleons, Revela’t, Fundació Mallorca Literària, Biblioteques Públiques
de Catalunya, Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona,
Consorci de Biblioteques de Barcelona, TMB, Diari Ara, El Culturista, Yorokobu, Gráffica, Elástica Magazine, Viure en Família, Mammaproof, Club TR3SC,
APPEC, Sant Andreu Teatre, AELC, APIC, CLIJCAT, Gremi d’Editors de Catalunya
/ Associació d’Editors en Llengua Catalana, Llibreria Al·lots, Bateau Lune, Llibreria Sendak, Librerío de la Plata, MISCELANEA, Plom Galery, El meu primer
festival, Hop Festival, Quasar, Rosa Sensat.

COMUNICACIÓ

Agència EFE, Aldea libros, Ara Criatures, Barcelona colours, Barcelona Metropolitan, BCNComerç, Betevé, Catalunya Vanguardista, CCMA, El Culturista,
Elástica magazine, El Diario.es, Graffica, Guia de Barcelona, ICUB, INFO K,
Jaumecentelles.cat, La Vanguardia, L’ofici d’educar, Mammaproof, Museu del
disseny, Pen Català, Poblenou urban district, Publicfamiliar.cat, Ràdio fabra,
Time out, TV3 Quan arribin els marcians, Urdimbre Ediciones, Viure en família,
Yorokobu.
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FLIC BARCELONA

El 2020 és el 10è aniversari del FLIC. Per a celebrar
una edició tan especial, es va decidir que totes les
propostes tinguessin lloc en dues grans jornades i una
gran seu: els dies 13 i 14 de març al Museu del
Disseny de Barcelona: experiències literàries, jocs, tallers, presentació de llibres, fira d’il·lustració, música,
xerrades i, com sempre, molts llibres.
Els Personatges Singulars abunden a les creacions de
la italiana Beatrice Alemagna, cap de cartell d’aquesta edició i autora d’àlbums il·lustrats tan imprescindibles com Un gran dia de res (Combel) i Gisela de
Vidre (Libros del Zorro Rojo). Altres convidats al festival
eren: l’escriptor anglès Jonathan Stroud, inaugurant
una secció de la programació per a públic juvenil; la
il·lustradora Noemí Villamuza; l’escriptora Laia Aguilar, recentment guardonada amb el premi Josep Pla;
l’editor de Comanegra Joan Sala;la mediadora literària
Elena Fierli (Premi FLIC 9), l’editor argentí Manuel
Rud (Limonero) i Josep Vives, Cap del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya.
Tots ells formaven part del primer programa de xerrades i conferències d’aquesta edició, però quan la

pandèmia del Covid-19 va obligar a restringir viatges
internacionals, tots els convidats provinents de l’estranger van haver de cancel·lar els seus viatges, i des del
FLIC es va prendre la decisió de modificar el programa
de la següent manera: la conferència de Beatrice Alemagna va ser substituïda per la conferència de Carme
Solé Vendrell; i Roser Ros impartiria la conferència
“Personatges Singulars” en lloc de la conferència de
Jonathan Stroud.
Les noves activitats familiars del FLIC10 estaven, com
sempre, encapçalades per les EXPERIÈNCIES LITERÀRIES (per a famílies amb nens/es a partir de 4 anys):
enguany, les famílies participants podien disfressar-se
de personatges singulars, fer una creació literària col·
lectiva i infinita, buscar la posició ideal per llegir emulant el dissenyador i escriptor Bruno Munari, resoldre
reptes literaris tot explorant el museu, escoltar contes,
experimentar com la paraula esdevé dibuix,... en total,
més d’una desena de propostes de joc i literatura per
gaudir en família.
En el marc de les Experiències Literàries, les famílies
amb infants de 0 a 3 anys disposaven de les Petites
Literatures del FLIC, l’espai de descoberta literària

per als més petits de casa, un entorn ple de bons llibres on, a través de diverses propostes, cada infant
pot descobrir, jugar i experimentar al seu aire amb la
companyia dels seus adults.
A part de les Experiències Literàries, el FLIC10 incloïa
dos tallers, on els nens i nenes podrien il·lustrar retrats
singulars amb tècniques fotogràfiques analògiques
(Taller de Quimigrames) o crear diferents perfums
imaginant quina olor fan les bruixes, els gegants i
altres personatges literaris (Taller d’Essències Singulars).
Per a públic tant familiar com adult, destaca la Fira
de Creació Literària, amb prop de 40 expositors de
mostra i venda d’obra gràfica, llibres i propostes de
creació i literatura més enllà del llibre. Entre ells, la
llibreria Al·lots, els il·lustradors que han estat escollits per la galeria MISCELANEA i paradetes amb
jocs i propostes de Cuscusian*s, MTM Editores,
Unpaspertú, la Fundació Mallorca Literària i l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català.
La fira havia d’estar oberta tot el dia, tant el 13 com
el 14 de març, perquè tothom s’hi pugués passejar,
fer el vermut i gaudir del concert de Solà i Estella

en col·laboració amb el festival Petits Camaleons.
La fira també comptava amb la presentació d’alguns
dels llibres seleccionats pel FLIC a l’Espai FLIC Recomana, amb les editorials Cruïlla, MTM, L’Altra Tribu,
Liana Editorial, Libros del Zorro Rojo i Zahorí Books.
Totes les propostes de la Fira eren d’accés lliure
i gratuït.
A banda de les propostes pera famílies, el festival
incloïa, com sempre, un programa per a escoles i
instituts (del 27 de gener al 13 de març) i un circuit
professional en el mateix Museu del Disseny els dies
13 i 14 de març. I, amb intenció de potenciar el talent emergent que il·lustra literatura, el FLIC també
ha treballat en estreta col·laboració amb 14 escoles
d’il·lustració i disseny nacional i internacional integrades a l’European Network FLIC, a les quals oferia una
programació exclusiva: una masterclass amb Beatrice Alemagna, un col·loqui entre les diferents escoles
moderat per Òscar Guayabero, una fideuada amb els
convidats al festival i el lliurament del premi European
Network FLIC.
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ACTIVITATS
FAMILIARS

Les activitats familiars del FLIC, que es caracteritzen
per la seva voluntat de fomentar la lectura i el gust
literari amb propostes on la literatura es troba amb
les altres arts, tenen sempre en comú el tema escollit
per a l’edició. I al 10è FLIC aquest concepte són els
Personatges Singulars que poblen la literatura infantil i

juvenil, tema amb què s’han triat els 78 llibres que formen part de les propostes familiars del FLIC. Aquests
títols no només es troben a la Biblioteca Portàtil del
festival, sinó que a més s’integren a cadascuna de
les activitats. El programa familiar de la 10a edició
del FLIC a Barcelona es concreta en tres propostes:

Experiències Literàries

14 MARÇ 2020

ACTIVITATS FAMILIARS

És l’ànima del FLIC Festival, i enguany inclou onze noves instal·
lacions literàries i activitats insòlites per descobrir altres maneres
de viure la literatura en família.

Taller de retrats amb Quimigrames
El festival Revela’t proposa aquest taller per crear retrats mitjançant productes de revelat fotogràfic no tòxics.

Taller d’essències singulars
Un taller per a crear les aromes que cada infant associï amb els
personatges literaris més coneguts.
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EXPERIÈNCIES
LITERÀRIES

PROPOSTA DE JOC I LITERATURA
Aquestes 11 instal·lacions literàries i activitats insòlites conviden a les famílies a gaudir de la literatura a
través del llibre, el so, el joc, la imaginació i la creació.
Una gran extensió de 3.000 m2 on cada família pot
anar descobrint, al seu ritme i en l’ordre que desitgi,
les diferents propostes. Cada instal·lació compta amb
un monitor literari que informa als visitants sobre el
funcionament de l’activitat i els dona suport durant
el desenvolupament de la mateixa. Les Experiències
Literàries resten obertes en un extens horari de matí

i tarda per donar als visitants la llibertat de poder realitzar les diferents propostes sense preses. Si, en el
decurs de l’activitat, volen llegir sencer un dels llibres
que formen part de la proposta, ho poden fer sense
interrupcions. Per això,aquesta activitat és ideal tant
per fomentar la lectura com per propiciar interessants
descobertes literàries, fet pel qual és una iniciativa
que cada cop compta amb més recolzament entre les
diferents editorials que hi col·laboren
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MANERES DE LLEGIR
A partir de 4 anys

Aquesta proposta s’inspira en l’obra de Bruno Munari “Ricerca della comodità in una poltrona scomoda”, on el dissenyador italià, autor d’interessantíssims llibres per a nens i nenes, es va fotografiar llegint en molt
diverses postures sobre una butaca. En aquesta Experiència Literària s’hi
troba una butaca, molts llibres i un fotògraf, és a dir, tots els elements
necessaris per emular en Munari i jugar tot reflexionant sobre com llegeix
cadascú, com canvia la manera de llegir quan un infant creix o quan un
adult torna, per uns moments, a llegir com un infant
En col·laboració amb Corraini Edizioni.
Amb els llibres del FLIC Recomana, categoria “Perdedors”

ESCOLTO I DIBUIXO
A partir de 4 anys

“Escolto i dibuixo” és una instal·lació amb dues cadiretes separades per
una paret de cartró amb una petita obertura des de la qual es pot parlar
i escoltar a la persona que s’hi troba a l’altra banda. Un dels participants
tria un dels àlbums il·lustrats que s’han situat a la seva disposició, escull
una de les il·lustracions del llibre i descriu el dibuix al participant que s’hi
troba a l’altra banda de la paret. Aquest ha de dibuixar tot allò que el seu
company li descriu. En acabar, es compara l’original amb la reproducció,
per advertir com pot arribar a canviar una mateixa il·lustració segons
l’artista que el crea sobre el paper.
Amb els llibres del FLIC Recomana, categoria “Supervivents”
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De 6 mesos a 5 anys

PETITES LITERATURES
De 6 mesos a 3 anys

Espai de descoberta literària per a infants de 6 mesos a 3 anys. A través
de diverses propostes de joc i narració lliure (Primers llibres, Històries
encapsades i Llibres com cases) es convida a les famílies participants
a descobrir, jugar i experimentar amb la selecció de primers llibres del
FLIC i els diferents objectes i textures que acompanyen cada proposta
En col·laboració amb Guasch, Interface, Jugarijugar, Katia, Marset y Unpaspertú.
Amb els llibres de les Primeres Lectures del FLIC Recomana

JO VOLDRIA SER
A partir de 6 anys

Aquesta instal·lació integra un set fotogràfic i una bona col·lecció de peces
de roba d’allò més singulars perquè els participants mirin de recrear,
disfressant-se, un dels personatges singulars que trobaran en els llibres
proposats. No hi ha una única disfressa possible per cada personatge,
sinó un munt de peces de diferents colors i textures que a cadascú li
pot suggerir una representació ben diferent, per molt que s’inspirin en
el mateix personatge.
Amb Agustí Montardit.
Amb llibres de la selecció Personatges Singulars del FLIC Recomana
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VEIG, VEIG

CADÀVER EXQUISIT
A partir de 7 anys

Inspirat en la famosa pràctica artística dels surrealistes, el Cadàver Exquisit del FLIC consisteix a escriure un breu relat de manera fragmentada, on
cada membre d’una mateixa família completarà una part del relat sense
haver vist les anteriors frases creades pels seus acompanyants. Cada relat
parteix d’una frase real estreta d’un dels llibres de la selecció del FLIC. En
acabar aquest experiment creatiu, poden veure el relat complet en una
pantalla i descobrir com va resoldre la història l’autor del llibre original.
Amb Col·lectiu pedant a missa i repicant.
Amb els llibres del FLIC Recomana, categoria “Colles”

A partir de 6 anys

Aquest joc ben conegut ha estat adaptat per poder-hi jugar amb àlbums
il·lustrats bessons: cada participant compta amb un exemplar idèntic i,
per torns, un participant tria un objecte, animal o persona present a la
il·lustració que té davant i l’altre participant l’ha de trobar a partir de les
indicacions del primer. Un joc ideal per descobrir tot el detall que pot arribar a incloure la il·lustració literària, detalls que sovint els adults passen
per alti els infants són capaços de descobrir i destacar.
Amb els llibres del FLIC Recomana, categoria “Outsiders”
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AUTORETRAT DE REVISTA
A partir de 4 anys

Unpaspertú proposa en aquesta activitat realitzar retrats substituint llapis
i paper per unes tisores i les pàgines d’una revista. Retallant diverses
còpies del perfil del model triat a cadascuna de les pàgines consecutives
de la revista, es genera volum, moviment, el rostre s’omple de text i colors,
es crea una màscara insòlita i un retrat d’allò més original
Amb Unpaspertú i la col·laboració de Yorokobu.

AVENTURA LITERÀRIA
A partir de 4 anys

Joc de pistes per la col·lecció del Museu del Disseny. A l’inici, la monitora literària reparteix a cada família un díptic amb les instruccions i els
enigmes que cal resoldre. El joc consisteix a trobar una sèrie de caixes
numerades que estan amagades a diferents indrets del museu, molt a
prop de les peces de la col·lecció i parts de l’edifici als quals el díptic
adreça a través de pistes i endevinalles. I, dins de cada caixa, s’hi troba
un repte que s’ha de superar observant molt atentament el llibre de la
selecció del FLIC que hi ha dins la caixa. Si se superen tots els reptes,
la família s’endú a casa un CD de Contes de Tots Colors de Tantàgora.
Amb llibres de la selecció Personatges Singulars del FLIC Recomana
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ESCOLTAR CONTES
A partir de 4 anys

EL JOC BOIET
En aquest espai només cal triar una gandula on estirar-se, posar-se els
auriculars que s’hi troben al costat, connectats a un petit reproductor
d’àudio, i escoltar els contes de tradició oral narrats per les veus més
interessants i acompanyats de música creada expressament per CaboSanRoque i Jordi Prats: respectivament, Contes de Tots Colors i Animalades, produïts per Tàntagora. Un cop escoltats tots els contes d’una de
les gandules, se’n pot buscar una altra amb relats nous. S’hi pot passar
una estona breu o tot el temps que es vulgui.

A partir de 4 anys

El Joc Boiet de l’Illa dels Tresors és una proposta de la Fundació Mallorca
Literària inspirada en les llegendes tradicionals de Mallorca i en els seus
personatges. Consisteix en un tauler gegantí on, per participar-hi, cal llençar uns grans daus que permeten avançar als jugadors per les diferents
caselles, amb l’objectiu de reunir els 10 bocins que conformen el mapa
d’aquesta illa dels tresors.
Amb la col·laboració de Fundació Mallorca Literària
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BIBLIOTECA PORTÀTIL
A partir de 4 anys

La biblioteca portàtil recull tots els llibres de la selecció del FLIC Recomana
de l’edició en curs. Es tracta d’un espai còmode on els visitants poden
seure o estirar-se sobre les moquetes i remenar, fullejar, llegir, narrar i
comentar els llibres que s’hi troben a l’abast de totes les mans, alçades i
edats. Una vuitantena de llibres d’ahir i d’ara, d’aquí i d’arreu, en diferents
idiomes iformats, per al gust de tots els públics. I qui s’enamori d’algun
dels títols, pot adquirir-lo a l’estand de la Llibreria Al·lots que es troba a
la Fira de Creació Literària del FLIC.
Amb la col·laboració de Interface i de les editorials FLIC Recomana
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TALLERS

TALLERS PER A NENS I NENES
Si les Experiències Literàries del FLIC consisteixen en
tot un conjunt d’instal·lacions on tota la família pot
participar-hi durant tot el dia, al seu ritme, els Tallers
del FLIC es defineixen com “Territori canalla!” és a
dir, que només hi poden entrar els nens i nenes que
s’hi inscriguin, tenen una durada determinada (1 hora),

un tallerista que guia l’activitat de principi a fi i un
aforament reduït: 15 persones per cada sessió. El
programa del FLIC10 inclou dos tallers: el Taller de
Retrats amb Quimigrames, a càrrec de Revela’t, i el
Taller d’Essències Singulars, amb la col·laboració de
la Fundació Ernesto Ventós.
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RETRATS AMB QUIMIGRAMES
A partir de 7anys

Horaris per escollir:
10:30h / 12:30h /
16:30h / 18:30h

Revela’t és un festival de fotografia analògica contemporània, i col·labora
amb el FLIC amb aquest taller on es convida als nens i nenes a retratar-se
sense càmeres, sinó reproduint amb el traç de la mà allò que capten els
ulls, fent ús únicament de materials fotosensibles, reveladors, fixadors i
papers fotogràfics. Els materials que es fan servir no són tòxics ni nocius.
Una manera de descobrir els elements de la fotografia analògica tot creant
personatges singulars
Amb la col·laboració del Festival Revela’t.

ESSÈNCIES SINGULARS
A partir de 7 anys

Horaris per escollir:
11:00h / 13:00h /
16:00h / 18:30h
Amb els llibres:
Bruixes, de R. Dahl;
Shreck, de W. Steig;
Tristany s’encongeix, de F. Parry
Heide

En aquest taller, els nens i nenes participants observen els flascons que
els estudiants d’il·lustració i disseny de l’European Network FLIC han
il·lustrat inspirant-se en un personatge literari: una bruixa, un ogre o un
diminut. Els infants poden llegir els breus textos de la literatura oral i de
la literatura contemporània d’autor que han inspirat les diferents obres i
decidir quina olor creuen que deu fer aquest personatge. Per això, disposen d’una selecció d’essències que corresponen, cadascuna d’elles,
a una qualitat del caràcter d’un personatge (ràbia, tristesa, valentia,...).
Posant de cada essència triada les gotes corresponents en el seu flascó,
dissenyaran l’essència del seu personatge.
Taller en col·laboració amb la Fundació Ernesto Ventós.
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XERRADES
13 -14 MARÇ 2020
*Aquest programa va ser modificat el 10 de
març de 2020 a causa de les cancel·lacions
dels vols dels ponents provinents de fora de
Catalunya, a causa de la crisi de la Covid-19.

PRIME
PROGR R
AMA*

PROGRAMA DE XERRADES
Cada any el FLIC inclou un programa de conferències al voltant del tema de l’edició. Enguany, havien
estat programades 6 activitats en el marc d’aquest
programa, dirigides a públic adult, concretament, a
escriptors/es, il·lustradors/es, bibliotecaris/àries, mestres, professors/es, llibreters, editors/es, altres professionals de la mediació literària i amants de la literatura
en general, amb especial interès per la LIJ.
Els ponents convidats a aquets primer programa de
xerrades del FLIC10 eren l’autora Beatrice Alemagna, cap de cartell d’aquesta edició i autora d’àlbums
il·lustrats tan imprescindibles com Un gran dia de res
(Combel) i Gisela de Vidre (Libros del Zorro Rojo); l’escriptor anglès Jonathan Stroud, inaugurant una secció

de la programació per a públic juvenil; la il·lustradora
Noemí Villamuza, amb una interessant conferència sobre els molts personatges que ha il·lustrat durant més
de 20 anys; una representació de l’associació Âlbum,
que han estat reconeguts amb el Premi FLIC 10; i, a
la taula rodona “Llegir sense estereotips”, moderada
per Anna Guitart, hi participaven l’escriptora Laia Aguilar, recentment guardonada amb el premi Josep Pla;
l’editor de Comanegra Joan Sala; la mediadora literària
Elena Fierli (Premi FLIC 9), l’editor argentí Manuel Rud
(El Limonero), Josep Vives, Cap del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya). Tot plegat presentat per la comunicadora
Elisabet Carnicé.
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AL VOLTANT DELS LLIBRES DE BEATRICE ALEMAGNA
BEATRICE ALEMAGNA
IL·LUSTRADORA

14 de març, 17:30h

La il·lustradora i escriptora italiana Beatrice Alemagna, especialitzada en
literatura infantil, ha publicat prop de 40 títols reconeguts a tot el món. Al
2020 va guanyar el Premi Andersen Itàlia, ha guanyat dos cops el premi
de The New York Times al Millor Llibre Il·lustrat per a Infants i ha estat
nominada sis vegades al premi Astrid Lindgren Memorial. En aquesta
xerrada, l’autora reflexiona sobre els personatges singulars que poblen
la seva obra, sobre el seu procés creatiu i sobre allò que fa que siguin
autèntics personatges singulars. A una entrevista publicada al blog del
Museu del Disseny amb motiu de la seva participació al FLIC, l’autora
els definia així: “Una mica vacil·lants, incomplets, sovint contrafets i poc
segurs de si mateixos; són persones que dubten”. I precisament el dubte
és que inspira la seva obra: “És el no saber, el dubte, el que m’inspira.
Busco anar allà on mai he anat, descobrir, emocionar-me”

PERÒ D’ON HEU SORTIT?
NOEMÍ VILLAMUZA
IL·LUSTRADORA

13 de març, 17:00h

Noemí Villamuza és actualment una de les il·lustradores més reconegudes
de la literatura infantil i de l’àlbum i el llibre il·lustrat per a totes les edats
publicats a casa nostra. El Libro de Nanas de la editorial Media Vaca i El
festín de Babette de Nórdica Libros, tots dos il·lustrats per l’autora, van
ser guardonats respectivament amb el Premi Nacional d’Edició 2005 i
el Junceda al Millor llibre il·lustrat per a adults. També ha il·lustrat obres
publicades a Kókinos, La Galera, Ediciones SM, Anaya, Los Cuatro Azules
i moltes altres. Aquesta conferència tracta sobre el procés creatiu que
ha permès a l’autora il·lustrar desenes de personatges singulars al llarg
de més de 20 anys.
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FANTASMES I DIMONIS: CREANT MONS FANTÀSTICS
JONATHAN STROUD
ESCRIPTOR

14 de març, 12:00h

L’escriptor anglès Jonathan Stroud va començar la seva carrera com
editor de literatura infantil, però aviat va començar a publicar obres de la
seva pròpia autoria, entre les quals destaca la tetralogia protagonitzada
per un personatge certament singular, el sarcàstic geni Bartimeu. Aquesta
conferència profunditza en tot allò que caracteritza els personatges i mons
fantàstics literaris creats per l’autor.

LLEGIR SENSE ESTEREOTIPS
TAULA RODONA

14 de març, 10:30h

Ja fa uns anys que tenim sobre la taula el debat sobre patrimoni literari
i gènere, i des del FLIC s’ha volgut abordar convidant diferents professionals relacionats amb la literatura infantil i juvenil a parlar-ne des de
diverses vessants: la filosofia, l’escriptura, l’edició, la mediació literària
i les biblioteques. Amb Laia Aguilar (periodista i escriptora), Joan Sala
(editor de Comanegra), Elena Fierli (mediadora de l’Associació Scosse),
Josep Vives (Cap de Servei de Biblioteques del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya) i amb la periodista Anna Guitart com a
moderadora del col·loqui.
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PERSONATGES SINGULARS
CONVERSA
AMB MANUEL RUD
(LIMONERO)

14 de març, 16:00h

Limonero és una editorial independent argentina, especialitzada en llibre
il·lustrat per a totes les edats, que l’any passat va ser reconeguda amb el
prestigiós BOP Prize, premi a la Millor Editorial d’Amèrica Llatina, atorgat
per la Bologna Children’s Book Fair. Un dels deus fundadors, Manuel Rud,
participa tant en el programa professional del FLIC com a les conferències
del festival, on conversarà públicament amb l’escriptora i narradora Roser
Ros, presidenta de Tantàgora, a propòsit de quatre llibres de l’editorial
argentina protagonitzats per personatges singulars.

PREMI FLIC 10
ATORGAT A ÀLBUM

El Premi FLIC, lliurat anualment en el marc de les jornades professionals
del festival, té la voluntat de donar reconeixement a persones i projectes
destacats pel seu paper en el foment i difusió de la literatura infantil i
juvenil amb una estreta relació amb les altres arts.

14 de març, 18:30h
A la desena edició del festival, el Premi FLIC és per a l’associació ÀLBUM,
per celebrar la unió de les 23 editorials independents que conformen
aquest projecte. 23 maneres molt singulars d’entendre la literatura infantil i juvenil des del risc i l’exigència que configuren una força comuna
i perseverant per donar visibilitat i rellevància social al gènere de l’àlbum
il·lustrat a tot el territori
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XERRADES
13-14 MARÇ 2020

SE
PROGRGON
AMA*

*El 10 de març de 2020, a causa de les
cancel·lacions dels vols dels ponents provinents
de fora de Catalunya, per la crisi de la Covid-19,
el FLIC va efectuar les següents modificacions
en el programa de xerrades del festival: la
conferència de Beatrice Alemagna és substituïda
per la conferència de Carme Solé Vendrell;
Roser Ros imparteix la conferència “Personatges
Singulars” en lloc de la conferència de Jonathan
Stroud; i la conversa pública amb l’editor Manuel
Rud és substituïda per una conversa amb
l’editora Akoss Ofori.

ELS PERSONATGES DE CARME SOLÉ VENDRELL
CARME SOLÉ VENDRELL Reconeguda internacionalment per les seves il·lustracions de llibres per
ESCRIPTORA

14 de març, 17:30h

a infants, Carme Solé Vendrell ha estat guardonada amb la Creu de Sant
Jordi 2006, Premio Nacional de Cultura 2012, Premio Nacional de IIustración 1979 i 2013 i Premi FLIC 2015. El 2014 després d’Il·lustrar el
poema “La croada dels nens” de Brecht, agafa el compromís per mitjà
de la pintura reclamant que siguin respectats els Drets dels Infants amb
la campanya WHY? Al llarg de l’últim any, Carme Solé Vendrell ha creat
dos nous llibres, Ninot de Fang (Libros del Zorro Rojo) i La vida fantàstica (Estrella Polar). En aquesta conferència, l’autora explicarà el procés
de creació dels personatges tan diversos i singulars que protagonitzen
aquests darrers títols.
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PERSONATGES SINGULARS
ROSER ROS
DIRECTORA LITERÀRIA
DEL FLIC

14 de març, 12:00h

Roser Ros, directora literària del FLIC Festival, presenta en aquesta conferència els personatges singulars que inspiren el FLIC d’enguany: supervivents, influencers, crítics, outsiders, perdedors, colles i amb diferents
maneres de viure. Una selecció coral de 78 llibres feta per Elena Fierli
(associació SCOSSE, premi FLIC 9), Maite Carranza (escriptora), Marc
Alabart (mestre d’Educació Infantil), Agustí Montardit (mestre d’Educació
Infantil), Rosa Tabernero (professora titular de la Universidad de Zaragoza),
Paula Jarrín (llibretera de la llibreria Al·lots), Ricardo Rendón (llibreter de
la llibreria Abracadabra), Anna Herráez (directora del Servicio de Documentación LIJ, Biblioteca Xavier Benguerel), Joan Portell (professor de la
Universitat de Girona), Mariona Masgrau (professora de la Universitat de
Girona) i Roser Ros (escriptora, narradora i doctora en pedagogia).

CONVERSA AMB AKOSS OFORI
MAGALÍ HOMS
I AKOSS OFORI
EDITORA

14 de març, 16:00h

Sub-Saharan Publishers és una editorial de Ghana especialitzada en literatura infantil d’autoria africana, que posa sobre la taula la necessitat
de compartir aquestes històries tant al continent africà (on fins fa molt
poc els infants creixien llegint només històries d’origen europeu) com a
Europa, partint de la idea que compartir històries de diferents indrets del
món sens dubte enriqueix qualsevol lector. Perquè “les històries estan per
ser compartides, no per acaparar-les”, diu la seva editora, Akoss Ofori,
que participa tant en el programa professional com a les conferències
del FLIC, on conversarà públicament amb Magalí Homs, directora del
festival, a propòsit de quatre llibres de l’editorial ghanesa protagonitzats
per personatges singulars.
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PROGRAMA
PROFESSIONAL
13-14 MARÇ 2020
10h-20:30h

Un dels principals motius pels quals el FLIC és una
proposta única al nostre país és perquè convoca en
una mateixa seu i dates tant al públic familiar com al
públic professional del sector: escriptors/es, il·lustradors/es, dissenyadors/es, editors/es, docents,
bibliotecaris/àries i públic adult interessat en la
literatura infantil i juvenil.
El programa professional del FLIC inclou el Mercat
de l’Edició, l’espai de reunió entre editors i agents

nacionals i internacionals,entre si i amb els prop de
100 autors inscrits a la borsa de creadors del FLIC,
tots ells amb accés al programa de xerrades del FLIC;
els Esmorzars amb editors internacionals, on en
grups de 3 a 5 persones es pot conèixer de prop el
responsable d’una editorial recentment guardonada
a la Fira de Bologna i conversar sobre les trajectòries
professionals dels participants; i la Fideuada, on s’hi
troben els convidats del festival i els professionals inscrits, en el marc de la Fira de Creació Literària del FLIC.
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MERCAT
DE L’EDICIÓ

Trobades professionals per tancar acords i presentar
porfolis entre empreses (agents, editors, empreses
audiovisuals) i creadors (escriptors, il·lustradors,dissenyadors gràfics, fotògrafs,...). Una gran oportunitat
per fer networking, negociar la compra-venda de drets

i/o tancar acords entre editorials nacionals i internacionals. A la present edició, s’han inscrit 91 creadors,
27 editorials nacionals i 7 internacionals amb el suport
d’Acción Cultural Española. Es preveien més de
400 reunions entre editors i autors.

EDITORIALS I AGÈNCIES PARTICIPANTS

91
INSCRITS

PREVISTES

27

7
I LES REVISTES DE L’APPEC
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ESMORZARS FLIC

Amb les editorials internacionals
Candlewick Press (EE.UU),
Etana Editions (Finlàndia),
Limonero (Argentina),
Sarigaga Books (Turquia),
Comme des géants (Canadà),
Subsaharan Publishers (Ghana)
Erdosain Ediciones (Xile i Mèxic)

Gràcies al suport de:

Amb la voluntat de facilitar el contacte entre els professionals del sector, aquests esmorzars consisteixen
en compartir una taula i un cafè amb els convidats
internacionals del FLIC Festival, que es converteixen
al seu torn en consultors que aconsellen i compartei-

xen experiències amb els creadors participants. El
FLIC10 comptava amb la participació de 21 creadors
inscrits i dels 7 editors internacionals assistents al
Mercat de l’Edició, gràcies al suport d’Acción Cultural Española.
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EDITORS INTERNACIONALS

REKA KIRALY AND JENNI ERKINTALO
ETANA EDITIONS (FINLÀNDIA)
Etana Editions was founded in 2014 by Jenni
Erkintalo and Réka Király, an author-illustrator team
based in Helsinki. With a background in graphic
design and storytelling, and deep love for picture
books, they have reshaped the Finnish children’s
book publishing by offering young readers high
quality books with emphasis on creative visual
storytelling and multilayered content.

COMME DES GEANTS
NADINE ROBERT (CANADÀ)
Comme des geants’ mission is to trigger children’s
interest for literature, stories, images and ensure
that the reading experience is something that they
want to repeat. Comme des géants aims to develop
children’s passion for books.

LIMONERO
MANUEL RUD (ARGENTINA)
Limonero es un sello independiente argentino
dedicado, decidido y hasta empecinado en publicar
y difundir el libro ilustrado. Fundado en 2014 por
Lulu Kirschenbaum y Manuel Rud, Limonero busca
dar publicación a obras imaginativas y novedosas
tanto desde el punto de vista de la ilustración como
en sus aspectos literarios.

ELISABETH BICKNELL
CANDLEWICK PRESS (EE.UU)
Candlewick is well-known as a publisher of
awardwinning, high-quality picture books, fiction,
and nonfiction for children from birth to 18 years.
We publish few series, preferring stand-alone
titles. For illustration, we use almost no cartoon or
graphic illustrations, nor very realistic imagery. We
prefer artistic and sophisticated artwork.

ERDOSAIN EDICIONES
DANIEL BLANCO (XILE I MÈXIC)
Erdosain Ediciones es una editorial con sede en
Chile y México, especializada en la publicación de
narrativa, poesía y ensayo en español. Además de
la curatoría y edición de textos, que realizamos con
especial cuidado, nuestros libros son ilustrados por
talentosos artistas y finamente encuadernados.

SARIGAGA BOOKS
AYSE ESRA OKUTAN (TURQUIA)
Sarıgaga Books is an independent small
publishing house founded on May 2012. Sarıgaga
is specialized in children books, mainly picture
books. Born in a cosmopolite city where Asia meets
Europe Sarıgaga goal is to provide timeless stories
and captivating art that can help children become
happy, engaged members of global society and
respect the diversity aroud them.

SUB-SAHARAN PUBLISHERS
AKOSS OFORI-MENSAH (GHANA)
I hope to share my children’s books from Africa
with colleagues from Spain and the rest of the
world. African children grow-up reading European
children’s stories since formal education as we
know it, came from Europe. Africa is now old
enough to also share her stories not only with
African children, but children all over the world.

111

FIDEUADA FLIC

La Fideuada del FLIC es plantejava com una de les
novetats de la 10 edició. Programada per al divendres
al migdia, aquesta trobada de caràcter informal convocava especialment els participants de les propostes
professionals del festival, així com als convidats internacionals, amb la intenció de proporcionar un espai de

networking en un ambient més distés que el Mercat de
l’Edició i els Esmorzars amb els editors internacionals.
I, mantenint la missió de facilitar als joves talents els
seus primers contactes amb el sector professional, els
estudians de l’European Network FLIC també estaven
convocats a aquesta trobada, d’inscripció voluntària.
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FIRA DE CREACIÓ
LITERÀRIA
13-14 MARÇ 2020
10h - 20:30h

FIRA DE CREACIÓ
LITERÀRIA

OBRA GRÀFICA, LLIBRES,
PROPOSTES DE JOC I CULTURA
La Fira de Creació Literària del FLIC es planteja com
un gran espai diàfan amb prop de 40 expositors de
mostra i venda d’obra gràfica, llibres i propostes de
creació i literatura més enllà del llibre. Entre ells, la
llibreria Al·lots, els il·lustradors que han estat escollits
per la galeria MISCELANEA i paradetes amb jocs i propostes de Cuscusian*s, MTM Editores, Unpaspertú, la
Fundació Mallorca Literària i l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català, entre d’altres. L’espai
de la Fira i totes les propostes que inclou són d’accés
lliure i gratuït, i es programa a jornada completa, du-

rant els dos dies del festival, perquè tothom s’hi pugui
passejar, fer el vermut i escoltar el concert de Solà &
Estella que organitza el festival Petits Camaleons com
a col·laboració amb el FLIC.
A la Fira de la 10a edició del FLIC s’hi programa per
primera vegada l’espai de presentació de llibres FLIC
Recomana, amb activitats de les editorials Cruïlla,
MTM, L’Altra Tribu, Liana Editorial, Libros del Zorro
Rojo i Zahorí Books.
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ESPAI FLIC RECOMANA
PRESENTACIONS DE LLIBRES

13-14 de març

Aquesta edició, com a novetat, el FLIC posa a disposició de les editorials
col·laboradores un espai destacat en el marc del festival on poden presentar personalment un dels seus títols davant del públic del FLIC. Aquestes
presentacions, a càrrec de l’editor i/o autor, conviuen amb altres activitats
literàries i lúdiques per a públic familiar, professional i amant de la literatura. Per al FLIC10 estaven programades les següents presentacions:

LLIBRERIA AL·LOTS
MOSTRA, VENDA I SIGNATURA A la parada de la llibreria Al·lots s’hi poden adquirir els llibres de la seDE LLIBRES
lecció FLIC Recomana, és a dir, els diferents títols que es troben a les
propostes familiars del festival, i molts més llibres. És en aquest espai on
té lloc la signatura de llibres dels autors convidats al festival.
13-14 de març, 10h-20:30h
SIGNATURA DE LLIBRES:

13 de març 13h-Selecció ReadOn Joves Lectors: La pel·lícula de la
vida, de Maite Carranza (SM|Cruïlla); Quin dia tan bèstia!,
de Mary Rodgers (L’Altra Tribu); Chicas malas, de Assia
Petricelli i Sergio Riccardi (Liana Editorial)
14 de març 11h30: Gisela de vidre, de Beatrice Alemagna (Libros del
Zorro Rojo); 15h30: Repassalletres, de Mariona Tolosa Sisteré (MTM editores); 16h30: A dormir, gatets, de Bárbara
Castro Urio (Zahorí Books)

NOEMÍ VILLAMUZA

JONATHAN STROUD

BEATRICE ALEMAGNA

19h

13h30

19h

13 MARÇ

14 MARÇ

14 MARÇ
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ELS STANDS DE LA FIRA

SOLÀ & ESTELLA
CONCERT

14 de març, 13:30h

Dissabte a les 13h la Fira de Creació Literària del FLIC acull un concert
per a tots els públics, a càrrec de Solà & Estella i en col·laboració amb els
Petits Camaleons. Solà i Estella, duet de músics rubinencs de llarg recorregut dins del panorama musical del nostre país, ofereixen un ventall de
versions en acústic on predomina el folk americà.

13-14 de març, 10h-20:30h

Els dies 13 i 14 de març, durant tot l’horari d’obertura del festival, el
FLIC acull una gran fira de mostra i venda d’obra gràfica, llibres i propostes culturals per a tota la família, prop de 40 paradetes que ocupen
un espai diàfan d’accés lliure i gratuït per on es preveu que passin tant
els assistents a les activitats del festival (familiar, xerrades i professional)
com d’altres públics. La fira inclou 30 estands d’il·lustradors seleccionats
per la galeria MISCELANEA, que també comptarà amb un estand propi,
i d’altres parades amb propostes culturals familiars: la llibreria Al·lots,
l’APPEC, Cuscusian*s, El Culturista, Mallorca Literària, MTM Editors i
Unpaspartú.Els 30 il·lustradors de la fira participen en un concurs on
els editors internacionals convidats al festival trien un estand destacat,
premiat amb una invitació per assistir al sopar de clausura amb tots els
convidats del festival. També hi ha un estand votat pel públic, que té com
a premi la possibilitat de tornar a posar un estand l’any vinent a la fira
de manera gratuïta
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ELS ESTANDS DE LA FIRA

UNPASPERTÚ

MALLORCA LITERÀRIA

ELISA ALAYA

ANA MARIA BABAN

MARÍA MARTÍNEZ

ANNA GRIMAL

EVA PALOMAR

AGUSTÍ SOUSA

APPEC

MISCELANEA

IVAN ALFARO

ADRIAN BALASTEGUI

CAMILA GARCÍA

BEATRIZ HERNÁNDEZ

CATALINA PARRA

JOANA VELOZO

CUSCUSIAN*S

MTM EDITORS

RAQUEL ÁLVAREZ

IRENE BOFILL

PILAR SERRANO

WHOISHU

GEMMA QUEVEDO

JOSÉ MANUEL VELA

EL CULTURISTA

YUK WA YU

ELISA ANCORI

INÉS CALVEIRO

MARINA SÁEZ

DIEGO MALLO

SUSANA RAMÍREZ

YUK WA YU

MARTA CASALS

LAURENCE DACHOUFFE

ANA DE LIMA

DIDIXTRA

GENIE ESPINOSA

EL MARQUÉS
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FLIC ESCOLA
CAN FELIPA · FABRA I COATS
FÀBRICA DE CREACIÓ · MUSEU
DEL DISSENY
27 GENER - 14 MARÇ 2020

FLIC ESCOLA

El programa escolar del FLIC té l’objectiu de fomentar l’interès d’infants i joves cap a les arts literàries,
posant en valor la paraula dita, escrita o feta imatge.
Després de tot, el que se li demana a l’art literària
és que sigui capaç de generar ganes de llegir, d’interpretar, de gaudir i, mentrestant, ens faci créixer,
pensar, reflexionar i ampliar horitzons amb els objectius següents.

VALORS I OBJECTIUS
EDUCATIUS:
/// Seduir i disparar la imaginació del receptor, convertint-lo en un lector i, si es dóna el cas, en un
nou creador.
/// Incentivar la cultura literària dels nois i noies a
partir del gaudi artístic.
/// Mostrar eines metodològiques al professorat per
continuar aplicant aquestes propostes a l’aula.
/// Fomentar el gust lector a partir del crossing art
literari.

Aquest programa ofereix propostes per a tots els nivells educatius des de 2n cicle d’Educació Infantil fins
a 2n de Batxillerat.
Alumnes assistents: 2.061
Escoles participants: Escola Badalona, Port Escola
Baró de Viver, Escola Can Fabra, Escola Casas, Escola
Cavall Bernat, Escola Dr. Ferran i Clua, Escola Emili
Juncadella, Escola Estel, Escola Flor de Maig, Escola
Fluvià, Escola Isabel de Villena, Escola John Talabot
, Escola La Ginesta, Escola La muntanyeta, Escola
L’Univers, Escola Mar, Escola Mestral, Escola Pegaso,
Escola Pia de Sitges, Escola Polinya, Escola Prat de
la Riba, Escola Ramón y Cajal, Escola Reina Violant,
Escola Sant Martí, Escola Solc, Fundació Collserola ,
Institut La Sagrera, Institut Maragall, Institut Montjuïc,
Institut Maria Espinalt.
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CICLE INFANTIL I PRIMÀRIA
LA QUELA
ESPECTACLE DE RITMES I RIMES

La Quela, que ben bé podria ser la néta de «la masovera se’n va al
mercat», és la protagonista d’aquesta proposta escènica de petit format
que anirà enfilant ritmes i rimes nascudes del retrobament de la paraula
amb el moviment.
Aquesta proposta, on el nou i el vell es tornen a donar la mà, s’inspira en
el repertori de la tradició oral i el recrea a través de l’experimentació amb
llenguatges escènics com la dansa contemporània, el hip hop, la llum i la
música. Un espectacle per als més petits de l’escola.
DRAMATÚRGIA: Roser Ros
BALLARINA: Clara Pons
PRODUCCIÓ: cia Brodas Bros amb Tantàgora
DIRIGIT A: Alumnes de segon cicle d’Educació Infantil i 1r i 2n de Primària
SESSIONS: Del 27 al 30 de gener de 2020
HORARI: A les 10:00 i a les 11:00 h
DURADA: 35 minuts
ON: Centre Cívic Can Felipa
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PROGRAMA PRIMÀRIA
EXPERIÈNCIES LITERÀRIES
Les experiències literàries són instal·lacions queofereixen un espaide
relació amb la literatura i els llibres. Quatre propostes on els nois inoies
miraran, explicaran, crearan i il·lustraran literatura. Aquest circuit consta
de quatre accions de 30 minuts de durada cadauna. Les experiències
literàries tenen l’objectiu de fomentar el gust per la literatura i la lectura a
través de moments de joc i creació. Les quatre propostes que composen
elcircuit enguany són:
#1 JOCS D’AUTOR
Els escriptors Ricardo Alcántara, Care Santos, Maria Carme Roca i Roser
Ros han creat diferents jocs literaris. Cada dia, els alumnes comptaran
amb la presència d’un dels artífex d’aquestes propostes.
#2 DINS DEL BOSC
El bosc és un dels grans protagonistes de la literatura universal. En
aquesta instal·lació, que emula un bosc de llibres, paraules i personatges, els alumnes hauran de trobar els diferents protagonistes dels contes
que ja coneixen, i d’altres que potser no s’esperen.
#3 PAISATGES HUMANS
Un paisatge humà és una munió de gent ocupant un espai. Enmig del
bullit de les Experiències Literàries, s’obre una zona per observar alguna
escena i dibuixar-la. Per fer-ho, els alumnes s’inspiren en les suggeridores il·lustracions dels llibres seleccionats per a l’ocasió, creades amb
tècniques molt diverses i impreses en un format gegantí.
#4 RELATS CREUATS
Hi ha moltes maneres d’explicar una història. A Relats Creuats els alumnes podran experimentar-ho a l’estil de Bruno Munari amb la seva creació Più e meno, o bé jugant amb els personatges i objectes que es troben
als teatres d’ombres.
DIRIGIT A: Alumnes de 3r, 4t i 5è de primària
SESSIONS: Del 3 al 6 de febrer de 2020
HORARI: A les 12h
DURADA: 2 hores
ON: Fabra i Coats. Fàbrica de creació
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PROGRAMA D’EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA
FAN FICTION LAB
Amb la convicció que un dels grans aliats per a l’educació literària i
el foment del gust lector són els processos de creació i els moments
de convivència amb autors, el FLIC10 proposa als instituts participar al
Fan Fiction Lab de Jonathan Stroud, autor de la tetralogia de Bartimeus
(Montena, Penguin Random House).
Els alumnes dels instituts participants llegeixen part de la seva obra, i
per grups escriuen una història a partir de l’univers ficcional plantejat per
l’autor. Aquestes històries es comparteixen a la web del projecte europeu
Read On, del qual el FLIC Festival en forma part, i el propi escriptor
les comenta online. Finalment, els estudiants es troben en persona amb
l’autor en el marc del FLIC Festival, a una jornada on també conten amb
una programació exclusiva per a ells on coneixen les editorials per a
públic juvenil participants al festival i debaten amb bibliotecaris sobre què
voldrien trobar a les biblioteques i com creuen que s’haurien de dinamitzar
des del seu punt de vista.
Més informació a https://readon.eu/community/fanfictionlab
DIRIGIT A: Alumnes d’Educació Secundària
SESSIONS: De gener a març de 2020, i trobada amb l’autor el 13 de
març al FLIC Festival
ON: als instituts i al Museu del Disseny
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L’European Network FLIC és un programa internacional per a Escoles d’Il·lustració i Disseny, Batxillerat
artístic i professionals del sector que té com a objectiu
proporcionar als joves que s’estan formant en aquest
camp, i als que inicien el seu recorregut professional,
ocasions per fomentar i enfortir el diàleg entre la literatura i la il·lustració.
Programació Network Pass: Els estudiants de les
escoles participants poden assistir a una programació
exclusiva en el marc del festival amb el Network Pass.
A la 10a edició, el programa inclou una masterclass
de Beatrice Alemagna; la participació a la taula rodona

entre professors i alumnes d’il·lustració i disseny moderada per Oscar Guayabero; la fideuada del FLIC amb
els convidats al festival; i l’accés a la cerimònia d’entrega de premis de l’European Network FLIC Award.
European Network FLIC Award: Amb la finalitat de
promoure el talent emergent en el camp de la literatura il·lustrada, el FLIC promou aquest network llençant
un repte: que els participants de cada edició il·lustrin
un dels textos literaris de la selecció que els oferim,
i ho facin damunt d’un objecte poc convencional que
varia en funció de la temàtica.

HAUGESUND, NORUEGA

- Haugaland Videregående Skole

CORK

- West Cork Literary
Festival*

CANTABRIA

- Escuela de Arte
de Cantabria Roberto Orallo

EUROPEAN
NETWORK FLIC

TALENT EMERGENT
QUE IL·LUSTRA LITERATURA

PORTUGAL

- Agrupamento de Escolas
Carlos Gargaté*

MADRID

- Escuela Superior de Diseño
- Escuela Artediez

JAÉN

- Escuela de Arte José Nogué

BARCELONA

- Escola Massana Art i Disseny
- Escola d’Art La Industrial
- ESAD Serra i Abella

SANT CUGAT

- Escola d’Art i Disseny
de Sant Cugat

SABADELL

- Escola Illa d’Art i Disseny
- ESDi Escola Superior
de Disseny

TARRAGONA

- Escola d’Art i Disseny
de Tarragona
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EUROPEAN
NETWORK
FLIC AWARD

L’objectiu de l’European Network FLIC Award és detectar joves il·lustradors amb talent, per tal de difondre
i exposar la seva obra en espais promoguts pel FLIC
Festival a nivell nacional i internacional. El premi també té com a missió fomentar la relació entre literatura i
il·lustració, mostrant als futurs professionals del sector

Veure bases completes a la web del FLIC: http://flicfestival.com/premi-network-flic/
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499

9

OBRES
SELECCIONADES

PARTICIPANTS

3

OBRES
FINALISTES

14

OBRES
GUANYADORES

ESCOLES
EUROPEES

1

ESCOLA
DESTACADA

les possibilitats creatives i laborals d’aquesta especialització. En aquesta desena edició del FLIC Festival,
l’objecte proposat per il·lustrar són unes ampolles de
vidre, uns flascons amb què es pretén copsar l’essència d’alguns personatges singulars de la literatura
universal, de tradició oral i d’autor.
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EUROPEAN NETWORK FLIC AWARD: ELS PREMIS
Categoria júnior_premi F:
Un lot de la botiga Wonder Photo Shop de Fujifilm
valorat en 160€.
GUANYADOR

DANIEL BRAVO
(EASD Josep Serra i Abella)

Categoria sènior_premi L:
Realització d’un llibre o porfoli amb
assessorament de The Folio Club,
valorat en 400€
GUANYADORA:

SUSANNA TOMASSINI
(Escola Massana)

Categoria professional_premi I:
Dues entrades per a l’OFFF Festival,
valorades en 200€ cadascuna
GUANYADORA:

SERENA CHINI
(Artediez)

Categoria escola_premi C:
Lot de material de Raima valorat en 500€
GUANYADORA:

ESCOLA D’ART DE TARRAGONA
Amb la col·laboració de

L’entrega de premis havia de tenir lloc a l’acte programat en el marc del festival el dia 14 de març de 2020 a
les 17h. Queda pendent la seva reprogramació.

EL JURAT
El jurat de l’European Network FLIC està format per la Magalí Homs (directora del FLIC), la Roser Ros (directora
literària del FLIC i presidenta de Tantàgora) i per set membres convidats:

Carmina Borbonet (Museu del Disseny de Barcelona),
Isabel Martí Castro (Agència Literària IMC),
Gemma Rodríguez (PEN Català),
Tàssies (Il·lustrador | CLIJcat),
Anna Manso (escriptora i guionista),
Cecilia Picún (LibreRío de la Plata),
Gemma L. Gené (Yorokobu),
Nathalie Koutia (OFFF Festival),
Cristina Agàpito (Fundación Ernesto Ventós).
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JURAT EUROPEAN NETWORK FLIC

JURAT JÚNIOR

JURAT PROFESSIONAL

JURAT SÈNIOR

JURAT ESCOLA
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FINALISTES PREMI F
075 - MARIANA SANTOS

081 - HENRIQUE LUIS

262 - DANIEL BRAVO

ESCOLA ROMEU CORREIA

ESCOLA EMÍDIO NAVARRO

EASD JOSEP SERRA I ABELLA

Vivía en la calle de San Lorenzo, número veinte.
Y todas las noches de los jueves y los sábados
sacaba la mantequilla de un puchero que tenía y
se untaba debajo de los sobacos. Y entonces
iba y se ponía en el alféizar de la ventana y decía:
“Sin Dios ni Santa María, de villa en villa”. Y
con esas salía volando por el aire y andaba por
toda la ciudad haciendo sus maldades.

Sa mare li cantava cançons prop del bressol cada
nit. Però ell només s’adormia si les cançons parlaven de menjars gusto-sos: de porcelles rostides,
de pollastres farcits, d’escaldums de gallines i
confitures.

Hace mucho tiempo, en una humilde familia,
había un hijo que era tan pequeño que casi no
se veía. Éste siempre quería ayudar a su madre
en la compra, pero su madre no quería, ya que era
muy pequeño y lo podrían pisar.

Això era un gegant.
Versió de Gabriel Janer Manila.
La Galera 1994

Cuentos populares recogidos de la tradición oral de
España. Aurelio Espinosa

La bruja de Córdoba. Cuentos de encantamiento.
Cuentos populares recogidos de la tradición oral de
España. Aurelio Espinosa
Valoració del jurat
«Per la qualitat de la il·lustració i per aconseguir
presentar tres plans de lectura diferents: les mans,
l’exterior del poble i l’interior dels edificis.»

Valoració del jurat
Valoració del jurat
«Per irreverent, pel sentit de l’humor, per la composició i la tècnica emprada.»

«Per l’esforç en la conceptualització, amb què aconsegueix un resultat aparentment simple. Aprofita el sentit
original de l’objecte i el buit del flascó. S’allunya de la
representació títpica del personatge.»
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FINALISTES PREMI L
6 - LEONARDO BERBESÍ MESA

141 - MARIA ELVIRA GARCÍA

426 - SUSANNA TOMASSINI

ESD MADRID

ESCUELA ARTEDIEZ

ESCOLA MASSANA

Hace mucho tiempo, en una humilde familia,
había un hijo que era tan pequeño que casi no
se veía. Éste siempre quería ayudar a su madre
en la compra, pero su madre no quería, ya que era
muy pequeño y lo podrían pisar.

Hace mucho tiempo, en una humilde familia,
había un hijo que era tan pequeño que casi no
se veía. Éste siempre quería ayudar a su madre
en la compra, pero su madre no quería, ya que era
muy pequeño y lo podrían pisar.

Cuentos populares recogidos de la tradición oral de
España. Aurelio Espinosa

Cuentos populares recogidos de la tradición oral de
España. Aurelio Espinosa

Vivía en la calle de San Lorenzo, número
veinte. Y todas las noches de los jueves y los
sábados sacaba la mantequilla de un puchero
que tenía y se untaba debajo de los sobacos.
Y entonces iba y se ponía en el alféizar de la
ventana y decía: “Sin Dios ni Santa María, de
villa en villa”. Y con esas salía volando por
el aire y andaba por toda la ciudad haciendo sus
maldades.

Valoració del jurat
«Per la conceptualització, la circularitat del personatge i la modernització d’un clàssic.»

Valoració del jurat
«Per la subversió de l’ús de l’objecte i pel sentit de
l’humor. Per com tracta el concepte de les trepitjades
i pel color, el detall i la frescura del traç.»

La bruja de Córdoba. Cuentos de encantamiento.
Cuentos populares recogidos de la tradición oral de
España. Aurelio Espinosa
Valoració del jurat
«Per la composició, la bona factura de la il·lustració,
la creació d’un personatge totalment original, la paleta cromàtica i el nivell professional. Per la interacció
entre els elements i l’objecte.»
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FINALISTES PREMI I

PREMI C

160 - PABLO MARTÍNEZ

333 - JANA DE LA CRUZ

159 - SERENA CHINI

ESCUELA ARTEDIEZ

ESCOLA ILLA

ECUELA ARTEDIEZ

ESCOLA DESTACADA:

ESCOLA D’ART DE TARRAGONA

El jurat de l’European Network FLIC 10
ha decidit destacar a l’Escola d’Art de
Tarragona:
-Per demostrar una línia de treball unificada
en les categories participants.
- Per haver sabut treure el millor de
la imaginació dels estudiants i de
l’experimentació proposada en aquest
concurs.

His mother was ugly and his father was ugly,
but [he] was uglier than the two of them put
together. By the time he to-ddled, [he] could
spit flame a full ninety-nine yards and vent smoke
from either ear. With just a look he cowed the
reptiles in the swamp. Any snake dumb enough to
bite him instantly got convulsions and died. One
day [his] parents hissed things over and decided it
was about time their little darling was out in
the world doing his share of damage. So they
kicked him goodbye and [he] left the black
hole in which he’d been hatched.

Vivía en la calle de San Lorenzo, número
veinte. Y todas las noches de los jueves y los
sábados sacaba la mantequilla de un puchero
que tenía y se untaba debajo de los sobacos.
Y entonces iba y se ponía en el alféizar de la
ventana y decía: “Sin Dios ni Santa María, de
villa en villa”. Y con esas salía volando por
el aire y andaba por toda la ciudad haciendo sus
maldades.

[...] above all the noise, I heard [her] voice
screaming out some sort of an awful gloating
song: Down vith children! Do them in! Boil their
bones and fry their skin! Bish them, sqvish them,
bash them, mash them!Brrreak them, shake them,
slash them, smash them!Offer chocs vith magic
powder! Say “Eat up!” then say it louder.Crrram
them full of sticky eats,send them home still
guzzling sveets.[...]

La bruja de Córdoba. Cuentos de encantamiento.
Cuentos populares recogidos de la tradición oral de
España. Aurelio Espinosa

The Witches. Roald Dahl

Shrek. William Steig

Valoració del jurat
«Per haver treballat tant la part interna com l’externa.
Per una composició molt ben realitzada, especialment en allò que es refereix a la profunditat de camp.
Copsa tot el que diu el text però evitant la literalitat,
així que resulta un bon complement al fragment literari.»

Valoració del jurat
«Per la composició global, l’acabat i com aprofita la
forma de l’objecte per crear la il·lustració. Estèticament, està molt ben resolt. I té algun detall subtil que
aporta significat i interactua amb el text.»

Valoració del jurat
«Pel seu caràcter disruptiu i per la conceptualització
del text a la peça. Per la tècnica, el contrast de la
representació suau del gest dels infants davant la
crueltat i dramatisme del text.»

- Perquè el conjunt de peces aconsegueixen
comunicar amb èxit els textos de manera
visual.
- Perquè ofereix una experiència 360º: el
conjunt d’alumnes ha tingut molt en compte
les característiques de l’objecte.
- Perquè es fa evident el bon acompanyament
que l’escola ha ofert a l’alumnat a la fase de
desenvolupament conceptual de les peces,
tant pel que fa a l’atenció individualitzada
com col·lectiva.
- Per respectar la veu pròpia de cada
il·lustrador/a.
- Per aconseguir que les peces transmetin els
textos complementar-los i no adaptant-los de
manera literal.
- Per la bona conducció dels límits i els nolimits en el procés de creació.

Veure l’acta completa a la web del FLIC: http://flicfestival.com/premi-network-flic/
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DINS I AL VOLTANT DELS LLIBRES DE BEATRICE ALEMAGNA
AMB BEATRICE
ALEMAGNA
MASTERCLASS

13 de març, 10:00h

La il·lustradora i escriptora italiana Beatrice Alemagna, especialitzada en
literatura infantil, ha publicat prop de 40 títols reconeguts a tot el món. Al
2010 va guanyar el Premi Andersen Italia, ha guanyat dos cops el premi
de The New York Times al Millor Llibre Il·lustrat per a Infants i ha estat
nominada sis vegades al premi Astrid Lindgren Memoria.
En aquesta masterclass, l’autora comparteix amb els estudiants el procés
creatiu que l’ha portat a crear els personatges singulars que caracteritzen
la seva obra.
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CAL SER UN PERSONATGE PER CREAR PERSONATGES?
OSCAR GUAYABERO
I ESCOLES DEL
NETWORK FLIC
TAULA RODONA

13 de març, 12:00h

En la il·lustració editorial els personatges hi tenen un protagonisme important, cabdal. Tanmateix, els creadors d’aquests personatges acostumen
a romandre a l’ombra. “A voltes, com el titellaire que mou els fils entre
bastidors; d’altres, com si fos un simple mecanisme anònim”, diu Oscar
Guayabero. Pel contrari hi ha il·lustradors/es que adquireixen una visibilitat
superior fins hi tot a la dels seus personatges. En aquesta taula rodona
amb estudiants i professors del l’European Network FLIC es parteix de les
següents qüestions: Quina relació establim entre creadors i creacions?
Calen personatges?

CERIMÒNIA D’ENTREGA DELS PREMIS NETWORK FLIC

13 de març, 18:30h

Acte de benvinguda amb tots els convidats del FLIC i lliurament dels
premis del’European Network FLIC Award. D’aquesta manera, enguany es
vol donar als premis una major difusió, amb l’objectiu de contribuir a promoure la feina dels il·lustradors guardonats, comptant amb la presència
de tots els professionals del món editorial i cultural assistents al festival.

FIDEUADA FLIC

13 de març, 14:00h

Dinar obert on estudiants, professionals assistents al FLIC i públic general
poden conversar entre ells i amb els convidats al festival, fent networking
o bé una pausa entre les diferents activitats programades.

RESUM PER DIES
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RESUM PER DIES
ACTIVITAT

DIA

HORA

Acció FLIC: Club de Lectura Read On

CIUTAT

SEU

ACTIVITAT

DIA

HORA

CIUTAT

SEU

Barcelona

Tantàgora Serveis
Culturals

European Network FLIC | Exposició

13/03/2020 14/03/2020

10h00 - 20h30

Barcelona

Museu del Disseny

FLIC Barcelona | Programa de xerrades

13/03/2020 14/03/2020

10h00 - 20h00

Barcelona

Museu del Disseny

FLIC Formació

13/03/2020 14/03/2020

10h00 - 20h00

Barcelona

Museu del Disseny

FLIC Barcelona | Fira de Creació Literària del FLIC

13/03/2020 14/03/2020

10h00 - 20h30

Barcelona

Museu del Disseny

FLIC Barcelona | Experiències Literàries

14/03/2020

10h00 - 14h00
/ 15h00 19h00

Barcelona

Museu del Disseny

Acció FLIC: Petites Literatures

05/10/2019

10h30 – 14h30

Sant Cugat

Festival Petits Camaleons, Auditori Sant
Cugat

Acció FLIC: Petites Literatures

16/11/2019

10h00 - 14h00

Sabadell

Festival El més petit
de tots, L'Estruch

FLIC Escola | La Quela

27/01/2020

10h00 - 10h30

Barcelona

Can Felipa

FLIC Escola | La Quela

27/01/2020

11h00 - 11h30

Barcelona

Can Felipa

FLIC Escola | La Quela

28/01/2020

10h00 - 10h30

Barcelona

Can Felipa

FLIC Escola | La Quela

28/01/2020

11h00 - 11h30

Barcelona

Can Felipa

FLIC Barcelona | Taller de Quimigrames

14/03/2020

10h30 - 11h30

Barcelona

Museu del Disseny

FLIC Escola | La Quela

29/01/2020

10h00 - 10h30

Barcelona

Can Felipa

FLIC Barcelona | Taller de Quimigrames

14/03/2020

12h30 - 13h30

Barcelona

Museu del Disseny

FLIC Escola | La Quela

29/01/2020

11h00 - 11h30

Barcelona

Can Felipa

FLIC Barcelona | Taller de Quimigrames

14/03/2020

Barcelona

Museu del Disseny

FLIC Escola | La Quela

30/01/2020

10h00 - 10h30

Barcelona

Can Felipa

16h30 17h30

Acció FLIC: Ràdio Read On

01/02/2020

11h00 - 11h30

Barcelona

Ràdio Fabra, Fabra
i Coats

Acció FLIC: Ràdio Read On

01/02/2020

11h30 - 12h00

Barcelona

Ràdio Fabra, Fabra
i Coats

FLIC Barcelona | Taller de Quimigrames

14/03/2020

18h30 - 19h30

Barcelona

Museu del Disseny

FLIC Barcelona | Taller d'Essències
Singulars

14/03/2020

11h00 - 12h00

Barcelona

Museu del Disseny

FLIC Barcelona | Taller d'Essències
Singulars

14/03/2020

13h00 - 14h00

Barcelona

Museu del Disseny

FLIC Barcelona | Taller d'Essències
Singulars

14/03/2020

16h00 - 17h00

Barcelona

Museu del Disseny

FLIC Barcelona | Taller d'Essències
Singulars

14/03/2020

18h00 - 19h00

Barcelona

Museu del Disseny

Acció FLIC: Ràdio Read On

01/02/2020

12h00 - 12h30

Barcelona

Ràdio Fabra, Fabra
i Coats

FLIC Escola | Experiències Literàries

03/02/2020

10h00 - 12h00

Barcelona

Fabra i Coats

FLIC Escola | Experiències Literàries

04/02/2020

10h00 - 12h00

Barcelona

Fabra i Coats

FLIC Escola | Experiències Literàries

05/02/2020

10h00 - 12h00

Barcelona

Fabra i Coats

FLIC Escola | Experiències Literàries

06/02/2020

10h00 - 12h00

Barcelona

Fabra i Coats

FLIC Barcelona | Programa professional:
Mercat de l'Edició

13/03/2020

10h00 - 19h45

Barcelona

Museu del Disseny

FLIC Escola | Instituts: Fan Fiction Lab

08/01/2020 13/03/2020

En horari lectiu

Barcelona

Institut La Sagrera

FLIC Barcelona | Programa professional:
Esmorzars amb editors internacionals

14/02/2020

10h00 - 11h00

Barcelona

Museu del Disseny

FLIC Escola | Instituts: Fan Fiction Lab

08/01/2020 13/03/2020

En horari lectiu

Barcelona

Institut Maragall

FLIC Escola | Instituts: Fan Fiction Lab

08/01/2020 13/03/2020

En horari lectiu

Barcelona

Institut Maria Espinalt

FLIC Escola | Instituts: Fan Fiction Lab

08/01/2020 13/03/2020

En horari lectiu

Barcelona

Institut Montjuïc

FLIC Escola | Instituts: Trobada amb
Jonathan Stroud

13/03/2020

10h00 - 10h30

Barcelona

Museu del Disseny

FLIC Escola | Instituts: Trobada amb
bibliotecaris

13/03/2020

11h30 - 12h30

Barcelona

Museu del Disseny

FLIC Escola | Instituts: Presentació de
Llibres Read On i Book Advising

13/03/2020

13h00 - 14h00

Barcelona

Museu del Disseny

European Network FLIC | Programa
Network Pass

13/03/2020

10h00 - 20h30

Barcelona

Museu del Disseny

FLIC RECOMANA
FLIC RECOMANA ALTRES ACTIVITATS
El FLICrecomana també inclou una selecció d’espectacles i d’altres propostes culturals més
enllà del llibreper a públic familiarque des del FLIC es consideren afins amb les línies de
treball del festival. De la temporada 2019-2020, FLIC ha recomanat les següents propostes:

BAOBAB
CIA. LA PERA LLIMONERA
SAT!
11-19 gener 2020

CAMÍ A L’ESCOLA
CIA.CAMPI QUI PUGUI
SAT!
1-16 febrer 2020

L’ODISSEA DE LATUNG LA LA
CIA. DAVID YMBERNON
SAT!
16 i 17 novembre 2019

SCRAKEJA’T 2.0
COBOS MIKA
Mercat de les Flors
21 desembe 2019
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