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COM FUNCIONA?
OBJECTIU

REPTE

PREMI

1 Detectar joves il·lustradors amb talent, per difondre la seva
obra en espais promoguts pel FLIC Festival a nivell nacional i internacional.

Amb aquest marc temàtic, el Premi Network FLIC us convida a
il·lustrar un fragment d’una obra literària sobre un suport tridimensional triat especialment per a l’ocasió: un paper. Un paper
que anirà acompanyat d’un vídeo tutorial que us mostrarà
com heu de plegar-lo per atorgar-li volum i construir un element en 3D. N’hi ha 3 models diferents.

Premi F (categoria júnior): Pack de revistes Gráffica, valorat en
200€.

2 Fomentar la relació entre literatura i il·lustració.
CATEGORIES DE PARTICIPACIÓ
Júnior: Estudiants de 2n curs de Batxillerat Artístic o de 1r Cicle
Formatiu d’Il·lustració.
Sènior: Estudiants de 2n curs de Cicle Formatiu d’Il·lustració o de
3r del Grau en Disseny.
Professional: Ex-alumnes graduats a les escoles participants a
partir de 2018. Alumnes de Màster i Postgrau.
TEMA
El tema d’aquesta edició és «FICCIONS»: Què seria de les nostres
vides sense la ficció? Quina societat seríem si no poguéssim, si
no sabéssim imaginar, recrear la nostra memòria, els nostres desigs, el coneixement, les nostres pors, les nostres esperances? La
literatura s’alimenta de la vida, i ens la retorna, reinventada, en
forma de ficció.
La literatura ens permet indentificar-nos, emocionar-nos i fer
descobriments que ens porten més enllà dels nostres confins,
ens permet imaginar més i millor, alimenta el nostre intel·lecte.
L’experiència lectora ens pot absorbir, transportant-nos a l’altra
banda del mirall, amb l’empatia i l’emoció per tot equipatge.

FUNCIONAMENT
1. FLIC Festival proporciona a les escoles participants els textos
i el suport sobre el qual es realitzarà l’obra concursant.
2. Els alumnes s’inscriuen a la web del FLIC.
3. Les escoles participants envien les peces a la seu de Tantàgora:

A/ Cristina Hidalgo
C. de l’Art, 80, baixos,
CP 08041, Barcelona
SELECCIÓ
El jurat seleccionarà un màxim de 25 peces entre les
quals destacarà 9 finalistes amb menció especial. Entre aquestes obres finalistes, el jurat triarà les 3 obres
premiades (una per cada categoria). El FLIC farà difusió tant de
les peces seleccionades com dels seus autors, a través dels mitjans digitals del festival i dels col·laboradors del projecte. El jurat
també seleccionarà una escola, valorant la feina global presentada.

Premi L (categoria sènior): Realització d’un llibre o portfoli amb
assessorament de The Folio Club, valorat en 400€.
Premi I (categoria professional): 2 entrades per al Festival
OFFF valorades en 200€ cadascuna.
Premi C (escola premiada): Un lot de material de Raima valorat
en 500€
RESOLUCIÓ I ENTREGA DE PREMIS
Anunciarem els tres guanyadors del Premi del NETWORK FLIC
11 i l’escola premiada el 12 de març de 2021 al FLIC Festival,
que tindrà lloc al Museu del Disseny de Barcelona. En cas que
no es pugui portar a terme l’acte de manera presencial, els premis
s’entregaran a una cerimònia online.

SOBRE L’OBJECTE
VOLUMEN EN PAPER

MODEL A

SOBRE L’AUTOR
DARIO ZERUTO
WWW.DARIOZERUTO.COM

Enguany proposem il·lustrar sobre un objecte construit a partir de paper

Nascut a la Ciutat de La Habana, treballa i viu a Barcelona. Graduat en

plegat. El paper ha tingut i continua tenint un protagonisme fonamental

Enginyeria Mecànica al Instituto Superior Politécnico de La Habana. Des

a la literatura, ja sigui per fixar textos o per estampar il·lustracions. La li-

de molt jove inicia la seva formació artística de manera autodidacta on

teratura és, entre altres coses, ficció, i submergir-se en ella proporciona

desenvolupa una investigació i pràctica continua, trobant la seva pròpia

sensacions que deixen empremta, tal i com ho fan al paper les clivelles,

modalitat d’expressió al creuament entre les tècniques tèxtils, la tridi-

les formes, la longitud o profunditat del plec.

MODEL B

mensionalitat del paper, l’estampa artesanal i el llibre com a objecte.
En paral·lel a la seva activitat artística, desenvolupa una tasca didàctica
impartint tallers i cursos a institucions públiques i privades a Espanya,
Itàlia, Alemanya, Suïssa i el Regne Unit.

MODEL C

CALENDARI
Fins al 17 de juliol de 2020
− Confirmar la participació de l’escola i en quina proposta (Premi
Network, Network FLIC PASS o les dues).
− Indicar el nombre aproximat d’alumnes que participaran.
− Tramitació del conveni i enviament del logo de l’escola.
Fins al 7 de setembre de 2020
− Confirmació del nombre exacte d’alumnes participants al Premi
Network FLIC (places limitades).
− Entrega del conveni firmat
9 – 18 de setembre de 2020
− Pagament de la quota de l’escola i de la participació de cada
estudiant.
21 – 29 de setembre de 2020
− Recepció de l’objecte per participar al Premi Network FLIC.
30 de setembre de 2020
− Publicació de les bases del Premi Network FLIC.
Fins al 20 de novembre de 2020
− Finalitza el termini de recepció de les peces a les oficines del
FLIC Festival.
Gener de 2021
− Anunci dels seleccionats
12 de març de 2021
− Entrega del Premi Network FLIC.
− Trobada anual de professorat d’il·lustració

BASES DE PARTICIPACIÓ

MUY IMPORTANTE

1

El Premi Network FLIC es dirigeix a estudiants de 2n curs de
Batxillerat Artístic, 1r i 2n de Cicle Formatiu d’Il·lustració, 3r de
Grau en Disseny, ex-alumnes graduats a escoles participants
a partir del 2018 i estudiants de Màster i Postgrau.

2

No s’acceptarà cap il·lustració realitzada sobre un suport diferent a l’aportat pel FLIC Festival. Cada participant utilitzarà
únicament un suport de paper i un text. Els suports no utilitzats hauran de ser tornats al FLIC.

3

No s’acceptaran obres que incorporin referències al seu autor (signatures, notes, seudònims, etc.)

4

No s’acceptaran obres que copiin l’estil d’il·lustració amb
què altres autors han representat el mateix personatge.

5
6

7

8

9 Cada concursant serà identificat amb el número de participació que trobarà tant en el suport de paper a il·lustrar com
a la caixa que el conté. Haurà d’anotar aquest número a
la fitxa d’inscripció online, on també apuntarà el codi del
text que hagi il·lustrat i el model de suport que li hagi tocat.

COM MONTAR LA PEÇA?
MODEL A
		

> Mira el vídeo d’instruccions
> Descarrega el patró

No s’acceptarà cap il·lustració no inscrita en els terminis indicats (veure calendari en aquest mateix dossier).

MODEL B
		

> Mira el vídeo d’instruccions
> Descarrega el patró

Cada escola rebrà tantes unitats de material com alumnes
hagi inscrit al premi. Cada escola decidirà com distribuir
el material entre els seus alumnes, tenint en compte que
existeixen tres models de suport diferents (A, B i C), i
que cada alumne treballarà amb el model que li sigui
assignat.

MODEL C
		

> Mira el vídeo d’instruccions
> Descarrega el patró

Cada concursant ha de triar un dels fragments literaris
proposats en aquest dossier, prenent nota del codi de text
triat (#1, #2, #3 o #4). Aquest pot llegir-se en castellà, català
i anglès.
Important! L’escola ha d’assegurar-se que els 4 textos
quedin representats entre les diferents obres que presenta la seva escola. D’aquesta manera, cada text haurà estat
il·lustrat com a mínim un cop.

10 El jurat que valorarà les peces seleccionarà un màxim de 25
obres i, entre aquestes, atorgarà una menció especial a les 9
obres que consideri més rellevants, de les quals 3 rebran el
Premi Network FLIC (una per cada categoria).
11 S’ha triat a un jurat específic per premiar una de les escoles
participants valorant el treball global presentat.
12 Els autors de les obres seleccionades es comprometen a participar a totes aquelles activitats de promoció i difusió de la seva
obra que es derivin de la participació al Network FLIC.

13 El FLIC Festival no es fa responsable dels desperfectes que puguin patir les obres durant la cessió al festival.
La cessió de les obres seleccionades és temporal, amb una duració mínima d’un any. Si el FLIC decideix disposar d’elles per
més temps, la pròrroga serà sol·licitada a l’escola. En finalitzar
la seva cessió, les obres seran tornades a l’escola de procedència (enviament a càrrec de les escoles).
14 Les obres no seleccionades es tornaran abans de finalitzar l’11a
edició del FLIC Festival (enviament a càrrec de les escoles).
15 El premi pot declarar-se desert.
16 La participació al Premi Network FLIC suposa
l’acceptació d’aquestes bases.

QUÈ PUC / QUÈ NO PUC FER?
Sobre quines parts de l’objecte puc
il·lustrar?
Pots il·lustrar el paper tant per dins com
per fora. Tingues en compte que la part
interior de l’objecte tindrà una visibilitat
limitada.

Puc omplir l’objecte amb algun material?
No. El repte ha de ser resolt mitjançant la
il·lustració, solament.

Amb quins materials puc intervenir?
Només es pot intervenir amb materials
que respetin el volum de l’objecte sense
modificar el seu gruix. No es pot treballar
amb tècniques humides (pintura gouache,
oli,...) ja que a la zona de plec la fibra de
paper es trenca i, segons el material utilitzat per il·lustrar, pot ocasionar desperfectes a la peça.
La il·lustració pot incloure el text original?
No, a la peça no pot aparèixer el text original, ni total ni parcialment. No obstant,
sí s’accepten peces que facin us gràfic de
la paraula.

QUÈ ÉS EL QUE MÉS VALORA EL JURAT A LES PECES
PRESENTADES?
Els criteris d’avaluació de les categories Júnior, Sènior i Professional són:
- Que sigui poètic. Que, més que mostrar, suggereixi.
- Que complementi el text, que no el descrigui de manera
literal.
- Que l’estètica s’allunyi des cànons més estesos.
- Que no faci referència directa al tipus d’il·lustració amb
què el text ha estat acompanyat a les seves diverses publicacions.
En el Premi Escola es valoraran les peces segons els
següents criteris:
- Qualitat conceptual: Es valora la pertinència del tractament dels textos il·lustrats.
- Qualitat formal: Es valora l’adequació, innovació i la
tècnica emprada a la globalitat de les peces presentades.
- Aportació: El jurat considera quina escola proposa un
imaginari més innovador i que complementi els textos de
la millor manera.

Puc intervenir a la capsa?
Puc afegir/engantxar algun element que
modifiqui el volum original o contorn de
l’objecte?
No. Només pots intervenir l’objecte per
mitjà de la il·lustració. No es pot adherir
cap material que modifiqui el volum de
l’objecte. No s’accepta el collage i no es
pot tallar el paper.

No, la caixa no pot ser modificada perquè
presenta els codis necessaris per a la gestió del concurs. El que sí has de fer és anotar a l’etiqueta de la caixa el número que
identifica el text que has il·lustrat.

Per il·lustrar la peça,
recomanem que seguiu els
següents passos:
1r) Completeu el plegat de la peça
2n) Desplegueu la peça per poder
il·lustrar sobre la superfície en 2D
3r) Un cop acabada la il·lustració, torneu
a plegar la peça

COM EL REBO I COM L’ENVIO?
1

Rebràs una capsa desplegada, amb el paper dins, o empaquetat
juntament amb la capsa. A la capsa consta una etiqueta amb la
següent informació: Nom de l’escola, categoria, Núm. del participant, Núm. del text il·lustrat i model de paper.

4

Mira atentament el vídeo d’instruccions de plegat del model de
paper que t’ha tocat. Descarrega’t la plantilla de plecs y recorda
llegir les bases per saber què pots i què no pots fer (pàgs 6-7
d’aquest dossier).

2

En el dors del paper trobaràs una etiqueta on consta el número de
participant i el model del paper que t’ha tocat. No retiris aquesta
etiqueta ni intervinguis sobre ella. Ha de quedar a la part interior
del volum un cop quedi muntat.

3

Tria un text (mira les pàgines 10 i 11 d’aquest dossier) i anota el
número que l’identifica a l’etiqueta de la capsa. Recorda que et
demanarem totes aquestes dades quan et registris a la web com
a participant del premi.

5

Un cop acabat, registra’t en el formulari que trobaràs en AQUEST
ENLLAÇ I imprimeix el resguard que rebràs al teu e-mail. Plega
la capsa, posa a dins la teva peça i el resguard de la teva inscripció. Envia’ns el paquet a través de la teva escola i... sort!

Només s’acceptaran les obres
que compleixin aquests
requisits d’entrega.
Totes aquelles obres que els
incompleixin seran
retornades a les escoles
amb els costos al seu càrrec.

TEXTOS LITERARIS
#1

CASTELLÀ

CATALÀ

ANGLÈS

¡Pórtate como es debido!
Porque de nada sirve que
los mayores digan:
¡Qué suerte tienes de ser aún pequeñín!
Todos los niños, hasta los más pequeños, saben
¡que ser mayor es mucho mejor!
Los mayores se ponen el vestido que se les antoja.
Cuando oyen la sirena de los bomberos, pueden asomarse tranquilamente a la ventana.

Porta’t com cal!
Perquè de res no serveix que
els grans diguin:
Quina sort tens d’ésser encara petitó!
Tots els nens, fins i tot els més petits, saben
que ser gran és molt millor!
Els grans es posen el vestit que els ve de gust.
Quan senten la sirena dels bombers, poden treure el cap
tranquil·lament per la finestra.

Behave properly!
Because it is useless
for older people to say:
How lucky you are to be little still!
All children, even the youngest, know
that being older is much better!
Older people wear whatever clothes they want.
When they hear the siren of the firemen, they can calmly lean out
of the window.

“Si yo fuera mayor”. Éva Janikovszky i László Réber Editorial
Silonia 2016

[traducció pròpia]

[traducció pròpia]

CATALÀ

ANGLÈS

(... ) Pasaron muchos días y muchos domingos, que para mí eran
los peores días de la semana. Todos los domingos, a partir del
mediodía y hasta la noche, me dejaban sola, encerrada con llave
en nuestra única pieza; no tenía más luz que la que entraba por
las grietas y el grande hueco de la chapa y pasaba horas con el
ojo pegado al hueco para ver lo que pasaba en la calle y para consolarme del miedo. Regularmente, cuando la señora del cabello
largo regresaba con Helena y el Piojo, me encontraban ya dormida
contra la puerta, rendida de tanto haber mirado por el hueco y de
tanto soñar con el General Rebollo.

(...) Van passar molts dies…, i molts diumenges, que per mi eren
els pitjors dies de la setmana. Tots els diumenges, a partir del
migdia i fins a la nit, em deixaven sola, tancada amb clau a la
nostra única cambra; no tenia més llum que la que entrava per les
esquerdes i pel gran forat de la xapa i em passava hores amb l’ull
enganxat al forat per veure què passava al carrer i per consolarme de la por. Quan la senyora de la cabellera llarga arribava amb
l’Helena i el Piojo, sovint em trobaven adormida arran de la porta,
cansada de tant d’haver mirat pel forat i de tant d’haver somiat
amb el General Rebollo.

(...) Many days passed, and many Sundays, which, for me, were
the worst days of the week. From noon until the evening on Sundays, I was left alone, locked in our only room. There was no light
other than what came through the cracks and the large keyhole,
and I spent hours with my eye pressed to the hole to see what was
happening in the street and to forget that I was afraid. Often, when
the woman with long tangled hair and Helena and Piojo returned,
they’d find me asleep against the door, exhausted from so much
looking out, and so much dreaming of General Rebollo.

“Muñeco de barro”. Emma Reyes; il·lus.: Carme Solé Vendrell.
Libros del Zorro Rojo, 2020.

“Ninot de fang”. Emma Reyes; il·lus.: Carme Solé Vendrell. Trad.:
Blanca Llum Vidal. Libros del Zorro Rojo, 2020.

“Letter I”, in The Book of Emma Reyes. Emma Reyes. Translation:
Daniel Alarcón. Penguin Random House USA, 2017.

#2

CASTELLÀ

TEXTOS LITERARIS
#3

CASTELLÀ

CATALÀ

ANGLÈS

Nuestro cuerpo interpreta su propia música. ¡Cuántos sonidos diferentes crea!
Nuestras casas a veces también suenan como un instrumento
musical.
A veces, los sonidos son tan maravillosos que queremos oírlos
una y otra vez. Para ello, los sonidos se deben grabar y conservar.

El nostre cos interpreta la seva pròpia música. Quants sons diferents crea!
Les nostres cases a vegades també sonen com un instrument
musical.
A vegades, els sons són tan meravellosos que volem sentir-los una
vegada i una altra. Per a això, els sons s’han de gravar i conservar.

Our bodies perform their own music. They create so many different sounds!
Our homes sometimes also sound like a musical instrument.
Sometimes sounds are so beautiful that we want to listen to them
over and over again. For this, sound needs to be recorded and
preserved.

“Fuerte, suave, murmurado”. Romana Romanyshyn i Andriy
Lesiv. Barbara Fiore Editora 2018

[traducción propia]

“Loudly, Softly, in a Whisper”. Romana Romanyshyn i Andriy
Lesiv, Wonder House Books

CASTELLÀ

CATALÀ

ANGLÈS

A lomos de un ciervo, una niña avanza en silencio, pequeñita, en
un paisaje inmenso y devastado. Al horizonte se vislumbra una
chimenea humeante…

Damunt d’un cérvol, una nena avança en silenci, petitona, per un
paisatge immens i devastat. A l’horitzó s’albira una xemeneia fumejant...

On the back of a deer, a girl advances silently, tiny, in an immense
and devastated landscape. A smoking chimney can be glimpsed
on the horizon ...

¿Y si solo se necesitara un poco de poesía para que todo cambiara?

I si només calgués un xic de poesia perquè tot s’aturés?

What if it just took a little poetry to change everything?

“OFF”. Xavier Salomó. Editorial Flamboyant, 2019.

“OFF”. Xavier Salomó. Editorial Flamboyant, 2019.

#4

[traducción propia]

JURAT CATEGORIA SÈNIOR

JURAT CATEGORIA JÚNIOR

Mª Carme Hoyas
CRAB Centre de Recursos Artístics de BCN
CRP de Sant Andreu
Mª Carme Hoyas és la nova directora del CRAB,
Centre de Recursos Artístics de la ciutat de Barcelona.
L’objectiu del CRAB és múltiple: per una banda,
difondre les iniciatives artístiques de la ciutat, donant veu als infants i joves i considerant-los com
a generadors de cultura. Per una altra, promocionar els programes i les activitats relacionades amb
els programes artístics per tal que s’incorporin als
centres educatius com a eines potenciadores de
la transformació educativa. Dediquem també part
dels nostres esforços a assessorar i acompanyar
entitats i centres d’art que volen vincular-se amb
els centres educatius i crear aliances. I per últim
generem espais d’investigació, reflexió i documentació per tal de fer créixer el coneixement
sobre les arts en educació.

Carmina Borbonet
Museu del Disseny

Enrique Redel
Editorial Impedimenta

Aure Farran
Periodista de l’ARA CRIATURES

Historiadora de l’art i museòloga, és coordinadora d’equips i responsable dels departaments
d’activitats i serveis educatius del Museu
del Disseny de Barcelona des de 2016. De
1990 a 2001 va ser coordinadora d’exposicions
de La Virreina.

Enrique Redel va néixer a Madrid a 1971. Ha estat director de fanzines i editor de diversos segells
literaris independents. Al 2007 va fundar, juntament amb la seva sòcia, Pilar Adón, l’editorial
Impedimenta, que va rebre el Premi Nacional a
la Millor Labor Editorial Cultural 2008. Especialitzada en narrativa contemporània i rescats, Impedimenta publica també llibres il·lustrats i novel·les
gràfiques a les seves selectes col·leccions La
Pequeña Impedimenta i El Chico Amarillo. Alguns
dels seus títols han estat distingits amb guardons com el Premi Llibreter, el Bologna Ragazzi
Award, la Medalla Kate Greenaway, el Premio de
los Libreros de Navarra o els Eisner Awards. Entre
les seves autores i autors hi trobem Júlia Sardà,
Francesca Sanna, Emily Hughes, Isabelle Arsenault, Isabel Greenberg, David B., Katie Scott,
Ximo Abadía o Willam Grill.

Coordina el suplement d’educació i criança del
Diari Ara, l’AraCriatures, des de pràcticament els
seus inicis. Un suplement que enguany celebra
el 10è aniversari i que vol ser el punt de trobada
per a pares, mares, mestres i educadors. Aborda,
setmanalment i en profunditat, temes relacionats
amb l’embaràs i la criança dels fills, l’educació
i l’escola, l’adolescència i l’educació emocional,
així com tot allò que té a veure amb l’oci i la cultura destinats al public familiar. En aquest sentit, la
literatura infantil i juvenil ocupa un lloc preeminent
i, per exemple, ha impulsat el canal d’Instagram
@CriaturesAraLlegim, dedicat íntegrament a la
promoció de la LIJ i que compta amb més de
12.000 seguidors.

JURAT CATEGORIA PROFESSIONAL

Núria Valls
APPEC

Anna Casals
Planeta Editorial

Gerent d’Edicions Cavall Fort (revistes Cavall Fort i
El Tatano) i membre de la Junta de l’APPEC.

Editora de Literatura Infantil i Juvenil a Editorial
Planeta i creadora de continguts editorials infantils.

L’APPEC és una associació sense ànim de lucre
que representa les editorials de revistes i mitjans
digitals en llengua catalana. Més de 200 capçaleres de 30 temàtiques diferents en formen part.
Cavall Fort, Petit Sàpiens, El Tatano, Cocoter,
Namaka, Camacuc, Cucafera, Tiroliro i Reporter
Doc, les revistes adreçades als més menuts, hi
tenen un lloc molt especial.

Actualment és responsable de la ficció d’autors
nacionals dels segells infantils i juvenils de Planeta: Destino Infantil y Juvenil, Crossbooks i
Baobab. És també membre del jurat del Premi
Apel·les Mestres de Literatura Infantil Il·lustrada,
el guardó al àlbum il·lustrat més antic del nostre
país, i també autora del llibre Contes per salvar el
planeta (Estrella Polar).

JURAT CATEGORIA ESCOLA

Nathalie Koutia
OFFF Festival

Cristina Agàpito
Fundación Ernesto Ventós

Jana de la Cruz
Ex-participant del Premi Network

Nathalie és directora de comunicacions i social
media manager a l’OFFF Festival. Dirigeix la comunicació visual del festival i és una de les principals veus del festival a Barcelona i de les edicions
OFFF on Tour. És gerent de projectes i editora
dels llibres que el Festival OFFF ha autopublicat
durant els darrers sis anys.

Cristina Agàpito, historiadora de l’Art i Màster en
Conservació i Gestió del Patrimoni Cultural per la
UB, és directora i conservadora de la col·lecció
olorVISUAL.

Aquest any hem sortejat, entre els anteriors participants del Network, un lloc al jurat de la categoria escola, i la Jana de la Cruz n’ha estat la
guanyadora!

La Fundación Ernesto Ventós és un projecte familiar, ple d’il·lusió i sentit de la responsabilitat,
sorgit de la necessitat de compartir amb la societat, a través de l’art i del món olfactiu, part
del què ella ens ha donat. Tot plegat a través de
dos col·leccions d’art contemporani: NASEVO i la
col·lecció olorVISUAL.

Jana va concursar a l’anterior edició del Premi
Network FLIC a la categoria professional, i la seva
obra va ser una de les peces seleccionades pel
jurat.

OFFF, el Festival Internacional de Creativitat, Art
i Disseny Digital, va néixer com un esdeveniment. Avui en dia, OFFF s’ha convertit en una
comunitat, i en un dels festivals de creativitat més influents, marcant tendència en els
camps del disseny, la música, l’art, l’espectacle i
la cultura digital. Sempre en contínua evolució,
als seus 20 anys d’existència, OFFF ha celebrat
més de 40 edicions per tot el món sota el segell
OFFF on tour.

La Fundació té la missió d’ensenyar a olorar mitjançant l’art, on es fa realitat el compromís social
del col·leccionista, i difondre les col·leccions
d’art contemporani.
.

FORMEN PART DELS 4 JURATS

Magalí Homs
Directora del FLIC

Roser Ros
Presidenta de Tantàgora

Dissenyadora d’interiors formada a l’Escola Elisava, com a realitzadora en TV, vídeo i cinema
a l’IDEP i màster en arquitectura efímera per la
UAB. Actualment dirigeix l’associació Tantàgora
i és la directora del FLIC Festival. Com a gestora ha format part del grup director de la Sala
d’exposicions Saladestar, així com de l’equip de
Taleia Cultura

Pedagoga, narradora i escriptora. Presidenta de
Tantàgora, professora de la Universitat Ramon
Lull i Premi Nacional de Cultura (2010). Ha format diverses generacions de mestres en llengua
i literatura, especialment en mediació literària i
narració de contes. És fundadora i directora de
la revista Tantàgora. Ha publicat numerosas versions de contes, però també de pròpia creació.
Ha comissariat exposicions sobre temes literaris.

GRÀCIES A...
El programa del Network FLIC és possible gràcies al programa Europe Creative, així com al
suport de diferents empreses, institucions i entitats locals que hi col·laboren a través de la seva
aportació en espècies: proporcionant materials i premis i/o participant-hi com a membres del
jurat. Des del FLIC agraïm enormement el seu incondicional suport edició rere edició!
I molt especialment aquesta edició volem agrair a RAIMA l’aportació de tot el
paper a il·lustrar.

OFFF FESTIVAL
www.offf.barcelona

THE FOLIO CLUB
www.thefolioclub.com

El Festival acull talents internacionals i innovadors
per compartir les seves experiències. És el punt
de trobada clau perquè tots els talents d’arreu del
món s’uneixin i col·laborin.

The Folio Club és una imprenta offset-digital
en mans d’un equip especialitzat amb sensibilitat per la creativitat i el disseny. Participen
activament en la producció respectant aquelles
publicacions i projectes gràfics amb identitat
pròpia, i oferint les eines tècniques per al seu
desenvolupament.

Amb més de 20 edicions seguides estirades al
sol de Barcelona, OFFF

fa una gira mundial al
llarg de l’any .

COL·LABOREN
COM A JURAT
GRAFFICA
www.graffica.info
RAIMA
Botiga Especialitzada en Paper
www.raima.cat
Més que una papereria, una experiència al voltant
del paper. Des de 1986 Raima és la inspiració
per als artistes, professionals i amants de la creativitat!
Més de 3.000 papers d’arreu del món; Japó,
Índia, Nepal i molt més!

gráffica.info és un mitjà especialitzat en el segment del disseny, creativitat i cultura visual,
comptant amb versió digital i impresa. A la revista
en paper, tracten temàtiques relacionades amb la
cultura visual i la creativitat des d’un punt de vista
monogràfic i documental. La vocació de Gràffica
és crear un espai on els professionals tinguin un
punt d’informació i referència d’allò que succeeix
al seu sector. Així mateix, el seu interès és crear
una plataforma que generi activitats complementàries, tant a l’àmbit de la informació i divulgació
com a l’àmbit de la formació, per ajudar als professionals a millorar i reforçar la seva activitat.

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

ORGANITZAT PER:

SEGUEIX-NOS!

facebook.com/flicfestival
AMB EL RECOLZAMENT DE:

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

COL·LABOREN:

Fotografía ©Tristán Pérez Martín

#FLICfestival #networkFLIC #FLIC11

www.flicfestival.com

