PER A TOTHOM!

Casino de Vic

SECRETS DE CASINO
Per a famílies
i públic de totes les edats

Sala Segimon Serrallonga UVic-UCC

CONFERÈNCIA INAUGURAL
11 DESEMBRE

Per a adults

Web del FLIC

PER A INSTITUTS

Per a alumnes de 1r a 4t d’ESO

Online, a la web Read On

FLICRECOMANA

9 DESEMBRE

Sessions: 10h, 11.30h, 13h, 17h, 18.30h

19h

ESPECTACLE NARRAT
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ficcions
9–11DES
Festival
de literatura i arts
infantil i juvenil
CASINO DE VIC
BIBLIOTECA JOAN TRIADÚ
UVic-UCC · INSTITUTS DE VIC

www.flicfestival.com

ASK THE AUTHOR

BOOK ADVISING

A la ciutat de Vic hi ha el segon casino més
antic de Catalunya. El seu paper ha estat i és
molt important per a la gent de la ciutat. Va començar el 1848 com a lloc de reunió i esbarjo
dels senyors i, a poc a poc, s’ha convertit en
una entitat de dinamització cultural i una institució oberta a tothom.
Un casino amb tants anys de vida és un gran
contenidor d’històries i fets esdevinguts al llarg
de la seva dilatada existència. Nosaltres hem
furgat les interioritats de les seves sales i hi
hem trobat alguns relats que tenen la categoria de llegendes urbanes. És a dir, històries que
s’expliquen amb un halo de certesa però de les
quals ningú en pot garantir la veracitat al cent
per cent.
Tres persones molt properes al Casino de Vic
ens han explicat alguns d’aquests relats: Andreu
Roca (ex-president), Montse Xandri i Dolors

Segura (sòcies de la institució) i Joan Martínez
(professor d’escacs). Tres autors s’han inspirat
en les seves paraules per donar-hi forma literària:
Joan Roca, Teresa Saborit i Germán Machado. I vosaltres podreu escoltar-ho tot de la mà i
la veu de la narradora Gisela Llimona, que us
confiarà els relats més curiosos del Casino de
Vic, en els mateixos espais on van tenir lloc!
Serà una bona ocasió per comprovar si allò
que escoltareu s’avé amb el que vosaltres ja
sabíeu... o potser no?

VENDA D’ENTRADES*:
www.flicfestival.com/vic
i al Casino de Vic el mateix dia
*Aquesta activitat està pensada per ser realitzada
en família: els nens/es hauran de estar sempre
acompanyats d’un adult. El preu de l’entrada és el
mateix per a adults i infants.

*

La història de la LIJ catalana està farcida de noms
de dona que, malgrat la seva importància, resulten
molt desconeguts en els espais lectors actuals. Vet
aquí, doncs, un viatge pel pou sense fons de l’obra
de les nostres escriptores, on (re)descobrirem mons
perduts i (re)trobarem tresors literaris.
Ho farem de la mà de Neus Real, professora
de la Facultat de Ciències de l’Educació de
la UAB, especialista en literatura catalana
contemporània i membre del grup GRETEL.
Dedicada a la recerca, la docència i la divulgació
literàries des de 1991. Enguany, treballa en
l’estudi “Mercè Rodoreda i la literatura infantil”
amb el suport de la Fundació Mercè Rodoreda,
i el projecte “Lola Anglada, escriptora”, per al
Museu Romàntic Can Llopis de Sitges.

Aforament limitat.
Inscripcions a la web del FLIC i a
form.jotform.com/FlicFestival/conferencia-flic-vic11

Amb Care Santos

Consells de lectura personalitzada!

L’autora respon!

Al Book Advising (Assessorament de llibres), autors, bibliotecaris i altres especialistes en literatura
juvenil donen consells de lectura personalitzada a tots els joves lectors que vulguin escriure’ls.
Enguany, la bibliotecària Ester Farrés i l’autora Maria Cirera donaran consells a mida als joves dels
instituts de Vic, orientant-se a partir dels tres llibres preferits dels joves. Una excel·lent manera de
descobrir nous autors i històries i ampliar els horitzons de lectura.

NEUS REAL

Les “nostres” escriptores?
Les autores de la LIJ
catalana, un pou sense fons

Es poden explicar els secrets?
De viva veu?
Veniu a comprovar-ho!

Amb Ester Farrés i Maria Cirera

©Casino de Vic_Jordi Comas

Ask the author és el format online on l’escriptora
Care Santos respondrà les preguntes dels seus
joves lectors. Una oportunitat per conèixer el
procés creatiu de l’autora que fins ara només
coneixíem per la seva obra!

ORGANITZA:

COORGANITZA:

MITJANS:
Cada edició, el FLIC Festival reflexiona al voltant d’una temàtica i tria una selecció de llibres que són l’ànima de la seva programació.
En aquesta edició parlem de “Ficcions”.
Què seria de les nostres vides sense la ficció?
Quina societat seríem si no poguéssim, si no
sabéssim imaginar, recrear la nostra memòria,
els nostres desitjos, el coneixement, les nostres pors, les nostres esperances?
La literatura s’alimenta de la vida, i ens la
retorna, reinventada, en forma de ficció.
Consulta els 40 títols recomanats a:
flicfestival.com/es/flicrecomienda-flic11

AMB EL SUPORT DE:
MARIA CIRERA

15-26 NOV

(Manresa, 1979) treballa de traductora i en tasques relacionades amb la dinamització lectora.
Des de fa uns quants anys també està al capdavant d’una biblioteca d’institut. Ha publicat un
recull de microrelats i traduccions de diferents
gèneres literaris.

ESTER FARRÉS

29 NOV-10 DES

Desenvolupa les funcions de directora de la Biblioteca Joan Triadú de Vic des de l’any 2012, i
de cap de zona de les Biblioteques d’Osona. La
seva trajectòria professional s’ha desenvolupat,
pràcticament, en biblioteca pública, una tipologia
de biblioteca que l’apassiona.

CARE SANTOS

9-10 DES

Care Santos va començar a escriure als 8 anys i
des de llavors no ha deixat de fer-ho ni un dia. Ha
publicat una nombrosa obra per a joves i infants,
entre novel·les i relats, que li ha valgut diversos
premis. En aquest terreny, és una de les autores
més llegides del nostre país.

COL·LABORA:
Editorials:

Mira tots els consells de lectura a: readon.eu/community/bookadvising

