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LA FIRA DE CREACIÓ LITERÀRIA DEL FLIC 
Museu del Disseny de Barcelona 
15-16 Març  
 
 
La Fira de Creació Literària Infantil i Juvenil al Museu del Disseny de Barcelona és una 
proposta única al nostre país que convoca, d’una banda, a públic professional (il·lustradors, 
dissenyadors, escriptors, editors, docents, bibliotecaris) i, d’altra banda, a públic familiar i 
general interessat en l’art i la literatura infantil i juvenil, i que es concreta en: 
 

• Una programació de xerrades i conferències, a càrrec d’il·lustradors, escriptors, 
investigadors, prescriptors literaris i grans referents del sector, com Emily Hughes, 
Suzy Lee, Ricardo Cavolo, Joan de Déu Prats, Rosa Tabernero, La Furia del Libro, 
Fira Literal, Óscar Guayabero, Júlia Solans, entre d’altres. 
 

• Un mercat de l’edició amb més de 400 cites B2B entre +100 creadors i +30 
editors.  
 

• Un espai de mostra i venda d’il·lustració a càrrec de la galeria PLOM Gallery, 
especialitzada en art contemporani per a nens i nenes.  
 

• La llibreria especialitzada Al·lots, amb venda i signatura de llibres dels artistes 
convidats.  
 

• Espai de lectura amb la selecció de 87 llibres que el FLIC ha agrupat enguany sota el 
segell FLIC Recomana, amb el tema “Paisatges Literaris”. Amb la col·laboració de més 
de 40 editorials.  
 

• Activitats exclusives per a estudiants d’il·lustració i disseny vinculats a l’European 
Network FLIC, i exposició de les obres finalistes del premi European Network FLIC.  
 

• Tallers familiars, dels 6 als 12 anys (3-5 euros)  
 

• FLIQUETS, espai de descoberta literària per a nadons de 0 a 3 anys (5 euros). 
 

• Un espai de propostes culturals per a tota la família, amb Revista Kiwi, El Culturista i 
Libros MTM. 
 

• Cerimònia d’entrega del Premi FLIC, en reconeixement a una persona o projecte 
destacat pel seu paper en el foment i difusió de la literatura infantil i juvenil amb una 
estreta relació amb altres arts.  
 

Per a acreditacions, entrevistes i per a més informació contacteu amb:  Ada Cruz 
premsa@flicfestival.com - 646 05 01 73 
 
Us presentem en detall les propostes més destacades de la programació: 
 
 
 

http://flicfestival.com/fira-creacio-literaria/
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 PROGRAMA DE XERRADES I CONFERÈNCIES 

  
RICARDO CAVOLO 
La Muntanya de Dibuixos 
15 març | 10h00 
 
Activitat exclusiva per a les escoles del Network Pass 

 
SUZY LEE 
Passejant per la frontera 
15 març | 18h15  
 
Presenta Barbara Fiore 

 
EMILY HUGHES 
Una illa al meu cap 
16 març | 18h00  
 
Presenta Libros del Zorro Rojo 
 
 
TROBADA D’ESCOLES EUROPEAN NETWORK FLIC 
L’il·lustrador que canviava de barret massa sovint  
15 març | 12h00  
 
Activitat exclusiva per a les escoles del Network Pass 
 
Modera Óscar Guayabero 

 
PAISATGES LITERARIS 
15 març | 16h00  
 
Taula rodona amb la participació de tres grans fires literàries: La Furia del Libro, Fira Literal i 
FLIC Festival.  Amb Galo Ghigliotto (director de la Furia del Libro de Xile), Laura Arau 
(coordinadora de Fira Literal) i Magalí Homs (directora del FLIC Festival). 

ROSA TABERNERO 
Llibres per als que volen llegir sols… Cap a una poètica dels grans oblidats. 
16 març | 16h30   
 
 
JOAN DE DÉU PRATS 
Cóm somien els catalans 
16 marzo | 13h00  
 

http://flicfestival.com/conferencia-ricardo-cavolo/
http://flicfestival.com/network-pass/
http://flicfestival.com/conferencia-suzy-lee/
https://www.barbarafioreeditora.com/
http://flicfestival.com/conferencia-emily-hughes/
https://librosdelzorrorojo.com/
http://flicfestival.com/trobada-escoles-network/
http://flicfestival.com/es/network-pass/
http://guayabero.net/
https://www.lafuriadellibro.com/
http://literalbcn.cat/
http://flicfestival.com/conferencia-rosa-tabernero/
http://flicfestival.com/conferencia-joan-deu-prats/
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LITERATURA & RECURSOS DIGITALES 
“Tips” de tanta lectura: quan el món digital suma!  
15 març | 16h15  
 
Amb Núria Nia i Joan Carles Navarro 

 
READ ON  
Joves lectors prescriptors 
16 març | 11h00  
 
Amb Anna Guitart 
 
 
PEN CATALÀ 
Presentació Projecte Engage! 
16 març | 11h45  
 
Amb Gemma Rodríguez i Pepe Zapata 

 

 
 MERCAT DE L’EDICIÓ’       
15 i 16 de març 
http://flicfestival.com/mercat-edicio/  

 
Entrevistes amb 33 editors i agents literaris 
Nórdica Libros, Editorial Juventud, Kalandraka, Flamboyant, Takatuka, Editorial Salvat, Mi 
Cuento, Obrador Editorial, Revista Kiwi, Petit Sàpiens, Penguin Random House, Alboroto 
Ediciones, La Furia del Libro, Sembra Llibres, Liana Editorial,  Caja de cerillos, Kabooks, El Cep 
i la Nansa, Comanegra, Babulinka Books, Bellaterra Música, Maevam Editorial Gustavo Gili, 
IMC Literary Agency, Piscina, Petit Oceà, Ute Körner, Cruïlla, MTM, FTD Educação, Lilla 
Förlaget,  Magikon Forlag, Orfeu Negro, Wydawnictwo Dwie Siostry. 
 
Esmorzars amb… 
Emily Hughes, Suzy Lee, Mónica Bergna (Alboroto Ediciones), Jarwiga Jedryas (Dwie Siostry), 
Isabel Lopes (FTD Educaçao), Andrea Fuentes (La Caja de Cerillos), Galo Ghigliotto (La Furia 
del Libro), Erik Titusson (Lilla Pirat Forlaget), Svein Storksen (Magikon Forlag), Carla Oliveira 
(Orfeu Negro). 

 
Revisió de portfolios amb Emily Hughes 

 

 
  

http://flicfestival.com/literatura-eines-digitals/
http://www.nuriania.com/
http://flicfestival.com/read-on-joves-lectors-prescriptors/
https://twitter.com/annaguife?lang=es
http://flicfestival.com/projecte-engage/
https://www.pencatala.cat/el-pen-catala/junta-i-equip/gemma-rodriguez/
https://es.linkedin.com/in/pepe-zapata-85734b6
http://flicfestival.com/mercat-edicio/
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 ZONA D’ACCÉS LLIURE: PASSEJA’T PER LA FIRA! 
 
TAULA D’IL·LUSTRADORS          
15 i 16 de març| Activitat gratuïta 
 
La taula d’il·lustradors és un nou format que s’estrena a la Fira de Creació Literària del 
FLIC  en la seva 9a edició, amb l’objectiu de donar visibilitat i un espai de venda als 
professionals de la il·lustració que han estat seleccionats en aquesta convocatòria per la 
galeria especialitzada PLOM GALLERY. 

*Entrega de premis Taula d’Il·lustradors: 16 març, 20h 

 
PRESENTACIÓ NOU LLIBRE EMILY HUGHES     
Com fer una casa en un arbre 
15 març | 20h00 | Activitat gratuïta 

Amb l’autora i Libros del Zorro Rojo 

 
 
INSTAL·LACIÓ EUROPEAN NETWORK FLIC 
Talent emergent que il·lustra literatura 
15 i 16 de març | Activitat gratuïta  
 

*Entrega de premis European Network FLIC: 15 març, 17h45h 

LA BIBLIOTECA PORTÀTIL        
Llibres d’aquí i d’allà 
15 i 16 de març | Activitat gratuïta 
Amb la col·laboració de les editorials del FLIC Recomana i Interface 
 

La selecció de llibres del FLICrecomana, que enguany té com a fil conductor el tema dels 
“Paisatges literaris”, proposa més de 90 títols de la literatura infantil i juvenil que destaquen 
per la seva qualitat artística i literària. Podeu consultar la llista completa a la web del FLIC.  

LLIBRERIA AL·LOTS          
Llibreria especialitzada 
15 i 16 de març | Activitat gratuïta 
 
Venda de llibres | Signatures de Ricardo Cavolo, Emily Hughes, Joan de Déu Prats 
 
ESPAI DE… 
15 y 16 de març | Activitat gratuïta 
Revista Kiwi, El Culturista, Libros MTM 
 
Un espai amb diferents propostes culturals per a tota la família, on podreu descobrir diverses 
publicacions a les quals podeu subscriure-us.  
 
 
  

http://flicfestival.com/taula-illustradors/
http://flicfestival.com/es/feria-creacion-literaria/
http://flicfestival.com/es/feria-creacion-literaria/
http://flicfestival.com/wp-content/uploads/2018/11/Convo_Mesa_Ilustracion_ESP.pdf
https://www.plomgallery.com/
http://flicfestival.com/presentacio-llibre-emily-hughes/
https://librosdelzorrorojo.com/
http://flicfestival.com/installacio-european-network-flic/
http://flicfestival.com/espai-lectura/
http://flicfestival.com/flic-recomana-categories/
http://www.interface.com/EU/es-ES/homepage
http://flicfestival.com/flic-recomana/
http://flicfestival.com/signatura-llibres/
https://ricardocavolo.com/
https://www.instagram.com/plaidemily/
https://www.joandedeuprats.com/es/
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PREMI FLIC  

El Premi FLIC, atorgat 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 altres arts.  

Enguany atorguem el Premi FLIC9 a l’Associació Scosse, per la seva dedicació a 
la promoció de la lectura sense estereotips. 

 
 PROPOSTES PER A FAMÍLIES 

ROSER ROS 
Explicar contes a casa 
15 març, 17h30 | 16 març, 16h00 | Activitat gratuïta 
 

FLIQUETS  
15 i 16 de març | En diferents horaris  
Espai de descoberta literària i artística per als més petits (0-3 anys) 
Més informació: http://flicfestival.com/fliquets/  
 

TALLERS FAMILIARS 
16 de març | de 6 a 12 anys | 3 – 5 euros 

Joc de llibres (Tantàgora); Taller amb Emily Hughes (amb Libros del Zorro Rojo); Llum, 
ombres, acció! amb Núria Altayó; Explorem l’Art, amb Sandra Partera i el Culturista; Ex-libris, 
Pitibris!, amb el Museu del Disseny de Barcelona. 

Més informació: http://flicfestival.com/es/talleres-en-familia/  
 
 

…I TOTES LES PROPOSTES DE LA ZONA D’ACCÉS LLIURE  

 

 
 
  

http://flicfestival.com/explicar-contes-a-casa/
http://flicfestival.com/es/fliquets/
http://flicfestival.com/fliquets/
http://flicfestival.com/tallers-en-familia/
http://flicfestival.com/es/talleres-en-familia/
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TIPOLOGIA D’ENTRADES 
 

Entrada General ●● 
Inclou totes les xerrades i conferències. No inclou el mercat de l’edició ni la 
programació del Network Pass | Entrades 18€  

Entrada Mercat de l’Edició (creadors i empreses) ●●● 
Inclou accés al mercat de l’edició + totes les xerrades i conferències. No inclou la 
programació del Network Pass | Entrades 25€ 

Entrada a una xerrada o conferència ●● 
Suzy Lee, 15 Març, 18h15 | Rosa Tabernero, 16 Març, 16h30 | 
Literatura&EinesDigitals, 15 de Març, 16h15 | Joan de Déu Prats, 16 de Març, 
13h00 | Paisatges Literaris, debat entre La Furia del Libro, Literal i FLIC Festival, 
15 Març, 16h00 | Emily Hughes, 16 Març, 18h00 | Read On, 16 Març, 11h00 | 
Engage!, 16 Març, 11h45 | Entrades 5€  

Entrada FLIQUETS ●● 
Literatura pels més petits (proposta per a famílies amb nens/es de 0-3 anys) | 
Entrades 5€ 

Entrada Tallers familiars ●● 
Propostes per a famílies amb nens/es de 6 a 12 anys: Joc de llibres, amb Tantàgora | 
Taller amb Emily Hughes | Llum, ombres, acció!, amb Núria Altayo | Explorem 
l’art, amb Sandra Partera i El Culturista | Ex-libris, pitibris!, amb el Museu del 
Disseny de Barcelona | Entrades 3-5€ 

FLIC Formació ● 
Per a bibliotecaris/es i docents d’Educació Infantil, Primària i Secundària | Mes 
informació 

Accès lliure ● 
Venda d’il·lustració PLOM Gallery + Llibreria especialitzada Al·lots + Exposició 
European Network FLIC + Exposició Read On + Espai de lectura + Bar 

 
 
  

https://www.eventbrite.es/e/entradas-feria-de-creacion-literaria-entrada-general-a-barcelona-53582833698
https://www.eventbrite.es/e/entradas-feria-de-creacion-literaria-entrada-general-a-barcelona-53582833698
https://www.eventbrite.es/e/entradas-mercado-de-la-edicion-en-barcelona-53945752197
https://www.eventbrite.es/e/entradas-mercado-de-la-edicion-en-barcelona-53945752197
https://www.eventbrite.es/e/entradas-feria-de-creacion-literaria-charlas-y-conferencias-53596303988
https://www.eventbrite.es/e/entradas-feria-de-creacion-literaria-charlas-y-conferencias-53596303988
https://www.eventbrite.es/e/entradas-fira-de-creacio-literaria-fliquets-a-barcelona-53581498705
https://www.eventbrite.es/e/entradas-fira-de-creacio-literaria-fliquets-a-barcelona-53581498705
https://www.eventbrite.es/e/entradas-fira-de-creacio-literaria-tallers-en-familia-a-barcelona-53582464594
https://www.eventbrite.es/e/entradas-fira-de-creacio-literaria-tallers-en-familia-a-barcelona-53582464594
http://flicfestival.com/es/flic-formacion/
http://flicfestival.com/es/flic-formacion/
http://flicfestival.com/es/flic-formacion/
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Sobre el FLIC Festival          
 

El FLIC és un festival d’accions, experiències i creació literària que convida a les famílies 
a gaudir de la literatura i les arts, apostant per la innovació i l’experimentació en els 
diversos formats culturals. Enguany arriba a la seva novena edició, amb els paisatges 
literaris com a eix vertebrador de tota la programació, i es consolida com a festival 
internacional de referència sobre la literatura infantil i juvenil. 

El FLIC se celebra a diverses ciutats (Barcelona, Madrid i Vic) de manera itinerant i també té 
un programa per a les escoles (a Fabra i Coats, el Mercat de les Flors, La Caldera i diversos 
instituts de Catalunya), una xarxa europea d’escoles d’il·lustració i disseny per detectar i 
impulsar nous talents (European Network FLIC) i una trobada professional al Museu del 
Disseny en el marc de la Fira de Creació Literària del FLIC, que reunirà a més de 50 experts 
de tot el món, entre els quals destaquen Emily Hughes, Suzy Lee, Ricardo Cavolo, Rosa 
Tabernero, Joan de Déu Prats i Óscar Guayabero i Júlia Solans, entre d’altres. 

El FLIC està organitzat per Tantàgora Serveis Culturals, una associació cultural sense ànim 
de lucre fundada fa més de 25 anys que es dedica a la promoció, difusió i creació de la 
literatura infantil i juvenil; i ha estat reconegut amb el segell EFFE de qualitat europea que 
s’atorga a festivals europeus que ofereixen un programa de qualitat amb una bona 
implementació local, nacional i internacional. 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 de 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.  


