TANTÀGORA ASSOCIACIÓ SENSE ÀNIM DE LUCRE
Tantàgora és un espai de creació, producció, difusió i innovació
dels diferents formats per promoure la literatura escrita i oral, popular i d’autor, digital i en paper, en col·laboració amb altres disciplines
artístiques: música, arts plàstiques, teatre, dansa ... Tantàgora porta
30 anys treballant tant a Catalunya com a nivell internacional.
Tantàgora ofereix serveis pedagògics, culturals i d’edició i és promotora del Flic, festival de literatures i arts infantil i juvenil, del
programa d’acompanyament pedagògic Escola Literària i de l’espai
de formació homònim de mediació literària.
El 2010, Roser Ros presidenta de l’entitat, va ser distingida amb el
Premi Nacional de Cultura Popular per la seva trajectòria professional i per l’edició del llibre Quins uns, els gegants !
Tantàgora té vocació de col·laboració amb l’Administració Pública
així com amb tot tipus d’organitzacions amb uns objectius i valors
comuns, per tal de trobar el marc de col·laboració ideal que permeti
obrir nous camins que ens permetin ampliar el camp de la narració
des d’un punt de vista pedagògic, artístic, literari i social.

FLIC FESTIVAL DE LITERATURES I ARTS
INFANTIL I JUVENIL

REL

ESCOLA LITERÀRIA

Disseny, Gestió i Producció del Flic Festival de Literatures Infantil
i Juvenil. Des de 2010 amb la Col·laboració de Ministeri de
Cultura - Foment de la lectura, Institució de les Lletres Catalanes, ICUB.

Programa professionalitzador per a joves creadors pel desenvolupament de projecte artístics i culturals preferentment literaris
i per a públics infantil i juvenil que ha celebrat la seva 6ena
edició.

Programa per a centres educatius que ofereix formació, assesorament i acompanyament a claustres en matèria de foment del
gust lector i rediseny de la biblioteca del centre, per contribuir
a la millora de les habilitats lectores, literàries i lingüístiques a
primària i secundària i acompanyar la descoberta de les primeres literatures a l’escola bressol.

Participants: 30
Públic assistent 17.500 directes / indirectes 450.000

FORMACIÓ

PRODCUCCIONS

Espai de formació en mediació literària. Programem de manera
regular 12 cursos a l’any i dos seminari d’estiu per a mediadors.

A Tantàgora produïm:

Inscrits: 170

# Espectacles literaris de petit i mitja format per a públic infantil.
Contes a 2m ( 2.020 )
La Quela amb Brodas Bros ( 2.019 )
Balla’m un llibre amb Pere Faura ( 2.018 )
Peuitoc ( 2.012 )
Picaplat ( 2.020 )
Tocadits ( 2.017 )

# Exposicions de literatura infatnil i juvenil
Personatges singulars ( 2.020 )
Dins del Bosc ( 2.019 )
Ocellam ( 2.018 )
La poma, la carbassa i el pèsol ( 2.017 )
Éssers diminuts fabulosos ( 2.016 )
Grimm a la catalana ( 2.015 )
Tinc un llop a la tauleta de nit ( 2.013 )
# Instal.lacions literàrio artístiques
Jo voldira
Relats creuats
Històries en moviment
Històries que sonen

ESTUDIS I RECERCA
# Disseny pla lector de municipi
Gavà
Sant Antoni de vilamajor
Santa Perpètua de la Mogoda
# Limere
Estudi i dissent de bones pràctiques de foment del
gust lector
# Estudi sobre el canvi en les polítiques d’adquisicí de llibres
per part dels centre escucatius.

ENCÀRRECS
Tantàgora col.labor amb altres entitats públiques i privades desenvolupant projectes literaris per a públics diversos.
# Grup de treball amb docents d’Institut
Fundació Joan Brossa
# Xup-Xup i Zip casals creatius per infants i joves
Museu del Disseny
# Programa El grec en Família
ICUB
# Disseny i producció d’exposicions literàries itinerants
Diputació de Barcelona
# Nadal a plaça Catalunya

