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Títol: “Gucho & César en la isla de las zanahorias” 

Autors/es: Boglar, Krystyna 

Il·lustracions: Butenko, Bohdan 

Editorial: Fulgencio Pimentel, 2018 

Signatura: IC Bog 

Sinopsi: Un clàssic de la literatura infantil polaca i concebut per dos dels autors més 

reconeguts del país. La saga de “Gucho y César” va iniciar el còmic infantil en Polònia i es 

va acabar convertint en un clàssic. 

 

 

 

 

 

 

Títol: “La Deessa sense cara. Els Diaris de la Cirera ; 4” 

Autors/es: Chamblain, Joris 

Editorial: Alfaguara, 2018 

Signatura: IC Cha 

Sinopsi: Hola, em dic Cirera, i el meu somni és esdevenir escriptora. 

Per això observo les persones, me n'imagino les vides, els secrets...La 

mare i jo anem de vacances a la costa, i el millor de tot és que visitarem 

la Mansió dels Cents Misteris. Hi ha un enigma que m'interessa molt 

especialment...Quin secret amaga el quadre de la deessa sense cara? 

 

«Els diaris de la Cirera» han rebut el Premi al Millor Còmic Infantil d'Angulema, el premi de 

novel·la gràfica de més prestigi d'Europa. 
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Títol: “La Sociedad de los Dragones de Té” 

Autors/es: O'Neill, Katie 

Il·lustracions: O'Neill, Katie 

Editorial: Brúfalo Lector [etc.], 2018 

Signatura:  IC One 

Sinopsi: Després d’alliberar a un drac de te perdut al mig del mercat, 

la Greta descobreix l’art de com tenir cura d’aquests fantàstics éssers 

gràcies a les persones que porten la botiga de te del poble.  

 

Obra guardonada amb dos premis Eisner al millor webcòmic i la millor obra per a infants de 

9 a 12 anys (2018) 

 

 

 

 

 

Títol: “Quan el glaç es fon” 

Autors/es: Eve, Rosie 

Il·lustracions: Eve, Rosie 

Editorial: Zahorí, 2018 

Signatura: IC Ros 

Sinopsi: S'apropa una tempesta, el temps està canviant. El sol està fonent el glaç de l'Àrtic. 

Hi ha massa aigua... i no hi ha prou glaç. En un planeta alterat pel canvi climàtic, un os polar 

emprèn un viatge èpic per retrobar la seva mare. 
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Títol: “Pez globo se transforma” 

Autors/es: Rubio, Gabriela 

Il·lustracions: Ramírez, Edgar 

Editorial: Bang, 2018 

Signatura: IC Rub 

Sinopsi: A en Pix-globus descobreix que pot canviar de forma i li 

encanta fer-ho fins que coneix a algú especial.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


