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Títol: “La Liang dins el quadre” 

Autors/es: Franquet i Font, Núria 

Il·lustracions: Gallardo, Miguel  

Editorial: La Galera, 2019 

Signatura: I*** Fra 

Sinopsi:  La Liang s'ha ficat dins un quadre del museu! De sobte es 

troba a l'edat mitjana enmig d'una aventura emocionant per la 

Mediterrània, des de Mallorca a Egipte passant per Tunis, en que 

toparà amb tot un ventall de personatges de l'època: reis, comtes, mercaders, beduïns, un 

astrònom i uns pirates que la persegueixen implacablement. Tota un a peripècia per poder 

tornar a casa... i sortir del quadre! 

 

Premi Folch i Torres 2018 

 

 

 

Títol: “De una pequeña mosca azul “ 

Autors/es: Friman, Mathias 

Il·lustracions: Friman, Mathias 

Editorial: Litera, cop. 2018 

Signatura: I** Fri 

Sinopsi:  Aquesta és la història d’una petita mosca 

blava que acaba de sopar. I d’una granota que –ai 

pobreta mosca- es va creuar al seu camí. Aquesta és la història d’una granota blava que 

estava acabant de sopar. I d’una serp que –ai pobre granota- passava per allà. I, ara, qui 

serà el proper que es tenyirà de? 
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Títol: “Hotel Winterhouse” 

Autors/es: Guterson, Ben 

Il·lustracions: Bristol, Chloe  

Editorial: La Galera, 2019 

Signatura: I*** Gut 

Sinopsi:  L'Elizabeth Sommers no té ni idea de per què els seus tiets 

l'han enviada a passar el Nadal al sinistre Hotel Winterhouse, 

propietat de l'estrambòtic Norbridge Falls. Quan hi arriba, s'adona 

que l'hotel no és tan horrible com se l'imaginava, sinó que guarda un encant especial, 

especialment la seva meravellosa biblioteca. L'Elizabeth no triga a trobar un llibre màgic que 

podria revelar els secrets de l'hotel i que involucren en Norbridge i la seva família. D'alguna 

manera, ella també se sent connectada a Winterhouse i intueix que és la única persona que 

pot trencar el malefici. 

 

Títol: “El Meu vaixell” 

Autors/es: Innocenti, Roberto 

Il·lustracions: Innocenti, Roberto 

Editorial: Kalandraka, 2018 

Signatura:  I** Inn 

Sinopsi:  A el meu vaixell, un capità ens explica la història dels 

cinquanta anys de la vida extraordinària dels seu estimat vaixell 

passant pels seus viatges arreu del món, els seus serveis en temps 

de guerra i de pau, i fins a descansar al fons del mar. 

 

Títol: “El Monstre de la muntanya negra. Les Aventures de Zank & 

Zoe ; 1” 

Autors/es: Valverde, Mikel 

Il·lustracions: Valverde, Mikel 

Editorial: La Galera, 2019 

Signatura: I** Val 

Sinopsi:  La Zoe, sempre ajudada pel seu gosset Zank, vol salvar la 

fleca de la senyoreta Tea. A la Zoe i en Zank els hi encanta anar. Quan 

s'assabenten que el negoci li va malament i ha de tancar, tenen clar que han de fer alguna cosa. 

Mentre torna amb bicicleta cap a casa, com sempre, la Zoe va rumiant-hi. No sospita gens que la 

solució la té a l'abast de la mà; millor dit, a l'abast de pedal! L'avi li proposa muntar un equip 

ciclista i fer publicitat de la botiga. No saben, però, que la cursa serà l'inici d'una aventura 

increïble i... perillosa. 


