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Títol: “Un Lleó golafre o com menys serem, més riurem” 

Autor/es: Cummins, Lucy Ruth 

Il·lustracions: Cummins, Lucy Ruth 

Editorial: Corimbo, 2018 

Signatura: I* Cum 

Sinopsi: Havia una vegada un lleó golafre i un grup 
d’animals adorables. Què penseu que va passar després?  

 
Jon Klassen, medalla i llibre d’honor Caldecott, premi més prestigiós per a llibres 
infantils americans 
 

 

Títol: “La Gran carrera” 

Autor/es: Janisch, Heinz 

Il·lustracions: Haderer, Gerhard 

Editorial: Lóguez, [2019] 

Signatura: I* Jan 

Sinopsi:  La més famosa cursa de cavalls està a punt de començar. 
Tothom fa les seves apostes, s’omplen les tribunes... quelcom no és 
com els altres anys. Què està passant? 

 

 

Títol: “Au, torna a casa!” 

Autor/es: John, Jory 

Il·lustracions: Davies, Benji  

Editorial: Andana, cop. 2019 

Signatura: I* Joh 

Sinopsi:  L'Ànec vol fer coses amb l'Os, però l'Os se n'ha anat a 
pescar tota una setmana. Què farà l'Ànec mentre l'Os no hi és? Com 
sobreviurà sense el seu millor amic? 
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Títol: “Sirenes” 

Autor/es: Love, Jessica 

Il·lustracions: Love, Jessica 

Editorial: Kókinos, 2018 

Signatura: I* Lov 

Sinopsi:  El dia que en Julià va veure aquelles tres dones 
adorables disfressades de sirena, tot va canviar. No podia 

pensar en res més que no fos disfressar-se, ell també, de sirena. Però, què diria l'àvia? 

XX Premi Llibreter 2019 
 
 

Títol: “El Meu museu” 

Autor/es: Liu, Joanne 

Il·lustracions:  

Editorial: Coco Books, 21 de desembre de 2018 

Signatura: I*Liu 

Sinopsi:  En Max va al museu i es passeja entre obres de Monet, 
Miró, Matisse, Calder, Vermeer, Rothko... Cada artista l'inspira i li 
aporta una nova idea. Tot depèn de com es mira: unes ombres a 

terra, els diferents colors del dia, un quadre a l'inrevés... Descobrir l'art per un mateix és la 
millor manera d'interpretar i crear. 

Premi BRAW de la Fira del Llibre  Infantil de Bolonya, menció especial a la categoria 
Art, Arquitectura i Disseny 

 

 

Títol: “L'Avi os té un secret” 

Autor/es: Mañas Romero, Pedro 

Il·lustracions: Celej, Zuzanna 

Editorial: Kalandraka, 2019 

Signatura: I* Man 

Sinopsi: Ni als arbres, ni al cau, ni al llac... L’Avi Os ha guardat tan 
bé el seu secret, que quan desperta de la seva hibernació, és 
incapaç de trobar-lo. 
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Títol: “Al bosc” 

Autor/es: Milbourne, Anna 

Il·lustracions:  Pym, Christine 

Editorial: Usborne Publishing, [2019] 

Signatura: I* Mil. Petits lectors 

Sinopsi:  Qui hi ha aquí? Sota les fulles i les branques trobaràs 
nous amics. 

 

 

Títol: “El Follet Oriol i el gos misteriós” 

Autor/es: Sardà, Òscar 

Il·lustracions: Sardà, Òscar 

Editorial: Barcanova, març de 2019 

Signatura: I* Sar. Contes en lletra de pal 

Sinopsi:  La Xènia i la Jana han trobat un gos perdut 
enmig del bosc; el follet Oriol els ajudarà a cuidar-lo. Però ben aviat s’adonaran que l’animal 
està una mica trist. Els tres amics comencen una recerca per trobar la família del gos i 
acompanyar-lo a casa seva. La millor opció és tornar al bosc per mirar de trobar alguna 
pista. L’aventura els posarà en perill. 

 

Títol: “Arriba la supergata!” 

Autor/es: Sgardoli, Guido 

Il·lustracions: Lorenzi, Enrico  

Editorial: Edebé, febrer 2019 

Signatura: I* Sga. Contes en lletra de pal 

Sinopsi:  Qui creu que una gata poruga, amb sobrepès i dormilega 
es pugui transformar en una ... Supergata? L’Aquil·les, el gatet d’en 
Luca, ha desaparegut. On deu ser? Un lleu miol desperta la Cebeta. 
És l’hora de la Supergata! 

 

 

 

 


