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Títol: “Mariner de terra endins” 

Autors/es: Ahumada, Laia de 

Il·lustradors/es: Capdevila, Gemma  

Editorial: Akiara Books, maig del 2019 

Signatura: I** Ahu 

Sinopsi:  És el primer estiu d'en Jan a la muntanya, sol amb l'àvia. 

Fins ara s'havia passat la vida viatjant en un veler amb els pares. 

Haurà de descobrir els secrets de la terra, tal com coneix els del mar. 

En el seu quadern de bitàcola anirà anotant aquests descobriments i, 

sense gairebé adonar-se'n, deixarà enrere la infància per entrar de 

ple a l'edat de les decisions. 

 

 

 

Títol: “L'Arbre dels desigs” 

Autors/es: Applegate, Katherine 

Il·lustradors/es: Clariana, Anna 

Editorial: Pagès, 2018 

Signatura: I*** App 

Sinopsi:  En Roig és un roure amb molts anells d’edat. És l'arbre 

dels desigs del barri: la gent escriu desigs en trossos de roba i els 

lliga a les seves branques. Aquest arbre les ha vist de tots colors. 

Fins que una nova família arriba al barri. No tothom els rep amb els 

braços oberts, i l’experiència d’en Roig com a arbre dels desigs és 

més important que mai. 
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Títol: “Una de pirates. Agència de detectius Núm. 2 ; 11” 

Autors/es: Horst, Jorn Lier 

Il·lustradors/es: Sandnes, Hans Jorgen 

Editorial: La Galera, 2019 

Signatura: I** Hor 

Sinopsi:  Mentre són a la platja treballant en un petit cas, la Tiril i 

l'Oliver troben un plat enterrat a la sorra que pertanyia a un pirata 

llegendari, el temut Timian Blest. Dies més tard, el plat desapareix 

del calaix on l'havien guardat... I si qui l'ha robat sap on és el 

tresor? Però què hi té a veure, un plat de llauna, amb un gran 

tresor? L'agència es torna a posar en marxa! 

 

 

 

Títol: “Rigo i Roc : 28 històries del zoo i de la vida” 

Autors/es: Pauli, Lorenz 

Il·lustradors/es: Schärer, Kathrin 

Editorial: Pagès , 2019 

Signatura: I** Pau 

Sinopsi: El Roc es va asseure a la pota del Rigo, els peus no li 
tocaven a terra.—Imagina’t que fessin un llibre sobre nosaltres!—va 
dir el Roc, assegut a la pota del lleopard i balancejant els peus. El 
Rigo va somriure:—Ai, Roc, un llibre sobre un lleopard i un ratolí... 
no se’l creuria ningú. A més a més, la nostra amistat és tan viva i 

càlida, tan gran, tan immensa... que no hi cap, en un llibre! 

 

Premi de l'Institut Suís de Mitjans per a Infants i Joves 2017 
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 Títol: “Off” 

Autors/es: Salomó, Xavier 

Il·lustradors/es: Salomó, Xavier 

Editorial: Editorial Flamboyant, setembre del 2019 

Signatura: I** Sal 

Sinopsi:  Damunt d’un cérvol, una nena avança en silenci, 

petitona, per un paisatge immens i devastat. A l’horitzó s’albira 

una xemeneia fumejant... I si només clagués un xic de poesia 

perquè tot s’aturés? 

 

 

 

Títol: “El Viatge del cal·lígraf” 

Autors/es: Squilloni, Arianna 

Il·lustradors/es: Castaño, Samuel 

Editorial: Joventut, 2019 

Signatura: I** Squ 

Sinopsi:  El cal·lígraf sospitava que més enllà de la vall, 

a l’altra banda de les muntanyes hi devia haver altres 

valls i altres muntanyes, i somiava que duia als uns les 

històries dels altres. Així que un matí, en lloc de seure al seu escriptori, va preparar un 

farcell amb quatre coses i es va endinsar en l’espessor del bosc. Va ser així com el cal·lígraf 

va començar a traçar camins, i les persones van descobrir que no estaven soles. 

 

 

 

I també... 

 
 La Casa de los dragones / Pablo C. Reyna, ilustraciones de Mónica Armiño. 

Editorial: SM, junio de 2019. 

 El Corazón del pirata / texto de Sébastien Perez ; illustraciones de Justine Brax. 

Editorial: Editorial Lluis Vives, [2019]. 


