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Títol: “Gas intergalàctic. Males bèsties;  5-6” 

Autor i il·lustrador: Blabey, Aaron 

Editorial: Barcanova, 2019 

Signatura: I** Bla 

Sinopsi: Aquesta vegada, els Males bèsties han de viatjar més lluny 

que mai: a l’espai! El malvat Doctor Melmelada està preparat per 

sembrar el caos amb el seu raig, però els nostres herois no li 

posaren gens fàcil. 

 

Títol: “La Noia que va salvar el Nadal” 

Autor: Haig, Matt 

Il·lustrador: Mould, Chris  

Editorial: Estrella Polar, novembre de 2019 

Signatura: I*** Hai 

Sinopsi: L’Amelia necessita que el seu desig es faci realitat, per això 

el demana al Pare Noel. Però la màgia en la qual vol creure està 

començant a esvair-se, i el Pare Noel té molts altres problemes de 

què preocupar-se: els elfs i els trols estan enfadats, els rens cauen 

del cel i el Nadal corre perill de ser cancel·lat. Però l’Amelia no és una noia normal i 

corrent... 

 

Títol: “A través” 

Text i il·lustracions: Haugomat, Tom 

Editorial: Pípala, [2019] 

Signatura: I*** Hau 

Sinopsi: Març de 1956. Mud Ray, Ketchikan, Alaska, Estats Units. 

Neix un nen.  

Amb un joc de mirades entre allò que experimenta i el que veu el 

personatge servint-se de lupes, finestres, pantalles 
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Títol: “Sasha i el petit llop” 

Autor: Jungman, Ann 

Il·lustrador: Bordicchia, Gaia  

Editorial: La Galera, febrer del 2020 

Signatura: I** Jun 

Sinopsi: Els homes i els llops mai no s'han dut gaire bé. O així era 

fins que en Sasha i en Ferdy, un petit llobató, es coneixen en una nit 

molt freda i es fan amics. Tots dos hauran de portar la seva amistat 

en secret si no volen que els enxampin... però alerta, el caçador 

Ivan, el pare d'en Sasha, no els pot descobrir! 

 

Títol: “Les Dues vegades del Baró Lamberto, o bé, Els misteris de l'illa 

de San Giulio” 

Autor: Rodari, Gianni, 1920-1980 

Il·lustrador: Zabala,  Javier  

Editorial: Kalandraka, març 2020 

Signatura: I** Rod 

Sinopsi: Un relat divertit i desbaratat que explica les peripècies d'un 

vell i adinerat aristòcrata que, tot posant en pràctica un antic remei 

egipci, experimenta una progressiva millora en la seva salut, entre 

altres sorprenents efectes. 

 

 

Títol: “El Rei de la muntanya. Els Misteris de Stella Montgomery ; 3” 

Text i il·lustracions: Rossell, Judith 

Editorial: Baula , març de 2020 

Signatura: I*** Ros 

Sinopsi: Les tietes de la Stella l'envien a un ombrívol i estricte internat 

femení de Wakestone. Quan una de les seves noves amigues 

desapareix misteriosament, la Stella decideix saltar-se les normes i 

sortir a buscar-la. L'aventura que viurà la durà a descobrir un poderós 

misteri que amaga la ciutat i, fins i tot, els seus orígens familiars. 
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Títol: “El Lloc màgic” 

Autor i il·lustrador: Wormell, Christopher 

Editorial: Animallibres, setembre 2020 

Signatura: I*** Wor 

Sinopsi: La Clementina somia un lloc màgic lluny de la Gran Ciutat 

Negra. Sap que un dia el trobarà, però abans s'haurà d'escapar de la 

tieta i l'oncle Randina, dos malànimes cruels que la tenen segrestada i 

esclavitzada. Amb l'ajuda del seu millor amic, en Gilbert, un gat molt 

llest, intentarà emprendre la fugida. 
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Títol: “Las brujas”.  

Autor: Bagieu, Pénélope 

Editorial: Alfaguara, abril 2020 

Signatura: IC Bag 

Sinopsi: El llibre de Roald Dahl ara en novel·la gràfica. Compte! 

Les bruixes existeixen i s’han disfressat per tal de passar 

desapercebudes. ¡Semblen dones normals! Però de normals no en 

tenen res. Són molt dolentes i odien els nens i nens. Tant, que volen 

acabar amb tots els nens i nenes del món. 
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Títol: “Fantasmas” 

Autor: Telgemeier, Raina 

Color: Lamb, Braden 

Editorial: Maeva Ediciones, [2019] 

Signatura:  IC Tel 

Sinopsi: Catrina i la seva família s’han mudat a Bahía de la Luna 

perquè la seva germana petita, Maya, està malalta i esperen que el 

nou clima li vagi bé. Tot i que sap que el canvi és necessari, el canvi 

no la fa feliç. Quan coneixen a Carlos tot explorant la ciutat aquest els 

hi diu un secret: a Bahía de la Luna hi ha fantasmes. 

 

 

 

 

I també... 

 “El Taller de bicicletes : (o el secret inconfessable d'en Raoul Taburin)” / Sempé. 

Blackie Books, setembre de 2019. I*** Sem 

 “El Bot del Dr. Bombard” / Oriol Canosa ; il·lustracions de Jordi Sunyer. Minimini 

Babulinka, octubre 2019. I** Can 

 “El Bruixot de Grimpen. Els Misteris de Stella Montgomery ; 1” / Judith Rossell ; 

traduït per Jordi Vidal i Tubau. Baula, octubre de 2019. I*** Ros 

 “El Bosc prohibit. Els Misteris de Stella Montgomery ; 2” / Judith Rossell ; traduït per 

Jordi Vidal i Tubau. Baula, octubre de 2019. I*** Ros 

 “Destellos” / Jen Wang ; coloreado por Lark Pien. Sapristi, abril de 2020. IC Wan 

 “L'Illa de Truman. L'Agus i els monstres ; 17” / Jaume Copons & Liliana Fortuny. 

Combel, maig de 2020. I** Cop 

 Els Contes de fantasmes de l'avi / James Flora. Blackie Little, febrer de 2020. I** Flo 

 “Els Pesats” / Mike Van Waes. Estrella Polar, febrer del 2020. I*** Van 

 “La increïble història de... El Monstre del Palau de Buckingham” / David Walliams ; 

il·lustracions de Tony Ross. Montena, abril del 2020. I*** Wal 

 “El Retrat de Dorian Gray” / Oscar Wilde ; [adaptació: Ana Alonso]. Barcanova, 2020. 

I*** Wil 

 “Les Aventures d'en Cebeta” / Gianni Rodari. Sembra Llibres, febrer de 2020. I***Rod 

 


