
 

Amb el suport del Departament de Cultura                             

 

MAIG 2021 · NOVETATS 

CONTES PER ALS MÉS PETITS 

 

Títol: “Gràcies : història d'un veïnat” 

Text i il·lustracions: Bonilla, Rocío 

Editorial: Animallibres, març 2021 

Signatura: I* Bon 

Sinopsi: Gràcies a una avaria d'Internet, la vida del veïnat 

canviarà del tot. Gràcies a la valentia i la curiositat, els veïns i 

les veïnes arribaran lluny, molt lluny. I ho faran junts. Una 

història sobre com un petit detall pot millorar les nostres vides. 

Una història sobre tots nosaltres. 

 

Títol: “La Unió fa l'èxit : una història de gallines” 

Text il·lustracions: Laurent Cardon 

Editorial: Tramuntana, gener 2021 

Signatura: I* Car 

Sinopsi: Aquest matí hi ha una gran agitació al galliner. Les 

gallines n'estan tipes, de passar-se tot el dia covant els ous. I els 

galls no tenen cap intenció de permetre que canviïn d'hàbits! 

 

 

 

Títol: “Potser...” 

Text il·lustracions: Haughton, Chris 

Editorial: NubeOcho, [2021] 

Signatura: I* Hau 

Sinopsi: Als micos els encanten els mangos, però hi ha massa 

tigres a la vora. I si baixen amb compte? Podran aconseguir un 

mango? Mmm... Potser... 
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Títol: “Els Invisibles” 

Text i il·lustracions: Percival, Tom 

Editorial: Andana, febrer 2020 

Signatura: I* Per 

Sinopsi: Quan la Isabel i la seva família han d'anar a viure a 

l'altra punta de la ciutat, ella comença a tenir la sensació que 

és...invisible. Un conte tendre i important sobre el fet de 

veure realment les persones que ens envolten... i sobre el 

dret de tots nosaltres a tenir un lloc. 
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Títol: “El Blues del ieti” 

Guió i dibuixos: Pierre Bailly i Céline Fraipont 

Editorial: Editorial Base, gener de 2021 

Signatura: IC Bai 

Sinopsi: El Petit Pelut ha sortit de casa aquest matí i tot anava pel 

bon camí. Però...? Què passa? El món canvia i tot es regira! Una 

tempesta de neu, tres marmotes rockeres, un ieti espantosament 

maldestre, una desgràcia rere una altra i, finalment, la bellesa d'un 

jardí de flors de neu. 
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Títol: “Quan la selva desapareix” 

Text i il·lustracions: Eve, Rosie 

Editorial: Zahorí Books, setembre de 2020 

Signatura: IC Eve. Primers còmics 

Sinopsi: Abans, la seva era tan immensa que semblava 

impossible trobar-ne els límits. Els arbres donaven 

abundants fruits. Però llavors... van arribar les màquines 

per construir camins d'asfalt i van arrencar els arbres. La 

selva tropical va anar desapareixent. En un planeta alterat 

pel canvi climàtic, una petita elefanta emprèn una aventura èpica per lluitar contra la 

desforestació i retrobar la seva família. 

 

 

I també... 

 

 “Serafina : l'aniversari” / Albertine. Libros del Zorro Rojo, març de 2021. I* Alb. 

Llibre-joc 

 “El Conte que volia ser llegit” / Carolina Rabei. Maeva Young, [2021]. I* Rab 

 “El Cocodril que va venir a sopar” / Steve Smallman, Joëlle Dreidemy. Beascoa, 

octubre de 2020. I* Sma 

 “Entre bastidors” / Sofia Venzel. Thule, novembre de 2020. I* Ven 

 “La Sara, la Tula i el mar” / Julia Hansson. Editorial Joventut, juny del 2020. I* Han 

 “Com és que no fas flors?” / Katarína Macurová. Tramuntana, novembre 2020. I* 

Mac 

 “Crema de cacauet i Medu” / Ben Clanton. Editorial Joventut, juny del 2020. IC Cla. 

Primers còmics 

 “En Cacauet i el Mig” / guió i dibuixos: Katia Klein. Bang Ediciones, [2021]. IC Kle. 

Primers còmics 

 “Super Patata. Viatge a l’Edat Mitjana” / guió i dibuixos: Artur Laperla. Bang, 2011-. 

IC Lap. Primers còmics 

 “Animal veritablement no identificat” / Romain Pujol, Vincent Caut. Astiberri 

Ediciones, octubre del 2020. IC Puj. Primers còmics 

 


