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Títol: “Nou a la ciutat” 

Text i il·lustracions: Altés, Marta 

Editorial: Blackie Books, febrer de 2021 

Signatura: I* Alt 

Sinopsi:  Aquí teniu la història d’un gosset ple d’il·lusió que 

arriba a una ciutat desconeguda. Està ansiós per trobar-hi 

casa seva! Però en aquesta ciutat tothom sembla estar molt 

enfeinat i ningú s’atura a ajudar-lo... Aconseguirà trobar una 

casa que l’aculli? 

 

 

Títol: “El Lladre del barret” 

Text i il·lustracions: Klassen, Jon 

Editorial: NubeOcho, [2020] 

Signatura: I* Kla 

Sinopsi: He robat un barret. Crec que no m’ha vist 

ningú. M’amagaré... No em trobaran mai. O potser sí? 
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Títol: “Tami, el maquinista” 

Text: Parera, Núria 

Il·lustracions: Torrent, Dani 

Editorial: Babulinka Books, febrer 2021 

Signatura: I* Par 

Sinopsi: En Tami és el maquinista més impecable de la 

xarxa ferroviària. Condueix sempre concentrat, sense 

aixecar la mirada ni gosar mirar més enllà de les vies. Fins 

que un dia, dissortadament - o no - , el seu tren descarrila. I 

si altres camins fossin possibles? Quina vida i quins 

paisatges descobrirà aixecant la mirada per sobre de les vies? 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

CÒMIC 
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Títol: “Baika a la fi del món” 

Text i il·lustracions: Podolec, Marcin 

Editorial: Editorial Joventut, octubre del 2020 

Signatura: IC Pod 

Sinopsi: La Baika i la Victòria recorren paratges desolats, ciutats 

en ruïnes, cràters fumejants… fugint de tot tipus de perills en un 

món inhòspit. Des de la gran explosió en què la Victòria es va veure 

separada dels seus pares, ella i la Baika els busquen guiades 

només per una misteriosa llum en el cel, encara que no estan del 

tot segures que sigui una bona pista… 
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Títol: “Binky, agent espacial” 

Text i  il·lustracions: Spires, Ashley 

Editorial: Joventut, octubre del 2020 

Signatura: IC Spi 

Sinopsi: El Binky és un agent espacial, o això és el que ell es pensa. En 

realitat és un gat casolà que no ha sortit mai de "l'estació espacial" 

familiar. La seva missió és sortir a l'espai exterior (fora de casa), 

explorar llocs desconeguts (el jardí) i lluitar contra els extraterrestres 

(els insectes). Mentre protegeix els humans dels invasors 

extraterrestres, el Binky comença a construir un coet i a preparar-se per a la seva aventura 

galàctica. I just quan és a punt d'enlairar-se amb el seu copilot Ted (ratolí de peluix), el Binky se 

n'adona que deixa al seu darrere una cosa molt important.. 

 

 

 

 

I també... 

 “Quina colla d'animals!” / Nicholas Allan. Ediciones Ekaré , 2021. I* All 
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 “Embolic al museu” / Luciano Lozano. Editorial Mediterrània, març de 2021. I* Loz 

 “Binky al rescat” / Ashley Spires. Joventut, febrer del 2021. IC Spi. Primers còmics 

 “El Diumenge se'l menja” / Elena Odriozola. Ediciones Modernas El Embudo, febrer 

de 2021. I* Odr. Petits lectors 

 “La Filadora de boira” / Agnès de Lestrade, Valeria Docampo. Tramuntana Editorial, 

octubre 2020. I* Les 

 


