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CONTES PER ALS MÉS PETITS 

 

Títol: “Salvem l'Evo!. Bitmax & Co ; 5” 

Text: Copons, Jaume 

Il·lustracions: Fortuny, Liliana 

Editorial: Combel, setembre de 2021 

Signatura: IC Cop. Primers còmics 

Sinopsi: Un camió accidentat ha capgirat el bosc blau. L'Evo ha 

rebut de valent i en Bitmax, en Wagner i la Mus el porten a la ciutat 

per curar-lo. Però serà capaç l'Evo d'acabar aquesta aventura 

sense embolicar la troca? 

 

Títol: “Ser negre és bonic” 

Il·lustracions: Mandje, Magda 

Editorial: Baobab, maig del 2021 

Signatura: I* Man 

Sinopsi: A través de les paraules de personatges referents 

en la cultura negra, aquest missatge, dirigit no tan sols als 

més petits, subratlla la bellesa i el valor de ser un mateix. 

 

Títol: “Sunakay” 

Text: Martí i Orriols, Meritxell 

Il·lustracions: Salomó, Xavier 

Editorial: Editorial Flamboyant, setembre de 2021 

Signatura: I* Mar 

Sinopsi: El mar s’ha convertit en un immens abocador sense 

vida submarina. Dues germanes sobreviuen en una illa de 

plàstic, entre la deixalla. Un petit accident canviarà el rumb de 

les coses. 
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Títol: “El Conductor de síndries” 

Text: Rubio, Antonio 

Il·lustracions: Urberuaga, Emilio 

Editorial: Kalandraka, setembre 2021 

Signatura: I* Rub 

Sinopsi: En una gran ciutat, alienada i alienant, també hi ha 

lloc per a que succeeixin coses sorprenents, excepcionals i 

insòlites. Com que una humil llavor de síndria broti, creixi, 

floreixi i doni fruits, tota enroscada en un fanal, convertida en una parra lluminosa. 

 

 

Títol: “Quan en Fin va inundar el món” 

Text i il·lustracions: Stower, Adam 

Editorial: Astronave, juny de 2021 

Signatura: I* Sto 

Sinopsi: No sempre plou a gust de tothom! Fi és un nen 

despistat. Normalment s'oblida de coses petites, com els seus 

pantalons, però avui ha oblidat una cosa molt important 

tancar l'aixeta de bany! Quan desperta al matí següent, es 

troba que ha inundat el món! Ups. 

 

Títol: “Maquinaigües” 

Text: Tresca i la Verdesca 

Il·lustracions: Villamuza, Noemí 

Editorial: Andana Editorial, setembre de 2021 

Signatura: I* Tre 

Sinopsi:  Capbusseu-vos al llibre, seguiu el camí de l’aigua 

dolça i coneixereu com són els mecanismes que fan 

possible que es produeixi el miracle quotidià de poder beure 

aigua quan s’obre una aixeta. Endinseu-vos en l’univers aquàtic de les menys enginyoses. 

Un llibre amb banda sonora ja que quan trobis una paraula en negreta podràs escoltar la 

cançó del disc Maquinaigües de la Tresca i la Verdesca, que trobaràs al web, Spotify, 

YouTube... 
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I també: 

 “Ni somiar-ho”! / Beatrice Alemagna ; traducció de Bel Olid. Combel, setembre de 

2021. I* Ale 

 “Qui m'ha robat la cama?” / José Carlos Andrés, Myriam Cameros Sierra. Nube 

Ocho, maig 2021. I*And 

 “En Bernabé cura el planeta” / Gilles Bizouerne ; [il·lustracions:] Béatrice Rodriguez. 

Baula, març de 2021. I* Biz 

 “En Bernabé viatja a la fi del món” / Gilles Bizouerne ; [il·lustracions:] Béatrice 

Rodriguez. Baula, març de 2021. I* Biz 

 “Encendre la nit” / Ray Bradbury (1920-2012), Carolina T. Godina. Allaprima, 

desembre del 2020. I* Bra 

 “Qui viu al castell? “/ text: Rebecca Colby, il·lustracions: Tom Froese. Baula, març de 

2021. I* Col 

 “Mucho mucho” / Trish Cooke, Helen Oxenbury. Ediciones Ekaré, [2021]. I* Coo 

 “En Gafarró estrena barret” / Anna Font. Meraki, agost 202. I* Fon 

 “Un Paseo bajo la lluvia” / ilustraciones de Emiri Hayashi. SM, [2021]. I* Hay Petits 

lectors 

 “En Guillot diu mentides” / Susanna Isern, Leire Salaberria. NubeOcho, juny 2021. I* 

Ise 

 “Puça busca gos” / Will Mabbitt, Nathan Reed. Baula, març de 2021. I* Mab 

 “El Rey cerdo : un cuento con cola” / Koos Meinderts ; ilustraciones de Emilio 

Urberuaga. Ediciones Ekaré, 2021. I* Mei 

 “Un Llop de conte” / Susana Peix, Mercè Canals. Cumio, 2021. I* Pei 

 “Un Profe genial” / Ben Clanton. Editorial Juventut, setembre del 2021. IC Cla 

Primers còmics 

 “El Club de los amigos” / Sophie Guerrive. Astronave, junio de 2021. IC Gue Primers 

còmics 


