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Cinta Arasa
Iŀlustracions de Carles

Arbat

Iŀlustracions de

Carles Arbat

Cinta Arasa

L’autora i l’il∙lustrador donaran un 10% dels beneficis
que corresponguin a casdascú per aquest llibre
a PROGAT Catalunya.
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Joan de Déu Prats
Il·lustracions de Jordi

Sunyer

+6

En un parc atrotinat hi ha un cavallet de fusta,
al costat d’un tobogan rovellat i uns gronxadors
que grinyolen. En Jacint sempre viu grans
aventures amb ell, fins i tot s’enfronten amb
un drac. Però un bon dia reformen el parc i
s’emporten el cavallet. En Jacint farà mans
i mànigues per retrobar el seu gran amic.
Vols viure amb ell aquesta altra gran aventura?

Joan de Déu Prats
Il·lustracions de Jordi

Sunyer

T’agradaria aprendre a somiar
i viure grans aventures? Vols
saber què és tenir amics de
debò? Si és així, no ho dubtis:
aquest és el teu llibre.

www.jollibre.com

Al meu terrat hi ha el gat Bernat. Es fa el pinxo
i viu sol..., però no és fàcil la vida al carrer: avui
passa gana i demà també. Aquesta matinada ha
despertat tot el veïnat. Com ha miolat! A la panxa
hi tenia un forat! Però ai, en Bernat no sap que
avui, al terrat, algú li té preparats un plat i
un regal inesperat...
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Rubio
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Joan de Déu Prats
Iŀlustracions de Gabriela

Rubio

El treball en equip i la
col·laboració mútua ens poden
portar a aconseguir amb èxit
allò que ens proposem.

Eusèbia Rayó
Iŀlustracions de Mercè

Arànega

+6

Vols passar un dia entre les algues?
Descobriràs la vida dels habitants del fons
marí i viuràs de prop el neguit del cavallet
de mar, que és a punt de tenir les cries.
En un moment tan important com aquest,
trobarà amics que li faran costat, però
també n’hi haurà que no l’ajudaran gaire...

17/03/2017
Cian Magenta Amarillo Negro

12:13:08
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Cian Magenta Amarillo Negro

El lloc més bonic
del món
Ann Cameron
Il∙lustrador: Juan Ramón Alonso
Col∙lecció: Sèrie lila
ISBN: 978-84-16661-59-6
Rústica / 13,5 x 20 / 64 pàgs.
Preu:
8.65 €
Sense IVA: 8.32 €

El lloc més bonic
del món

N A R R ATIVA
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Ann Cameron
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Les aventures de la Hilda
M. Àngels Bogunyà
Il·lustracions d’Anna

Mongay

La Hilda ha viscut sempre al zoo i ja n’està una
mica cansada, perquè el que ella vol de debò és
ser aventurera i fer la volta al món amb el seu
amic Jan. Però un cop fora del zoo tot plegat no
acaba de ser tal com s’ho imaginava. En passarà
les mil i una i haurà d’aprendre moltes coses
per moure’s per aquest món tan estrany dels
humans!

Les aventures de
la Hilda
M. Àngels Bogunyà
Il∙lustradora: Anna Mongay
Col∙lecció: Sèrie lila
ISBN: 978-84-16661-40-4
Rústica / 13,5 x 20 / 112 pàgs.
Preu:
8.65 €
Sense IVA: 8.32 €

Les aventures
de la Hilda
M. Àngels Bogunyà
Il·lustracions d’Anna

Mongay

Començar una nova aventura
en la teva vida et pot portar
a trobar bons amics i a descobrir
coses que no et podies ni imaginar.

L’educació és el vertader
motor per aconseguir,
entre tots, un món millor.

www.jollibre.com

Cian Magenta Amarillo Negro 17/03/2017
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En Juan viu a Guatemala, té set anys i els seus
pares l’han abandonat. Acollit per la seva pobra
àvia, treballarà de valent com a enllustrador
de sabates per poder viure. Però ell vol alguna
cosa més: vol aprendre de llegir. Gràcies al seu
incansable interès per aprendre, aconseguirà
finalment que l’acceptin a l’escola.

M. Àngels Bogunyà

Ann Cameron
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Vols passar un dia entre les algues? Descobriràs la vida
dels habitants del fons marí i viuràs de prop el neguit
del cavallet de mar, que és a punt de tenir les cries.
En un moment tan important com aquest, trobarà
amics que li faran costat, però també n’hi haurà que no
l’ajudaran gaire...

Les aventures de la Hilda

El lloc més bonic del món

N A R R ATIVA
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Ramón Alonso

En Juan viu a Guatemala, té set anys
i els seus pares l’han abandonat. Acollit
per la seva pobra àvia, treballarà de valent
com a enllustrador de sabates per poder viure.
Però ell vol alguna cosa més: vol aprendre de llegir.
Gràcies al seu incansable interès per aprendre,
aconseguirà finalment que l’acceptin a l’escola.

www.jollibre.com

Arànega
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El lloc més bonic del món
Il·lustració de la coberta de Juan

Iŀlustracions de Mercè
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Uns animals, capitanejats per un orangutan,
decideixen escapar-se del zoo, i organitzen una
fuga espectacular, com les de les pel•lícules. Però
no és gens fàcil eludir la vigilancia del director del
parc. Aconseguiran les feres cavar un túnel fins a
la llibertat? Qui serà més astut, els vigilants o els
animals?

Ann Cameron

Eusèbia Rayó

Eusèbia Rayó

www.jollibre.com
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Un dia entre les algues
Eusèbia Rayó
Il∙lustradora: Mercè Arànega
Col∙lecció: Sèrie groga
ISBN: 978-84-16661-74-9
Rústica / 13,5 x 20 / 48 pàgs.
Preu:
8.15 €
Sense IVA: 7.84 €

Un dia entre
les algues

De vegades les situacions noves
de la vida ens poden superar,
però les coses són com són i no
hem de deixar que res ens aturi!

Joan de Déu Prats

www.jollibre.com

Un dia entre les algues

Un dia entre les algues

Uns animals, capitanejats per un orangutan,
decideixen escapar-se del zoo, i organitzen
una fuga espectacular, com les de les pel·lícules.
Però no és gens fàcil eludir la vigilància
del director del parc. Aconseguiran les feres
cavar un túnel fins a la llibertat? Qui serà
més astut, els vigilants o els animals?

Operació Àfrica

N A R R ATIVA

Joan de Déu Prats
Iŀlustracions de Gabriela
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Operació Àfrica

08/03/2017
Cian Magenta Amarillo Negro

En un parc atrotinat hi ha un cavallet de fusta, al
costat d’un tobogan rovellat i uns gronxadors que
grinyolen. En Jacint sempre viu grans aventures amb
ell, fins i tot s’enfronten amb un drac. Però un bon dia
reformen el parc i s’emporten el cavallet. En Jacint
farà mans i mànigues per retrobar el seu gran amic.
Vols viure amb ell aquesta altra gran aventura?

Operació Àfrica
Joan de Déu Prats
Il∙lustradora: Gabriela Rubio
Col∙lecció: Sèrie groga
ISBN: 978-84-16661-42-8
Rústica / 13,5 x 20 / 64 pàgs.
Preu:
8.15 €
Sense IVA: 7.84 €

Operació Àfrica

N A R R ATIVA
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El cavallet de fusta
Joan de Déu Prats
Il∙lustrador: Jordi Sunyer
Col∙lecció: Sèrie groga
ISBN: 978-84-16661-66-4
Rústica / 13,5 x 20 / 64 pàgs.
Preu:
8.15 €
Sense IVA: 7.84 €

El cavallet de fusta

Joan de Déu Prats
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El cavallet de fusta

El cavallet de fusta

Un llibre tendre sobre l’amistat,
la solidaritat i el respecte als animals,
amb rimes, perquè el pugueu cantar...
o miolar!
www.jollibre.com

En Bernat,
el gat afamat
Cinta Arasa
Il∙lustrador: Carles Arbat
Col∙lecció: Sèrie verda
ISBN: 978-84-16661-62-6
Rústica / 22 x 22 / 32 pàgs.
Preu:
9.20 €
Sense IVA: 8.85 €
+6

Cinta Arasa

En Bernat, el gat afamat

Al meu terrat hi ha el gat Bernat. Es fa el pinxo i viu sol...,
però no és fàcil la vida al carrer: avui passa gana
i demà també. Aquesta matinada ha despertat tot el veïnat.
Com ha miolat! A la panxa hi tenia un forat!
Però ai, en Bernat no sap que avui, al terrat,
algú li té preparats un plat i un regal inesperat...

En Bernat,
el gat afamat

N A R R ATIVA

En Bernat, el gat afamat

08/03/2017
Cian Magenta Amarillo Negro

16:56:05

La Hilda ha viscut sempre al zoo i ja n’està una
mica cansada, perquè el que ella vol de debò és ser
aventurera i fer la volta al món amb el seu amic Jan.
Però un cop fora del zoo tot plegat no acaba de ser tal
com s’ho imaginava. En passarà les mil i una i haurà
d’aprendre moltes coses per moure’s per aquest món
tan estrany dels humans!

Butlletí de maig

Grup Promotor
ES0000000060175 811159_Heu_vist_passar_GRUP_63370

Llimós

En Puça és el nen més baixet i més ràpid de
l’escola. L’Anna dibuixa molt bé i sap comptar
fins a l’infinit. I en Guillem sap explicar històries.
Durant un any, viuran un munt d’aventures;
algunes fan riure, i d’altres, no tant.
Al final, en faran un llibre esbojarrat, tendre
i ple d’imaginació.

Heu vist passar en
Puça amb bicicleta?
Guillem Sala

Els amics de la nostra infantesa
i les històries viscudes amb ells
queden per sempre en el nostre
record.

Hermínia Mas

Il·lustracions de Mabel

Piérola

El pare de l’Àngel està de viatge i vol comprar
un regal al seu fill. En una botiga miserable,
una dona gran i misteriosa el convenç perquè
s’endugui una arpa molt especial. Quan l’Àngel
rep el regal s’adona que l’arpa és màgica i que li
permet, a través dels somnis, viatjar en el temps
i en l’espai. Però, sobretot, l’ajudarà a recuperar allò
que es pensava que ja havia perdut per sempre.

Cian Magenta Amarillo Negro

22/03/2017 15:10:07
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08/03/2017
Cian Magenta Amarillo Negro

En Puça és el nen més baixet i més ràpid de l’escola.
L’Anna dibuixa molt bé i sap comptar fins a l’infinit.
I en Guillem sap explicar històries. Durant un
any, viuran un munt d’aventures; algunes fan
riure, i d’altres, no tant. Al final, en faran un llibre
esbojarrat, tendre i ple d’imaginació.

ES0000000060179 811196_L_illa_del_carrer_dels_Ocells_GRUP_63244

Il·lustració de la coberta d’Eulàlia

Sariola

ES0000000060182 811229_El_Senyor_del_Zero_GRUP_63245
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El senyor del Zero
M. Isabel Molina

Uri Orlev

La increïble aventura, meitat
ficció, meitat autobiogràfica, d’un
noiet sobrevivint en una ciutat
assolada per la guerra ens acosta
a un dels episodis més tràgics
de la història contemporània
d’Europa.

Il·lustració de la coberta de José

María Lema

+12

Segle X . A la península Ibèrica, el califat
de Còrdova irradia una gran esplendor cultural,
però la convivència entre els diferents grups
socials no és sempre possible.
En aquest escenari, en José, un jove mossàrab
que té una sorprenent facilitat per al càlcul,
es veu obligat a abandonar la seva terra davant
el recel que desperta aquesta habilitat entre
els seus ignorants veïns.

M. Isabel Molina

Un bell cant a l’amistat, sense
fronteres de religió ni ideologies.
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Cian Magenta Amarillo Negro
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M. Isabel Molina

www.jollibre.com

Uri Orlev

www.jollibre.com
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22/03/2017
Cian Magenta Amarillo Negro

Són els anys de la Segona Guerra Mundial.
L’Àlex, un noi jueu, ha perdut la mare i al pare
l’han deportat els alemanys. S’espavila com pot
per sobreviure tot sol en una casa enrunada a
Varsòvia. Passen els mesos, plens de peripècies i
aventures, però no se’n mou, espera que torni el
pare, tal com l’hi havia promès.

ES0000000060184 811244_La_Musica_perduda_GRUP_63246

La música perduda
Vila Delclòs

+12

+12

Pep Albanell

Christine Nöstlinger
Il·lustració de la coberta de

+12

o el nen que va sortir
d’una llauna de conserves

Mar Villar

La senyora Bartolotti viu força feliç, tot i que la gent
la considera rara. Es dedica a teixir catifes a casa
i a comprar per catàleg. Un dia rep per correu una
gran llauna amb un nen a dins i, obligada per les
circumstàncies, n’haurà de tenir cura.

Konrad
Christine Nöstlinger
Il∙lustradora: Mar Villar
Col∙lecció: Sèrie blava
ISBN: 978-84-16661-54-1
Rústica / 13,5 x 20 / 208 pàgs.
Preu:
9.70 €
Sense IVA: 9.33 €

Konrad
Christine Nöstlinger

www.jollibre.com

17/03/2017
Cian Magenta Amarillo Negro
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Quan el compositor Yrelew Toveck és a punt d’entrar
a casa, una bomba esclata a prop seu. Nota com la
melodia que se li estava perfilant al cap se li escola
per les ferides, com tantes altres històries i vides es
perden per culpa de la guerra. Una guerra que també
canviarà la vida del Circ Magical, que en la seva
fugida recorrerà indrets hostils cercant la pau i la
tranquil•litat.

Christine Nöstlinger

Pep Albanell
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o el nen que va sortir
d’una llauna de conserves

L’humor, la tendresa i la crítica
social conflueixen en aquest
magnífic relat, que s’ha
convertit en un dels llibres
més llegits a tot el món.

Una magnífica narració
antibel·licista que convida
a la reflexionar sobre l’absurditat
de les guerres i la impotència
dels qui les pateixen.

www.jollibre.com

Konrad

Konrad

Quan el compositor Yrelew Toveck és a punt
d’entrar a casa, una bomba esclata a prop seu.
Nota com la melodia que se li estava perfilant al
cap se li escola per les ferides, com tantes altres
històries i vides es perden per culpa de la guerra.
Una guerra que també canviarà la vida del Circ
Magical, que en la seva fugida recorrerà indrets
hostils cercant la pau i la tranquil·litat.

La música perduda
La música perduda

N A R R ATIVA

Pep Albanell
Il·lustració de la coberta de Jordi

10:43:05

Segle x. A la península Ibèrica, el califat de Còrdova
irradia una gran esplendor cultural, però la
convivència entre els diferents grups socials no és
sempre possible. En aquest escenari, en José, un jove
mossàrab que té una sorprenent facilitat per al càlcul,
es veu obligat a abandonar la seva terra davant el
recel que desperta aquesta habilitat entre els seus
ignorants veïns.
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La música perduda
Pep Albanell
Il∙lustrador: Jordi Vila Delclòs
Col∙lecció: Sèrie blava
ISBN: 978-84-16661-55-8
Rústica / 13,5 x 20 / 80 pàgs.
Preu:
9.70 €
Sense IVA: 9.33 €
N A R R ATIVA
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El senyor del Zero
M.Isabel Molina
Il∙lustrador: José María Lema
Col∙lecció: Sèrie blava
ISBN: 978-84-16661-53-4
Rústica / 13,5 x 20 / 174 pàgs.
Preu:
9.70 €
Sense IVA: 9.33 €

El senyor del Zero
El senyor del Zero

Són els anys de la Segona Guerra Mundial.
L’Àlex, un noi jueu, ha perdut la mare i al
pare l’han deportat els alemanys. S’espavila com
pot per sobreviure tot sol en una casa enrunada
a Varsòvia. Passen els mesos, plens de peripècies
i aventures, però no se’n mou, espera que torni
el pare, tal com l’hi havia promès.

L’illa del carrer
dels Ocells

L’illa del carrer dels Ocells

N A R R ATIVA

Uri Orlev

16:54:06

El pare de l’Àngel està de viatge i vol comprar un regal
al seu fill. En una botiga miserable, una dona gran i
misteriosa el convenç perquè s’endugui una arpa molt
especial. Quan l’Àngel rep el regal s’adona que l’arpa
és màgica i que li permet, a través dels somnis, viatjar
en el temps i en l’espai. Però, sobretot, l’ajudarà a
recuperar allò que es pensava que ja havia perdut per
sempre.

L’illa del carrer
dels Ocells
Uri Orlev
Il∙lustradora: Eulàlia Sariola
Col∙lecció: Sèrie blava
ISBN: 978-84-16661-50-3
Rústica / 13,5 x 20 / 272 pàgs.
Preu:
9.70 €
Sense IVA: 9.33 €
N A R R ATIVA

L’illa del carrer dels Ocells

Hermínia Mas

Hermínia Mas

www.jollibre.com
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L’arpa de les mil cordes
Hermínia Mas
Il∙lustradora: Mabel Piérola
Col∙lecció: Sèrie taronja
ISBN: 978-84-16661-47-3
Rústica / 13,5 x 20 / 88 pàgs.
Preu:
9.10 €
Sense IVA: 8.75 €

L’arpa de
les mil cordes

Present i passat, alegria i tristor,
somnis i realitat... Una història
encisadora en tot moment!

Guillem Sala

www.jollibre.com
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L’arpa de les mil cordes

+10
N A R R ATIVA

Il·lustracions d’Anna
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Heu vist passar
en Puça amb bicicleta
Guillem Sala
Il∙lustradora: Anna Llimós
Col∙lecció: Sèrie taronja
ISBN: 978-84-16661-45-9
Rústica / 13,5 x 202 / 128 pàgs.
Preu:
9.10 €
Sense IVA: 8.75 €

L’arpa de les mil cordes

N A R R ATIVA

Guillem Sala
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Heu vist passar en Puça amb bicicleta?
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Heu vist passar en
Puça amb bicicleta?

21/03/2017
Cian Magenta Amarillo Negro

9:08:06

La senyora Bartolotti viu força feliç, tot i que la
gent la considera rara. Es dedica a teixir catifes a
casa i a comprar per catàleg. Un dia rep per correu
una gran llauna amb un nen a dins i, obligada per
les circumstàncies, n’haurà de tenir cura.

www.jollibre.com

