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Llegir és imaginar, riure, tremolar, 
desitjar, plorar, descobrir, rebel·lar-se, 
pensar, sentir, aprendre, divertir-se… 
Llegir és molt més que desxifrar i 
interpretar. Llegir és un acte universal  
i que, per tant, posa en llocs comuns 
homes i dones, joves i grans, habitants 
del nord i del sud, persones del passat, 
del present i també del futur. Llegir és 
una manera de ser, créixer i viure. 

Al voltant de la lectura es donen cita 
milions de persones de tot el món.  
A través dels llaços invisibles teixeixen 
connexions entre cada membre de la 
comunitat lectora, tot i les diferències 
que ens separen. 



Les nenes i els nens seran el futur, però 
és en el present, en l’ara, quan està viva 
la capacitat de qüestionar-se i raonar a 
l’entorn de tot allò que els envolta d’una 
manera lògica i crítica. Aquesta 
competència s’afavorirà a través de  
la lectura. Per això en Jollibre recollim 
històries que ens emocionen, ens 
diverteixen i ens formen, que ens 
provoquen i ens canvien. Perquè  
la lectura no només ens dona vida,  
sinó que és la clau per descobrir totes 
aquelles respostes que necessitem per 
aconseguir un món millor. 



Troba el títol  
que busques en 

Més de 170 títols   
per gaudir de la lectura, per sentir  

i viure a través dels llibres.

+6

Sèrie Groga

+14

Sèrie Juvenil

+4

Sèrie Verda

+12

Sèrie Blava

+8

Sèrie Lila

+10

Sèrie Taronja



La LOMLOE és conscient de l’existència 
de diverses llengües oficials a l’estat 
i estableix incloure-les en el sistema 
educatiu en aquelles autonomies  
on es parlen. 

Per la pluralitat  
lingüística i cultural

El plurilingüisme és una característica que ens enriqueix 
com a país i no ha de ser motiu de conflicte ni de 
separació ni segregació entre la ciutadania. I encara 
menys als centres educatius. Per això, en Jollibre 
confiem en la importància de la publicació de llibres en 
les diferents llengües oficials de l’estat, confiem en els 
autors i les autores, il·lustradors i il·lustradores.

Convertim les llengües en un factor de cohesió perquè 
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Colors, onomatopeies, jocs, tirallongues, històries divertides i 
gran protagonisme de la imatge. Títols pensats per fer viure als 

infants la increïble experiència de la lectura, tant de manera 
individual com guiada. 

+4

SÈRIE

VERDA
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El quadrat de Mondrian  
vol ser ciclop
Violeta Monreal

El quadrat de Mondrian vol ser ciclop i necessita 
ajuda per aconseguir-ho. Amb esforç i molta 
imaginació, intentarà fer realitat el seu somni.

El triangle de Malèvitx  
vol ser superheroïna
Violeta Monreal

El triangle de Malèvitx vol ser superheroïna i haurà 
de demanar ajuda a diversos quadres per assolir  
el seu objectiu.

El cercle de Miró  
vol ser esquelet
Violeta Monreal

El cercle de Miró vol ser esquelet i haurà de demanar 
ajuda a diversos quadres per aconseguir-ho. Es farà 
realitat, el seu somni?

La taca de Paul Klee  
vol ser pirata
Violeta Monreal

La taca de Paul Klee vol ser pirata per viatjar a l’arbre 
dels desitjos i demanar-li una cosa molt important.

Il∙lustradora:  
Violeta Monreal
ISBN:  
978-84-16661-68-8
Nre. de pàgines: 32
Temes i valors: Art, 
autoestima, creativitat, 
emocions i sentiments, 
fantasia, humor
Tipus de lletra: 
Impremta i de pal

Il∙lustradora:  
Violeta Monreal
ISBN:  
978-84-16661-77-0
Nre. de pàgines: 32
Temes i valors: 
Amistat, art, emocions 
i sentiments, fantasia
Tipus de lletra: 
Impremta i de pal

Il∙lustradora:  
Violeta Monreal
ISBN:  
978-84-16661-71-8
Nre. de pàgines: 32
Temes i valors: Art, 
aventura, creativitat, 
emocions i sentiments, 
fantasia, superherois i 
superheroïnes
Tipus de lletra: 
Impremta i de pal

Il∙lustradora:  
Violeta Monreal
ISBN:  
978-84-16661-69-5
Nre. de pàgines: 32
Temes i valors: Art, 
autoestima, creativitat, 
emocions i sentiments, 
fantasia, humor
Tipus de lletra: 
Impremta i de pal
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Il∙lustrador:  
Carles Arbat
ISBN: 
978-84-16661-62-6
Nre. de pàgines: 48
Temes i valors: 
Animals, aventura, 
imaginació
Tipus de lletra: 
Impremta

Il∙lustradora:  
Ayesha L. Rubio
ISBN: 
978-84-16661-72-5
Nre. de pàgines: 48
Temes i valors: 
Amistat, animals, 
convivència, pau, 
respecte
Tipus de lletra: 
Impremta

El secret de l’Òscar
Ricardo Alcántara

L’Òscar, un os petit, té un secret: 
dorm amb un gos de peluix per 
no tenir por. Però no s’atreveix 
a explicar-ho a ningú, perquè es 
pensa que se’n riuran. Fins que un 
dia ho explica a una de les seves 
millors amigues, que l’anima i no 
se’n riu.

Il∙lustrador: Emilio Urberuaga
ISBN: 978-84-16661-00-8
Nre. de pàgines: 40
Temes i valors: Amistat, animals, 
convivència, emocions i sentiments, 
respecte
Tipus de lletra: Lligada

La rosa de Sant Jordi
Jordi Sierra i Fabra

La llegenda més formosa  
i coneguda en tot l’Univers,  
en aquest llibre, escrita en  
vers!

Il∙lustradora: Teresa Ramos
ISBN: 978-84-16661-01-5
Nre. de pàgines: 40
Temes i valors: Fantasia, valentia
Tipus de lletra: Lligada

Marsupial,  
no siguis animal!
Elena O’Callaghan i Duch

En Boing és un cangur 
entremaliat que s’ha escapat 
de la bossa de la seva mare. 
La cangura Gura està molt 
amoïnada perquè no troba el seu 
fill enlloc. En Boing és un barrut 
impressionant? O és la víctima 
indefensa d’un segrest planejat?

Il∙lustrador: Lluís Filella
ISBN: 978-84-16661-02-2
Nre. de pàgines: 64
Temes i valors: Família, misteri
Tipus de lletra: Lligada

En Bernat, el gat afamat
Cinta Arasa

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...

Pere i el Llop
Serguei Prokofiev

Un bon dia de matí, en Pere va sortir al prat verd 
que hi havia al davant de casa seva. Allà hi va 
trobar un Ànec, un Ocell, un Gat i... un enorme 
Llop gris! Com que era un vailet valent, li va 
plantar cara. Què va passar després? 
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Pere i el Llop
Sergei Prokofiev

Un bon dia de matí, Pere va eixir al prat verd que hi 
havia davant de sa casa. Allà va trobar un Ànec, un 
Ocell, un Gat i… un enorme Llop gris! Com que era 
un xiquet valent, els va plantar cara. Què va passar 
després?

Il∙lustradora: Ayesha L. Rubio
ISBN: 978-84-16666-04-1
Nre. de pàgines: 48 
Temes i valors: Amistat, animals, convivència, pau, respecte
Tipus de lletra: Impremta

El secret d’Òscar
Ricardo Alcántara

Òscar, un osset, té un secret: dorm amb un gos 
de peluix per no tindre por. Però no s’atreveix 
a explicar-ho a ningú perquè es pensa que se’n 
riuran. Fins que un dia ho explica a una de les 
seues millors amigues, que l’anima i no se’n riu.

Il∙lustrador: Emilio Urberuaga
ISBN: 978-84-16666-00-3
Nre. de pàgines: 40
Temes i valors: Amistat, animals, convivència, emocions  
i sentiments, respecte
Tipus de lletra: Lligada
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Llibres breus, àgils, divertits i carregats de sentit de l’humor.  
Un pont entre les primeres lectures i les que vindran. Llibres  

amb imatge que donen suport al text amb enunciats simples  
i paràgrafs breus. 

+6

SÈRIE

GROGA
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Rebaves!
Jordi Fenosa

—Rebaves, quin fred! —diu 
el llimac Octavi quan surt de 
l’enciam que s’està cruspint. 
És clar que encara no sap que 
l’enciam ha estat collit i ficat dins 
d’una nevera, on coneixerà tot 
de personatges curiosos: la Pepa, 
el Micaco, el Tuf... i també els 
Potingues!

Il∙lustradora: Assumpta Codina
ISBN: 978-84-16661-90-9
Nre. de pàgines: 72
Temes i valors: Amistat, aventura

Perill al bosc
Susana Peix

Després d’una nit de tempesta, 
una espurna es desperta dins 
l’escletxa del tronc d’una alzina 
centenària. Però l'Epurneta està 
molt espantada, perquè sap que 
d’un moment a l’altre es pot 
apagar. Aleshores sent algú que 
grata l’escorça de l’alzina... És un 
esquirol que busca un cau per 
passar-hi l’hivern i que en veure 
l’Espurneta s’adona d’un gran 
perill: aquella petita guspira pot 
calar foc al bosc!

Il∙lustradora: Mercè Canals
ISBN: 978-84-16661-61-9
Nre. de pàgines: 40
Temes i valors: Amistat, animals, 
aventura, convivència

La Castanyera  
i en Patufet salven  
els contes
Gemma Pasqual i Escrivà 
Guillem Soler Pasqual

La Castanyera i en Patufet  
salven els contes, però no ho fan 
sols: els acompanyen el Mag Merlí, 
la Rínxols d’Or, la Blancaneu,  
els set nans i molts més! I tu?  
Els vols acompanyar en aquesta 
gran aventura?

Il∙lustradora: Marta Antelo
ISBN: 978-84-16661-67-1
Nre. de pàgines: 48
Temes i valors: Aventura, fantasia, 
humor

Una abraçada amb olor de xocolata
Cinta Arasa

—Somriu al mòbil!
Clic!
—Va, somriu, que després mirarem què en comenta, la gent a les 
xarxes.
La Bruna sent sovint aquestes frases que li diuen els seus pares, 
però si només mires al mòbil et perds moltes coses, com l’olor 
dolça d’una abraçada, oi? 

Il∙lustrador: Nur
ISBN: 978-84-1152-009-6
Nre. de pàgines: 64
Temes i valors: Crítica social, emocions i sentiments, família,  
responsabilitat, xarxes socials 
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El cavallet de fusta
Joan de Déu Prats

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?

Els mitjons de l’ogre
Maria Carme Roca

En Maties és un ogre tranquil i força eixerit 
que col·lecciona mitjons. De cop i volta, i sense 
comprendre’n el motiu, s’adona que en perd alguns. 
On són els seus estimats mitjons?

Operació Àfrica
Joan de Déu Prats

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?

Les formigues s’han refredat
Maria Carme Roca

La terra fa dies que tremola. L’àvia de l’Anna té 
molt clar quina n’és la causa: les formigues s’han 
refredat. Però ningú no fa cas de les històries  
de l’àvia. L’ Anna no sap què pensar-ne. Potser 
és que l’àvia repapieja? Què tenen a veure les 
formigues i els terratrèmols?

Il∙lustrador: Jordi Sunyer
ISBN: 978-84-16661-66-4
Nre. de pàgines: 64 
Temes i valors: Amistat, 
aventura

Il∙lustradora: Eva Sans
ISBN: 978-84-16661-07-7
Nre. de pàgines: 64 
Temes i valors: Amor, 
animals, aventura, criatures 
fantàstiques, fantasia, hàbits 
saludables, inclusió

Il∙lustradora:  
Gabriela Rubio
ISBN: 978-84-16661-42-8
Nre. de pàgines: 64 
Temes i valors: Animals, 
aventura, humor, solidaritat  
i cooperació

Il∙lustrador: Isaac Bosch
ISBN: 978-84-16661-05-3
Nre. de pàgines: 48 
Temes i valors: Animals, 
família, imaginació
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Il∙lustradora: Teresa Bellón
ISBN: 978-84-16661-06-0
Nre. de pàgines: 48
Temes i valors: Família, 
fantasia, responsabilitat

Il∙lustrador: Bob Graham
ISBN: 978-84-16661-04-6
Nre. de pàgines: 80
Temes i valors: Amistat, 
aventura, convivènica, 
criatures fantastiques, 
desenvolumpament personal, 
entremaliadures, màgia, 
mascotes

Il∙lustradora: Mercè Arànega
ISBN: 978-84-16661-74-9
Nre. de pàgines: 48
Temes i valors: Amistat, 
animals, aventura

Il∙lustrador: SUBI
ISBN: 978-84-16661-03-9
Nre. de pàgines: 48
Temes i valors: Amistat,  
convivència

El molinet màgic
Adap. Montserrat Andrés i Casamiquela

En Miquel és pobre i molt bon jan. Té un germà ric, 
avar i arrogant. Per aquelles coses del destí, topa  
amb un molinet màgic, però els poders del molinet  
no estaran sempre en bones mans... i el duran  
a viure una història fantàstica de conseqüències 
imprevisibles.

Aristòtil, el millor  
gat per a una bruixa
Dick King-Smith

L’ Aristòtil no sabia que els gats tenen moltes vides.  
La seva mare no li ho va voler dir quan va néixer 
perquè no es fiqués en embolics. Al cap de poc, 
l’Aristòtil va a parar a casa d’una velleta afectuosa  
i intel·ligent, la Bella Donna. I allà, de mica en mica, 
va perdent les vides. La casa d’una bruixa és un lloc 
massa perillós per a un gat aventurer com ell!

La Palma, una bruixa escabellada
Lola Casas

La Palma és una bona bruixa i ajuda tothom qui  
pot. Però se li ha girat tanta feina i va tan atabalada 
que fins i tot els cabells se li han esvalotat. Tornar 
a tenir la cabellera pentinada és un dels reptes més 
difícils davant dels quals la Palma s’ha trobat mai,  
i li caldrà demanar ajuda a amics, veïns i familiars. 
Ho aconseguirà?

Un dia entre les algues
Eusèbia Rayó

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...
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Misteriosa desaparició a la marjal
Joaquina Barba

Una ànega que viu a la marjal espera, amb 
impaciència, l’arribada dels seus fillets i es mostra 
molt encuriosida per un dels ous que ha post, 
que és de color daurat. Però la tranquil·litat es 
trenca quan l’ànega descobreix que l’ou daurat ha 
desaparegut del niu. Naixerà algun pollet de l’ou 
daurat?

Les formigues s’han constipat
Maria Carme Roca

La terra fa dies que tremola. La iaia d’Anna té 
molt clar quina n’és la causa: les formigues s’han 
constipat. Però ningú no fa cas de les històries de 
la iaia. Anna no sap què pensar-ne. Potser és que la 
iaia caduqueja? Què tenen a veure les formigues  
i els terratrémols?

Els calcetins de l’ogre
Maria Carme Roca

Maties és un ogre tranquil i molt espavilat que 
col·lecciona calcetins. De colp i volta, i sense 
comprendre’n el motiu, s’adona que en perd alguns. 
On estan els seus estimats calcetins?

Bruixots per un dia
Teresa Broseta

Tot un cap de setmana sense eixir de casa per 
culpa de la grip de la mare? Quin avorriment… 
Segur? Potser no! Per a Cèlia i Òscar resulta ser 
l’experiència més divertida i emocionant de la seua 
vida. Quines coses passen de vegades per pura 
casualitat!

Il∙lustradora: Marta Antelo
ISBN: 978-84-16666-73-7
Nre. de pàgines: 40 
Temes i valors: Animals, 
família, misteri

Il∙lustrador: Isaac Bosch
ISBN: 978-84-16666-05-8
Nre. de pàgines: 48 
Temes i valors: Animals, 
família, imaginació

Il∙lustradora: Eva Sans
ISBN: 978-84-16666-03-4
Nre. de pàgines: 64 
Temes i valors: Amor, 
animals, aventura, criatures 
fantàstiques, fantasia, hàbits 
saludables, inclusió

Il∙lustradora:  
Esperanza Martínez Molina
ISBN: 978-84-16666-01-0
Nre. de pàgines: 64 
Temes i valors: Família, 
fantasia
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Aristòtil, el millor  
gat per a una bruixa
Dick King-Smith

Aristòtil no sabia que els gats tenen moltes vides. 
Sa mare no li ho va voler dir quan va nàixer perquè 
no es ficara en embolics. Al cap de poc, Aristòtil va 
a parar a casa d’una velleta afectuosa i intel·ligent, 
la Bella Donna. I allà, a poc a poc, va perdent 
les vides. La casa d’una bruixa és un lloc massa 
perillós per a un gat aventurer com ell!

Hi ha un pèl a la sopa!
Carles Cano

Aquell xiquet odiava la sopa, i cada vegada que 
n’hi havia per a dinar armava un canyaret de mil 
dimonis. El que no es podia esperar era que un dia 
trobaria un pèl a la sopa i faria un crit tan gran, 
que son pare es tiraria de cap al plat i allà dins 
trobaria... Ostres!, no puc seguir; si no, t’ho conte 
tot i les històries són dins dels llibres, no fora.

Palma, una bruixa escabellada
Lola Casas

Palma és una bruixa i ajuda tot el món. Però té 
tanta faena i va tan atabalada que fins i tot els 
cabells se li han escarotat. Tornar a tindre la 
cabellera pentinada és un dels reptes més difícils 
que ha trobat mai.

Operació Àfrica
Joan de Déu Prats

Uns animals, capitanejats per un orangutan, 
decideixen escapar-se del zoològic. Per això, 
organitzen una fuga espectacular, com les de les 
pel·lícules. Però no és gens fàcil defugir la vigilància 
del director del parc.

Il∙lustrador: Bob Graham
ISBN: 978-84-16666-06-5
Nre. de pàgines: 80 
Temes i valors: Animals, 
aventura, convivència, 
criatures fantàstiques, 
desenvolupament personal, 
entremaliadures, màgia, 
mascotes

Il∙lustradora: SUBI
ISBN: 978-84-16666-02-7
Nre. de pàgines: 48 
Temes i valors: Amistat, 
convivència

Il∙lustradora:  
Carmela Mayor
ISBN: 978-84-16666-96-6
Nre. de pàgines: 32 
Temes i valors: Aventura, 
humor

Il∙lustradora:  
Gabriela Rubio
ISBN: 978-84-16666-39-3
Nre. de pàgines: 64 
Temes i valors: Amistat, 
aventura, humor, solidaritat  
i cooperació
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Aventures, humor i personatges valents, colles protagonistes 
d’històries que contenen molta acció amb enunciats més 

complexos però capítols breus.

+8

SÈRIE

LILA
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Relats amb banda sonora
Alegria Julià i Danés

En aquest llibre trobaràs nou relats sorgitsde l’amor a la música 
i la inspiració musical.Uns submarinistes, un avi que explica 
contes,una senyora a qui han robat la bicicleta...I més històries, 
totes acompanyades d’unabanda sonora.

Il∙lustrador: Roger Ballabrera
ISBN: 978-84-1152-007-2
Nre. de pàgines: 112
Temes i valors: Amistat, creativitat, enginy, família, fantasia, música

Les princeses insòlites
Jordi Cervera

Segur que quan sentiu parlar de 
princeses us venen al cap imatges 
d’unes senyoretes vestides de 
rosa, molt estirades i una mica 
figaflors. Doncs esteu molt 
equivocats. En aquest llibre 
les princeses odien els trons, 
s’estimen els colors llampants, 
defensen a totes la natura i els 
animals, i mosseguen dracs.

Il∙lustradora: Gemma Zaragüeta
ISBN: 978-84-18650-05-5
Nre. de pàgines: 132
Temes i valors: Llibertat

Una cangur 
excepcional
Teresa Guiluiz

Els pares d’en Max tenen una 
intensa vida social i això fa que 
sovint hagin de deixar el seu 
fill a càrrec d’una cangur. Ell 
ha desenvolupat l’habilitat de 
desempallegar-se’n el primer dia, 
o el segon a tot estirar, per això 
les cangurs desfilen per casa seva 
a cabassos. Fins que un dia, per 
error, es topa amb la Lisa, que no 
és ben bé una cangur...

Il∙lustrador: Luciano Lozano
ISBN: 978-84-18650-08-6
Nre. de pàgines: 128
Temes i valors: Amistat, aventura

Contes enigmístics
Alegria Julià

En aquest llibre hi ha molts jocs 
lingüístics, tots ficats dins de 
petites històries ben diverses: 
un avi que explica històries de 
por, una nena que aprèn a fer 
cal·ligrames, un noi obsessionat 
amb els nombres romans, una 
senyora jubilada que es dedica 
a viatjar, una noia que sempre 
porta un mirall a sobre... Ah, 
i també hi trobareu un breu 
diccionari enigmístic.

Il∙lustradora: Lirios Bou
ISBN: 978-84-16661-78-7
Nre. de pàgines: 72
Temes i valors: Aventura, imaginació
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Les fades són calbes
Cinta Arasa

«Les fades són calbes!» crida un dia la Valèria  
a l’escola. Vol defensar-se i defensar la seva mare.  
A partir de llavors les dues juguen a inventar-se 
una història de fades, desitjos i encanteris perquè 
la malaltia que pateix la mare no converteixi 
cada dia en un dia trist. Potser sí que les fades 
existeixen…

Fantasmes
Jordi Sierra i Fabra

En Bernat i en Constantí són dos fantasmes  
de Barcelona que un bon dia s’adonen d’un dels 
problemes més greus de la ciutat: una allau de 
fantasmes nouvinguts ha agreujat les desigualtats 
amb els fantasmes autòctons, i estan decidits a 
posar fi a aquesta situació. Primer, però, els caldrà 
conèixer fantasmes de mil i una procedències.

L’extraordinari Fèlix Feliç
Jordi Sierra i Fabra

El nou inquilí del carrer de l’Alegria és acusat de 
sospitós i perillós: no mira la televisió, és generós 
i sempre està content. Com s’ho fa el Fèlix Feliç 
per estar de tan bon humor? Què deu amagar sota 
aquesta amabilitat? El recel dels veïns augmenta 
dia a dia, fins que descobreixen un secret que els 
canviarà la vida per sempre.

Maleït patufet
Maite Carranza

El sanguinari pirata Barba-roja no recordava que 
tenia un fill fins que, un bon dia, apareix en Lluc 
disposat a passar les vacances amb ell. Barbaroja 
no sap per a què serveix un fill ni què són les 
vacances. El que sí que sap és com transformar un 
napbuf repolit i cursi en un pirata de cap a peus. 
Com s’ho farà, en Barba-roja?

Il∙lustradora:  
Marta Balaguer
ISBN: 978-84-16661-11-4
Nre. de pàgines: 112 
Temes i valors:  
Convivència

Il∙lustrador:  
Valentí Gubianas
ISBN: 978-84-16661-13-8
Nre. de pàgines: 160 
Temes i valors: Amistat, pau

Il∙lustrador:  
Xan López Domínguez
ISBN: 978-84-16661-16-9
Nre. de pàgines: 96 
Temes i valors: Família, 
salut, solidaritat i cooperació, 
valentia

Il∙lustrador: Luciano Lozano
ISBN: 978-84-16661-81-7
Nre. de pàgines: 72 
Temes i valors: Aventura, 
convivència, família
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Mixatxibutxi
Jordi Andreu i Corbatón

En Josep, en Bernat i l’Eugeni 
són tres nois que, com tants 
d’altres, van a l’escola, juguen 
amb els companys... El que no 
s’haurien imaginat mai és que, 
de cop i volta, es trobarien dins 
una aventura increïble. Amb ells, 
podràs conèixer l’ésser estrany  
i misteriós que els va canviar  
la vida.

Il∙lustradora: Anna Clariana
ISBN: 978-84-16661-09-1
Nre. de pàgines: 128 
Temes i valors: Amistat, aventura

La bruixeta Encantada  
i l’escombra Primmirada
Núria Pradas

El dia que la bruixeta Encantada 
fa 300 anys rep un regal molt 
especial: la seva primera escombra 
voladora! La seva nova escombra, 
però, és una mica especial, 
delicada, una mica tossuda; fa 
honor al seu nom: Primmirada. 
Li caldrà aprendre una gran lliçó 
per poder conduir-la. Vols saber 
quina és?

Il∙lustradora: Mireia Coll
ISBN: 978-84-16661-08-4
Nre. de pàgines: 96 
Temes i valors: Amistat, fantasia, màgia

Tocar el cel amb els dits
Pep Molist

Qui no ha volgut alguna vegada tocar el cel amb 
els dits? Qui no té un grapat de somnis? Tots ho 
hem desitjat, tots en tenim i de vegades és ben fàcil 
d'aconseguir! A Tocar el cels amb els dits hi trobaràs 
expressions que adquireixen un significat diferent  
i que no són el que semblen si les entenem des de  
la mirada fresca dels infants.

La Girafa, el Pelicà i jo
Roald Dahl

La Girafa, el Pelicà i jo (un mico), els protagonistes, 
són els millors neteja finestres sense escales 
del món i volen viure amb tu les aventures més 
esbojarrades. Per fer-les, compten amb l’ajuda d’un 
nen que somia tenir una confiteria, d’un excèntric 
duc, d’una riquíssima duquessa i d’un terrible 
bandit anomenat «El Cobra».

Il∙lustrador: Quentin Blake
ISBN: 978-84-16661-15-2
Nre. de pàgines: 96
Temes i valors: Amistat, animals, 
aventura, humor, imaginació, 
multiculturalitat, responsabilitat, 
soliaritat i cooperació

Il∙lustrador: Christian Inaraja
ISBN: 978-84-16661-87-9
Nre. de pàgines: 64
Temes i valors: Imaginació

El timbaler del Bruc
Adap. Montserrat Andrés  
i Casamiquela

L’Isidre és un noi de quinze 
anys de Santpedor. Viu una 
època en què Napoleó s’ha 
coronat emperador i està decidit 
a conquerir Catalunya. Amb 
empenta i valentia, l’Isidre se les 
haurà d’enginyar per combatre 
l’exèrcit més gran del món sense 
haver d’anar a la guerra.

Il∙lustrador: Francesc Rovira
ISBN: 978-84-16661-14-5
Nre. de pàgines: 1112 
Temes i valors: Pau, solidaritat
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La Rita fredolica
Anna Manso

La Rita i el seu avi viuen a la ciutat més freda 
del món i això els és un problema perquè són 
molt fredolics. Quan s’assabenten que el Gran 
Fred arribarà a la ciutat, no es queden de braços 
plegats. Se les empesquen per aconseguir una 
vareta màgica i fer realitat els seus desitjos. Però 
aprofitar-se de la màgia pot ser perillós...

Les aventures de la Hilda
M. Àngels Bogunyà

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!

El lloc més bonic del món
Ann Cameron

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.

Sis contes revoltats
Maria Carme Roca

Els personatges d’aquests sis contes s’han revoltat i 
n’han organitzat una de ben grossa. Decidits i amb 
molta empenta, lluitaran per aconseguir allò que 
desitgen. Ho tindran força difícil però, malgrat tot, 
al capdavall sempre hi ha una bona solució.

Il∙lustrador:  
Juan Ramón Alonso
ISBN: 978-84-16661-59-6
Nre. de pàgines: 72 
Temes i valors:  
Crítica social, 
desenvolupament 
personal, família, justícia, 
responsabilitat, solidaritat  
i cooperació

Il∙lustradora: Anna Mongay
ISBN: 978-84-16661-40-4
Nre. de pàgines: 88 
Temes i valors: Amistat, 
animals, aventura, família

Il∙lustradora:  
Núria Marqués
ISBN: 978-84-16661-12-1
Nre. de pàgines: 112 
Temes i valors: Amistat, 
màgia

Il∙lustradora:  
Montserrat Cabo
ISBN: 978-84-16661-10-7
Nre. de pàgines: 96 
Temes i valors: Pau, 
solidaritat i cooperació



21

VORAMAR SÈRIE LILA +8

L’ou sorpresa
Elisabet Roig

Gerard està fart d’anar cada 
any al parc de dinosaures. Quin 
avorriment! Però aquesta vegada, 
quan tornen a casa, tot es 
complicarà. Ell i el seu germà Joel 
es veuran immersos en l’aventura 
més arriscada que han viscut mai: 
fer-se càrrec d’un nou membre de 
la família, cuidar-lo, alimentar-lo 
i... amagar-lo de la mare i el pare i, 
sobretot, del seu gos!  
Ho aconseguiran?

Joan Llop, detectiu 
interactiu
Lourdes Boïgues

El iaio de la família de conills 
Pota Llarga ha desaparegut. Entre 
tots els habitants del bosc, el llop 
és el primer a oferir-se per fer 
de detectiu del cas. Però no està 
sol: l’ajuda la conilleta Bibi, i… 
un ajudant d’excepció: tu mateix, 
que podràs compondre la història 
com més t’agrade. 

Il∙lustrador: Pau Valls
ISBN: 978-84-16666-70-6
Nre. de pàgines: 80
Temes i valors: Animals, aventura, 
família, misteri

Aventura pirata  
a la biblioteca
Irene Verdú

Laia creu que el millor estiu de 
la seua vida ja ha arribat a la 
fi: ni tan sols sospita que, per a 
ella i per als seus nous amics, 
l’aventura de debò està a punt de 
començar, i que tots junts seran 
protagonistes d’una vella història 
de pirates que continua en  
el present.

Il∙lustrador: César Barceló
ISBN: 978-84-16666-34-8
Nre. de pàgines: 128
Temes i valors: Aventura, misteri

Les fades són calbes
Cinta Arasa

«Les fades són calbes!» crida 
un dia Valèria a l’escola. Vol 
defensar-se i defensar sa mare.  
A partir de llavors les dues 
juguen a inventar-se una història 
de fades, desitjos i encanteris 
perquè la malaltia que pateix la 
mare no convertisca cada dia en 
una jornada trista. Potser sí que 
existeixen les fades...

Il∙lustrador:  
Xan López Domínguez
ISBN: 978-84-16666-14-0
Nre. de pàgines: 96 
Temes i valors: Família, salut, solidaritat 
i cooperació, valentia

Un crac de xiqueta!
Mercé Viana

Tota una família i tot un poble 
estan pendents dels progressos 
de Ximena, una xiqueta que es 
mostra extraordinària des dels 
primers dies de vida. Només la 
iaia coneix el secret d’aquests 
prodigis.

Il∙lustradora: Merymay Chuliá
ISBN: 978-84-16666-64-5
Nre. de pàgines: 104 
Temes i valors: Animals, aventura, 
criatures fantàstiques, dinosaures,  
enginy, família

Il∙lustradora:  
Laura Miyashiro
ISBN: 978-84-16666-48-5
Nre. de pàgines: 96 
Temes i valors:  
Família, imaginació
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Bestioles fastigoses.  
El Cocodril Enorme
Roald Dahl

Bestioles fastigoses són nou relats 
en vers terroríficament divertits. 
El Cocodril Enorme narra els 
trucs enginyosos que un gran 
cocodril africà posa en pràctica 
per menjar-se els xiquets, però els 
animals de la selva, que ajuden els 
xiquets, li desbaraten tots els plans. 

Il∙lustrador: Quentin Blake
ISBN: 978-84-16666-13-3
Nre. de pàgines: 88
Temes i valors: Animals, aventura

La Girafa, el Pelicà i jo
Roald Dahl

Una girafa, un pelicà, un mico 
i Billy munten una empresa 
de netejafinestres. Junts van 
a una mansió per netejar les 
moltíssimes finestres que té. Ací 
comença l’aventura.

Il∙lustrador: Quentin Blake
ISBN: 978-84-16666-12-6
Nre. de pàgines: 96
Temes i valors: Amistat, animals, 
aventura, humor, imaginació, màgia, 
multiculturalitat, responsabilitat, 
solidaritat i cooperació

Imagilàndia
Lluïsa March

Saltiró és un donyet que somia 
ser algun dia l’heroi d’un conte. 
Aina és una xiqueta que necessita 
despertar la seua imaginació, 
adormida des de fa temps, per 
a guanyar un concurs literari. 
Aconseguiran els seus objectius?

Il∙lustrador:  
David Belmonte
ISBN: 978-84-16666-07-2
Nre. de pàgines: 96
Temes i valors: Fantasia, màgia

Quatre soques fan  
un pont
Enric Lluch

Dos guerrers, enviats pels bruixots 
dels seus poblats, es troben a banda 
i banda d’un riu. Per poder creuar-lo, 
han  de col·locar-hi unes soques i 
unes pedres. Com reaccionen els 
habitants de cada banda?

Il∙lustrador: Negro Graphics
ISBN: 978-84-16666-77-5
Nre. de pàgines: 112
Temes i valors: Convivència, 
multiculturalitat, solidaritat  
i cooperació

Fantasmàtic
Estrella Ramon

Jeremies McBrut és el fantasma 
més brut i fastigós del món i viu 
en un castell tan brut i fastigós 
com ell mateix, amb mil aranyes 
i cent mil ratpenats. Li encanta 
ser brut fins que arriba una nova 
veïna, Anna Laneta, de la qual 
s’enamora bojament.

Il·lustradors:  
Rosanna Crespo i Enric Soler
ISBN: 978-84-16666-10-2
Nre. de pàgines: 112
Temes i valors: Responsabilitat, salut

L’anell de la Bruixa 
dels Ullots
Enric Lluch

Un dia, la Bruixa dels Ullots perd 
el seu anell màgic. Com podrà ara 
practicar màgia? Per recuperar-lo, 
demana ajuda al fantasma 
Desdentat i a la calavera Kokis. 
Ho aconseguirà?

Il∙lustradora:  
Yolanda Estruch
ISBN: 978-84-16666-11-9
Nre. de pàgines: 112
Temes i valors: 
Convivència, màgia
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Llibres divulgatius, de gran format i a tot color, amb 
il·lustracions suggeridores i molt atractives, escrits per  
ANA ALONSO.

Per fer-se preguntes i trobar-hi respostes.

Veritat que sembla interessant? Doncs, obre aquests llibres  
i pensa, imagina i investiga.

UNA COL·LECCIÓ PER A MENTS CURIOSES

DE 8 A 99 ANYS

EL CODI SECRET
ISBN: 978-84-18650-02-4

Il∙lustradora: ANA SEIXAS

Sobre l’ADN,  
l’herència i la igualtat.

LA TERRA S'ESCALFA
ISBN: 978-84-18650-03-1

Il∙lustradora: LAUFER

Sobre el canvi climàtic  
i la nostra empremta  
de carboni.

ELS PRIMERS ÉSSERS 
HUMANS
ISBN: 978-84-18650-04-8

Il∙lustradora: VERÓNICA GRECH

Sobre l’evolució.

LA GRAN 
EXPLOSIÓ
ISBN:  

978-84-18650-00-0

Il∙lustradora:  
IRENE MORESCO

Sobre el Big  
Bang i l’origen  
de l’Univers.

EL PALAU  
DE LA MENT
ISBN: 978-84-18650-01-7

Il∙lustrador:  
ANDRÉS LOZANO

Sobre el cervell, 
la capacitat 
d’aprenentatge  
i l’acceptació  
de les diferències.
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Arguments plens d’intriga, d’experiències de creixement 
que desperten la curiositat i també de molt d’humor. Llibres 

emocionants per a lectores i lectors inquiets. 

+10

SÈRIE

TARONJA
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L’estiu de les llums misterioses
Miquel Arguimbau

L’ Albert viurà un estiu de trobades inesperades, amb 
fenòmens difícils de creure i moltes emocions. Per primera 
vegada tindrà una llarga convivència amb els avis que 
viuen a Mallorca i amb la seva cosina Margalida, amb qui 
descobrirà uns diaris amb titulars referents a l’aparició 
d’ovnis a les illes Balears.

Il·lustradora: Cinta Arribas
ISBN: 978-84-18650-12-3
Nre. de pàgines: 168
Temes i valors: Família, misteri

Els prínceps desorientats
Jordi Cervera

Sempre ens han dit que els prínceps són gent una mica 
estirada. Doncs els prínceps d’aquestes històries, no. N’hi 
ha que saben tocar rock and roll, d’altres que no volen ser 
blaus, algun a qui no li agrada enfadar-se i fins i tot un 
que vol ser honrat, passi el que passi. Uns prínceps gens 
convencionals que t’encantaran.

Il∙lustrador: Lluis Farré
ISBN: 978-84-18650-21-5
Nre. de pàgines: 136
Temes i valors: Convivència, humor, igualtat, llibertat, prínceps  
i princeses, valentia
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Vivim en una crisi.  
Bufa, quins embolics, avi Mateu!
Anna Gasol

En Roc ens explica el seu dia a dia i el de la seva 
família a través de les cartes que escriu al seu avi 
Mateu, que ja és mort. Així, sabrem que el seu 
pare no té feina i que això afecta tot el seu entorn. 
Però ell busca la manera de sortir-se’n de tot i 
ho fa prou bé. A més, està enamorat, coneix gent 
gran estupenda… i moltes coses més que anirem 
descobrint!

Il∙lustrador: César Barceló
ISBN: 978-84-16661-63-3
Nre. de pàgines: 128
Temes i valors: Amor, 
desenvolupament personal, 
solidaritat i cooperació

Ferotge. El retorn
Joan Bustos

El Llop Ferotge ja no ho és tant, de ferotge. I no 
només per l’edat (i la mandra!). Però vet aquí 
que un dia, mentre berenava tranquil·lament, 
algú truca a la porta de casa seva, i aleshores tot 
s’embolica. Pobrissó! De debò que ha de tornar  
a ser el que era?

Il∙lustrador:  
Luis San Vicente
ISBN: 978-84-16661-83-1
Nre. de pàgines: 120
Temes i valors: Aventura, 
humor

Tots sis
Alegria Julià

La Mercè, el Marc, la Maria, el Miquel, la Marta  
i el Marçal Mas, les sis emes, són els  
protagonistes d’aquest llibre. Sis germans junts?  
No, no, són cosins, però són inseparables!  
Déu n’hi do! Quin embolic, oi?

El fantasma del professor  
de matemàtiques
Brian Bones

Ulisses Fax sempre ha estat un alumne bastant 
normalet, gairebé mediocre, però les coses canvien 
quan entra a l’Escola Wallaby. Allà hi coneix 
els membres del Club dels Setciències i junts 
investigaran la misteriosa aparició d’un fantasma.

Il∙lustrador: Miguel Bustos
ISBN: 978-84-16661-89-3
Nre. de pàgines: 184
Temes i valors: Amistat, 
aventura, convivència, 
imaginació, solidaritat  
i cooperació

Il∙lustrador: LuisD
ISBN: 978-84-16661-94-7
Nre. de pàgines: 160
Temes i valors: Amistat, 
aventura, col·legi, criatures 
fantàstiques, halloween, 
matemàtiques, misteri
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Cor d’aram
Maite Carranza, Júlia Prats

La Greta té una amiga molt especial: la Lamp, un robot 
domèstic que fa la feina d’àngel protector. Fa un munt 
d’anys que viuen juntes i són carn i ungla. Però la  
Lamp és un model antic i darrerament ha començat  
a desbarrar. La Greta està tipa que a l’escola se’n fumin 
d’ella i, sobretot, que el seu robot li capgiri la vida.

Il∙lustrador: Sr. Sánchez
ISBN: 978-84-18650-07-9
Nre. de pàgines: 240
Temes i valors: Amistat, ciència-ficció, desenvolupament personal, 
entremaliadures, humor

Acqua alta
Cinta Arasa

La Lauretta té gairebé tretze anys i un pla secret: 
salvar Venècia, que s’està enfonsant per culpa del canvi 
climàtic. Compta amb alguna ajuda, i sobretot, amb  
la saviesa del seu avi, Giuseppe Orologio. Ell és el millor 
rellotger de la ciutat. A més, detecta quan hi haurà acqua 
alta abans que n’hi hagi, o ho detectava fins fa poc...  
Per què? I quina relació tenen els seus rellotges amb  
el pla de la Lauretta?

Il∙lustradora: Dàlia Adillon
ISBN: 978-84-18650-10-9
Nre. de pàgines: 160
Temes i valors: Amistat, fantasia
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El Dit Màgic
Roald Dahl

Una nena de vuit anys té un do increïble: cada 
vegada que s’enfada, el seu Dit Màgic llança càstigs 
sorprenents i transforma les persones en animals. 
Això és el que els va passar als Gregg, els seus 
veïns caçadors, a qui va apuntar amb el dit i es van 
convertir en ànecs!

Il∙lustrador: Quentin Blake
ISBN: 978-84-16661-24-4
Nre. de pàgines: 80
Temes i valors: Animals, 
aventura, convivència, 
emocions i sentiments, 
humor, justicia, màgia

Versos perversos
Roald Dahl

Si ets dels que ja no es prenen seriosament els 
contes de fades, aquest llibre és per a tu. Sabies 
que la Blancaneu era la cap d’una banda de nans 
apostadors? Que la Rínxols d’Or no era tan tendra 
i que la Caputxeta Vermella col·leccionava abrics 
de pell de llop? Roald Dahl reinventa sis dels seus 
contes favorits.

Il∙lustrador: Quentin Blake
ISBN: 978-84-16661-26-8
Nre. de pàgines: 64
Temes i valors: Amistat, 
animals, convivència, 
criatures fantàstiques, 
enginy, entremaliadures, 
fantasia, humor, imaginació, 
prínceps i princeses

Encara en queden
Josep Torrent

Teniu a les mans tres històries de dracs que 
comparteixen una sèrie d’elements: un drac o una 
dragona apareixen en l’època actual, tots estan  
en perill i unes nenes o uns nens valents i decidits 
se'n fan amics i els ajuden. Ah!, i en aquests relats 
els dracs són tractats com una espècie en perill 
d’extinció.

El drac Turfú a Vilabertran
Josep Torrent i Laura Torrent

La celebració de la Schubertíada de Vilabertran  
es veu amenaçada per l’encanteri d’una bruixa,  
que fa que s’apaguin els llums de l’església cada 
vegada que s’hi interpreta música o cant. La Lena, 
l’Emma i en Nil demanen ajuda al seu amic Turfú 
perquè ho resolgui i així pugui cantar el famós 
baríton Matthias Goerne, a qui han conegut  
a l’avió, i la resta d’intèrprets.

Il∙lustradora: Núria Tamarit
ISBN: 978-84-16661-73-2
Nre. de pàgines: 72
Temes i valors: Amistat, 
aventura, fantasia

Il∙lustrador: Tavi Algueró
ISBN: 978-84-16661-48-0
Nre. de pàgines: 112
Temes i valors: Amistat, pau
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Bestiàrium
Francesc Miralles

La Sàskia, una noia de primer d’ESO, ha de fer un 
treball per a l’institut sobre la intel·ligència dels 
animals. Per sort, comptarà amb l’ajuda del doctor 
Cucurulla, un veterinari jubilat que ha treballat  
a zoològics i clíniques d’animals d’arreu del món.  
En el transcurs de set entrevistes, la Sàskia 
aprendrà coses sorprenents sobre tota mena  
de bèsties.

Il∙lustrador:  
Valentí Gubianas
ISBN: 978-84-16661-19-0
Nre. de pàgines: 112
Temes i valors: Animals

Segrestats d’incògnit
Estrella Ramon

El que menys es podien esperar la Marta i el Ferran 
aquella tarda plujosa de novembre era que, de 
resultes d’haver-se barallat a classe, acabarien  
la nit dins d’una furgoneta atrotinada, segrestats 
d’incògnit per un tipus més aviat poc recomanable.

Il∙lustradora:  
Petra Steinmeyer
ISBN: 978-84-16661-17-6
Nre. de pàgines: 144
Temes i valors: Amistat, 
aventura, misteri

Els pingüins del 44
Dolors Garcia i Cornellà

Hi ha guerra a la ciutat. Han començat  
els bombardejos i a casa tot s’ha de racionar.  
O almenys això és el que el pare diu a l’Orient, un 
noi que no entén res de res, perquè a fora de casa 
tothom continua vivint com sempre. S’han tornat 
tots bojos o és que volen intentar canviar el món?

Contes numèrics  
una mica histèrics
Alegria Julià

En tots els contes d’aquest llibre, els nombres, 
d’una manera o una altra, tenen protagonisme. 
Uns ens faran ballar el cap, d’altres ens faran 
comptar i descomptar, i n’hi ha que fins i tot  
ens ajudaran a resoldre algun secret.

Il∙lustrador:  
Ramon Rosanas
ISBN: 978-84-16661-18-3
Nre. de pàgines: 136
Temes i valors: Convivència

Il∙lustradora:  
Cristina Losantos
ISBN: 978-84-16661-21-3
Nre. de pàgines: 128
Temes i valors: Pau
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El petit vampir
Angela Sommer-Bodenburg

A l’Anton li ha passat una cosa que només  
succeeix a les novel·les de por i de misteri que tant 
li agraden: ha conegut en Rüdiger, un vampir  
dels de debò.

Molts contes per jugar
Gianni Rodari

Aquesta obra recull 20 contes. El desenllaç 
d’aquestes històries queda obert a tres finals 
diferents; un original recurs que ha servit  
per estimular la creativitat literària de lectors 
de tot el món. Gianni Rodari deixa en els contes 
pinzellades de la seva fina ironia, alhora que fa una 
crida a la cordialitat, la generositat, la imaginació  
i l’honradesa.

La mòmia del Magnífic Manetti
Elvira Woodruff

Amb deu anys, l’Andy no ha fet mai res que pugui 
dir-se «magnífic», d’això n’és expert el seu 
germanastre, el brillant Jason. Però succeeix una 
cosa estranya quan l’Andy té l’ocasió d’estar davant 
d’una mòmia autèntica al museu. Des d’aquell 
moment la seva vida canvia fent un gir 
espectacular, tan meravellós com inquietant.

Dark i els Pirates del Llac
Josep Lorman

Els Pirates del Llac són una colla d’amics intrèpids  
i aventurers. No s’acontenten de navegar amb 
l’Audaç i se les empesquen totes per no avorrirse  
ni un minut. Aquesta vegada, però, els espera un 
misteri una mica més complicat i truculent del  
que estan acostumats. Hauran de fer de veritables 
investigadors per resoldre un cas on es trobaran 
cara a cara amb alguns personatges gens 
recomanables.

Il∙lustrador: Emilio Urberuaga
ISBN: 978-84-16661-20-6
Nre. de pàgines: 240
Temes i valors: Amistat, 
creativitat, endevinalles i 
jocs, imaginació, llibertat, 
multiculturalitat, solidaritat  
i cooperació

Il∙lustradora: Amelie Glienke
ISBN: 978-84-16661-25-1
Nre. de pàgines: 256
Temes i valors: Amistat, 
aventura, criatures 
fantàstiques, desenvolupament 
personal, família, halloween, 
humor, misteri, valentia

Il∙lustrador: Joaquín Marín
ISBN: 978-84-16661-23-7
Nre. de pàgines: 224
Temes i valors: Aventura, 
misteri

Il∙lustradora:  
Susanna Campillo
ISBN: 978-84-16661-22-0
Nre. de pàgines: 128
Temes i valors: Amistat, 
aventura
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Heu vist passar en 
Puça amb bicicleta?
Guillem Sala

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.

Il∙lustradora: Anna Llimós
ISBN: 978-84-16661-45-9
Nre. de pàgines: 104
Temes i valors: Amistat, aventura

L'amic de paper
Caterina Valriu

El conjur de na Saliàndria fa que 
en Lluís torni un personatge de 
llibre. A partir d’aquell moment 
just pot habitar entre les pàgines 
dels llibres i compartir aventures 
amb els seus protagonistes. El seu 
món és de paper i fora dels llibres 
s’ofega. En Reinald, el seu amic, 
intentarà rescatar-lo. Però... ho 
aconseguirà?

Il∙lustradora: Rebeca Luciani
ISBN: 978-84-16661-27-5
Nre. de pàgines: 80
Temes i valors: Amistat, aventura, màgia

L’arpa de les mil cordes
Hermínia Mas

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.

Aventures  
d’anar i tornar
Anna Vila i Badia

El Marc, des de petit, pot 
endinsar-se en els contes  
i compartir aventures amb 
personatges com Mary Poppins 
o D’Artagnan. I tot això gràcies 
al mirall màgic. Però ara el mirall 
corre perill de desaparèixer.  
El Marc i el seu avi lluitaran 
perquè conservi la màgia.

Il∙lustradora: Anna Llimós
ISBN: 978-84-16661-46-6
Nre. de pàgines: 112
Temes i valors: Amistat, convivència, 
imaginació

Il∙lustradora: Mabel Piérola
ISBN: 978-84-16661-47-3
Nre. de pàgines: 80
Temes i valors: Imaginació, màgia
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Marbo, Castells & Associats
Laura Borao

De vegades les relacions d’amistat o de família no 
comencen amb bon peu. Joel, Mireia i Boro ens 
conten, a través d’un vídeo a tres veus, com arriben 
a formar un equip inseparable. Junts seran capaços 
de descobrir secrets de família i també de resoldre un 
misteriós cas que atemoreix l’escola del poble des de 
fa algun temps. T’uneixes a aquest club detectivesc?

Il∙lustrador: Julián Uribe
ISBN: 978-84-16666-59-1
Nre. de pàgines: 160
Temes i valors: Amistat, 
aventura, misteri

Una caravana màgica
Pepa Guardiola

Idrina i els seus germans fugen del lloc on viuen quan un 
exèrcit destrueix la seua granja. No van sols: els acompanyen 
un donyet casolà i la bruixa Mirelma del bosc de l’Encís. 
Junt amb un grup de xiquets i xiquetes, i una gran colla de 
personatges fantàstics (fades, buberotes, una quarantamaula, 
un drac...) formen una caravana màgica per escapar de la 
guerra i arribar a refugis de pau.

Il∙lustradora: Laufer
ISBN: 978-84-16666-63-8
Nre. de pàgines: 152
Temes i valors: Amistat, criatures fantàstiques, família, fantasia, 
immigració i emigració, màgia, pau, viatges
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La rosa de paper. Homenatge  
a Vicent Andrés Estellés
Gemma Pasqual i Escrivà

Els homes de les tisores volen tallar la rosa de 
paper de la senyora Teresa. La rosa és feta de 
bones notícies que han recollit els veïns del poble. 
Vicent i els seus amics intentaran evitar-ho. Ho 
aconseguiran?

La nina amaziga. La història  
de la veritable Ventafocs
Gemma Pasqual i Escrivà

Aïxa és una xiqueta amaziga que es veu obligada 
des de ben menuda a treballar com a criada a la 
casa de Zahra, una xiqueta consentida i capriciosa 
que la tracta com una nina. Aquesta és la història 
d’Aïxa, la veritable Ventafocs, una novel·la de 
solidaritat, tendra i divertida, que no us deixarà 
indiferents.

Il∙lustrador: Álex Herrerías
ISBN: 978-84-16666-21-8
Nre. de pàgines: 144
Temes i valors: Aventura, 
convivència, llibertat, 
valentia, viatges

Il∙lustradora: Lalalimola
ISBN: 978-84-16666-15-7
Nre. de pàgines: 120
Temes i valors: Amistat, 
conflictes socials i polítics

El somriure de Fàtima
Josep Antoni Fluixà

Fàtima, una xiqueta síria de nou anys, ha fet un 
llarg viatge amb la seua família fins a arribar a un 
poble valencià. Els companys i les companyes 
d’escola la reben amb molta curiositat, però Fàtima 
no és capaç de parlar en cap llengua; ella només 
somriu… A poc a poc, descobrirem quins fets van 
canviar la seua vida i serem testimonis d’altres que 
li la tornaran a canviar.

Il∙lustradora: Gala Pont
ISBN: 978-84-16666-52-2
Nre. de pàgines: 72
Temes i valors: Amistat, 
convivència, pau



34

VORAMAR

El Dit Màgic
Roald Dahl

Una xiqueta de huit anys té un dit carregat de 
poders. Quan s’enfada, apunta amb el Dit Màgic  
i transforma les persones en animals. Al Dit Màgic 
no li agrada que els Masnou siguen caçadors, així 
és que un dia els transforma en ocells!

El bagul de les disfresses
Mercé Viana

T’imagines obrir els ulls i trobar al teu davant una 
colla de pirates despistadíssims que no saben on 
han deixat la barqueta per a tornar al seu vaixell? 
Aquesta és la història de Llúcia, una xiqueta que 
decideix anar-se’n amb aquests pirates a buscar un 
gran tresor. Un tresor que trobaran dins d’un bagul 
especial i que els portarà a viure unes aventures 
increïbles.

Esborratí, esborratot
Mercé Viana

Maria Dolors és la tutora d’un curs d’allò més 
valent. Un dia, mentre els seus alumnes feien un 
exercici de Llengua, el llapis es va negar a escriure 
determinades paraules. I per més que ho 
intentaren, no ho va poder aconseguir ningú.

Il∙lustrador: Pau Valls
ISBN: 978-84-16666-80-5
Nre. de pàgines: 136
Temes i valors: Aventura, 
convivència

Il∙lustrador: Quentin Blake
ISBN: 978-84-16666-18-8
Nre. de pàgines: 80
Temes i valors: Animals, 
aventura, convivència, 
emocions i sentiments, humor, 
justícia, màgia

Il∙lustradora:  
María José del Amo
ISBN: 978-84-16666-19-5
Nre. de pàgines: 112
Temes i valors: Amistat, 
imaginació, màgia
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Segrestats d’incògnit
Estrella Ramon

El que menys es podien esperar Marta i Ferran 
aquella vesprada plujosa de novembre era que, per 
haver-se barallat a classe, acabarien la nit dins d’una 
furgoneta atrotinada, segrestats d’incògnit per un 
tipus més aviat poc recomanable.

Temps de llegendes
Marc Vicent Adell

Del temps de les llegendes ens arriben quatre 
històries: l’amistat fidel entre el jove Harun i el 
seu cavall Esperança, les aventures d’un comte que 
buscava un cor per a estimar, el secret d’un ferrer que 
aconseguí véncer el fred de l’hivern i la relació d’un 
xiquet amb un ninot de neu.

El vampiret
Angela Sommer-Bodenburg

A Antoni li ha passat una cosa que només s’esdevé en 
les novel·les de terror o misteri que tant li agraden: ha 
conegut Rüdiger, un vampir de veritat. Les aventures 
que sempre ha imaginat es faran per fi realitat davant 
de la sorpresa dels seus pares.

Cita amb la por
Maria Dolors Pellicer

Lluna no té clar què és passar por. No comprén que 
les seues amigues s’espanten amb les contalles de 
fantasmes i d’apareguts, de cases encantades, de veus 
misterioses que sonen a mitjanit... Li agradaria tant 
ser igual que elles!

Il∙lustradora: Amelie Glienke
ISBN: 978-84-16666-47-8
Nre. de pàgines: 248
Temes i valors: Amistat, 
aventura, criatures 
fantàstiques, desenvolupament 
personal, família, halloween, 
humor, misteri, valentia

Il∙lustrador: Felip Baldó
ISBN: 978-84-16666-20-1
Nre. de pàgines: 144
Temes i valors: Amistat, 
convivència

Il∙lustradora: Petra Steinmeyer
ISBN: 978-84-16666-17-1
Nre. de pàgines: 144
Temes i valors: Amistat, 
aventura, misteri

Il∙lustrador: Francesc Santana
ISBN: 978-84-16666-16-4
Nre. de pàgines: 112
Temes i valors: Convivència, 
terror
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Una selecció de lectures diversa i enriquidora que 
combina els interessos, les necessitats i els ritmes 

lectors de l’alumnat sense deixar de banda les 
lectures curriculars i tractant-les des d’una òptica 

contemporània, amb l’objectiu de crear una comunitat 
lectora capaç de compaginar el desenvolupament de 

l’hàbit lector, l’educació literària i els seus propis gustos 
i necessitats, sense desatendre aquests tres pilars 

fonamentals: 

LOMLOE.
Agenda 2030.

Pla de Foment de la Lectura 2021-2024. 

Itineraris de lectura
PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA



 

Aquesta és una proposta que convida l’alumnat 
a viure la lectura com una elecció fascinant i 

no com una obligació frustrant, sense oblidar 
l’objectiu últim: la formació de lectores i lectors 
crítics, reflexius, sensibles, motivats, il·lusionats  

i capaços de transformar el món. 

Si vols saber-ne més, acosta el mòbil a aquest 
codi QR o visita el nostre web. Hi trobaràs una 
gran quantitat de recursos per explorar totes  

les possibilitats que ofereixen els nostres llibres. 



És una col·lecció de clàssics universals, 
amb una particular combinació de còmic  

i text narratiu, destinada a lectores i lectors 
a partir de 12 anys.

Per què Aventura-t’hi?
Perquè convida a participar en l’aventura 
de llegir els clàssics universals, a través 
d’una edició adequada que ofereix textos 
fidels a l’original amb una narrativa 
actual. 



ÚS DE LLENGUATGES VARIATS, 
PER DESENVOLUPAR LES 

COMPETÈNCIES LOMLOE, 
ADQUIRIR VOCABULARI  

I FOMENTAR L’HÀBIT LECTOR.

Recursos
Infografies.  
Guies d’activitats amb propostes 
didàctiques i creatives basades  
en els nous paràmetres dictats  
per la LOMLOE.
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Títols per satisfer el desig de conèixer món, d’entendre’l, de 
poder navegar per universos fantàstics i de compartir aquestes 
experiències. Lectures desafiants que combinen els llenguatges 

visual i literari.  

+12

SÈRIE

BLAVA
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Desafiament a l’emperador
Isaac Palmiola

El Nívan Viengon sobreviu de miracle a un intent 
d’assassinat. Sap que l’emperador en persona ha 
donat l’ordre que l’executin, però no contempla 
l’opció de fer-se enrere. Continuarà endavant 
malgrat l’immens poder del seu enemic. El seu 
objectiu és guanyar la Champions Interplanetària. 
Només així podrà demostrar a tot l’univers  
que els humils poden vèncer i empènyer-los cap  
a la revolta.

L’últim partit
Isaac Palmiola

La ferotge repressió imperial creix a mesura  
que els aires de rebel·lió s’escampen per tot l’univers  
i el Nívan està disposat a exercir un paper crucial  
en la lluita. Per a fer-ho, necessita guanyar  
la Champions Interplanetària. Però el trofeu no 
li interessa gens ni mica. L’únic que vol és tenir 
l’oportunitat d’estar a prop de l’emperador.

Il·lustració de coberta: Ana Oncina
ISBN: 978-84-18650-16-1
Nre. de pàgines:  264
Temes i valors: Amistat, aventura, ciencia-ficció, col·lecció, 
esport, pau

Una oportunitat per al Nívan 
Isaac Palmiola

El Nívan Viengon ha crescut en un orfenat  
del planeta UH58, menyspreat perquè pertany  
a la raça humana. A l’univers no hi ha espai  
per a la llibertat, però el futbol hi està permès  
i ell té un gran do per a aquest esport.  
L’ oportunitat de demostrar-ho apareixerà de la mà 
d’un home misteriós que canviarà la seva vida  
per sempre. Nous aires d’esperança recorren  
el planeta Terra...

Cròniques de la  
Champions Interplanetària

Il·lustració de coberta:
Ana Oncina
ISBN: 978-84-18650-20-8
Nre. de pàgines:  264
Temes i valors: Amistat, 
aventura, ciencia-ficció, col·lecció, 
esport, pau

Il·lustració de coberta:  
Ana Oncina
ISBN: 978-84-16661-96-1
Nre. de pàgines: 288
Temes i valors: Amistat, 
aventura, ciencia-ficció, col·lecció, 
esport, família, justícia
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Ningú no és perfecte
Gemma Pasqual i Escrivà

 El Marc és el capità de l’equip de futbol del seu barri, s’ha criat entre 
costures, en un pis molt petit d’un barri humil, on la necessitat és 
constant. El seu pare es va morir quan ell era molt petit, i la seva 
única família són la seva mare i el seu avi; la senyora Angeleta, la 
veïna de dalt, i la Carme i el Tao, els seus millors amics. Tothom 
pensa que serà un gran futbolista com el seu pare, que mai no va 
conèixer. Però ell té uns altres plans. Aconseguirà el Marc vèncer els 
prejudicis i assolir el seu somni?

Il·lustració de coberta: Cachetejack
ISBN: 978-84-18650-11-6
Nre. de pàgines: 184
Temes i valors: Adolescència, amistat, conflictes socials i polítics, convivència, 
desenvolupament personal, emocions i sentiments, esports, inclusió, justícia, 
respecte, solidaritat i cooperació

Il∙lustrador:  
Bartolomé Seguí
ISBN:  
978-84-18650-09-3
Nre. de pàgines: 320
Temes i valors: 
Amistat, aventura, 
fantasia, misteri

Il·lustració de coberta: 
Irene Pérez
ISBN:  
978-84-1152-006-5
Nre. de pàgines: 224
Temes i valors: Amor, 
conflictes socials  
i polítics, convivència, 
Egipte, família, història, 
mort 

Disset Robinson
Josep Górriz

Disset alumnes d’una classe fan unes colònies 
inoblidables a la muntanya. L’últim dia, quan 
tornen, arriben a un paratge que no han vist mai, 
tot i que alguns coneixen aquelles valls. On són  
els professors? Com és que els camins no duen 
enlloc? De qui són els udols que esquerden la terra? 
La supervivència no serà fàcil. Ni s’imaginen  
el que els espera!

Tut i Carter
Miquel Arguimbau

El 4 de novembre de 1922, dos homes separats  
per més de tres mil anys uneixen les seves  
vides per sempre. Tutankamon, un nen convertit 
en faraó, i Howard Carter, l’arqueòleg anglès que  
ha d’aprofitar la seva última oportunitat per fer 
una gran troballa a la Vall dels Reis. 
El descobriment de la tomba farà que tots dos 
assoleixin la immortalitat.
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L’estàtua sense rostre
Miquel Arguimbau

L’ Amed és egipci i viu a la riba del Nil. Juntament 
amb el seu amic i servent, ha d’acompanyar  
el seu pare, arquitecte del faraó, a una missió molt 
important. Emprendran un viatge ple d’aventures, 
d’amistat, de lleialtat i de misteris, que ens 
transportarà fins als indrets més espectaculars  
de l’antic Egipte.

Doctor, el nostre  
fill llegeix. És greu?
Miquel Arguimbau

«És un misteri com una màquina del temps amb 
forma d’ou va fer possible aquell viatge. Com vaig 
aterrar amb catorze anys a la llar d’un matrimoni 
que des del primer moment es van comportar com 
si fossin els meus autèntics pares, en un món en  
el qual llegir llibres havia estat aniquilat.»

Il·lustració de coberta: 
Susanna Campillo
ISBN: 978-84-16661-43-5
Nre. de pàgines: 160
Temes i valors: Amistat, 
multiculturalitat

Il·lustració de coberta: 
Carlos Ortin
ISBN: 978-84-16661-32-9
Nre. de pàgines: 160
Temes i valors: Família, 
humor

Il·lustració de coberta:  
Joan Fernández Vicente
ISBN: 978-84-16661-33-6
Nre. de pàgines: 160
Temes i valors: Família, 
humor

Il∙lustrador: Riki Blanco
ISBN: 978-84-16661-75-6
Nre. de pàgines: 160
Temes i valors: Amistat, 
aventura, família

Ai significa ‘amor’
Miquel Arguimbau

El Gabriel, el protagonista d’aquesta història, no 
s’ho acaba de creure quan els pares li anuncien que 
han decidit adoptar una criatura. Com si no en 
tingués prou amb l’Àngela, la seva germana petita! 
Però de mica en mica i amb sentit de l’humor,  
el Gabriel ens anirà explicant el procés que fan ell 
i la família fins que l’Ai, la nova germana xinesa, 
arriba a casa.

El fantasma de Sir Lawrence
Miquel Arguimbau

Pot un fantasma resoldre els problemes d’en Lluís? 
El noi es recupera de la pèrdua del pare, el curs 
escolar no li va gaire bé i la noia que li agrada  
li fa poc cas. Però malgrat això en Lluís té un 
objecte que l’endinsa en un món d’aventures... 
Quin deu ser?
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Sense filtres
Maria Carme Roca

Des que ha fet els tretze anys, a l’Anton li surt tot 
del revés. A més, ja no és un secret l’enamorament 
que sent per la seva professora. Ho sap tothom!  
Ell creu que la culpa la té la Greta, la seva raríssima 
veïna. L’ Anton està convençut que li ha llançat  
una mena de maledicció: «Prepara’t pels tretze!»,  
li va dir pel seu aniversari. És normal que et diguin 
això? No. És possible que una xifra et canviï  
la vida? Doncs sí.

El collar blau de Sidi Ifni
Francesc Puigpelat

Poden esdevenir millors amigues una noia 
valenciana i una marroquina? La Paula i la Halima, 
a poc a poc, ho aconsegueixen. I, mentre superen 
prejudicis, esbrinen que l’avi de la Paula havia 
viscut a Sidi Ifni una gran història d’amor. A l’estiu, 
les dues viatgen al Marroc per descobrir la identitat 
de la dona de qui l’avi s’havia enamorat.

Il·lustració de coberta:  
El Marquès
ISBN: 978-84-16661-93-0
Nre. de pàgines: 168
Temes i valors: 
Adolescència, amistat, amor, 
desvolupament personal, 
família, humor

Il·lustració de coberta:  
Nader Sharaf
ISBN: 978-84-16661-91-6
Nre. de pàgines: 136
Temes i valors:  
Amistat, multiculturalitat

L’Albert i l’enigma de l’ou daurat
Roc Olivé

Quan l’Albert fa 12 anys, com tots els habitants 
d’Arcosània, rep un regal molt especial: el seu dinosaure 
bessó. Canviarà d’escola per aprendre a connectar-hi i, 
malgrat que al principi té pors i dubtes, farà un munt 
d’amics però també es trobarà alguns enemics perillosos. 
Als edificis de l’escola, segons diu la llegenda, s’hi amaga  
un ou daurat que conté un gran poder.

Il∙lustrador: Xan López Domínguez 
ISBN: 978-84-18650-13-0
Nre. de pàgines: 280
Temes i valors: Amistat, amor, convivència, fantasia
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El nen que vivia als estels
Jordi Sierra i Fabra

Al despatx del doctor Rojas hi arriba un nen que no pot 
comunicar-se amb els altres. Ningú sap d’on ha sortit ni  
qui és. Fins i tot podria venir dels estels...

Il∙lustradora: Carmen Solé 
ISBN: 978-84-16661-31-2
Nre. de pàgines: 112
Temes i valors: Comunicació, convivència, família, inclusió, salut mental

Un pingüí damunt del televisor
Rodolfo del Hoyo

En Robert descobreix a casa dels avis un pingüí fet 
amb una banya de bou. Ell no s’imagina que aquella 
vella figura decorativa posarà en perill la seva vida  
i la dels seus amics. L’ avi de la Raquel va fer el pingüí 
a la presó, i ella creu que amaga documents que 
revelaran una història antiga de crims, de lluita  
i de silencis.

Un correu molt especial
M. Pilar Isern

En Gerard està a punt de deixar l’escola  
de Primària. Les circumstàncies familiars  
li demanen una forta dosi de responsabilitat.  
La seva determinació farà que pugui afrontar 
moltes contrarietats, fins que l’arribada d’un  
seguit de cartes misterioses l’omplirà  
de desconcert. Qui li escriu aquestes cartes?  
Qui pot saber tan bé què sent i què li passa o,  
fins i tot, què li acabarà passant?

Il·lustració de coberta:  
Silvia Fajardo
ISBN: 978-84-16661-28-2
Nre. de pàgines: 256
Temes i valors: Reesponsabilitat

Il·lustració de coberta: 
Feliciano García Zecchin
ISBN: 978-84-16661-30-5
Nre. de pàgines: 208
Temes i valors: Amistat, 
convivència
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Amics de les estrelles
Enric Larreula

La recerca inútil per les muntanyes d’un buscador 
d’or fins que ensopega, per atzar, amb un  
tresor molt sorprenent i encara més valuós.  
La divertida trobada d’un pintor de ninots 
barceloní molt xerraire amb la secretària d’una 
princesa extraterrestre que acaba de complir  
el primer milió d’anys. Si vols conèixer els amics  
de les estrelles, només has d’obrir aquest llibre.

El senyor del Zero
María Isabel Molina

Segle x. A la península Ibèrica, el califat  
de Còrdova irradia una gran esplendor cultural, 
però la convivència entre els diferents grups 
socials no sempre és 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.

L’estranya desaparició de la Laura
Josep Torrent

La Laura ha desaparegut misteriosament  
en tornar de l’institut cap a casa i ningú, ni  
els Mossos d’Esquadra, no entén què pot haver 
passat. Les tempestes de llamps i trons hi tenen 
alguna cosa a veure? Però, on pot haver anat  
la Laura?

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

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.

Il·lustració de coberta:  
José María Lema
ISBN: 978-84-16661-53-4
Nre. de pàgines: 168
Temes i valors: Igualtat, 
llibertat, matemàtiques, 
multiculturalitat, religió 

Il∙lustrador: Arnal Ballester
ISBN: 978-84-16661-52-7
Nre. de pàgines: 152
Temes i valors: Pau, 
solidaritat i cooperació

Il∙lustradora: Mar Villar
ISBN: 978-84-16661-54-1
Nre. de pàgines: 152
Temes i valors: Convivència, 
família, humor, inclusió

Il∙lustrador: Lluís Montañá
ISBN: 978-84-16661-29-9
Nre. de pàgines: 176
Temes i valors: Amistat, 
convivència, misteri
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Operació Kyoto
Àngel Burgas

En Pol aviat farà catorze anys  
i la seva padrina li regala un 
viatge per anar a veure-la  
a Londres. És el primer viatge que 
fa sol i s’ho vol passar molt bé. 
Quan arriba a l’aeroport, ella no 
l’ha anat a buscar. On deu ser? 
Des d’aquest moment, es veu 
immers en una aventura amb 
mafiosos i policies d’incògnit, on 
ell, sense saber-ho, té un paper 
molt important.

Il·lustració de coberta: Josep Rodés
ISBN: 978-84-16661-51-0
Nre. de pàgines: 272
Temes i valors: Aventura, convivència 

L’illa del carrer  
dels Ocells
Uri Orlev

Són els anys de la Segona Guerra 
Mundial. L’ Àlex, un noi jueu, ha 
perdut la mare, i el 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  
es mou d'allà, esperant, que torni 
el pare, tal com li va prometre.

Il∙lustradora: Eulàlia Sariola
ISBN: 978-84-16661-50-3
Nre. de pàgines: 200
Temes i valors: Conflictes socials  
i polítics, pau

La música perduda
Pep Albanell

Quan el compositor Yrelwe 
Toveck és a punt d’entrar a casa, 
una bomba esclata a prop seu. 
Nota com la melodia que s’estava 
perfilant al seu 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. 

Il∙lustrador: Jordi Vila Delclòs
ISBN: 978-84-16661-55-8
Nre. de pàgines: 88
Temes i valors: Convivència, pau

L’últim refugi
Núria Pradas

Al segle xiii, en terres occitanes, els càtars veuen com perilla el seu 
futur. Els cremen per heretges i es veuen obligats a fugir. Ja als nostres 
dies, dos joves segueixen el camí dels Bons Homes. Coneixeran de ben 
a prop l’esperança i el patiment de gent senzilla i de nobles cavallers. 
Reviuran moments intensos i sentiran els batecs de la història sobre 
les pedres de l’últim refugi càtar.

Il∙lustrador: Lluís Masachs
ISBN: 978-84-16661-49-7
Nre. de pàgines: 216
Temes i valors: Amistat, pau
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Un tresor dins d’un calaix
Enric Lluch

Carles suspén tres assignatures i, com a càstig, els pares 
decideixen que col·labore amb la neteja de la casa dels 
iaios. Mentre ordena els calaixos, troba uns documents 
sobre un antic tresor. Amb l’ajuda de la seua colla, 
descobreix que el tresor és real i que hi ha un secret 
amagat des de fa una pila d’anys.

Il·lustració de coberta: Tània Garcia
ISBN: 978-84-16666-53-9
Nre. de pàgines: 152
Temes i valors: Amistat, animals, aventura, desenvolupament 
personal, misteri

Un món per guanyar
Joan Carles Ventura

De vegades, a la gent normal li passen coses del 
tot extraordinàries. El jove Cesc ho descobrirà una 
nit per casualitat: quan baixa a tirar el fem, es 
troba immers de sobte en un univers paral·lel, on 
l’esperen tota classe d’aventures estrafolàries, perills 
inquietants i criatures fantàstiques.

Il·lustració de coberta: Gemma Capdevilla
ISBN: 978-84-16666-46-1
Nre. de pàgines: 192
Temes i valors: Aventura, imaginació
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Una setmana tirant de rock
Gemma Pasqual i Escrivà

Guillem ha suspés tres assignatures i sap del cert 
que els pares no el deixaran anar al concert del seu 
grup preferit, Els Pets. A més a més, no li queden 
diners per a comprar l’entrada. Passarà tota classe 
de peripècies i aventures a fi de poder anar al 
concert.

Il·lustració de coberta:  
Albert Espí
ISBN: 978-84-16666-22-5
Nre. de pàgines: 144
Temes i valors: Amistat, 
família

El retorn dels llops marins
Carles Cortés

Una història centrada en l’illa de Tabarca, a 
Alacant. Un nou misteri: la reaparició dels últims 
llops marins que hi habitaren. Una aventura: 
quatre adolescents de València, Pau, Marc, Elena i 
Laia, que inicien un viatge cap a aquella illa per ser 
testimonis dels secrets de la població. L’existència 
d’Ignis i dels vidres atmosfèrics guiarà el seu camí.

Il·lustració de coberta:  
Paco Roca
ISBN: 978-84-16666-26-3
Nre. de pàgines: 112
Temes i valors: Aventura

Gerber i Madhubala
Carles Cortés

Gerber és un pastor d’ovelles de dotze anys que 
coneix pam a pam la muntanya del Maigmó, on 
porta a pasturar cada dia el seu ramat. Una nit 
de tempesta, una de les seues ovelles desapareix 
i el xiquet s’endinsa a la muntanya per trobar-la. 
Aquesta cerca el fa descobrir que aquell espai, que 
ell creu conéixer tan bé, amaga molts secrets del 
passat i molts misteris. Aconseguirà resoldre’ls?  
I la seua ovella, la trobarà?

Il·lustració de coberta: 
Aitana Carrasco Inglés
ISBN: 978-84-16666-95-9
Nre. de pàgines: 136
Temes i valors: Amistat, 
aventura, misteri, 
multiculturalitat

La màgia del temps
Gemma Pasqual i Escrivà

Un error del destí converteix Guillem en fantasma. 
Per solucionar-ho, viatjarà en el temps acompanyat 
de la Màgia fins a Menorca, per veure-se-les amb 
els corsaris; es trobarà enmig d’un atemptat a la 
Barcelona del segle xix; i haurà de salvar la seua 
amiga de la pantanada d’Alzira, al segle xx.

Il·lustració de coberta:  
Ana Zurita
ISBN: 978-84-16666-23-2
Nre. de pàgines: 144
Temes i valors: Aventura, 
pau
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Ai significa «amor»
Miquel Arguimbau

Gabriel, el protagonista d’aquesta història, no s’ho 
acaba de creure quan els pares li anuncien que han 
decidit adoptar una criatura. Com si no en tinguera 
prou amb Àngela, la seua germana menuda! Però 
a poc a poc i amb sentit de l’humor, Gabriel ens 
anirà explicant el procés que fan ell i la família fins 
que Ai, la nova germana xinesa, arriba a casa. 

En quin planeta vius?
Maria Jesús Bolta

Titu és un xiquet disposat a lluitar contra la 
galàxia sencera si Pigueta, la seua millor amiga, li 
ho demana. És feliç i viu ben tranquil fins que… 
Fins que un dia, la iaia Estefania desapareix i Titu 
confessa què ha passat. I els pares s’enfaden molt  
i l’envien a buscar-la. Però ell té molta por.  
I Pigueta més. I aleshores comença una de les 
aventures més gran, més perillosa i més trepidant 
de la història de l’Univers. Això sí, sense eixir de 
casa.

Konrad o el xiquet que va eixir 
d’una llauna de conserves
Christine Nöstlinger

La senyora Bartolotti és, segons els veïns, un 
personatge extravagant. Es dedica a teixir catifes a 
casa i li encanta comprar per catàleg. Un dia la seua 
vida canvia: rep per correu una llauna enorme que 
conté un xiquet i, obligada per les circumstàncies, 
haurà de cuidar-lo.

Sango Tani (la vall de Corall)
Gràcia Jiménez

Quim i Pepa passen l’estiu a cal iaio Tomeu, sense 
mòbils ni tauletes. Les golfes de la casa i alguns 
llibres vells es converteixen en el seu refugi. Així, 
entren en un món ple de fantasia, situat en mars 
exòtics i protagonitzat per dracs marins, que els 
permet allunyar-se dels problemes dels adults.

Il·lustració de coberta: 
Beatriz Castro
ISBN: 978-84-16666-86-7
Nre. de pàgines: 120
Temes i valors: Aventura, 
fantasia, humor

Il·lustració de coberta:  
Joan Fernández Vicente
ISBN: 978-84-16666-27-0
Nre. de pàgines: 160
Temes i valors: Família, 
humor

Il·lustració de coberta: 
Mercé López
ISBN: 978-84-16666-42-3
Nre. de pàgines: 136
Temes i valors: Aventura, 
família, fantasia

Il·lustració de coberta:  
Mar Villar
ISBN: 978-84-16666-79-9
Nre. de pàgines: 152
Temes i valors: Convivència, 
família, humor, inclusió
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Un treball perillós
Joaquim Beltran

Després de fullejar un diari per fer un treball de l’institut, dos 
companys descobreixen l’estranya desaparició de Sara, la filla d’un ric 
industrial. El que comença com una tasca per a classe es converteix en 
una aventura trepidant en què els protagonistes arriscaran, fins i tot, 
la vida.

Il·lustració de coberta: Carlos Tomás
ISBN: 978-84-16666-24-9
Nre. de pàgines: 112
Temes i valors: Misteri, solidaritat i cooperació

La vall dels misteris
Joan Pla

Nadal havia sentit contar al 
seu iaio que en aquella vall dels 
Pirineus existien tres misteris. 
La construcció d’un túnel, plena 
d’incidents, conduirà Nadal i 
els seus amics a descobrir cada 
misteri.

Il·lustració de coberta:  
Francesc Santana
ISBN: 978-84-16666-25-6
Nre. de pàgines: 160
Temes i valors: Convivència, misteri

La volta al món  
en 80 dies
Jules Verne

Una aposta porta Phileas Fogg a 
embarcar-se en el gran repte de 
fer la volta al món en només 80 
dies. Acompanyat del seu fidel 
Passepartout i de la bella Aouda, 
travessarà mars i oceans, i viurà 
aventures increïbles.

Il·lustració de coberta:  
Lorenzo Rodríguez
ISBN: 978-84-16666-54-6
Nre. de pàgines: 152
Temes i valors: Aventura, 
multiculturalitat, viatges

El tresor  
de Barba-rossa
Joan Pla

Enric, un jove de 16 anys, decideix 
fer-se pescador. Un dia, la barca 
en què treballa trau del fons de 
la mar un calze d’or que, segons 
sembla, va pertànyer al tresor que 
el pirata Barba-rossa va espoliar 
a la ciutat de Dénia. La història 
gira entorn de les passions que 
desperta aquesta troballa.

Il·lustració de coberta:  
Giner Bou-Grua Graphics
ISBN: 978-84-16666-66-9
Nre. de pàgines: 136
Temes i valors: Aventura, imaginació, 
misteri
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Llibres en què els adolescents es reconeixen o, per contra, 
s’evadeixen del món real. Trames més complexes que tenen 
cura de la forma, la qualitat dels continguts i l’amplitud del 

llenguatge. Lectors preparats per llegir en diferents dispositius. 

+14

SÈRIE

JUVENIL
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Barcelona escape room
Àngel Burgas

A la Berta no li agraden les activitats o celebracions 
que es basen en l’artifici i la mentida. Per això no 
ha fet mai cap escape room. Com s’ha d’empassar 
que tot allò que li proposen és de debò? Els seus 
amics la conviden a fer-ne un. Ella, sense ser 
conscient que ha sortit del joc, entra en una partida 
real i esfereïdora per tot Barcelona, l’objectiu  
de la qual no és trobar una sortida en seixanta 
minuts, sinó salvar la vida d’una persona.

Ens veiem demà
Diversos autors

Els nois i noies del futur utilitzen una tecnologia 
dissenyada per fer-nos la vida més fàcil: una 
xarxa social que t’envia les notificacions amb 
hologrames, un assistent ocular que et fa veure allò 
que demanes, uns supermercats que conserven  
la meitat de la població congelada, un casc de 
realitat virtual que et transforma en un avatar,  
una injecció que t’inocula nanorobots o unes lents 
de contacte que embelleixen la realitat.

ISBN: 978-84-18650-14-7
Nre. de pàgines:  232
Temes i valors: Amistat, 
aventura, responsabilitat

ISBN: 978-84-16850-06-2
Nre. de pàgines: 152
Temes i valors: Convivència, 
família

Els savis de l’Acadèmia dels Desconfiats
Àfrica Ragel

Any 1700, el rei Carles II ha mort sense descendència i el Rec 
Comtal de Barcelona s’ha tenyit de vermell com a senyal d’una 
guerra propera. L’ Acadèmia dels Desconfiats convoca els barons 
a presentar-se a les proves per cercar un heroi que sigui capaç  
de defensar la ciutat. La Sibil·la, una jove de disset anys que 
pateix hipersensibilitat i vitiligen, hi voldrà participar, però 
només ho podrà fer com a «menina», dama de companyia d’un 
baró. 
La nostra protagonista s’endinsarà en una aventura on  
haurà de viatjar de Barcelona a València, suportar les mofes per 
la seva pell tacada de blanc, les enveges, la traïció... i, el pitjor  
de tot, la lluita entre el temps i l’amor.

ISBN: 978-84-18650-23-9
Nre. de pàgines: 184
Temes i valors: Amistat, amor, aventura, dones, misteri
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Tòquio al cor
Jorge Gamero

Dissabte, 7 de setembre de 2013. 
El COI es reuneix a Buenos Aires, 
cau la candidatura de Madrid per 
a la celebració dels Jocs Olímpics 
de 2020 i guanya la de Tòquio. En 
Joan, un noi de catorze anys, veu 
el veredicte per televisió i decideix 
que vol participar en aquells jocs.

ISBN: 978-84-16661-84-8
Nre. de pàgines: 208
Temes i valors: Desenvolupament 
personal, esport, pors, respecte

Els crims de la taula periòdica
Jordi de Manuel

La Jana, en Nico, la Cora i en Malik troben mort 
en Paco, un sensesostre amb qui conversen 
sovint, al parc del costat de l’institut. Una carta 
de pòquer entre la roba del cadàver i les estranyes 
circumstàncies de la mort fan sospitar la sergent 
Lídia Sànchez i l’agent Pau Ribó que podria tractar-
se d’un crim. En els dies següents, pels parcs de 
la ciutat, hi ha més morts sospitoses d’indigents. 
L’ Àlex València, professor de química de l’institut,  
i la periodista Clara Rima també es pregunten què 
hi ha rere els crims misteriosos, uns crims que 
tenen relació amb la taula periòdica dels elements.

Val més anar sol
Care Santos

El Pando està fart de l’institut i 
que li diguin que de fer. Per això 
s’apropa a la colla del Zetaté. 
Però triga a entendre que res no 
és exactament allò que sembla 
i a descobrir que els seus amics 
són violents. Quan s’adona de 
tot plegat ja no és fàcil fer marxa 
enrere. Però d’altres lluitaran fins 
a aconseguir el futur que desitgen.

ISBN: 978-84-16661-37-4
Nre. de pàgines: 192
Temes i valors: Solidaritat i cooperació

Nocturn a quatre mans
Pere Pons i Clar

En Pau viu a la part alta de Barcelona, amb luxes 
i confort, i té una actitud ingènua i irresponsable 
enfront de les seves coses. Un dia coneix la Judit, 
filla d’immigrants, que estima la música per sobre 
de totes les coses. Els dos joves s’enamoren i viuen 
intensament el seu desig, però la realitat els fa 
prendre decisions dures, que no havien ni tan sols 
imaginat. S’adonen que la vida no és tan fàcil com 
suposaven, ni els pares són tots iguals, ni tan sols 
ells són ja el que eren. Al cap dels anys, però, queda 
el record i un camí d’esperança.

ISBN: 978-84-16661-34-3
Nre. de pàgines: 208 
Temes i valors: Convivència, 
família

L’herència congelada
Miquel Arguimbau  
i Daniel Arguimbau

La Mar, la protagonista d’aquesta 
novel·la, viu aquesta situació en 
un moment en què els seus pares 
no paren de discutir i on els amics 
són el seu refugi quan creu que 
ningú més l’escolta. Això sí, la 
Mar tindrà dos anys per pensar-
s’ho.

ISBN: 978-84-16661-39-8
Nre. de pàgines: 128
Temes i valors: Amistat, família, 
responsabilitat

ISBN:  978-84-16661-92-3
Nre. de pàgines: 232
Temes i valors: Aventura, misteri
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La història interminable
Michael Ende

L’Emperadriu Infantil està malalta de mort  
i el seu regne corre un greu perill. La salvació  
depèn d’Atreiu, un valent guerrer de la tribu dels 
pells verdes, i de Bastian, un nen tímid que  
llegeix amb passió un llibre màgic. Mil aventures 
els portaran a reunir-se i a conèixer una fabulosa 
galeria de personatges. Junts donaran forma  
a una de les grans creacions de la literatura  
de tots els temps.

Una bala per al record
Maite Carranza

1938. Barruelo (Palència). El Miquel, de tretze anys, 
creu que el seu pare, un miner republicà, ha mort  
al front. Però, arriba la notícia que és viu, en un 
camp de presoners prop d’Oviedo. La mare li prega 
que el porti a casa i ell marxa cap a una aventura 
incerta en la qual es farà un home i descobrirà amb 
els seus propis ulls el que és una guerra.

Vampira. Ser o no ser, 
aquest és el dilema
Gemma Pasqual i Escrivà

La Núria, una jove vampira del 
nostre temps, acompanyada  
del seu avi, el comte Estruc, 
intenta desbaratar els plans 
malèfics d’uns malvats humans 
que es creuen d’una raça superior 
i volen apoderar-se del món.

ISBN: 978-84-16661-44-2
Nre. de pàgines: 160
Temes i valors: Fantasia, solidaritat  
i cooperació, valentia

L’amor és massa 
complicat
Andrés Guerrero

Quan l’amor arriba, ens trenca 
per la meitat. Ens fa perdre la 
son. Però, a canvi, ens dona tota 
l’alegria del món, esperança i una 
força infinita. Així de fàcil. Així 
de complicat. De vegades, massa 
complicat. Per això, aquest llibre 
i aquestes històries d’amor. Breus 
històries d’amor.

ISBN: 978-84-16661-76-3
Nre. de pàgines: 152 
Temes i valors: Amor,  col·lecció, 
comunicació, desenvolupament personal, 
inclusió

Momo
Michael Ende

La Momo és una nena que té  
la meravellosa qualitat de saber 
escoltar els altres i que vol ajudar 
la gent a humanitzar les seves 
vides. Sobretot quan els homes 
grisos decideixen apoderar-se 
d’un dels béns més preuats que 
tenen les persones: el seu temps.

ISBN: 978-84-16661-41-1
Nre. de pàgines: 320
Temes i valors: Amistat, conflictes 
familiars, convivència, desnvolupament 
personal, imaginació, solidaritat  
i cooperació, valentia

ISBN:  978-84-16661-65-7
Nre. de pàgines: 192
Temes i valors: Amistat, 
aventura, conflictes socials  
i polítics, convivència, família, 
història, mascotes, valentia

ISBN: 978-84-16661-38-1
Nre. de pàgines: 592
Temes i valors: Amistat, 
aventura, criatures fantàstiques, 
fantasia, màgia, prínceps  
i princeses, responsabilitat, 
valentia
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El món fosc. Talps
Jordi de Manuel

Un grup de nois i noies fa una vida aparentment 
normal. O potser no tan normal? De fet, molts 
humans fa més de 400 anys que viuen a centenars 
de metres sota terra, on el principal aliment són  
els talps. És un món assolat per les guerres, 
dominat per les creences religioses i fragmentat  
en estats totalitaris, amb períodes artificials  
de llum i foscor, vespres amb tocs de queda, i on  
les dones desapareixen poc després de ser mares.  
I tot hauria continuat igual si no s’haguessin trobat 
un robot que els pot conduir a un món diferent.

Amb ulls de guácharo
Maria Carme Roca

A causa de les inundacions que ha patit el litoral 
veneçolà, en Raül i la seva àvia Melita es veuen 
obligats a marxar del país. Vindran a Barcelona,  
on tenen família, perquè a Veneçuela ja no  
els queda ningú. Són una àvia i un net adolescent 
que gairebé no es coneixen, units per un secret que, 
cadascú per la seva banda, guarda ben amagat.  
Ara, en Raül i la Melita s’hauran d’enfrontar a un 
futur incert i, alhora, hauran de lluitar amb  
els fantasmes del passat.

El krank
Isabel-Clara Simó

Després de la mort de la seva 
mare, en Ramon se’n va a viure 
a casa els avis. Però un cop allà, 
descobreix que s’hi amaga un 
misteri que el durà a un món 
desconegut per a ell, i del tot 
mitològic, una altra realitat que 
farà que canviï la manera de veure 
moltes coses. 

ISBN: 978-84-16661-70-1
Nre. de pàgines: 128
Temes i valors: Aventura, família, 
misteri

El llibre de l’hivern
Francesc Miralles

El Joel, un noi de Bellvitge  
de 16 anys, no pensa en altra  
cosa que a fugir de casa seva  
per voltar món. Arribat  
el moment, s’aturarà uns dies  
en un poble abandonat del Cadí, 
on un seguit de circumstàncies  
li faran cercar El llibre de l’hivern, 
una obra maleïda que pot dur 
la humanitat a una hibernació 
irreversible.

ISBN: 978-84-16661-35-0
Nre. de pàgines: 184 
Temes i valors: Aventura, misteri

Les noies de filferro
Jordi Sierra i Fabra

Jon Boix és un periodista que 
investiga la vida de diverses 
models que van viure al límit. 
Vol aclarir la desaparició d’una 
famosa top-model fa deu anys. 
Ens descobreix tots els ets i uts 
d’un univers anhelat i envejat, 
darrere del qual s’oculten 
persones, de vegades massa joves 
per a l'èxit.

ISBN: 978-84-16661-36-7
Nre. de pàgines: 256
Temes i valors: Desenvolupament 
personal, hàbits saludables, misteri, 
professions, responsabilitat, salut, salut 
mental

ISBN:  978-84-16661-56-5
Nre. de pàgines: 200
Temes i valors: Convivència, 
família

ISBN: 978-84-16661-79-4
Nre. de pàgines: 272
Temes i valors: Amistat, 
aventura, conflictes socials  
i polítics, convivència



Classics SÈRIE JUVENIL +14

57

Tirant lo Blanc
Joanot Martorell

La proposta que us oferim en aquest volum 
emfatitza la vigència de l’obra que, com veureu, és: 
«Excessiva i total, novel·la de novel·les que va fer 
dir a Cervantes que els cavallers hi eren humans, 
pel seu realisme, i alhora és capaç de les més 
absolutes exageracions desmesurades. Hiperbòlica 
i real, Tirant lo Blanc esquitxa amb les espurnes del 
desig i la concupiscència totes les dimensions de  
la vida».

Terra Baixa
Àngel Guimerà

Una lectura actual de Terra baixa ens permet  
anar més enllà del simbolisme modernista  
i centrar la mirada en el discurs de la sang,  
la passió i el mercadeig en una obra que és  
un peculiar conglomerat de tendències  
diverses que la dramatúrgia de Guimerà  
sap unificar. 

ISBN: 978-84-16661-85-5
Nre. de pàgines: 344
Temes i valors: Amor, 
aventura

ISBN: 978-84-16661-58-9
Nre. de pàgines: 88
Temes i valors: Amistat, 
amor, convivència, família

Llibre de les bèsties
Ramon Llull. Adaptación de Laura Borràs

El Lleó és elegit rei i Na Renard, una guineu molt astuta, vol prendre 
el poder maquinant tot un seguit d’intrigues. En aquesta faula 
Ramon Llull fa una crítica de la societat del final del segle xiii, on  
els protagonistes són els animals, que amb les seves lluites i les seves 
actituds representen i satiritzen el món dels humans.

Il∙lustrador: Fernando Vicente
ISBN: 978-84-9047-680-2
Nre. de pàgines: 88
Temes i valors: Conflictes socials i polítics, pau
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Et recorde, Amanda
Gemma Pasqual i Escrivà

Una visita inesperada desvelarà a Amanda el secret 
més ben guardat de sa mare i, per primera vegada, 
relacionarà el Xile de la seua família amb el Xile de 
la dictadura i dels desapareguts. A poc a poc, anirà 
descobrint una història paral·lela, la de sa tia,  
i el seu món canviarà per sempre.

L’últim vaixell
Gemma Pasqual i Escrivà

El dia 20 de novembre de 1975 Llibertat evoca 
la primavera de 1939, quan ella i la seua àvia es 
troben atrapades al port d’Alacant, cercant un exili 
honrós, amb el somni d’embarcar-se en un vaixell 
que les porte lluny de les represàlies feixistes. 
Però el vaixell no arriba mai i àvia i neta han 
d’emprendre un llarg camí.

Marina
Gemma Pasqual i Escrivà

Marina s’ha traslladat de la seua tranquil·la Oliva  
a la precipitació de la ciutat de València. Res és com 
es pensava, i la dura realitat s’ha obert als seus 
ulls. És testimoni d’un segrest, descobreix la cara 
amarga del feixisme, del racisme... Però també  
la cara dolça de l’amor...

Gemma Pasqual i Escrivà

La fàbrica
Gemma Pasqual i Escrivà

A Elionor no li agrada estudiar; només desitja 
complir setze anys per posar-se a treballar a la 
fàbrica. Però tots els seus plans s’enfonsen quan 
s’assabenta del tancament de la fàbrica. Els somnis 
s’esvaeixen com el fum de les seues xemeneies. Els 
seus i els de tot un poble que lluita contra aquest 
tancament.

ISBN: 978-84-16666-28-7
Nre. de pàgines: 144
Temes i valors: Convivència, 
valentia

ISBN: 978-84-16666-29-4
Nre. de pàgines: 224
Temes i valors: Conflictes 
socials i polítics, solidaritat  
i cooperació

ISBN: 978-84-16666-32-4
Nre. de pàgines: 160
Temes i valors: Conflictes 
socials i polítics, família, pau, 
solidaritat i cooperació

ISBN: 978-84-16666-99-7
Nre. de pàgines: 120
Temes i valors: Convivència, 
responsabilitat
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ISBN: 978-84-16666-55-3
Nre. de pàgines: 160
Temes i valors: Crítica 
social, família

ISBN: 978-84-16666-49-2
Nre. de pàgines: 112
Temes i valors: Amistat, 
desenvolupament personal, 
família

ISBN: 978-84-16666-37-9
Nre. de pàgines: 104
Temes i valors: Amor, crítica 
social, desenvolupament 
personal

ISBN: 978-84-16666-58-4
Nre. de pàgines: 144
Temes i valors: Amistat, 
amor, aventura, convivència

Cròniques distòpiques
Joan Carles Ventura

Any 2031. El planeta s’ha convertit en un 
inhabitable desert radioactiu, plagat de zombis 
mutants i d’abominables monstres transgènics, 
i només uns pocs humans han sobreviscut a 
l’hecatome. Entre els supervivents hi ha la família 
Martínez Martorell que, després de passar quasi 
dos anys confinats en un refugi atòmic, es veuran 
forçats a eixir del cau i descobriran que el món és 
ara un lloc molt distint del que coneixien i diferent 
del que esperaven…

Podem fer moltes coses
Manel Joan i Arinyó

Marc treballa, durant l’estiu, per a una empresa de 
seguretat que vigila els festivals musicals de més 
èxit de la Comunitat. Gràcies a la faena coneix el 
glamur de personatges famosos i les misèries de 
persones que fan negoci amb les drogues, però 
sobretot té temps de descobrir l’amor, segurament 
l’aventura més emocionant que ha viscut fins al 
moment. 

Deixar volar coloms
Lliris Picó

Rosella recorda la seua infantesa i joventut durant 
els anys 70 i 80 en un poble de l’interior d’Alacant. 
Les relacions entre els familiars, el veïnat i les 
amistats marquen la seua vida i les seues il·lusions. 
La protagonista somia en el futur, deixa volar 
coloms, però els esdeveniments fan que els coloms 
vagen tornant a poc a poc a casa. 

El temps d’Aila
Vicent Borràs

El virus de la incomprensió i la intolerància 
s’escampa un dia per l’institut i s’hi produeix una 
ruptura irreparable entre el grup de WhatsApp 
«Els de sempre». Però de sobte, aquest trencament, 
que per a Aila, la jove protagonista, suposa un 
tsunami vital, passa a un segon terme perquè una 
pandèmia s’ha instal·lat al centre de les nostres 
vides. Durant els mesos de confinament, Aila 
coneixerà les veritables amistats, alguns secrets 
familiars i també haurà d’aprendre a conviure amb 
les pors i les incerteses dels nous temps.
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Llibres amb perfum de sang
Silvestre Vilaplana

Un seguit de crims en sèrie arreu d’Europa i només 
hi ha una pista: l’aparició de llibres al costat dels 
morts. El detectiu Samuel Andras inicia la recerca 
d’un assassí invisible que utilitza com a marca i 
com a arma les pàgines dels llibres. La investigació 
el portarà a descobrir com pot resultar de perillosa 
la lectura de certes obres i quanta mort hi ha 
amagada en les línies aparentment innocents 
d’alguns llibres.

La por que no s’acaba mai
Dolors Garcia i Cornellà

Joel veu com, a poc a poc, alguns dels seus 
companys de classe comencen a amargar-li la vida. 
Atrapat en una por abismal, només pensa a fugir 
de les situacions compromeses i se sent incapaç de 
demanar ajuda a ningú.

ISBN: 978-84-16666-31-7
Nre. de pàgines: 136
Temes i valors: Convivència 

ISBN: 978-84-16666-33-1
Nre. de pàgines: 192
Temes i valors: Aventura, 
valentia, viatges

Els ulls del llac
Francesc Mompó

Carles és un xicot de setze anys (perdó, de dèsset) 
que pensa que ja és hora de descobrir els misteris 
del sexe, però la quotidianitat en què es mou no 
és la més propícia. L’arribada d’un nou i estrany 
personatge, Lluís, el Poeta, farà que la història 
s’endinse en un món on la màgia es barrejarà amb 
la rutina dels interessos d’una colla d’adolescents.

Mitges veritats
Josep Lluís Roig

Tona, una jove de quinze anys, es veu obligada a 
anar-se’n a Yaoundé, capital del Camerun, quan 
sa mare canvia de faena. Ha de deixar amigues i 
amics, fer-ne de nous, adaptar-se a un nou institut 
i sobretot a una manera de viure molt diferent 
de la que està acostumada. Entre les parets de 
l’ambaixada on viu se sent presonera, però de 
la mà de la seua companya de classe Thonga 
descobreix la selva i els perills que amaga. Aquest 
espai natural desperta el seu costat més solidari 
i reivindicatiu, encara que les coses no acabaran 
exactament com ella havia previst…

ISBN: 978-84-16666-09-6
Nre. de pàgines: 104
Temes i valors: Aventura, 
conflictes socials i polítics, 
convivència, solidaritat  
i cooperació

ISBN: 978-84-16666-30-0
Nre. de pàgines: 160
Temes i valors: Amistat
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Que dur que és ser guapo!
Manel Joan i Arinyó

Un jove pilot d’aviació evoca vivències d’infantesa i d’adolescència 
en ple vol transoceànic. Els records, que emergeixen en un moment 
de perill, van teixint amb fluïdesa un relat de superació personal en 
circumstàncies adverses. Els pares i els seus problemes conjugals, els 
primers amors, l’afany per ser un bon esportista i sobretot la passió 
per volar constitueixen una cursa d’obstacles que Joan, malgrat la 
seua timidesa, afrontarà amb moral de victòria... El desenllaç tan 
sorprenent del relat promet un futur obert i sense prejudicis.

ISBN: 978-84-16666-36-2
Nre. de pàgines: 160
Temes i valors: Amor, aventura, convivència 

Nit de divendres
Jordi Sierra i Fabra

Una altra nit de divendres buscant la llibertat. Una 
altra nit marcada per la ràbia que desencadenen 
l’alcohol i les drogues. Però aquesta nit no serà 
com altres. En fer-se de dia, les vides de cinc joves 
hauran canviat de forma radical…

ISBN: 978-84-16666-35-5
Nre. de pàgines: 176
Temes i valors: Convivència 

Alfabet de futur
Esperança Camps

Abril va a l’institut i gaudeix escrivint el seu 
diari. Li agraden les paraules i en fa llistes. El seu 
germanastre Andreu és periodista i ha de cobrir 
la notícia d’un crim: l’assassinat de l’empresari 
Manuel Sostres. Abril s’imagina ella mateixa 
resolent el cas, convertida en la inspectora que 
desitja ser amb totes les seues forces. Creus que  
ho aconseguirà?

ISBN: 978-84-16666-67-6
Nre. de pàgines: 160
Temes i valors: Aventura, 
valentia



Web

En la nova Zona docents 
del web descobriràs 
recursos per motivar a 
llegir, avaluar, investigar, 
crear i divertir-se.

• Guies de lectura dels llibres. 

• Destreses lectores.

•  Plans lectors: itineraris de 
lectura. 

•  Recursos diversos: vídeos, 
infografies, cartells, 
recomanacions de lectures…

•  Campanyes vinculades a temes 
d’actualitat.

El web de www.jollibre.com és un lloc per 
convertir la lectura en un acte divertit, 
enriquidor, reflexiu i sempre viu. L’aula pot 
ser un espai idoni per al canvi i per crear 
vincles, no només amb les companyes i els 
companys sinó també amb la lectura i, per 
tant, un espai per fer sorgir les bones idees. 

Anima’t, explora i activa l’aula. 
Entra a formar part de la nostra 
comunitat lectora! 

 



Volem convertir Jollibre en un espai comú on lectores i 
lectors, famílies, docents, llibreries i biblioteques formen 

un col·lectiu acollidor, nombrós, entusiasta i còmplice. 

Fomentem el contacte permanent amb els nostres lectors  
i mediadors a través de les xarxes socials.  

Llegeix, uneix, informa-te’n i comparteix. 

Xarxes socials 

ANIMA’T

A SEGUIR-NO

S

@Jollibre

Loqueleo España

@jollibre@jollibre

I recorda’t també del nostre canal YouTube! 



La literatura no pot donar l’esquena al 
present, de manera que ens sumem a 
l’actualitat amb campanyes específiques  
de temes que preocupen a les aules. 

Assetjament escolar 
«De monstres? Només en els contes!» reforça la idea que 
la literatura és una eina idònia per erradicar l’assetjament 
i que llegir enforteix. Per això oferim llibres i una gran 
diversitat de recursos que ajuden a: 

• Identificar escenes d’assetjament i violència.

• Fer aflorar les diferents emocions. 

•  Proveir de recursos variats per reflexionar,  
debatre, experimentar, expressar…

De monstres? 
Només en els  

contes!



Coeducació 
«Elles tenen veu» és, des de fa anys, la nostra 
contribució per donar un altaveu a la paraula 
de les dones. Personatges femenins, autores, 
il·lustradores i lectores tenen un paper 
protagonista en la literatura i Jollibre ho vol 
destacar. Per aquest motiu posem en relleu  
la figura femenina en l’àmbit literari.  

Sostenibilitat 
El desenvolupament sostenible es vincula a 
àmbits cada vegada més amplis, incloent-hi  
la literatura. Llavors sorgeix «Ecolectors.  
El canvi creix en els llibres».

Fem servir matèries primeres reciclables  
en la fabricació dels nostres llibres i, a més, 
publiquem llibres compromesos amb la 
sostenibilitat i fomentem el diàleg constructiu. 
Reivindiquem la lectura com a motor del canvi. 

Elles tenen veu

Ecolectors
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El cercle de Miró vol ser esquelet

El quadrat de Mondrian vol ser ciclop

El secret de l'Òscar

El triangle de Malèvitx vol ser superheroïna

En Bernat, el gat afamat

La taca de Paul Klee vol ser pirata

Pere i el Llop

La rosa de Sant Jordi

Marsupial, no siguis animal!
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El secret d’Òscar 

Pere i el Llop 
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Aristòtil, el millor gat per a una bruixa

El cavallet de fusta

El molinet màgic 

Els mitjons de l’ogre

La Castanyera i en Patufet salven els contes

La Palma, una bruixa escabellada

Les formigues s’han refredat

Operació Àfrica

Perill al bosc

Rebaves!

Un dia entre les algues

Una abraçada amb olor de xocolata
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Aristòtil, el millor gat per a una bruixa 

Bruixots per un dia 

Els calcetins de l’ogre

Hi ha un pèl a la sopa!

Les formigues s’han constipat

Misteriosa desaparició a la marjal

Operació Àfrica

Palma, una bruixa escabellada 
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Contes enigmístics

El codi secret

El lloc més bonic del món

El palau de la ment

El timbaler del Bruc 

Els primers éssers humans

Fantasmes 

L’extraordiari Fèlix Feliç

La bruixeta Encantada  
i l’escombra Primmirada

La Girafa, el Pelicà i jo

La gran explosió

La Rita fredolica

La terra s’escalfa

Les aventures de la Hilda

Les fades són calbes

Les princeses insólites

Maleït patufet

Mixatxibutxi

Relats ams banda sonora

Sis contes revoltats

Tocar el cel amb els dits

Una cangur excepcional
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Aventura pirata a la biblioteca

Bestioles fastigoses. El Cocodril Enorme

Fantasmàtic

Imagilàndia 

Joan Llop, detectiu interactiu

L’anell de la Bruixa dels Ullots

L’ou sorpresa

La Girafa, el Pelicà i jo

Les fades són calbes

Quatre soques fan un pont

Un crac de xiqueta!
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Acqua alta

Aventures d’anar i tornar

Bestiàrium

Contes numèrics una mica hisèrics

Cor d’aram

Dark i els Pirates del Llac

El Dit Màgic

El drac Turfú a Vilabertran

El fantasma del professor de matemàtiques

El petit vampir

Els pingüins del 44

Els prínceps desorientats

Encara en queden

Ferotge. El retorn

Heu vist passar en Puça amb bicicleta?

L’amic de paper

L’arpa de les mil cordes

L’estiu de les llums misterioses

La mòmia del Magnífic Manetti

Molts contes per jugar

Segrestats d’incògnit

Tots sis

Versos perversos

Vivim en una crisi. Bufa, quins embolics, avi Mateu!
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Cita amb la por

El bagul de les disfresses

El Dit Màgic

El somriure de Fàtima

El vampiret 

Esborratí, esborratot

La nina amaziga. La història de la veritable Ventafocs

La rosa de paper. Homenatge a Vicent Andrés Estellés

Marbo, Castells & Associats

Segrestats d’incògnit

Temps de llegendes

Una caravana màgica
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Aventures d’anar i tornar

Bestiàrium

Contes numèrics una mica hisèrics

Cor d’aram

Dark i els Pirates del Llac

El Dit Màgic

El drac Turfú a Vilabertran

El fantasma del professor de matemàtiques

El petit vampir

Els pingüins del 44

Els prínceps desorientats

Encara en queden

Ferotge. El retorn

Heu vist passar en Puça amb bicicleta?

L’amic de paper

L’arpa de les mil cordes

L’estiu de les llums misterioses

La mòmia del Magnífic Manetti

Molts contes per jugar

Segrestats d’incògnit

Tots sis

Versos perversos

Vivim en una crisi. Bufa, quins embolics, avi Mateu!
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Cita amb la por

El bagul de les disfresses

El Dit Màgic

El somriure de Fàtima

El vampiret 

Esborratí, esborratot

La nina amaziga. La història de la veritable Ventafocs

La rosa de paper. Homenatge a Vicent Andrés Estellés

Marbo, Castells & Associats

Segrestats d’incògnit

Temps de llegendes

Una caravana màgica
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Ai significa «amor»

Amics de les estrelles

Desafiament a l’emperador. Cròniques de la Champions Interplanetària 2

Doctor, el nostre fill llegeix. És greu?

Disset Robinsons

El collar blau de Sidi Ifni

El fantasma de Sir Lawrence

El nen que vivia als estels

El senyor del Zero

Frankenstein

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

L’Albert i l’enigma de l’ou daurat

L’estàtua sense rostre

L’estranya desaparició de la Laura

L’illa del carrer dels Ocells

L’illa del tresor

L’últim partit. Cròniques de la Champions Interplanetària 3

L’últim refugi

La música perduda

Ningú no és perfecte

Operació Kyoto

Sense filtres

Tom Sawyer 

Tut i Carter

Un correu molt especial

Un pingüí damunt del televisor

Una oportunitat per al Nívan. Cròniques de la Champions Interplanetària
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Ai significa «amor» 

El retorn dels llops marins

El tresor de Barba-rossa

En quin planeta vius?

Frankenstein

Gerber i Madhubala

Konrad o el xiquet que va eixir d’una llauna de conserves

L’illa del tresor

La màgia del temps

La vall dels misteris

La volta al món en 80 dies

Sango Tani (la vall de Corall)

Un món per guanyar

Un treball perillós

Un tresor dins d’un calaix 

Una setmana tirant de rock
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Ai significa «amor»

Amics de les estrelles

Desafiament a l’emperador. Cròniques de la Champions Interplanetària 2

Doctor, el nostre fill llegeix. És greu?

Disset Robinsons

El collar blau de Sidi Ifni

El fantasma de Sir Lawrence

El nen que vivia als estels

El senyor del Zero

Frankenstein

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

L’Albert i l’enigma de l’ou daurat

L’estàtua sense rostre

L’estranya desaparició de la Laura

L’illa del carrer dels Ocells

L’illa del tresor

L’últim partit. Cròniques de la Champions Interplanetària 3

L’últim refugi

La música perduda

Ningú no és perfecte

Operació Kyoto

Sense filtres

Tom Sawyer 

Tut i Carter

Un correu molt especial

Un pingüí damunt del televisor

Una oportunitat per al Nívan. Cròniques de la Champions Interplanetària
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Ai significa «amor» 

El retorn dels llops marins

El tresor de Barba-rossa

En quin planeta vius?

Frankenstein

Gerber i Madhubala

Konrad o el xiquet que va eixir d’una llauna de conserves

L’illa del tresor

La màgia del temps

La vall dels misteris

La volta al món en 80 dies

Sango Tani (la vall de Corall)

Un món per guanyar

Un treball perillós

Un tresor dins d’un calaix 

Una setmana tirant de rock
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Amb ulls de guácharo

Barcelona escape room

El Krank

El llibre de l’hivern

El món fosc. Talps

Els crims de la taula periòdica

Els savis de l’Acadèmia dels Desconfiants  

Ens veiem demà

L’amor és massa complicat

L’herència congelada

La història interminable

Les noies de filferro

Llibre de les bèsties

Momo

Nocturn a quatre mans

Terra baixa

Tirant lo Blanc

Tòquio al cor

Una bala per el record

Val més anar sol

Vampira. Ser o no ser, aquest és el dilema
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