
NOVETATS OCTUBRE I NOVEMBRE 2018 

Títol: Contes per ser lliures. 11 relats pels drets civils 

Autor/a: Marc Guirau, Pilarin Bayés, Ignasi Blanch, ... 

Editorial: Associació Catalana pels Drets Civils, 2018 

Signatura: I** Con 

Sinopsi: 

L’Associació Catalana pels Drets Civils ha reunit 11 autors i 11 il·lustradors que 

reflexionen sobre els drets civils, aquells que regeixen les bases de la nostra convivència i democràcia. Un 

recull de contes i il·lustracions que ens conviden a gaudir del món personal d’aquest ric i variat aplec 

d’artistes catalans. Contes plens d’humor, fantasia, música, colors i esperança creats per a petits i grans 

lectors. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

 

Títol: Art amb pastís 

Autor/a: Thé Tjong-Khing 

Editorial: Mediterrània, cop. 2018 

Signatura: I** The 

Sinopsi: 

Algú ha pispat la pintura de la senyora Gos. Per això els animals comencen a investigar. de seguida descobriran 

les obres d'art més importants de la història. Atraparan el lladre? Per què la mare Conill s'ha enfadat amb la 

senyora Porc? I per què el senyor Porc persegueix la mare Conill? I tu, aconseguiràs trobar en aquest llibre les 

obres de Van Gogh, Mondrian, Picasso, Dalí i molts altres genis de la pintura? 

Un gran àlbum que combina humor i art, il·lustrat pel prestigiós Thé Tjong-Khing, un dels il·lustradors més 

coneguts i estimats a Holanda. 

Clica aquí per veure els exemplars disponibles. 

 

 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1902158~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1893915~S46*cat


Títol: El sorprenent món d'en Bernat 

Autor/a: César Bona i Òscar Julve 

Editorial: Beascoa, 2018 

Signatura: I** Bon 

Sinopsi: 

El nou llibre del César Bona per al públic infantil. Un conte atemporal sobre la 

riquesa de ser nen i d'entendre a l'altre. Un llibre enginyós i divertit que promou el 

pensament creatiu. 

Aquesta és la història d'en Bernat Bonucci, un nen amb un cor molt gran i unes idees ben particulars del món 

que l'envolta. 

Un conte atemporal sobre la riquesa de ser nen i d'entendre i escoltar els altres. Un llibre enginyós i divertit 

que promou el pensament creatiu i ens convida a veure la màgia de les coses petites. 

Clica aquí per veure els exemplars disponibles. 

 

Títol: El meu vaixell 

Autor/a: Roberto Innocenti 

Editorial: Kalandraka, 2018 

Signatura: I** Inn 

Sinopsi: 

Una gran tempesta i un naufragi marquen l'inici de “El meu vaixell”, 

la història fictícia d'un lleial capità i el seu estimat navili mercant, Clementine, que durant gairebé mig segle -

des de la seva construcció a principis de la dècada de 1930 fins al seu destí al llit marí- va recórrer els ports 

del món sencer. 

Clica aquí per veure els exemplars disponibles. 

 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1889042~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1894649~S46*cat


Títol: Sóc la Jazz 

Autor/a: Jessica Herthel i Jazz Jennings 

Editorial: Bellaterra, 2015 

Signatura: I** Her 

Sinopsi: 

La Jazz va saber de sempre que era diferent de les altres nenes i dels altres nens de la seva edat. Des de ben 

jove, va ser conscient d’un fort sentiment, de ser una nena, i va lluitar perquè el seu entorn la reconegués i 

l’acceptés. 

Des dels dos anys, la Jazz sabia que era una nena, tot i que, en néixer, la van considerar un nen. Li encantava 

el color rosa, disfressar-se de sirena i no estava còmoda portant roba de nen. Això sumia la seva família en la 

confusió, fins que van entendre que la Jazz era trans i van decidir donar-li suport. 

La història de la Jazz és una experiència real. En aquest conte, ella narra les seves vivències d’una manera 

molt accessible, i s’adreça especialment als qui els agraden els contes, a les famílies i al professorat. 

Clica aquí per veure els exemplars disponibles. 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1808775~S46*cat

