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Títol: Els Bacon Brothers: retorn a Amèrica 

Autor/a: Cali, Davide 

Publicació: Barcelona : Astronave, 2018 

Signatura: I** Cal 

Sinopsi: Vint anys després d'arribar a l'èxit, els membres del mític 

grup Els Bacon Brothers viuen vides tranquil·les, cadascun pel seu 

costat... Fins que un dels seus antics videos es fa viral a internet. 

Wolf, el seu agent, decideix tornar a reunir el grup i posar rumb cap 

als Estats Units, on faran un gira inoblidable. 

  

 

 

Títol: Una Tripulació molt especial 

Autor/a: Galve, Pilar 

Publicació: [Vilanova i la Geltrú] : El Cep i la Nansa, 2018 

Signatura: I** Gal 

Sinopsi: Un conte tendre i divertit sobre les malalties 

inflamatòries intestinals. 
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Títol: Un Llarg viatge 

Autor/a: Hernández Chambers, Daniel 

Publicació: Barcelona : Kalandraka, 2018 

Signatura: I** Her 

Sinopsi: Una oca i la seva cria emprenen el trajecte migratori 

cap a les terres càlides del sud, mentre que una família que 

habita en un territori 

en guerra emprèn la fugida cap al nord. El relat d’ambdues 

aventures coincideix en plasmar el temor dels joves viatgers enfront del desafiament, les 

inclemències meteorològiques que frenen el seu vol i els seus passos, la trobada amb 

altres grups a les respectives rutes de trànsit, l’escassetat d’aliments, els depredadors i 

les màfies, el descoratjament que brolla pel cansament en contraposició a la confiança i 

l’esperança 

que els adults intenten infondre. I per fi, repte més gran: travessar el mar, el punt on 

ambdues trajectòries es creuen, amb un destí diferent. 

 

  

Títol: Tinc un paper 

Autor/a: Parrot, Marc 

Publicació: Barcelona : Flamboyant, 2018 

Signatura: I** Par 

Sinopsi: Un petit homenatge al treball en equip i a totes aquelles 

feines que no es veuen però que són vitals perquè tot funcioni. 

Per concretar-ho, els autors agafen com a punt de partida la 

producció d’una obra de teatre i els rols que es necessiten per 

dur-la a terme. 
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Títol: Naszka 

Autor/a: Rodríguez, Mónica 

Publicació: Lleida : Pagès, 2018 

Signatura: I** Rod 

Sinopsi: La Karina viu a prop dels boscos siberians amb els seus 

pares i els seus dos germans, en Kiryl i l’Alina. La seva millor 

amiga és una gossa vella que anomenen Naszka. La Naszka i la 

Karina viuran unes aventures inoblidables als boscos de Sibèria, 

mostra de la lleialtat i l’amor que senten l’una per l’altra. 

 

 

  

Títol: Papá monstruo 

Autor/a: Zafrilla, Marta 

Publicació: Badajoz : Abecedario, 2015 

Signatura: I** Zaf 

Sinopsi: Monstruo Azul no és un monstre qualsevol.  No pot 

evitar ser bo i afectuós. Amb el seu fill emprendran una 

autèntica revolució a Villamonstruosa: O es que els monstres 

han de ser obligatòriament esquerps i malhumorats? 

 

 


