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Títol: Vali la valenta 

Autor/a: Ramon Grau (Il·lustrat per Juliustrador) 

Editorial: El Cep i la Nansa, 2018 

Signatura: I** Gra 

Sinopsi: Forma par de la campanya #paralosvalientes de l’Hospital Sant Joan de Déu. Sinopsi: La 

gosseta Vali la van llançar al mar el dia que va néixer, però va sobreviure i des de llavors només 

pensa a tornar a casa. Pel camí es troba amb nous amics i pateix moltes aventures i, tot i ser petita i feble, demostra 

molt de coratge; per això se la coneix com a Vali la Valenta. La Vali descobrirà la cara menys agradable dels humans i 

lluitarà perquè els valors que ens fan persones sempre prevalguin.El projecte #paralosvalientes de l’Hospital Sant 

Joan de Déu Barcelona té com a objectiu construir el centre més gran d’Europa i un dels més importants del món: el 

SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, que disposarà de les infraestructures, les eines i el valor de grans 

professionals per tractar i investigar el càncer infantil. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

 

Títol: El camí de Marwan 

Autor/a:  Patricia de Arias (Il·lustrat per Laura Borràs) 

Editorial: El Cep i la Nansa, 2017 

Signatura: I** Ari 

Sinopsi: Aquest àlbum il·lustrat narra la vida de Marwan, un nen que, juntament amb altres milions d’éssers humans, 

recorre mars i deserts, fugint de la guerra i la fam, en busca d’un altres lloc. Un pas i un altres pas, una frontera, la 

veu de la mare, i així camina Marwan, portant el lector de la ma, rumb a la llibertat. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1893994~S46*cat
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Títol: Hansel i Gretel 

Autor/a: Jacob i Wilhelm Grimm (Il·lustrat per Lorenzo Mattotti) 

Editorial: Libros del Zorro Rojo, 2010 

Signatura: I** Gri 

Sinopsi: El prestigiós artista italià Lorenzo Mattotti interpreta, amb jocs de llums i ombres, un 
dels contes més populars dels germans Grimm. La història de Hansel i Gretel és narrada de forma original i nova, a 
través de traços foscos que conviden al suggeriment i la intuïció. Il·lustrat en blanc i negre, Mattotti accentua el 
tràgic sentit de la història, però la dota, al mateix temps, d'una força i expressivitat úniques. En 2007, el 
Metropolitan Opera House of Nova York i la revista New Yorker´s, li van proposar a Mattotti, al costat d'altres grans 
artistes internacionals, participar d'un ambiciós projecte: recrear de forma plàstica el conte de Hansel i Gretel. Per a 
lectors i lectores de 9 a 99 anys. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

 

Títol: Con todo mi corazón 

Autor/a: Yolanda Montero Martínez 

Editorial: Ediciones Carena, 2018 

Signatura: I** Mon 

Sinopsi: Elisa és una nena de set anys que viu amb els seus pares, Nora, professora de música, i Javi, dibuixant. A 

Elisa li agrada molt escoltar a la seva mare tocar el piano mentre fa dibuixos amb el material del seu pare, quan li ho 

deixa clar. Un dia el seu pare arribar a casa amb una notícia que portarà a Elisa a conèixer llocs en els quals no havia 

estat abans, una peixera i una planta. La seva passió pel dibuix i el seu amor incondicional ajudaran la seva mare a 

travessar una difícil etapa. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 
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