
Títol: Mi otro abuelito 

Autor/a: Barth, Rolf 

Publicació:  Santa Marta de Tormes. Lóguez, [2019] 

Signatura: I* Bar 

Sinopsi: L’avi de la Nele és el seu millor amic, sempre té temps  per a ella i la cuida si és 

necessari. Passa el temps i l’avi perd la memoria. No es pot fer res per ajudar-lo?  La Nele 

pensa que sí. Ella vol aprendre a fer el nus de la corbata i a afeirtar-lo. A partir d’ara serà ella 

qui cuidarà l’avi. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

Títol: Au, torna a casa! 

Autor/a: John, Jory 

Publicació: Algemesí : Andana, cop. 2019 

Signatura: I* Joh 

Sinopsi: L’Ànec vol fer coses amb l’Ós. Però l’Ós se n’ha anat a pescar tota 

una setmana. Què farà l’Ànec mentre l’ós no hi és? Com sobreviurà sense el seu millor amic? 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

Títol: La Gran festa de les olors 

Autor/a: Mena, Pato 

Publicació:  Madrid.  NubeOcho, 2019 

Signatura: I* Men 

Sinopsi: Què és la festa de les olors? Descobreix-ho amb el talp Meravella 

i tots els seus convidats! Però... I si una perillosa mostela es colés a la 

festa? 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

Títol: Però, per què no avancen? 

Autor/a: Ohmura, Tomoko 

http://aladi.diba.cat/record=b1921598~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1918862~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1916955~S46*cat


Publicació: Sant Joan Despí : Corimbo, 2019 

Signatura: I* Ohm 

Sinopsi: Hi ha un enorme embús a la carretera Des d'un petit tricicle fins a una grua, estan 

embotellats. La cua és tan llarga que no es veu el final. Alguns s'impacienten, uns altres 

grunyen de l'empipament. Els més intel·ligents aprofiten la parada per a trobar un bon llibre 

en el bibliobus o per a menjar una crep. L'exèrcit, la policia, els bombers, les ambulàncies estan 

mobilitzats. Fins i tot a la televisió està emetent en directe. Però, Per què no avancen? Una 

sorpresa enorme espera al final de la cua. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

Títol: Al país de l'olivera 

Autor/a: Sarrià, Xavi 

Publicació: València : Sembra Llibres, novembre de 2018 

Signatura: I* Sar 

Sinopsi: Homentage al país íntim de la infantesa farcit de bicicletes, somnis, canyars, il·lusions, 

cases blanques, rialles o arracades de cireres. Un llibre que ens permet sembrar paraules, 

sentiments i paisatges de la nostra terra. Un mosaic de versos i dibuixos que ens parlen 

d’estimar i cuidar el lloc d’on venim. El lligam que mai no es trenca. L’amor que mai no es perd. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

http://aladi.diba.cat/record=b1918054~S46*cat
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