
Comentari bibliogràfic: el Senyor 
Pelut viu sol i tranquil a casa seva, 
però de tant en tant succeeixen co-
ses imprevistes... Un conte minima-
lista i divertit capaç de construir, 
amb poques paraules, un traç de-
senfadat i una paleta de colors pre-
cisa, un personatge, una incògnita i 
una sorpresa final. El petit país del 
Senyor Pelut ha estat guanyador del 
III Concurs de Conte Infantil Il·lus-
trat Modest Prats i publicat per l’As-
sociació Fira del Conte de Medinyà.

Comentari bibliogràfic: una vegada 
més Gilbert Legrand ens presenta un 
llibre que recull un munt de trans-
formacions amb fotografies que són 
petites obres d’art. Són objectes que 
podem trobar a qualsevol casa, en el 
nostre dia a dia, i que de manera incre-
ïble passen a ser una cosa totalment 
diferent. Així doncs, dues claus es con-
verteixen en dos gossos, les petxines 
poden ser barrets molt elegants, o una 
bombeta passa a ser un vestit de núvia. 
El llibre que us presentem és una bar-
reja de màgia, enginy i diversió i, so-
bretot, un catàleg de sorpreses. Sens 
dubte és ideal per als més petits, però 
de ben segur en gaudirà tota la família.

Comentari bibliogràfic: Lisa Papp 
presenta una història deliciosa, un 
relat tendre tant en el text com en 
les dolces imatges que l’acompa-
nyen. La protagonista d’aquesta his-
tòria és la Martina, una nena a qui 
no li agrada gens llegir fins al dia en 
què coneix la Bonnie, la gossa de la 
biblioteca, i s’adona que llegir en veu 
alta no és tan terrible. Aquest conte 
ens vol transmetre un missatge molt 
important: no tinguis por d’equivo-
car-te, continua intentant-ho, cerca 
qui millor pugui escoltar-te.

Comentari bibliogràfic: Jàson i els 
argonautes és un dels mites més 
coneguts de l’antiga Grècia... Però 
vosaltres el sabeu? Aquest conte 
explica la història d’aquests homes 
carregats de força i determinació que 
hauran de recórrer un llarg camí, ple 
de perills i monstres, per aconseguir 
el preuat velló d’or. Però la idea que 
es repeteix durant tot el text és que no 
ho aconseguiran, i aquest serà l’obs-
tacle més gran i el més difícil de gua-
nyar per a aquests grans guerrers... 
Feu com ells i no defalliu, i així veureu 
com el final és la descoberta d’una 
gran història, on a més a més troba-
reu unes il·lustracions que conjuguen 
perfectament l’antiguitat del mite i la 
modernitat d’aquest conte!

Comentari bibliogràfic:  a en Guillem no 
li agradava llegir, però el desconcert que 
li provoca llegir La Tribu dels Zippoli el 
converteix en un gran lector. Aquest llibre 
misteriós amaga una sorpresa que capti-
varà lectors i no lectors: explica una aven-
tura diferent segons qui el llegeix. Aquest 
és el plantejament de David Nel·lo, premi-
at el 2017 amb el Premi Prudenci Bertra-
na i amb diversos premis més de literatura 
infantil i juvenil. La intriga de saber com 
acaben les diferents aventures que es 
plantegen empeny a acabar de llegir fins a 
la darrera pàgina. La narració està acom-
panyada de les il·lustracions en blanc i 
negre, tipus collage, de Pere Ginard, il·lus-
trador i cineasta, guanyador de més d’un 
premi d’il·lustració infantil i juvenil.

Comentari bibliogràfic: Sweet Sixteen 
ens explica una història basada en 
fets reals que ens situa a Arkansas 
durant els anys 50, quan un petit grup 
de nois i noies de color comencen a 
estudiar en una escola reservada úni-
cament als alumnes blancs. La Molly 
i la Grace són les veus narratives con-
traposades que ens acosten a aquest 
moment històric convuls, d’alta ten-
sió, i ho fan d’una manera molt cine-
matogràfica i propera al lector, fins al 
punt que aconsegueixen que el lector 
empatitzi amb totes dues. Una no-
vel·la que tracta amb molta destresa 
temes com el racisme, l’assetjament 
escolar, les desigualtats socials, tan 
vigents encara avui dia.

Comentari bibliogràfic: la Sari de-
cideix fugir de l’avorriment de casa 
i anar a la platja. Allà hi troba el 
Blau que està construint un vaixell 
per anar a la terra-on-mai-ningú-
s’avorreix, la Sari no dubta ni un mo-
ment en acompanyar-lo. Junts pas-
saran per mil aventures fins arribar 
al seu destí. Vols saber com s’arriba 
a la terra-on-mai-ningú-s’avorreix? 
Ben segur que la Sari i el Blau ens 
ho expliquen.

Comentari bibliogràfic: llibre de cartró 
de la col·lecció “Les estacions” que conté 
quatre títols dedicats cadascun a una es-
tació de l’any. Si els veiem alhora i com-
parem cada pàgina dels quatre llibres, 
podem observar els detalls dels dibuixos i 
adonar-nos com un mateix escenari varia 
depenent de l’època de l’any en què ens 
trobem. Aquest recorregut el farem a tra-
vés dels mateixos personatges, en Nin l’es-
quirol, en Pelut, l’os bru i en Punxa, l’eriçó. 
Cal destacar la qualitat dels dibuixos d’Al-
bert Asensio, magnífiques il·lustracions 
en què l’autor combina el traç del llapis 
amb pinzellades de color. Tot plegat fa que 
aquesta col·lecció esdevingui una petita 
joia per als més menuts de la casa, amb la 
qual podran jugar i alhora aprendre.

Comentari bibliogràfic: en aquesta his-
tòria els protagonistes són un llop i una 
nena amb un abric vermell. Potser us 
sona? Segur que sí, però aquesta és una 
versió molt més dolça i simpàtica que 
l’original. Ingrid Chabbert ens presenta 
un llop que no té cap ganes de menjar-se 
ningú, el que li agrada és observar les pa-
pallones i fer migdiades al sol. De fet, és 
un llop que se sent molt sol perquè li fan 
por els humans i sempre els defuig. Un 
bon dia, però, apareixerà una nena amb 
ganes de ser la seva amiga, i pensa que 
una bona manera d’aconseguir-ho és 
regalar-li un llibre de contes. Les il·lus-
tracions senzilles, amb pocs colors, i molt 
expressives, combinen a la perfecció amb 
aquesta història afectuosa, amb dos pro-
tagonistes que sens dubte es fan estimar.

Comentari bibliogràfic: us volem con-
vidar al sopar més terrorífic del món 
mundial... Esteu preparats? Aquest 
vespre al restaurant amb tres estrelles 
negres, l’Espàrrec Pudent, se celebra 
un gran sopar de gala. Els monstres 
més malvats d’arreu es troben com 
cada any per gaudir de les receptes 
més fastigoses de l’alta cuina elabora-
des pel gran xef Jean-Col Trinxat. Quins 
plats tastaran? Aneu aixecant solapes i 
descobriu les especialitats del gran xef 
com ara “Colls de princesa amb corona 
fúnebre de romaní”, “Escudella i carn 
d’olla amb aromes de sofre”, “Trufes de 
caca de gat”... I, sobretot, sobretot, no 
us perdeu la gran sorpresa del final del 
sopar... Segurament us deixarà glaçats!

Comentari bibliogràfic: en Zuza i en 
Dico són amics inseparables i als 
dos els encanta jugar a futbol, els 
agrada tant que decideixen muntar 
un equip per participar al campi-
onat de la seva ciutat. S’ho passen 
molt bé jugant plegats i gaudint del 
món del futbol tot i que ja s’adonen 
que l’important no és competir, sinó 
compartir. Aquesta no és una histò-
ria només de futbol, sinó que també 
ho és sobre l’amistat, la família i el 
primer amor.

Comentari bibliogràfic: cinc estudiants 
castigats després de classe: l’esportista 
estimat per tots, l’estudiant brillant, el 
delinqüent juvenil, l’animadora i l’espieta 
que sap els secrets de tothom i els es-
bomba al seu blog, i que durant el càstig 
mor enverinat. Els altres quatre es con-
verteixen en sospitosos. Tots tenen mo-
tius, els seus secrets més ocults estan 
a punt de ser revelats. Ara són al punt 
de mira de la policia, els seus companys 
sospiten d’ells i tot el que volien ocultar 
per por, vergonya o penediment, està a 
punt de fer-se públic. Lectura addictiva 
plena d’intriga, misteri, mentides i inten-
cions ocultes, en un institut on tots tenen 
bons motius per matar i ningú no és el 
que sembla. Ben escrita, bon argument 
i molts girs que mantenen l’atenció i 
l’emoció fins al final. 100% recomanable!

Comentari bibliogràfic: busca on 
són els animals que s’amaguen 
darrere unes solapes de feltre. Així 
els animals de granja: la gallina, la 
vaca, etc., són presentats als més 
menuts a través de l’efecte sor-
presa. Amb uns dibuixos alegres i 
de colors vius d’aquesta reconegu-
da il·lustradora nòrdica, els nens 
descobreixen els animals i el seu 
entorn. I tu, on ets? és la pregunta 
final que inclou una altra sorpresa, 
on els més petits agafen protago-
nisme. Editat en cartoné, es tracta 
d’un conte interactiu, on la vista i el 
tacte hi són presents. Un conte per 
fer nous descobriments.

Comentari bibliogràfic: aquest abe-
cedari és un joc visual per descobrir 
les lletres que ens envolten. Pots 
anar a la Lluna amb una A, mosse-
gar amb la W, somriure amb una U, 
banyar-te en una D, anar a l’hospi-
tal per una S, navegar amb una L... 
Un primer abecedari per descobrir 
i aprendre a reconèixer de manera 
lúdica les lletres que s’amaguen a 
les il·lustracions i al nostre voltant. 
Inspira’t amb aquest llibre i crea el 
teu propi abecedari amagat! Amb 
papers de colors, un llapis i molta 
imaginació, veuràs com les lletres 
poden ocultar-se i sorprendre’t d’in-
finites maneres. Descobreix-les!

Comentari bibliogràfic: una histò-
ria d’amor entre dos petits éssers, 
un viu a la pàgina de la dreta i l’altre 
a la pàgina de l’esquerra del llibre. 
Però viuen el seu enamorament en 
la distància ja que el separa un gran 
problema. Tu, amic lector, el pots 
resoldre si llegeixes el llibre fins a 
la darrera pàgina. Té unes il·lustra-
cions molt divertides i un text curt i 
amb lletra de pal. És un bon llibre 
per llegir plegats pares i nens abans 
d’anar a dormir.

Comentari bibliogràfic: Lata de sal és 
una editorial que té únicament dues col-
leccions: gats i vintage. Dins la col·lecció 
de gats trobem diversitat d’autors i estils, 
sempre amb l’estimat felí com a prota-
gonista. El gatet de la nit és una història 
tendra, bonica per ser explicada oralment 
i preciosa per acompanyar amb les il·lus-
tracions càlides i hiperrealistes de Sonja 
Danowski. L’autora alemanya, recone-
guda i premiada internacionalment, ens 
obre una finestra a la quotidianitat de la 
infància i ens ofereix un relat en el qual 
la solidaritat i el fet de desprendre’s d’ob-
jectes valuosos per al nen comporten un 
aprenentatge que també donarà els seus 
fruits. Si us agraden els contes de ritme 
lent, aquells en els que ens podem aturar 
a cada pàgina per observar tots els de-
talls, és un llibre per a vosaltres.

Comentari bibliogràfic: un bosc, 
una nena i una bèstia... o eren dues 
bèsties? Tot depèn de qui expliqui 
la història. Un fantàstic conte amb 
dues versions segons si explica la 
història la nena o la bestiola. També 
les il·lustracions són ben divertides i 
ajuden a veure com pot ser de dife-
rent una mateixa història!

Comentari bibliogràfic: l’Agni és un 
nen de 10 anys que viu a Bombai i es 
veu obligat a treballar perquè la seva 
família és molt pobra. Però com tots 
els nens del món, té somnis i il·lusions 
i per sobre de tot desitja canviar el seu 
destí i el de la gent que més estima. 
Dora Sales ens explica la història amb 
tendresa i ens acosta a la realitat índia 
caracteritzada per la pobresa i el tre-
ball infantil, però no ho fa d’una mane-
ra trista ni dramàtica, sinó que la vida 
de l’Agni està marcada per l’optimisme 
i l’esperança, per l’amistat i la solidari-
tat. Menció especial també a les àgils 
i cromàtiques aquarel·les d’Enrique 
Flores, que aconsegueixen endin-
sar-nos en el lluminós món de l’Agni.
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Comentari bibliogràfic:  la Sofia viu 
a la ciutat i passa les vacances a 
casa els avis, al camp. Al seu hort 
magnífic, la nena aprèn tot el que 
cal saber per ser una bona jardine-
ra. Les il·lustracions inspirades per 
un gran amor a la natura estan ple-
nes de detalls i d’una gran riquesa 
de coneixements que ja es regala a 
les guardes. El text combina el re-
lat de la vida de la Sofia al camp, en 
forma de diàleg, amb informació ci-
entífica als marges. Gerda Muller ha 
escrit i il·lustrat un llibre bonic, útil 
i rigorós (revisat per dos experts bo-
tànics) que és una petita meravella. 

Comentari bibliogràfic: una guineu 
que no aconsegueix espantar ningú 
no té altre remei que menjar naps tot 
el dia. A la granja, fins i tot les ga-
llines se’n mofen, però el temut llop 
li proposa robar uns ous per des-
prés menjar-se les cries. De mica en 
mica, entre sacrificis i descobertes, 
la criança dels pollets farà néixer el 
sentiment de maternitat-paternitat a 
la guineu, i el salvatgisme entre els 
pollets. Una història molt divertida 
sobre l’amor filial amb dibuixos lleu-
gers i altament expressius.

Comentari bibliogràfic: aquest àl-
bum il·lustrat ens convida, a cada 
pàgina, a un joc de sorpreses per 
anar descobrint les històries perso-
nals que ens expliquen en Pío, la Pía 
i en Pí, tres ocells que comparteixen 
una mateixa realitat, una gàbia, però 
també un mateix anhel, la llibertat. 
Si vols saber com van acabar en una 
gàbia, hauràs de llegir aquest llibre i 
quan ho descobreixis, segur que vol-
dràs obrir aquesta gàbia i totes les 
gàbies del món.

Comentari bibliogràfic: aquest àl-
bum il·lustrat és un clàssic japonès 
de l’any 1974 reeditat per Lata de Sal 
dins la col·lecció Vintage. En Rato-
linet, el protagonista d’aquesta his-
tòria, està molt cofoi amb l’armilla 
que li ha fet la seva mare, però com 
que agrada molt a tothom , tots se la 
volen emprovar. És clar, ja us podeu 
imaginar la seva cara quan compro-
vi què passa quan animals de totes 
mides es posen l’armilla d’un petit 
ratolí, però tranquils perquè si lle-
giu aquest llibre descobrireu que els 
problemes tenen solució i més enca-
ra si som generosos i tenim sentit de 
l’humor.

Comentari bibliogràfic: alguna vega-
da has sentit coses dins teu que costen 
d’explicar? La vista, l’oïda, l’olfacte, el 
gust i el tacte ens ajuden a comprendre 
i experimentar el món exterior. Però exis-
teix un sisè sentit que permeti copsar 
el que passa dins nostre? Allò que és 
inexplicable? El nostre protagonista té 
un sisè sentit. És capaç de veure el que 
aparentment no es veu a simple vista i 
sentir el que passa al seu interior. Aquest 
sisè sentit no es pot tocar, no fa olor ni té 
gust, però permet veure si l’altra persona 
està trista o contenta, escoltar el silenci o 
ensumar si passa alguna cosa. Li permet 
sentir el que no es pot expressar amb pa-
raules. Un bon recurs per treballar amb 
els nens i nenes el tema de la interioritat, 
expressant amb imatges els moments o 
sentiments que costen d’explicar.

Comentari bibliogràfic:  a través de 
la història d’en Bongo, un dels xim-
panzés rescatats per la Fundació 
Mona, podrem conèixer i empatitzar 
amb el món d’aquests magnífics 
primats, amb el valor afegit que in-
clou una guia didàctica, una eina per 
educar, reflexionar i conscienciar 
els més menuts sobre el valor de 
protegir i respectar tant els animals 
com el seu hàbitat natural.

Comentari bibliogràfic: com es reco-
neix un bolet verinós? Qui menja bo-
lets? Com neix un fong? Perquè TOTS 
aprenguin i comprenguin aquesta 
meravella de la natura, l’autora ha 
dissenyat solapes que s’aixequen per 
descobrir l’evolució d’un fenomen, o 
revelar què hi ha darrere d’un ama-
gatall. Al final del llibre hi trobarem 
el clàssic joc dels set errors, recurs 
que se suma als de la resta del llibre 
i que fan que sigui una divertida ma-
nera d’aprendre jugant.

Comentari bibliogràfic: hi havia una 
vegada cent dones extraordinàries 
i valentes que van canviar el món. 
Cent exemples d’empenta, decisió, 
determinació, audàcia... Dones ci-
entífiques, astronautes, jutgesses, 
xefs, esportistes: Serena William, 
Mala Yousafzai, Coco Chanel, Frida 
Khalo, Hipàtia, Marie Curie i fins a 
cent referents de vida i de superació 
perquè les nenes d’avui en dia vegin 
que els somnis també es poden fer 
realitat.

Comentari bibliogràfic: durant un 
viatge en tren, l’amistat de l’Anna i 
la Valentina passarà per una sèrie 
de dificultats: baralles, avorriment, 
bons moments... El conte fa, amb 
les magnífiques il·lustracions de 
Freya Blackwood, una doble lectura 
per comparar el fil de l’amistat, que 
no té fi, amb el viatge del tren en 
unes vies que continuen i continuen 
i continuen... És ideal per fer una 
lectura compartida amb els adults i 
reflexionar sobre l’amistat. 

Comentari bibliogràfic: el protagonista 
d’aquesta entranyable història és un ho-
menet anomenat Oriol que viu una vida 
molt tranquil·la, sense sobresalts, en com-
panyia del seu únic amic, l’ocellet Piu-Piu. 
Un bon dia, però, en Piu-Piu deixa de can-
tar. Què li passa? Com pot ajudar el senyor 
Oriol al seu estimat amic perquè torni a ser 
el que era? La situació es complica quan 
en Piu -Piu desapareix i el senyor Oriol ha 
d’anar a cercar-lo. El lector acompanya el 
senyor Oriol per la desesperació, la por i 
la tristesa fins que troba la clau de la fe-
licitat, no només de l’ocellet, sinó també 
d’ell mateix, ja que acostumat a viure entre 
quatre parets, s’adona que a fora hi ha tot 
un món per descobrir. Aquest vistós àlbum 
il·lustrat de gran format creat per Thomas 
Baar farà les delícies de grans i petits.

Comentari bibliogràfic: vet aquí una 
cera de color vermell; bé, de fet és 
el que diu l’etiqueta, perquè per molt 
que s’hi esforça només pinta de color 
blau. El mestre, les companyes, la 
mare… tots intenten ajudar-la per tal 
que pinti de vermell. Fins que coneix 
una nova amiga i s’adona de la reali-
tat: per molt que l’etiqueta digui ver-
mell, ella és blava. Un fantàstic conte 
del premiat Michael Hall per treba-
llar les diferències, la necessitat de 
ser fidel a un mateix i, sobretot, ens 
fa adonar que per moltes “etiquetes” 
que duguem o posem, aquestes no 
tenen perquè reflectir la realitat ni la 
nostra veritable essència.

Comentari bibliogràfic: veig, veig... 
Cal estar molt atent per buscar els 
animalons que s’amaguen a cada 
pàgina. Són pertot arreu: al jardí, a la 
granja, a la jungla, a l’oceà i fins i tot 
a casa. Si tenim els ulls ben oberts, 
els veurem tots i els podrem comp-
tar, n’hi ha fins a deu. És un llibre de 
cartró de gran format, ple de color i 
amb imatges estil mosaic que fa que 
sigui molt atractiu. 

Comentari bibliogràfic: quan la seva xicota 
talla amb ell, en River s’enfonsa i comença a 
caminar desorientat mentre pensa com s’ho 
pot fer per demostrar a l’amor de la seva 
vida que han de continuar junts. Quan aixeca 
la vista i veu un cartell que diu: “Entra, aquí 
trobaràs una segona oportunitat”, no ho 
dubta. Allà troba un grup de joves que l’acu-
llen i l’escolten. Quan al cap de res s’adona 
que està en un grup d’ajuda contra les ad-
diccions, la vergonya fa que menteixi i con-
fessi una addicció que no té. Però en River se 
sent bé, còmode i no jutjat pel grup i decideix 
tornar un altre dia. La mentida inicial es farà 
cada cop més gran i difícil d’ocultar a me-
sura que els dies passin i les amistats s’es-
trenyin. Una lectura amena i emocionant, 
que barreja drama i humor a parts iguals i 
enganxa des del primer capítol.

Comentari bibliogràfic: ets un me-
lòman? Si és així, aquest és el teu 
llibre. Hi trobaràs un gran reperto-
ri d’instruments musicals, alguns 
àmpliament coneguts i d’altres més 
curiosos i sorprenents. Tots molt 
ben il·lustrats i descrits. Cada famí-
lia d’instruments (vent, corda i per-
cussió) va acompanyada d’una petita 
història on hi apareixen expressions 
relacionades amb la música que po-
sen un toc d’humor a l’obra. L’exem-
plar aconsegueix ser un catàleg 
molt complet. Indispensable per a 
tots aquells, petits i grans, amb ga-
nes d’entrar de ple en el món de la 
música.

Comentari bibliogràfic: us volem presen-
tar una petita joia literària que feia una vida 
que esperàvem molts de nosaltres. Molts 
recordarem la poetessa Gloria Fuertes dels 
llibres d’escola en castellà, de la televisió 
potser també. Però fins ara mai no s’havia 
publicat una antologia de la seva obra dirigi-
da exclusivament als infants. De fet, el llibre 
comença amb un petit pròleg escrit per la 
mateixa autora a mitjans del anys 80 per a 
una antologia que mai no es va arribar a pu-
blicar. Aquest excel·lent recull aplega poe-
mes, contes, cartes, fotografies, retalls de 
la vida d’una gran dona que amb innocència 
deia grans veritats amb cura, versos i rimes. 
A més tota aquesta  humanitat és il·lustrada 
per l’obra de Marta Altés. Si us plau, no la 
deixeu escapar i gaudiu de la senzillesa de 
la poesia de Gloria Fuertes. 

Comentari bibliogràfic: el duet Jau-
me Copons - Òscar Julve, que ja va 
treballar conjuntament amb èxit en 
la saga Elvis Riboldi, torna a unir-se 
per fer-nos riure i per animar-nos a 
llegir. Per a això utilitzen, aparent-
ment, una mica de psicologia in-
versa. La Lia és la protagonista del 
llibre que no vol llegir en Juls i per 
això es veurà obligada a sortir de la 
història que llegeix en Juls cada ve-
gada que ell es queixi, perquè com 
diu ella: “No hi ha llibres terribles, 
però hi ha cada lector...”
Si vols saber com acaba aquesta 
relació, segur que SÍ voldràs llegir 
aquest llibre.

Comentari bibliogràfic: l’autora 
d’aquest àlbum ens mostra amb les 
seves originals il·lustracions com 
és possible transformar el món que 
ens envolta a partir de la realitat que 
vivim, convidant-nos a cada pàgina a 
crear el nostre propi món, a obrir la 
ment i gaudir de la llibertat de fer-
ho a través de la nostra imaginació 
d’una manera senzilla i divertida.

Comentari bibliogràfic: és el pri-
mer dia d’escola. La protagonista 
d’aquest divertit conte intenta de 
totes maneres que la seva mare 
no la deixi en un lloc tan horrorós i 
desconegut ple de nens i nenes com 
ella, que només fan que plorar. Així 
és que la mare es queda a l’escola 
amb ella. Però tot es complica quan 
la mare ha de cantar amb la resta 
de la classe... crida molt! O quan ha 
de passar per un tub de la mida dels 
nens i es queda encallada. O quan 
ha de seure a la cadira per dinar... i 
no hi cap! Decididament, potser és 
millor que la mama demà no vingui 
a l’escola... Una delícia de conte que 
farà riure a petits i grans!

Comentari bibliogràfic: Llegim? com fer 
lectors entusiastes és un llibre de capça-
lera per a les persones mediadores en la 
lectura i els infants. Família, professorat, 
col·lectiu bibliotecari i llibreter, tots te-
nim el nostre paper. L’autor, Joan Portell, 
doctor especialista en hàbits lectors, pe-
dagog i crític literari, és un professional 
de referència en l’àmbit de la literatura 
infantil i juvenil de casa nostra. L’assaig 
que ens presenta, de forma molt amena 
i estructurada, inclou capítols dedicats 
a l’escola, les biblioteques, dificultats 
lectores i criteris per escollir bons lli-
bres, entre molts consells per fomentar 
i adquirir hàbits de la lectura en tots els 
àmbits de la vida. És a les nostres mans 
acompanyar els infants vers la màgia de 
la descoberta de la lectura. Som-hi?
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