
                                                                 

Un imatgiari que descriu la vida al parc: 
a dalt i a sota. 

Una historia divertida, ideal per a llegir 
abans d’anar a dormir. 

Un imatgiari amb solapes que convida a 
endevinar quin animal s’amaga darrera les 
formes. 

   

Un Nadal ple de lectures  

                                                                 

Un conte sobre el ritme trepidant del nos-
tre dia a dia fins que ens aturem i la cursa 
es transforma en un passeig. El format 
apaïsat multiplica els seus efectes. 

La història d’un rei golafre que devora 
tothom fins que no queda ningú. Adapta-
ció per a totes les edats i amb moltes lec-
tures de l’obra d’Alfred Jarri “Ubú rei”. 

Enginyós i divertit conte que convida als més 
petits a anticipar-se a allò què passarà. 

Al prat 
Giovanna Zoboli ; il. 
Philip Giordano                       
Ed. Libros del Zorro 
Rojo  
Bebeteca 

Xxt! A dormir  
Dorothée de Monfreid 
Ed. Harperkids 
Vermell 214 

On és tothom?  
Tom Schamp 
Ed. Combel 
Vermell 153 

La granota vol ballar  
Joana Samarreta; il·lustracions:  
Mar Borrajo 
Ed. Piscina 
Bebeteca 

De pressa,  
de pressa!  
Clotilde Perrin  
Ed. Joventut 
Vermell 99 

Ubú 
Jerôme Ruillier  
Ed. Joventut 
Vermell 99 

Dins de l’ou 
Emma Lidia Squilliari 
Ed. Kalandraka 
Vermell 163 

                                                                 

El senyor Colom reparteix felicitat. Tot-
hom vol tenir una reserva d’aquest bé tan 
preuat. 

Una bonica història d’amistat entre una 
guineu i un ase que malviu com pot. Un 
atzar fa que els dos amics passin una nit 
màgica. 
 

Un text publicat l’any 1978 que no perd vi-
gència malgrat el pas dels anys. Per a entrar 
al país dels arbres només cal passejar-se 
amb prou calma i silenci per a guanyar-se la 
seva confiança. 

   

Sèrie que té com a protagonista un gos 
nascut en un cubell d’escombraries, amb 
molt bon cor i que viurà un munt d’aven-
tures. 

Dels creadors d’Agus i els monstres i en 
format còmic coneixerem en Bitmax, un 
robot espatllat i els seus amics insepara-
bles. 

 

El venedor de felicitat  
Davide Cali ; 
il·lustracions: Marco 
Somà.  
Ed. Libros del Zorro Rojo 
Blau  84 

La lluna no és de ningú 
Thoby Riddle 
Ed. Babulinka Books 
Vermell 196 

Viatge al país dels arbres 
J.M.G. Le Clézio ; il·lustracions:  
Henri Galeron 
Ed. Animallibres 
Verd 63 

 

Una història del tarragoní Joan Rioné que ens convida a ser 
protagonistes del conte ballant amb els nostres dits. També 
en anglès. 

Recomanacions per a petits i grans. Sala infantil i Secció Jove 
Nadal 2020 

Col.lecció Gos Pudent 
Colas Gutman ; 
il·lustracions: Marc 
Boutavant  
Ed. Babulinka Books 
Blau 36 

El robot del bosc 
Jaume Copons ; il·lustracions:  
Liliana Fortuny 
Ed. Combel 
Verd 134 

 Lectures per als més petits 

 Lectures a partir de 5 anys 

 Lectures a partir de 7 anys 

Autors i creadors de terres tarragonines  



                                                            
    

  

Contempla les meravelles que passen just 
davant nostre quan ens prenem les coses 
sense pressa. La natura que ens envolta 
és plena de sorpreses que ens esperen. 

La Clementina viu segrestada a la casa 
dels seus oncles però uns fets casuals li 
permetran descobrir un món més enllà. 
Un llibre de fàcil lectura, amena i a bon 
ritme per gaudir de valent. 

Reeditat enguany i publicat l’any 1945 és un 
text necessari i imprescindible. Pippi no deixa 
indiferent i esdevé una crítica mordaç al sis-
tema. 

   

Un retrat ferotge i culpidor de la invasió 
dels plàstics, de la culpabilitat que hi te-
nim els humans i de la necessitat d’ac-
tuar. 

Una història tendra i divertida sobre la 
importància d’afrontar les pors amb va-
lentia. Les novel·les gràfiques d’aquesta 
autora giren al voltant de la preadolescèn-
cia i han guanyat nombrosos premis. 

Cinc nens es desperten i descobreixen que els 
seus pares han desaparegut misteriosament. 
Un món sense adults i amb unes noves regles 
de joc on el premi és sobreviure. Còmic pre-
miat al Festival de còmic d’Angoulême. 

                                                            
    

 
 
 
 

 

 

Fa pocs anys que la guerra es va acabar i 
un jove Coriolà Snow s’està preparant per 
als desens Jocs de la Fam. Preqüel·la de 
l’exitosa trilogia: Els jocs de la fam. 

L’autora ens endinsa en l’univers màgic de 
Terramar. Primer lliurament de la sèrie 
que va fer saltar a la fama aquesta autora 
americana. 

Premi Joaquim Ruyra de Literatura Juvenil 
que ens trasllada a una distopia futurista en 
un societat cruel on la població de la terra 
està a punt de superar el  límit de la seva 
capacitat i cal eliminar-ne una part. 

   

Tots els mons tenen regles, fins i tot un de 
pla que s’aguanta al damunt de quatre 
elefants a la closca d’una tortuga gegant. 
És per això que un mag moribund busca 
el vuitè fill d’un vuitè fill, per a cedir-li els 
seus poders màgics abans de la cita amb 
la Mort que té d’aquí a sis minuts. Humor 
i paròdia dels genère fantàstic i sàtira 
social. Primer llibre de la sèrie: Les brui-
xes. 

Història de tres joves que insvestiguen la 
desaparició d’un amic que els portarà fins 
al clavegueram de la ciutat i els enfron-
tarà a un grup criminal. Novel·la policíaca 
i de misteri. Traducció al català de la no-
vel·la guanyadora del Premi Gran Angular 
2006. 

La Duna té 14 anys i des de fa dos anys es-
criu un diari, ara s’entén millor a si mateixa i 
al món. Un llibre per a connectar amb les 
emocions que es deperten a l’inici de l’ado-
lescència. Premi Llibreter 2020. Continuació 
de: Duna.  

El lloc màgic 
Chris Wormell 
Ed. Animallibres 
Verd 63 

Coraje 
Raina Telgemeier 
Ed. Maeva Young 
Verd 113 

Plasticus maritimus,  
una espècie invasora 
Ana Pêgo ; il·lustracions:  
Bernardo P. Carvalho 
Ed. Kalandraka 
502 PÊG 

Solos 
Bruno Gazzotti ; Fabien Vehlam 
Ed. Dibbuks (6 volums) 
Verd 103 

Els infants de la resistència. Desobeir 
Vincent Dugomier ; Benoît Ers 
Ed. Base 
Verd 63 

Pippi Calcesllargues  

Astrid Lindgren 

Ed. Kókinos 

Verd 45 

Amb calma: 50 històries  
naturals.  
Rachel Williams ; il·lustració:  
Freya Hartas 
Ed. Flamboyant 
58/59 WIL 

Sisè volum d’aquest còmic d’aventures ambien-

tat en l’ocupació nazi a França. Premi al Festi-

val Internacional de còmic d’Angoulême. 

Balada d’ocells i serps 
Suzanne Collins 
Ed. Fanbooks 
JN COL 

Un mag de Terramar 
Ursula K. Le Guin 
Ed. Raig Verd 
JN LEG 

Nascuts per ser breus 
Toni Mata 
Ed. La Galera 
JN MAT 

Igualtat de ritus 
Terry Pratchett 
Ed. Mai Més 
JN PRA 

On neixen les ombres 
David Lozano 
Ed. Edebé 
JN LOZ 

Dunes. Diari d’un altre estiu 
Muriel Villanueva  
Ed. Babulinka Books 
JN VIL 

*Les edats són orientatives 
*La majoria de recomanacions estan publicades en català i castellà 

 Lectures a partir de 10 anys 

 Lectures a partir de 14 anys 


