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Lectura per a tots
Contes per anar al metge sense por
Penélope Tidor
Col·lecció: Contes per a explicar
ISBN català: 84-08-05924-0
Recull de contes per ajudar als nens 
i nenes a anar 
al metge sense 
por.
Bon llibre, útil als 
pares que han de 
vacunar als seus 
fills o passar per 
una operació o 
simplement explicar-
los que passa dins 
el seu cos quan 
tenen febre.

Tu cuerpo
Michèle Longour
Editorial: SM Colecció: Mi mundo
ISBN: 84-348-8085-7
D’una manera clara, divertida i molt 
gràfica, es 
ressoloen els 
dubtes més 
freqüents en 
relació amb 
el cos amb 
respostes 
adequades 
per als 
primers 
lectors.

Com la mare. Com el pare. 
David Melling
ISBN 9788478717811 
ISBN9788478717828 
RBA LA MAGRANA INFANTIL
El protagonista 
d’aquests llibres 
tan tendres és un 
cadellet de lleó 
que té moltíssimes 
ganes de créixer 
i s’esforça per 
demostrar com 
s’assembla al 
seu pare i a la 
seva mare. Ho 

explica amb molt 
d’entusiasme, 
encara que, en 
segons quins 
aspectes, no 
s’assemblen tant. 
...un homenatge 
a la relació pare-
fill.  Tots dos llibres 
es complementen 
perfectament. Text 

concís i brillant, així com unes simpatiquíssimes 
il·lustracions posen aquests llibres a l’abast dels 
lectors de totes les edats.

La bibliotecària de Basora una 
història real de l’iraq
Jeanette Winter
ISBN: 978-84-261-3583-4 
Col·lecció Quadrada, Àlbums il·lustrats
L’Alia Muhammad Baker és la bibliotecària de 
Bàssora, a l’Iraq. 
Durant catorze 
anys la biblioteca 
ha estat un lloc 
de trobada per 
a tots aquells 
que estimen els 
llibres. Fins que 
va començar la 
invasió d’Iraq. 
Amb l’ajuda 
d’amics i veïns, 
l’Alia Muhammad 
Baker, la bibliotecària en cap de la Biblioteca 
Central de Bàssora, se les va enginyar per 
rescatar el setanta per cent de la col•lecció 
de la biblioteca abans que s’incendiés nou 
dies més tard. En un país fustigat per la guerra, 
on els civils, i especialment les dones, tenen 
poc poder, aquesta història real sobre la 
lluita d’una bibliotecària per salvar la valuosa 
col·lecció de llibres de la comunitat ens 
recorda que, arreu del món, l’amor per la 
literatura i el respecte pel coneixement 
no coneixen fronteres. Una part dels 
beneficis de la venda d’aquest llibre servirà 
per ajudar a refer la col·lecció de llibres de la 
Biblioteca Central de Bàssora.

365 RECETAS PARA BEBÉS Y NIÑOS 
EN EDAD PREESCOLAR. Mary Panzer
Editorial: Blume
ISBN: 84-8076-646
Si s’ha cansat de preparar els mateixos plats 
i li resulta difícil 
oferir als seus 
fills menjars 
nutritius i divertits, 
aquest és el seu 
llibre! A tota 
l’obra es ressalta 
l’aspecte pràctic: 
les receptes 
son ràpides 
i senzilles 
de preparar, 
sense mesures 
ni mètodes 
complicats. Garantitzem que no deixaràn ni 
una engruna al plat. Inclou una selecció de 
menús setmanals per a ajudar als pares a 
comprar i planificar els àpats amb antelació. 
Presenta un enginyós sistema de símbols 
per a indicar els nutrients més importants i 
els possibles al·lèrgens, a més d’oferir 
informació pràctica com el temps de 
preparació, si es pot preparar el plat amb 
antelació i si és possible conservar-lo a la 
nevera o al congelador.

La isla de los espejos
Miguel Fernández Villegas
ISBN: 84-9700-113-3
Ediciones Aljibe
Dos nois i una noia es troben de sobte en una 
sorprenent illa. 
En el seu afany 
per trobar la 
sortida, viuen 
apassionants 
aventures: El 
Mirall de foc, la 
Trampa mortal, 
el penya-segat 
de la mort... 
Es troben 
amb insòlits 
personatges: 
L’Esfinx, la 
Dama del riu, 
un Gegant al·lucinat, el poderós Fetiller... La 
intel·ligent i generosa intervenció dels tres joves 
amics serà decisiva per encendre la flama de 
l’alliberació en aquella illa apartada. 
Missatges d’humanitat i optimisme a 
totes les seves pàgines.

Ronja, la filla del bandoler
Astrid Lindgren 
ISBN: 84-261-2087-3
Editorial Juventud 
En un gran bosc plé d’exhuberant vegetació 
i criatures 
fantàstiques, 
dos clans de 
bandolers, 
capitanejats per 
Mattis i Borka, 
viuen a un castell 
enfrontats entre 
ells. Els seus 
fills, Ronja i Birk, 
malgrat dels 
recels inicials, 
iniciaràn una 
intensa amistat 
que contribuirà a superar, no sense dificultats, 
l’enemistat entre els dos clans antagònics, i 
que els portarà a aprendre i descobrir per ells 
mateixos els secrets de la natura i a sobreviure 
a els  múltiples perills que s’els presenten. 

Un relat fantàstic, ple de màgia i 
realisme a la vegada, sobre la relació 
entre pares i fills, entre homes i dones 
i un cant a la natura, la tolerància, 
l’amistat i la llibertat. 

Astrid Lindgren va revolucionar la literatura 
infantil amb les seves famoses novel·les de 
Pippi Calcesllargues, ens meravellà amb Ronja, 
la filla del bandoler i Els germans Cor de Lleò, i 
ens donà les memòries de la seva infància amb 
la sèrie “Les aventures de Miquel”.

Aquest 2007 es celebra a tot el món el 
centenari del seu naixement.


