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NOTICIARI DE L’ACCAT
Associació Conèixer CATalunya

Ha sortit la segona edició de la

PETITA HISTÒRIA 
DE CATALUNYA !!!

D’Editorial Mediterrània amb textos de
l’ACCAT i dibuixos de Pilarín Bayés

Per començar a entendre  la Catalunya d’avui, cal que
els nens i nenes, els nois i les noies, els joves i les
persones de totes les edats coneguin els eixos
històrics que vertebren la nació catalana. Aquest llibre
està pensat per a edats de 8 als 12 anys, però és
validíssim per a tothom com a iniciació.

Pares, avis, padrins, mestres i amics l’hem de tenir
present com a obsequi del Dia de Sant Jordi i de
sempre.

Preu de venda 5 Euros. COMPREU-LO

➤ ➤ ➤

➤ ➤ ➤

ÀFRICA FAULO

‘Oulembe el saurí’, il·lustrat per Àfrica Faulo

N O V E T A T S I N F A N T I L I J U V E N I L

● Per art d’e-m@gia. Debi Gli-
ori. Traducció de Mar Albacar.
Empúries.

Una mostra de la vida familiar
a Strega Schloss: una rebesà-
via ficada al congelador, un
cocodril al fossat, un gàngster
disfressat de conill, ratolins al
mòdem, una mare estressada
que estudia bruixeria, un pare
segrestat i una mainadera a
qui la Mary Poppins no arri-
baria a la sola de la sabata.

● Primi quatre estrelles.
Josep Vallverdú. Il·lustracions
de Stefanie Pfeil. Col·lecció
Grumets. La Galera.

La Maria havia vist néixer mi-
lers d’ànecs, però aquella ve-
gada estava molt emocionada.
Mai abans no havia experi-
mentat els efectes dels raigs
lure sobre els ous d’ànega i,
per tant, n’esperava algun re-
sultat imprevist.

● Uns dies amb Sir William.
Jaume Cela. Col·lecció Grumets.
La Galera.

Tercera impressió (primera
edició en aquesta col·lecció) de
la història del llençol que la
Núria va rebre com a regal del
seu avi. Resultarà ser el fan-
tasma de Sir William, rebate-
jat Bigotis per la petita.

● Mister Majeika. Humphrey
Carpenter. Traducció d’Elisa-
bet Abeyà. Il·lustracions d’Ori-
ol Moret. Col·lecció Grumets.
La Galera.

Reedició d’aquesta novel·la en
què un professor que és un
exbruixot arriba el primer dia
de classe volant. Mister Majei-
ka soluciona els conflictes es-

colars a cop d’encanteri que
després no sap desfer perquè
té els coneixements rovellats.

A PARTIR DE 12 ANYS

● La casa de la llum. Xabier P.
Docampo. Col·lecció Sopa de
Llibres. Barcanova.

L’Alícia sent curiositat per en
Pumariño, un home estrany a
qui tothom considera un
ximple i que no fa altra cosa
que furgar les parets de les
cases. Quan ella i els seus
amics s’atreveixen a conèi-
xer-lo millor, descobreixen
que guarda un secret.

● Un estiu a Borneo. Pilar
Garriga. Col·lecció Sopa de Lli-
bres. Barcanova.

El petit Martí passa l’estiu
amb la seva tieta Rosa, que és
veterinària, especialitzada en
l’estudi dels orangutans, i viu
a Indonèsia. Per al nen, l’estiu
a Borneo serà una de les mi-
llors aventures de la seva vida.

● El castell del cor menjat.
Margarida Aritzeta. Col·lecció
El Vaixell de Vapor. Cruïlla.

La Jordina, el Marcel i el Marc,
components d’una colla cas-
tellera, viuran una perillosa i
trepidant aventura a Perpi-
nyà, amb rapte inclòs.

● El faedor de mentides. Ma-
ria Carme Roca. Col·lecció Sopa
de Lletres. Barcanova.

L’Alexandre diu que és el
Príncep de les Maresmes, fill
del rei Albatros i de la reina
Fortuna, si més no, és el que li
ha fet creure el seu pare.


