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Shola y la tía de América 
Bernardo Atxaga 
 
Shola hace lo que le da la gana y no hace 
caso a su dueño. Pero un dia recibe la 
visita de una tía que vive en los Estados 
Unidos de América y que intentarà poner 
un poco de orden en su vida. 
 
  

De qui és el bosc? 
Mercè Canela 
 
Diuen que el bosc on juguen la colla de 
nens i nenes del poble, el bosc on han 
construït les seves cabanes...perilla. Diuen 
que el talaran. No pot ser! Són tan 
necessaris els boscos! I de qui és el bosc?  
 
 

 

 
La Butxaca prodigiosa 
Mercè Canela 
 
El senyor Serafí és un botiguer molt 
especial: tot el que ven ho treu de la seva 
butxaca i no cal pagar-li amb diners. És 
amable i bona persona. Però un dia el 
senyor Serafí canvia: ara l’únic que vol és 
fer diners. 
 
  
Una Troballa sorprenent 
Jaume Cela 
 
"Quan vaig obrir la tapa del contenidor per 
deixar-hi les escombraries em vaig quedar 
d’una peça. Dins del contenidor, amb una 
boca oberta com una agulla d’estendre 
gegant, hi havia un COCODRIL." Un 
cocodril que l’Oriol mirarà de fer entrar al 
seu pis d’amagat dels pares.  
  
Que no passi! 
Marjolijn Hof 
 
La Kiek té por. El seu pare és metge i ha 
anat a un país on hi ha guerra a ajudar la 
gent. Fa anys que va a països on hi ha 
guerra.  La Kiek pateix. Té por que el pare 
agafi una malaltia o s’estimbi amb el cotxe 
o toqui una bala perduda. Per això la nena 
se les pensa totes per evitar que al pare li 
passi res. 
  

No hi ha dret! 
Susie Morgenstern 
 
Charlotte és una nena que vol ser rica, 
perquè opina que sense diners no es va 
enlloc. Quan la seva edat arriba a les dues 
xifres, es veu en la necessitat d’escriure la 
novel·la de la seva vida passada.  
 
 

 

 
Objectiu: colònies! 
Neus Muñoz 
 
L’Albert es recupera a casa d’unes 
inoportunes angines. Mentrestant, els 
companys aniran de colònies, i ell no se 
les voldria perdre per res del món. Al cap i 
a la fi...si ja es troba bé...potser algú el 
podria ajudar en el seu objectiu? 
 
  



Quina família! 
Núria Pradas 
 
Sóc la Martina i tinc deu anys. Tinc un gos 
que es diu Plató; una tortuga, la Ramona; 
uns pares com tots els pares, pesats però 
me’ls estimo molt; una cangur superxula; i 
el Quico: el meu germà petit. En Plató 
pensa i jo li puc sentir els pensaments. 
  
Petita història d'un plantador de 
cases 
Carles Sala i Vila 
 
En Pau i la seva família vivien feliçment a 
la caseta d’alzines fins que un incendi va 
arrasar el bosc. Gràcies a la pluja que va 
caure de cop, la casa es va salvar a l’últim 
moment. Aquella tardor, els fills d’en Pau 
van plantar un grapat d’aglans i així, a poc 
a poc, el bosc cremat es va tornar verd 
una altra vegada.  
 
Tanit 
Núria Albó 
 
La Tanit és una noia de dotze anys que viu 
al poble de la Garriga amb els seus pares i 
un gos llop anomenat Xuc. Un dia que en 
Xuc s'escapa, la Tanit ha d'anar-lo a 
buscar al bosc i, al final, el troba a casa de 
la vella Perona. 
 
  

Quatre gats 
Mercè Anguera 
 
S'ha acabat el curs i tothom és de 
vacances. A Barcelona només hi queden 
quatre gats... i la pobreta Nao, que 
s'avorreix i troba molt a faltar les seves 
amigues. Però a mig estiu, les Antibarbis 
es tornen a reunir a Barcelona. 
 

 

 
 
Jo, Elvis Riboldi i Boris el superdotat 
Bono Bidari 
 
Arriba l’estiu i l’Elvis es sent emocionat 
perquè sap que podrà passar-lo amb en 
Boris. Els dos amics tindran tot el temps 
del món per a jugar, parlar i interrogar-se 
sobre el sentit de la vida. Però un 
contratemps espatlla els plans de l’Elvis.  
  
La Història que en Roc Pons no 
coneixia: 1714 
Jaume Cabré 
 
En Roc Pons no és gaire bon estudiant; 
sempre ha pensat que saber història no 
serveix per a res. Fins que misteriosament 
es trasllada al passat, a la Barcelona del 
1714. A les acaballes l’estiu. En Roc ha de 
sobreviure en un entorn desconegut i 
perillós.  
 
La Revolta dels lactants 
Maite Carranza 
 
Una revolució esbojarradament tendra. Un 
pediatre investigador, aparentment sonat... 
Una noia cangur excepcional, d'allò que no 
hi ha... Els marrecs d'una classe de 
preescolar, sensibles i... terribles. Tots 
plegats protagonitzaran la revolta dels 
lactants,  



Els Perfectes 
Rodrigo Muñoz Avia 
 
Totes les famílies del món tenen els seus 
defectes. Menys la meva. Els meus pares 
no tenen defectes. Les meves germanes 
tampoc. Són tots senzillament perfectes. 
Jo no. Em dic Àlex i aquesta avaluació me 
n’han suspès dues. Llengua i 
Matemàtiques. 
  

Em pixo 
James Patterson i Chris Grabenstein 
 
En Jamie Grimm és un estudiant de 
secundària amb un únic objectiu: 
convertir-se en el millor humorista del 
món.  
 
 

 

 
Les Dues vegades del Baró Lamberto 
o bé Els misteris de l'illa de San Giulio 
Gianni Rodari 
 
Vell, molt vell, és el baró Lamberto. I ric, 
molt ric: riquíssim! I està malalt. Té 
exactament vint-i-quatre malalties, i només 
Anselmo, el majordom,se les sap de 
memòria. Fins aquí, tot normal, o gairebé 
normal. Però un dia el baró Lamberto 
contracta sis persones perquè recitin el 
seu nom contínuament, de dia i de nit, 
sense parar.   

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Guia de Novetats elaborada per: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Contravent 
Plaça dels Països Catalans, 4 
08410 Vilanova del Vallès 
Tel.: 938 456 910 
biblioteca@vilanovadelvalles.cat 
 
Horari: 
Matins: dimecres i dissabtes 10-14 h. 
Tardes: de dilluns a divendres de 16-20:30 h. 
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