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La Bruixa de Cadaqués 
Miquel Berga 
 
La bruixa de Cadaqués, cada vegada que 
apareixia, feia bufar una tramuntana 
terrible. I, llavors, ningú no podia sortir de 
casa. Un dia, els gats, farts de patir, van 
anar a veure el senyor Dalí, el pintor dels 
bigotis llargs, que va tenir una idea genial 
per desempallegar-se daquella bruixa 
bruixota. 
  

La Biblioteca abandonada 
Elena Bigas i Mayans 
 
Ens trobem en un futur proper, dins la 
biblioteca d’una escola qualsevol. Els 
llibres, ben ordenats a les prestatgeries, 
estan avorrits; se senten abandonats per 
tot el personal del centre, ningú no els fa 
cas. Les lletres d’aquests llibres tenen una 
gran necessitat de ser llegides. 
 
  

 

 
 

A la teva pell 
Emmanuel Bourdier 
 
I si un bon dia et despertessis a la pell 
d’una altra persona? En Ricard no suporta 
en Makin. Potser perquè en Makin és 
negre? Al matí, durant el partit de futbol, 
en Ricard ha colpejat en Makin. No li ha 
passat ni pel cap l’efecte que podria tenir 
posar-se al seu lloc, a la seva vida. 
  
 
Carta per al tigre 
Janosch 
 
La història de com el petit Ós i el petit 
Tigre van inventar el correu ordinari, l'aeri i 
el telèfon. 
 
 
 
 
 

 

 
 
Papa, per què som independents? 
Joan Portell 
 
Catalunya, 2026. Avui, com qui no vol la 
cosa, la Mariona llança la pregunta:–Papa, 
en Rashid m’ha dit que abans estàvem 
enganxats a un país més gran. És veritat? 
El pare, que no sap gaire com explicar-ho, 
s’ha empescat aquesta història, divertida i 
enginyosa, que repassa el procés cap a la 
independència. 
 
  

La Leo i la fantàstica excursió a la neu 
Patricia Schröder 
 
Sembla que, a causa d’estar molt 
enfebrada, la Leo no podrà anar amb els 
seus companys de classe a l’excursió a la 
neu que han organitzat. Afortunadament té 
el suport incondicional de les seves 
amigues les Pega Dolces. 
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Uns Amics molt animals! 
Care Santos 
 
A casa dels Ànec es preparen per rebre 
uns convidats molt especials. La mare i 
l'Anna han comprat 30 quilos de plàtans, 
amb l'ajut de la Sarai i la Frida han inflat 
més de vint globus i han preparat galetes. 
Fins i tot l'Alba està encuriosida per veure 
qui són aquests amics tan animals que 
espera la seva germana petita. 
  

L'Oncle elefant 
Arnold Lobel 
 
Tendresa i sensibilitat són algunes de les 
emocions que desprèn aquest entranyable 
relat, que a més, és un clàssic de la 
literatura infantil de tots els temps.  
 
 

 

 

Ser nen no és tan fácil! 
Pilar Lozano Carbayo 
 
Em dic Fernando Lagos. I jo, si he ser 
franc, tinc les orelles grans i així com una 
mica cap endavant. A la meva classe 
anterior, mai no s’havien rigut de mi per 
això, perquè ens coneixíem des de sempre 
i no es devien haver fixat en les meves 
orelles o els devien semblar normals. 

 

 
 
La Pluja als llavis 
Eulàlia Canal 
 
Una ombra, un núvol negre darrere els 
arbres. I com un flaix, una llum li va caure 
sobre els ulls. Després, el va veure. Era un 
noi envoltat d’una boira espessa que la 
mirava. El noi li va allargar la mà. Sentia 
les veus dels seus companys que el 
cridaven, però no podia moure’s.  
  

Un Tresor al safareig 
Jaume Copons 
 
En Nil passarà els últims dies de vacances 
al poble dels seus avis i no es pot endur la 
bicicleta. Està segur que s'avorrirà. Fins 
que troba una nota misteriosa de Joan el 
Llarg, escrita fa molt de temps, que indica 
el lloc on hi ha un tresor amagat...  
 

 

 

 
Els Culdolla 
Roald Dahl 
 
Els Culdolla no són només horribles, són 
fastigosos, bruts i dolents a més no poder. 
Es fan unes bromes terrorífiques, són 
cruels amb els ocells... Per això les Maga-
Bum i l'ocell Capgirolla tramen un pla 
enginyós per donar als Culdolla l'ensurt 
més gran de la seva vida. 

 
 

 



Oliver Twist 
Charles Dickens 
 
Oliver Twist malvive en un hospicio donde 
escasas raciones de comida y los castigos 
corporales son normas del sistema 
educativo. Empujado por el ambiente, 
ingresa en una banda de ladronzuelos a 
las órdenes del viejo avaro Fagin. 
 

 

 
La Liga de los pelirrojos 
A. Conan Doyle 
 
Wilson, un prestamista pelirrojo, acude a 
Sherlock Holmes y a Watson para resolver 
el misterio de la súbita disolución de la 
«Liga de los pelirrojos», de la que él había 
sido miembro. 
 

 

El Dia del voltor 
Maria Àngels Juanmiquel 
 
En Dani, un noi de setze anys, i els seus 
germans, la Irene i en Jordi, tenen una vida 
com la de molts joves d’ara. En Dani 
explica en primera persona com se’ls 
capgira la vida d’avui per demà. 
 
 

 

 
El Doctor Proctor i la banyera del 
temps 
Jo Nesbo 
 
El doctor Proctor viatja a París per trobar-
se amb l’amor de la seva vida, la Julietta 
Margarina, però alguna cosa falla (i molt!) 
durant el viatge. 
 
 
 

 

 
 

Viatger del temps 
Peter Schwindt 
 
Any 2385. Set anys després que els seus 
pares desapareguessin mentre provaven 
una màquina del temps, Justin Time rep un 
missatge del seu oncle, en Chester, de qui 
no havia sabut res en tot aquest temps: vol 
que passi les vacances amb ell. 
  

 
 
 
 
 
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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