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Argument: A qui no li agradaria tenir una mascota? Pots triar i 

remenar; n’hi ha per a tots els gustos: de peludes, de pelades, amb 

plomes, amb escates, amb bec, amb morro, rosegadores, ovípares, 

omnívores, carnívores, herbívores i ovolactovegetarianes. Però, si 

decideixes anar a buscar el teu animal de companyia a la botiga de 

mascotes extraordinàries, pot ser que, la nova adquisició et faci ba-

llar el cap dallò més i, "ns i tot, que t’obligui a emprendre un viatge 

ple d’aventures com mai no havies imaginat. 13è Premi Barcanova 

de literatura infantil i juvenil. Modalitat infantil.
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Argument: Els teus pares no et deixen fer allò que vols? T’obliguen 

a menjar el que no t’agrada? Has tingut mai ganes d’empaquetar-los 

perquè deixin d’empipar-te? Sí? Doncs exactament això és el que 

pot fer el gran inventor Helmunt von Enreden amb l’extraordinària 

maquina empaquetapares. I, encara més, s’ha empescat un giny 

magní"c que fabrica pares ideals en sèrie! Sona bé, oi?
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Argument: Aquest és un llibre molt divertit que us acostarà a les 
fruites i a les verdures de l’estiu: al cogombre, al préssec, al meló... 
Aprendreu com es cultiven, quines són les seves propietats, quines 
curiositats amaguen i, sobretot, com és de sa menjar-ne! Ara bé, tot 
i que és molt important fer-ho, també ho és consumir productes de 
proximitat i en la temporada adequada. A més, trobareu unes re-
ceptes ben originals perquè us ho passeu d’allò més bé cuinant, i les 
instruccions, pas a pas, per fer saludables i delicioses conserves.


