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Sala Josep Uclés -Centre Cultural El Carme- (681 341 645) 

• Matins:  dissabte de 10 h a 14 h 

• Tardes: de dilluns a divendres de 16 h a 20.00 h 
 

         Canyadó (tel. 934 614 789) 

• Matins:  de dilluns a dissabte de 10 h a 14 h 

• Tardes: de dilluns a divendres de 16 h a 20.30 h 
           

          Llefià (tel.  933 832 970) 

          Lloreda (tel. 933 873 175)                             

          Sant Roc (tel. 934 601 257) 

• Matins:  dimarts, dijous i dissabte de 10 h a 14 h 

• Tardes: de dilluns a divendres de 16 h a 20.30 h 
 

          Pomar (tel. 933 953 507) 

• Matins:  dijous i dissabte de 10 h a 14 h 

• Tardes: de dilluns a divendres de 16 h a 20.30 h 

    

 
         

          

 

 

 

 
 

 

 Més informació 

 
 
 

La estrella de los simios        
Nilsson, Frida; Lotta Geffenblad (il.)        
Thule, 2018 (Narrativa ilustrada)               
La protagonista d'aquesta història és adoptada per          
un enorme goril·la que malgrat ser desastrós, té molt 
d'amor a dins.  

L'Agni i la pluja               

Sales, Dora; Enrique Flores (il.)          
Kalandraka, 2017 (Set llegües)             
L'Agni no acaba d'entendre què és això de ser pobre… 
i pensa que «Ser pobre no és bo». I somnia que la seva 
sort canviarà... 

Amigues en pijama           
Wilson, Jacqueline; Nick Sharrat (il.)               
B de Blok, 2018               
Les amigues de la Daisy han organitzat festes de    
pijames pels seus aniversaris. Però si ella fa una festa, 
les amigues coneixeran la seva germana, i sempre ho 
ha volgut evitar...  

 Pequeños grandes gestos por la tolerancia 

 Pequeños grandes gestos contra la discriminación  

 Pequeños...  gestos por la libertad de expresión 

Una col·lecció perquè els infants es familiaritzin amb 
iels valors. 

 

 

DRETS HUMANS -per als infants- 

Fonts: Google/Viquipèdia  
            Catàleg aladí (Catàleg de la Xarxa de Biblioteques Municipals)  

 

Narracions per a nois i noies de 10 a 12 anys 

Tenim drets 

Virginia Martínez, Núria Pelay  

Sindicalistes Solidaris, desembre de 2021 

Un quadern de treball per als infants per iniciar-los 
en el coneixement i defensa dels drets humans.  

Llorca, Francisco                        
Alba (Pequeños grandes gestos) 

 

 

 

                          L'any 1959 l'ONU aprovà   
 la Declaració Universal dels Drets de l’Infant,          
               i el 20 de noviembre de 1989,   

      la Convenció sobre els Drets de l’Infant,            
mmm   amb l’objectiu de garantir a tots els nens i nenes          
  l'atenció, la protecció i l'educació necessàries,                 

sense distinció o discriminació per motius de raça o de religió. 

  Aquesta data és important per denunciar, reivindicar   
 i prendre consciència que tots els infants  
            tenen dret a viure en dignitat. 

 

 

 DRET A LA IGUALTAT, SENSE DISTINCIÓ DE RAÇA, 
RELIGIÓ O NACIONALITAT 

 DRET A UNA PROTECCIÓ ESPECIAL DE CARA AL 
PROPI CREIXEMENT FÍSIC, MENTAL I SOCIAL 

 DRET A UN NOM I UNA NACIONALITAT 

 DRET A UNA ALIMENTACIÓ, HABITATGE I ATENCIÓ 
MÈDICA ADEQUATS 

 DRET A UNA EDUCACIÓ I ATENCIÓ ESPECIALS 
PER ALS INFANTS AMB DIVERSITAT FUNCIONAL 

 DRET A COMPRENSIÓ I AFECTE PER PART DE               
LES FAMÍLIES I DE LA SOCIETAT 

 DRET A L’EDUCACIÓ GRATUÏTA I A GAUDIR DEL 
JOC 

 DRET A ATENCIÓ I AJUDA PREFERENTS EN CAS 
DE PERILL 

 DRET A PROTECCIÓ CONTRA L’ABANDONAMENT I   
L’EXPLOTACIÓ EN EL TREBALL 

 DRET A REBRE UNA EDUCACIÓ QUE FOMENTI                 
LA SOLIDARITAT, L’AMISTAT I LA JUSTÍCIA ENTRE     
TOTHOM 

 



La Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets 
de l'Infant: guia breu            
Cots i Moner, Jordi             
Rosa Sensat, 2015          
Aquest llibre explica les vicissituds per les quals ha    
passat la conceptualització dels Drets de l'Infant i en 
proposa una valoració del contingut i l'abast.              
 

Los niños y la conflictividad global            
Kim Huynh, Bina D'Costa, Katrina Lee-Koo            
Institut Català Internacional per la Pau, 2017 (Paz y 
seguridad; 12)                 
Un llibre que contribueix al debat crític sobre l’ampli 
camp de la pau i la seguretat, situant en el centre de     
la reflexió i de les estratègies a seguir les veus i         
experiències dels infants com a subjectes polítics.  
 

Por qué la infancia: sobre la necesidad de que nues-
tras sociedades apuesten definitivamente por
las niñas y los niños     
Tonucci, Francesco              
Destino, noviembre de 2019 (Referentes; 4)             
Una crida per reclamar la nostra atenció: sobre              
la necessitat que les nostres societats apostin 
definitivament pels infants. 
 

Niños autónomos: educa a tus hijos para que puedan 
valerse por sí mismos

Óscar Casado Berrocal, Beatriz Castro Bayón
Plataforma, marzo de 2022 (Plataforma actual) 
(Auten-ticidad y sentido)             
L’autor fa un viatge per la paternitat, analitzant les claus 
que enforteixen la criança dels nens autònoms i propor-
ciona alternatives i exemples adequats per a cada edat. 
 

El Tao de la criança: el arte de educar niños          
conscientes, fuertes y sensibles                                                
Cline, Erin M.                
Ariel, enero de 2022 

Una guia adreçada a pares i mares basada en la filosofia 
Xina tradicional per assolir l’equilibri en la criança.  
 

Fusta d'eucaliptus cremada: un relat sobre
els orígens i les identitats                             
Domingo, Ennatu             
Navona, març de 2022 (Bio) 

Un relat que connecta l’experiència i la teoria, el passat 
i el present, l’individu i la societat.                 
“Un cant a la memòria i a la vida a través dels orígens”.  
 

Familias de acogida: respuestas al desamparo     
NED, 2019                                
Des d'una perspectiva interdisciplinària, planteja moltes       
qüestions: els nous rols familiars, el desig d'acollir…   
així com també les particularitats entre els acolliments 
en família extensa i en família aliena. 

DRETS DELS INFANTS -per als adults- 

       Altres temes d’interès relacionats amb els infants 

Drets humans a la ciutat: Carta Europea de Salvaguarda dels 
Drets Humans en la Ciutat: Badalona   

Ajuntament de Badalona, [2015?] (CD, 49 min) 

És una declaració que recull el compromís del govern local de Ba-
dalona amb la defensa dels drets humans dins el seu àmbit com-
petencial. Es tracta doncs, d’un instrument polític, no jurídic, per 
tal de precisar millor els drets i obligacions dels ciutadans/nes. 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Narracions per a infants de 7 a 9 anys 

# No te calles                                 
Arturo Cavanna, Menchu Cuesta
Gabriel Cortina (il.)                   
Edelvives, 2018 

El llibre proposa trencar amb l’abús,     
mostrant als infants que no estan 
sols i oferint-los pautes senzilles. 

Llega Ana: inspirado en Ana de las Tejas Verdes  

George, Kallie; Abigail Halpin (il.)           
Patio, cop. 2018                
Els germans Cuthbert volen adoptar un nen que els 
ajudi a la granja. Però en lloc del nen els envien a 
l’Anna, que amb la seva espontaneïtat i imaginació 
canviarà la vida de Texas Verdes per sempre. 

La Júlia em fa de mama              
Julià Dinarès, Tessa; Roger Zanni  (il.)        
Animallibres, març 2021 (La formiga groga; 114) 
 

Sortir de la residència per anar a viure a una nova 
llar pot ser molt emocionant…. L'Òscar té 9 anys i  
viu amb la Júlia, la seva mare d’acollida.     

Refugiada: l'odissea d'una família        
Julià Dinarès, Tessa; Anna Gordillo (il.)            
La Galera, 2017               
Un àlbum il·lustrat sobre la crua realitat que 
pateixen els refugiats, amb una petita llampada 
d’esperança. La protagonista, una nena de set 
anys, es fa preguntes: “A on anem? Per què 
fugim?...” 

Experiències d’una mare d’acollida 

Subirachs Ferrer, Mª Josep              
El Cep i la Nansa, maig de 2021            

Una història basada en l’experiència real de          
la pròpia autora, l’acollida d’una nena petita,         
la Ritta. És un diari de molts moments del  
període de convivència plegades.  

Allumette              
Ungerer, Tomi            
Kalandraka, 2017 (Llibres per a somniar)       
 

Poden fer-se realitat els somnis?    
Una nova versió del clàssic conte La venedora de 
llumins del clàssic Hans Christian Andersen. 

¡Corre, Kuru, corre!         
Zubizarreta, Patxi; Rebeca Luciani (il.)       
Edelvives, cop. 2018 (Ala delta. Serie azul; 105) 

Premio Ala Delta Literatura Infantil, 2018  
 

Blanca entra a l’hospital per una caiguda i allà 
coneix en Kuru. Com aquest preferix no explicar 
la seva història perquè li resulta massa trista,      
li explica la història de la girafa... 

L'Àlvar al seu aire        
Amo, Montserrat del; M. Luisa Torcida (il.)             
Brúixola, 2020 (Altamar; 89)          
Àlvar és primet i simpàtic, i té un braç més curt que 
l'altre, i se'n surt d'allò més bé amb la mà esquerra.  
L'Àlvar serà capaç de vèncer les dificultats i guanyar 
algun dels concursos que s'organitzen a l'escola?  



  

Una família per a la Marina:   
una petita gavina a la gran ciutat                              
Clegg, Jo ; Sandra Navarro (il.)               
Blume, 2017 

Una història tendra i divertida sobre els forts lligams que uneixen 
totes les famílies. La Marina será acollida per una original família. 

El viatge de Samira                                 
Portella, Helena                       
La Garbera, 2017   

És un llibre il·lustrat sense text, ja que les imatges 
parlen per si mateixes: un projecte solidari que 
vol arribar a tothom per ajudar els infants i          
les seves  famílies  que  fugen de les guerres   
havent d’abandonar les seves llars i la seva terra.  

Sola al bosc           
Demarco, Magela; Caru Grossi (il.)          
Bellaterra, 2020   
 

Hi ha paraules que no es diuen. Hi ha vivències 
que no s'expliquen. Hi ha veritats que no es 

descobreixen a primera vista. Una crida perquè tots obrim els ulls i 
trencar amb l’abús. 

constantment i uns pares que de vegades no tenen a casa les eines 
necessàries per treballar amb els seus fills. 

Contes per a infants fins als 6 anys  

A l'altre costat 

Falcón Maldonado, Cristina                
Mariona Cabassa (il.)  

Akiara Books, 2022 

Inspirat en una història real de Veneçuela, 
aquest àlbum ens convida a reflexionar sobre la riquesa i la pobresa, 
la burla i la superació, la capacitat de somiar despert i de celebrar.  

El teu cos és un tresor: conte per prevenir  
l'abús sexual 

García Marqués, Margarita; Elisa Bernat (il.) 

Sentir, 2019 

Si volem prevenir o frenar un abús el més aviat    
possible, hem de parlar amb els nostres infants 
sense espantar-los i explicar-los que això pot 
succeir.  

descobrirà una nova manera d’entrar a l’aigua. Ah! i tots junts 
aprenen que el fons marí guarda moltes sorpreses!       

El gran Circ Iris               
Pajdak, Berni;  Silver Ríos  (il.)               
Cal·ligraf, octubre 2019 
 

Un conte que aborda amb subtilesa la diversi-
tat funcional: uns germans que donen suport  

El dia en què vas arribar       
Brown, Dolores; Reza Dalvand (il.)         
NubeOcho, abril 2019 (Som 8)              
Els fills adoptius són molt desitjats. Una dolça història 
que explica com arriba la felicitat a la família.   

 L'Ona i la platja 

 Garcia i Galceran, Anna; Joan Turu (il.) 

 El Cep i la Nansa, 2020 
 

 Ja és estiu i l’Ona va a la platja per primer
cop aquesta temporada amb la família, i          

 

Gracias a Dios [enregistrament vídeo]          
François Ozon (dir.)       
Cameo, 2019 

1 Premi Festival de Berlín  

Pel·lícula basada en el cas real de Bernard Preynat, 
sacerdot de la Diòcesi de Lió, acusat el 2016 d'abusar 
sexualment de desenes d’infants.             
 

Historias para no dormir              
Gedisa, febrero de 2021 (Terapia familiar) 

Basada en diferents escenaris espanyols i internacionals, 
aquesta obra representa una dura crítica a la precarietat  
i la negligència de les institucions encarregades de tenir 
cura de menors en risc d'exclusió social.  
 

Omplir la vida: el viatge d'una adopció           
Juncosa, Quim              
Rosa dels Vents, octubre del 2020              
Una història emocionant que ens convida a reflexionar 
sobre l'educació, l'homoparentalitat i la diversitat      
familiar molt més enllà de l'adopció.  

 

Menores expuestos a la violencia de género       
Pirámide, cop. 2017                
Una obra que analitza aquest problema social basant-se 
en els resultats d’investigacions rellevants: les psicopa-
tologies que es poden desenvolupar en els menors en    
relació amb el gènere, els factors de protecció que   
poden desenvolupar alguns menors i famílies, els tracta-
ments psicològics d’intervenció que s’han desenvolupat 
i els protocols d’avalució elaborats. 
 

El arte de pensar para niños: la generación quemm   
cambiará el mundo             
Ruiz, José Carlos (Profesor de filosofia)            
Toromítico, marzo de 2019                 
Un llibre adreçat a mares i pares davant la sensació de 
desconcert de les constants novetats educatives 
(coaching, mindfulness, gamificació), i que aposta per 
una educació  basada en el pensament crític. 
 

Estrés, maltrato infantil y psicopatología           
Toro, Josep               
Pirámide, 2021 (Manuales prácticos)             
Aquesta obra mostra els resultats de més de 300      
estudis: una revisió sobre el fenomen de l’estrès,           
el maltractament infantil i la relació de tots dos amb    
els trastorns mentals del nen i de l’adult. 
 

El despertar al mundo de tu bebé: el niño como    
protagonista de su desarrollo         
Truchis , Chantal de               
Zenith, febrero de 2022 

Un llibre de referència sobre el desenvolupament del 
bebè que ajudarà a pares i mares i a cuidadors/es a  
sentir-se més confiats en la seva educació. 
 

La violencia filio-parental: análisis, evaluación e   
intervención                 
Alianza, 2019 (Psicología)                   
Si bé la violència filio-parental ha existit sempre, provo-
cant també un gran impacte social, és la generalització    
d’aquest fenomen durant els últims anys (que afecta 
completament a la societat occidental) que ens parla de 
canvis socioculturals que afecten l’educació i la manera 
d’entendre el món, especialment les relacions familiars. 

       Altres temes d’interès relacionats amb els infants 



 

 

 

 

CONEIXEMENTS INFANTILS 

Un món millor: drets de l’infant     
Jaguar, cop. 2016                  
-també disponible en castellà-                    

Un llibre perquè els nens i les nenes coneguin         
els seus drets i deures.  

Manual de guerrilla urbana:         
para niñas y niños que quieren conocer 
y defender sus derechos    
Tonucci, Francesco                                                           
Graó, 2018 (Mini-macro referencias; 45) 

Un missatge de l’autor per als infants:       
«El meu primer objectiu és donar-vos a 
conèixer els vostres drets, especialment 
aquells que us fan ciutadans. El segon, ajudar-vos a protestar».  
 

Un missatge de l’autor per als adults:               
«Estic convençut que si els adults reconeixem els nostres errors i 
ajudem els nostres infants a protestar, la seva estima i el seu afecte 
per nosaltres augmentarà» . 

... durant les seves aventures, coneixerà diferents personatges: 
Hansel i Gretel, Pinotxo, Blancaneus... i a cada trobada, la petita 
heroïna reivindica els drets fonamentals dels infants. 

Tinc dret a ser nen               
Serres, Alain; Aurélia Fronty (il.)              
Blume, 2010 
 

“Sóc un nen amb dos ulls, dues mans, una veu, 
un cor i uns drets…”      

Un llibre per conèixer, aprendre i comprendre els drets dels infants 
de la veu d’infants de tot el món i amb un marcat caràcter poètic.  

¡Tengo derechos!: una guía de los derechos del      
niño                          
Olech, Joanna; Edgar Bąk (il.)             
Siruela, 2019 (Las tres edades) (Nos gusta saber; 
43) 
“En un país no molt llunyà, una Caputxeta Vermella...” 

Drets i deures dels nens               
César Bona, Joan Turu           
Penguin Random House, octubre del 2019             
Un llibre per conèixer els drets i deures dels infants. 
Però compte! per a cada dret, també hi ha un deure 
perquè puguem conviure bé. 

Tinc dret a la cultura         
Serres, Alain; Aurélia Fronty (il.)     

Blume, setembre de 2020                          
Un llibre que convida els infants a participar 
de la cultura per compartir tots els seus    
tresors.  

Jo i el món: una història infogràfica         
Trius, Mireia; Joana Casals (il.)        
Zahorí Books, 2019           
Aquesta és una petita història dins una gran 
història, la del món i la seva diversitat: els infants 
descobriran com és la vida d’altres nens i nenes 
del planeta representada d’una manera molt 
visual i divertida amb infografies.  

 

 ¿Qué es un refugiado?         
Elise Gravel 

 Anaya, septiembre de 2020 
 

 Un llibre que respon a la pregunta del seu títol:       
“un refugiat és una persona com tu i com jo”. 

 

 

 

La Malala Yousafzai és una jove pakistanesa que quan tenia 15 anys   
un taliban va disparar-li pel fet de ser nena i anar a l’escola.              
A partir d’aquest moment, va voler lluitar pels seus drets i els de 
tots els infants del món, motiu pel qual va rebre            
el Premi Nobel de la Pau el 2014 amb només 17 anys.  

      Per saber-ne més de la Malala Yousafai 

CONTES INFANTILS -per a infants de 7 a 9 anys- 

Els drets de la infància              
Emilio Urberuaga (il.)                             
Barcanova, 2014  

Deu contes per donar vida als 10 principis de 
la Declaració Universal dels drets de l’Infant.  

 Benvolguda Malala: cada dia és el "dia de la Malala" 

 El lápiz mágico de Malala    

 Malala: una nena valenta de Pakistan;  Iqbal: un nen valent… 

 Malala Yousafzai: la noia que va alçar la seva veu a favor  
dels drets dels infants   

CONEIXEMENTS INFANTILS 

              Altres temes d’interès per als infants 

 Novel·la juvenil 

Per saber-ne més sobre els infants refugiats:  

Amic meu!            

Escrit i dissenyat pel voluntariat i els infants 
de l'Open Cultural Center, DL 2017   

 

On viuré?                          
Rosemary MacCarney     
Joventut, 2017 

El ball de la vida            
Albert Salvadó i Anna Tohà                
Meteora, 2016                
La lluita d’una família per aconseguir una vida digna 
per a l’Evarist, un nen després d’un accident de trànsit. 

M.           
Bosch, Lolita            
Cruïlla, cop. 2018 (Gran angular; 189)            
M. té 16 anys. Una novel·la realista sobre el maltrac-
tament domèstic.  

La història de l'Iqbal            
D’Adamo, Francesco        
Cruïlla, 2018 (El vaixell de vapor; 119)             
Com tants altres infants, l'Iqbal treballa al teler.      
Aconseguirà rebel·lar-se i alliberar-se‘n, però a costa 
d'un preu molt alt. L'Iqbal ha esdevingut a tot el món 
un símbol de la lluita contra l'explotació dels infants. 


