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Novetat editorial: La ciutat blava
Primer títol d’una nova col·lecció temàtica il·lustrada per Eulàlia Sariola.

MESURES: 22,5 x 21,5
TÍTOL: La ciutat blava
IL·LUSTRACIONS: Eulàlia Sariola
TEXTOS: Laia Aguilar
ISBN: 978-84-937920-5-3
PÀG: 32
PVP: 15€

En Perot, la Marina, en Saïd i l’amic Núvol es fan amics de l’estàtua de Colom. Però, ben aviat,
descobreixen que Colom ha fugit de la ciutat perquè al cel de Barcelona no s’hi pot ni respirar.
Quan els nens s’assabenten de la notícia, faran tot el que estigui a les seves mans per aconseguir que Barcelona torni a tenir un cel net i clar. Aconseguiran que l’estàtua de Colom torni a la
ciutat?
Aquestes i altres aventures viuran els nostres protagonistes, que, gràcies al Núvol, viatjaran a
ciutats interessants de tot el món, on viuran apassionants històries i faran nous i grans amics.
Sobre la il·lustradora
El seu primer llibre il•lustrat el va escriure Josep Mª Espinàs. D’això ja fa una quarentena d’anys.
D’aleshores ençà ha il•lustrat uns cent cinquanta llibres infantils, juvenils i de poesia. Ha treballat impartint tallers de plàstica a nens i mestres, i tallers d’aquarel•la per adults. També ha fet
exposicions individuals i col•lectives d’il•lustració i pintura. A més a més tradueix literatura contemporània hebrea per a joves i per a adults. És cofundadora de l’APIC (Associació Professional
d’Il•lustradors de Catalunya).
Sobre la autora
Laia Aguilar va néixer a Barcelona l’any 1976 i és llicenciada en Comunicació audiovisual.
Treballa en el món de la televisió, com a guionista, i recentment ha publicat la novel.la Les
bruixes de Viladrau. La ciutat blava és el seu primer conte publicat.
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