
Contes per créixer. Contes per a la vida.

Bambú
Aprendre a estimar la diferència

El Bambú i els seus germans viuen als Pirineus, 
envoltats de prats i boscos. 
Són uns cadells molt juganers i els encanta ajudar la 
seva mare a vigilar les ovelles i cuidar el ramat. 
Tots són molt feliços aprenent a ser bons gossos 
pastor! Tots excepte un... el Bambú.

I és que el Bambú no és com la resta de germans: 
a ell les ovelles li fan por, i no és feliç sent un gos 
pastor. Per què és diferent? Què pot fer per ser 
com els altres? Com pot aconseguir ser un bon gos 
pastor?

Tot canvia el dia que el Bambú és adoptat per un nen 
amb qui establirà una connexió molt especial… 
i descobrirà que ell també té el seu lloc al món.
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Bambú és un conte escrit per Marta 
Busquets i il·lustrat pel tàndem 
Grillo en casa, format per Marta 
Bercebal i Noemí Villamuza.

Es tracta del primer llibre que publica 
l’autora, nascuda a Barcelona el 
1995. Marta Busquets és filòloga 
de formació i ha treballat en l’edició 
i correcció de textos, tot i que en 
el seu temps lliure sempre ha estat 
aficionada a escriure.

Per la seva banda, Grillo en Casa 
neix de la col·laboració entre les 
dues il·lustradores, i té com a missió 
dibuixar infàncies en companyia 
animal. Naturalesa i infància s’uneixen 
en aquest projecte, còmplices, i 
passen a formar part d’un únic univers.
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NOVETAT 
EDITORIAL!

Conte recomanat a partir de 5 anys

Bambú no és només una oda a la diversitat, és també 
una història que ens parla del valor de la solidaritat, de 
l’altruisme, de la responsabilitat i de l’amor pel món 
natural, a través d’uns protagonistes únics i inoblidables.

Aquest logotip identifica els materials de Lectura Fàcil que segueixen les directrius internacionals de l’IFLA (International 
Federation of Library Associations and Institutions) i d’Inclusion Europe quant al llenguatge, el contingut i la forma, amb 
l’objectiu de facilitar-ne la comprensió.
L’atorga l’Associació Lectura Fàcil (www.lecturafacil.net).


