
Contes per créixer. Contes per a la vida.

El somni de la petita Efwa
Una visió positiva per afrontar una situació problemàtica

Creiem en el conte com una obra d’art en si 
mateixa i, sobretot, com un element imprescindible 
per explicar el món als nens. A més d’entretenir 
i potenciar la imaginació, els contes transmeten, 
mitjançant imatges, aspectes essencials de la vida, 
experiències, valors, qualitats morals i anímiques, 
i ajuden que el nen pugui tenir un jo ben nodrit i 
ben assentat. Si van acompanyats de calor humana, 
bondat, bellesa i veritat per part de qui els narra, els 
contes actuaran com llavors que floriran quan sigui el 
moment i aportaran noves formes de comprensió a 
les situacions i vivències que se li presentin.

Aquest és un conte basat en la vida real 
d’una nena africana que es diu Efwa i que 
va ser recollida en un orfenat de Ghana. 

Efwa no pot parlar ni caminar a causa de 
la paràlisi cerebral que pateix; però ella 
sempre somriu i està molt contenta.

Acompanyarem els nostres petits a conèixer 
Efwa, com viu, com és el seu entorn i com 
són totes les petites coses que desperten la 
seva alegria.
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Àngels Consuegra va néixer a 
Barcelona. Va començar la seva etapa 
formativa estudiant psicologia. Al 
llarg de la seva trajectòria professional 
es va relacionar amb la pedagogia i 
l’ensenyament infantil. Des de molt jove 
va sentir un gran interès per la infància i la 
psicologia. La inesperada mort del seu fill 
Raúl i l’amor de la seva filla Marta la van 
portar a un orfenat d’Àfrica per exercir 
com a voluntària. Allà va estar treballant 
amb nens i nenes que patien paràlisi 
cerebral, com la petita Efwa. En tornar, 
va decidir viure conscient d’aquesta altra 
realitat i seguir treballant per a ells. Arran 
d’aquesta experiència va néixer el llibre 
El somni de la petita Efwa.

M. Carmen Fortuño és una 
il·lustradora fantàstica. Les seves 
aquarel·les són vibrants, defineixen 
el paisatge i els personatges de la 
història. L’elecció cromàtica acompanya 
les fases del conte associant els colors 
als diferents estats dels protagonistes.
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