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Tu també pots és un conte escrit per 
Anna Llauradó i il·lustrat per Maria 
Girón.

Anna Llauradó, nascuda a 
Barcelona, és escriptora i guionista. 
Llicenciada en Periodisme, ha escrit 
guions cinematogràfics, guions de 
curtmetratges i obres de teatre. 
També és autora de llibres infantils i 
de novel·les per a adults.

Maria Girón és una il·lustradora 
nascuda a Barcelona. Va estudiar 
Belles Arts i es va especialitzar en 
il·lustració. El 2010 el jurat de la Fira 
del Llibre Infantil de Bolonya va 
seleccionar la seva obra per participar 
en una exposició col·lectiva dedicada 
a Gianni Rodari.
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Una història inspiradora sobre el poder dels 
infants i joves

Tot comença amb un conte sobre un bosc en 
flames i un pit-roig que, gota a gota, intenta 
apagar, tot sol, el foc. Quan la Mia i els seus 
companys senten aquesta història, s’adonen 
que ells també poden convertir-se en pit-rojos i 
aportar la seva gota per millorar el món.

“I jo, què puc fer?” és la pregunta que amaga 
l’essència de Tu també pots, un projecte educatiu 
que mostra a infants i joves que un món millor 
és possible i els inspira a passar a l’acció per 
construir-lo.

Per a més informació sobre el projecte, a la 
pàgina web www.tutambienpuedes.eu 
es poden trobar materials addicionals i testimonis 
de joves que, inspirats per aquest conte, han 
decidit aportar la seva gota per millorar el món.

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).


