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'Els sis a Barcelona' és una col·lecció de 12 contes
infantils que s'ubiquen a l’entorn dels districtes de
Barcelona.
De la mà dels seus protagonistes: l’àvia, els seus sis
néts i un gos, els nens visitaran els 11 districtes de la
ciutat, un entorn real, posant com a focus les
persones que l’habiten.

TARGET
Adreçat a nens i nenes d’entre 4 i 8 anys que viuen a
Barcelona. Gràcies al seu disseny, el contingut i les
il·lustracions, aquests llibres seduiran també als pares,
convertint-se en un bon regal per als nens de la ciutat.
Mitjançant la seva lectura, podran seguir les aventures
dels protagonistes caminant pels districtes de la ciutat
de Barcelona i explorar amb ells els seus edificis icònics,
passejar-se pels parcs, gaudir de la cultura i
experimentar la vida de Barcelona. Pam a pam.

OBJECTIU DE LA COL·LECCIÓ
Estimular el gust per la lectura en nens i nenes,
mostrar-los la seva ciutat i educar-los en valors. Les
aventures dels personatges transcorren en escenaris
propers a ells que plasmen l’esperit i la personalitat de la
Barcelona actual on viuen i creixen. A través d’aquests
contes, nens i nenes reconeixeran el seu entorn i es
familiaritzaran amb ell valorant tot el que els envolta.
Barcelona adquirirà una dimensió màgica, ja que és una
ciutat on transcorre la vida quotidiana però on la ficció es
fa realitat i viceversa.
La col·lecció presentarà al llibreter, al bibliotecari i als
llibres com els grans introductors, capaços de
transportar-a mons reals i imaginaris.

EDUCACIÓ EN VALORS
El focus d’aquests 12 contes es posarà en situacions en
què les persones més joves puguin identificar-se.
Alguns dels valors que transmet la col·lecció són: la
igualtat, la integració, l’amor als llibres com a suport
del coneixement, el bilingüisme de gènere i el civisme.

ARGUMENT
El primer conte narra l’arrencada de la història. Els nens
hauran de trobar un tresor i, per aconseguir-ho, hauran
de seguir una sèrie de pistes que els faran recórrer els
11 districtes de la ciutat.

L'AUTORA

Isabel de Villalonga és periodista i autora de diversos llibres/guies
sobre la ciutat de Barcelona. Ha col·laborat com a freelance a
diverses revistes i diaris amb reportatges i entrevistes culturals,
d’informació local, economia, immobiliari, interiorisme i arquitectura.
Darrers llibres publicats:
2009 - "Barcelona sense presses" - Ajuntament de Barcelona
2013 – “Jardins Secrets de Barcelona” – Ajuntament de Barcelona –
Ambit
2017 - "Els sis a Barcelona" - millenniArs i Ajuntament de Barcelona

L'IL·LUSTRADOR
Antonio Isla és un dissenyador gràfic que va començar la seva
trajectòria a Monzón amb la creació al costat de Javier Cossío del
Gabinet de Creacions, influenciats per una devoció absoluta al món de
còmic, pròpia de la nostra joventut. Des de 1980 treballa amb tot tipus
d'empreses, tractant d'aprendre i d'aportar el seu gra de sorra per
enriquir els projectes de tots aquells que s'acosten al seu estudi. Des
de llavors ha rebut diversos premis i reconeixements. Constantment
busca camins creatius.
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