
Avis
"L’amor fa la felicitat i mirant la cara dels avis es percep ." (Trinitat Gilbert)

Mi abuelo / Helena Kraljič

Mi abuelo Carmelo / Dani Torrent Mi abuela / Helena Kraljič

Iaia, para de fer fotos! / Ilan Brenman T'estimo, àvia / Giles Andreae

Quan xiula l'avi / César Barceló

El Gos de l'avi / Enric Lluch

La Cançó de la Bruna / Txema Pinedo

Puede que el abuelo sea viejo y a veces 
un poco olvidadizo, pero eso da lo mismo; 
lo más importante es cuánto quiere a su
nieta. Desde bebé, ha cuidado de ella, ha 
sido su compañero de juegos, su 
cuentacuentos…Y la pequeña atesorará 
esos momentos en su memoria para 
siempre.

Un relato que transmite nostalgia del 
pasado, con un lenguaje evocador, 
metafórico y sutil; que aborda con 
delicadeza el paso del iempo, la transición 
de la infancia a la etapa adulta, y la 
ausencia inevitable de un ser querido que 
permanece en el recuerdo.

Puede que la abuela sea mayor y ya no 
vea tan bien como antes, pero sus ojos 
aún brillan cuando miran a su nieta. Desde 
que ella era un bebé, la abuela la ha 
cuidado, la ha enseñado a vestirse, a 
hacer galletas…Y la pequeña atesorará 
esos momentos en su memoria para 
siempre.

La meva àvia no se separa ni un segon 
de la seva càmera i jo em passo la vida 
dient-li: «IAIA, PARA DE FER FOTOS!»

«La meva àvia m'estima tant, tant com jo 
l'estimo a ella!». La relació tan especial 
que hi ha entre un infant i la seva àvia 
queda reflectida fidelment en aquest conte 
amb il·lustracions magnífiques plenes de 
tendresa. Perquè tant les àvies com els 
néts gaudeixin junts del moment màgic de 
llegir un conte.

L’avi està molt malalt i l’àvia en té cura: li 
fa el dinar, li dóna les pastill es, el banya 
i li fa companyia. L’avi té una néta amb 
qui es diverteix molt. Tots dos fan broma 
a l’àvia amb el xiulet, es conten secrets i 
riuen molt, però un dia, de sobte, tot 
canviarà.

Els gossos són animals molt sabuts, 
però el de l’avi d’en Miquel era un cas 
especial. O almenys això diu ell…

CONTES
PER A

INFANTS

El seu primer dia d’escola, la Bruna ha 
conegut molts amics nous. Vol recordar- 
los tots per contar-ho al seu avi. I troba 
que la millor manera de fer-ho és amb 
una cançó! La cançó de la Bruna busca 
explicar l’Alzheimer i les seves 
conseqüències als infants d’una manera 
tendra i plena de fantasia.
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Les Cebes de Roscoff / Pep Molist
Roscoff és una ciutat de la Bretanya
francesa coneguda per les seves cebes i
pels Johnnies, uns homes que les portaven a
la Gran Bretanya per vendre-les. En aquest
àlbum, s’enumeren les excel·lents virtuts de
les cebes i es relacionen amb els sentiments
que es remouen a l’interior de la Joana
després de la desaparició del seu avi.

La Fragatina, 2019
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Les Arrugues de l'àvia / Simona Ciraolo El Canto de las ballenas / Dyan Sheldon

Paseando junto a ella / Georgina Lázaro L'Avi de la Martina / Guillem Terribas

El Meu avi i jo / Núria Parera

El Bosc de l'avi mussol / Carlos ReviejoLa Meva àvia és diferent / Mercè Arànega

La Lara i els contes de l'avi / Carlos Reviejo

Una nena petita descobreix els preciosos 
records de la seva àvia quan les arrugues 
de la vellesa esdevenen meravellosos 
plecs del temps. L'àvia respon a la 
curiositat de la seva néta explicant-li la 
història que s'amaga darrere de 
cadascuna de les arrugues de la cara.

Los recuerdos de la abuela se mezclan 
con los deseos de la nieta. Pasado y 
futuro en un relato iluminado por unas 
espléndidas ilustraciones que nos 
acercan a un primer plano rostros y 
miradas. Un gran libro para prestar oído a 
las leyendas que nos hacen creer en los 
sueños.

Versos llenos de ternura, recuerdos y 
agradecimientos, centrados en la pérdida de 
memoria de la vejez y de las personas que 
sufren enfermedades degenerativas. Ofrece 
este libro una mirada diferente a partir de la 
relación de un niño con su abuela. Del cofre 
de tesorosque ella ayudó a llenar voy 
sacando palabrasque la hagan recordar.  

Un bonic àlbum artístic, amb paraules 
senzilles, que relaten la relació entre una 
néta i el seu avi. Mitjançant el joc d'amagar 
petons, descobrim que l'avi pateix oblits, i 
un dia li diuen a la nena que l'avi no tornarà 
perquè s'ha oblidat de respirar… 
El seu dol serà més suportable gràcies a la 
interacció amb la seva mare.

L'Andreu és un llibreter que viu envoltat de 
llibres. Quan neix la seva neta, la Martina, que 
és una nena molt i molt curiosa, li sap 
encomanar la passió pels llibres i per tot el món 
que l'envolta. Així, avi i neta fan moltes coses 
plegats: miren pel·lícules, van al circ... De tota 
manera, el que més li agrada a la Martina és 
anar a la llibreria a veure com treballa l'avi. 

És primavera al bosc. L'avi mussol s'atura 
a la branca d'un arbre, es posa les ulleres 
i explica contes a tots els animals de la nit 
que l'escolten en silenci.

La meva àvia té una malaltia que es diu 
Alzheimer, i això fa que sigui una àvia 
diferents de les altres, perquè perd la 
memòria i necessita que tot el dia li fem 
companyia. Jo, tot i que només tinc set 
anys, puc fer que l'àvia sigui més feliç, 
perquè té problemes que jo sé resoldre. 

La Lara vol saber el perquè de les coses 
del món que l’envolta. Pregunta i pregunta 
sense parar. Per sort, el seu avi sempre li 
respon totes les preguntes. I ho fa d’una 
manera divertida: explicant-li contes. Així, 
la Lara descobreix per què riuen les hienes 
i per què tenen el coll tan llarg les girafes. 

          Andana, 2016
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L'Illa de l'avi / Benji Davies L'Armari de l'àvia / Ignasi Roda 
En Leo estima l’avi. I l’avi estima en Leo. 
I això no canviarà mai.
Un llibre preciós i reconfortant que ens 
mostra com les persones que estimem 
són sempre a prop, perquè tant se val on 
siguin.

L'àvia de la Nona ha mort. Aquesta és la 
primera mort que viu de prop i està molt 
trista. L'àvia sembla demanar-li que no 
estigui trista perquè ella ja ha fet el seu 
camí. I és recordant-la com la Nona 
s'alegra d'haver-la tingut, d'haver-la 
pogut estimar i d'haver compartit amb 
ella tantes coses. 

         Andana, 2016    I.N.G., 1997
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Avis i néts jugueu! / Àngels Navarro

Contes per fer-se gran / Sònia Pallarès i Maribel BellaAbuelas de la A a la Z / Raquel Díaz 

Un llibre de jocs per a avis i àvies d'ara i 
també per als seus néts! Perquè els avis 
d'avui en dia, joves, dinàmics i inquiets 
sàpiguen com jugar i divertir-se amb els 
més petits. Us proporciona idees i 
recursos lúdics que us permetran 
convertir-vos en companys de joc dels 
vostres néts i gaudir plegats.

Quatre personatges protagonitzen els 
contes d'aquesta publicació, de la qual 
destaquen la finalitat pedagògica i de 
sensibilització que pretén fomentar 
l’empatia entre infants i gent gran.

Hay abuelas en todos los confines de la 
Tierra. Todos hemos conocido a una o a 
muchas, a las nuestras o a las de los demás.
Los más afortunados trotamos algunas tardes 
sobre las rodillas de una abuela 
Consiguelotodo o nos chupamos los dedos 
después de paladear un abrazo de chocolate 
de una abuela Repostera. 

       Ara llibres, 2013

  Ajuntament de Solsona, 2015         Lumen, 2012

Àvia, ja sé que has oblidat el meu nom / Jaume Cela L'Àvia gàngster / David Walliams
Àvia, avui faig deu anys. Et vindré a visitar 
a la residència, però tu no em reconeixeràs, 
no em faràs cap regal, ni em felicitaràs, ni 
entendràs per què portarem un pastís i 
cantarem una cançó, i tots et farem un petó 
i tots em faran un petó. Tu no me’l faràs. La 
mare diu que tens una malaltia que jo no sé 
escriure.

Vols conèixer l'àvia den Ben? Segur que et 
semblarà la típica àvia de manual:
- Té els cabells blancs.
- Porta dentadura postissa.
- Es guarda el mocador a la màniga de la 
brusa.
Però hi ha una altra cosa...
És una lladre de joies perseguida a tot el món!

            Animallibres, 2017    Montena, 2018
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El Meu avi / Marta Altés

«El meu avi es fa gran… Però a mi 
m’agrada tal com és, i me l’estimo 
moltíssim.»
Una petita i delicada joia sobre la relació 
entre avis i nets que ara tornem a editar 
en petit format. Un gran homenatge a tots 
els avis i àvies del món.

   Blackie Little, 2018

ÀLBUM ALT

La Gran enciclopèdia de les àvies / Éric Veillé
Aquí trobaràs les respostes a algunes 
qüestions importants:
Quants anys tenen les àvies? Per què 
els agrada tant caminar? Per què es fan 
pentinats estranys? Per què tenen 
arrugues? Per què els agrada tant 
mimar-nos? I el més important… 
Què faríem sense elles?.

   Blackie Books, 2019

I2 VEI

El Meu avi pirata / Laia Massons, Zuzanna Celej
Cada diumenge l’avi explicava històries 
als seus nets, asseguts al banc del parc 
que hi havia al costat de casa. Històries 
de pirates o records d’infantesa, que 
pescava al vol o a les profunditats de la 
memòria. Fins que un dia se’l van portar a 
l’hospital i tot va canviar.

Akiara Books, 2019

ÀLBUM MAS

Al bosc / Ainara Azpiazu

Un cant a la bellesa dels nostres boscos
i als éssers que els habiten. Un àlbum
il·lustrat que ens convida a estimar el
nostre entorn i a cuidar-lo com es
mereix. Viu una aventura de la mà d’una
nena, el seu avi i una càmera de fotos…

Una Àvia superguai / Mattias Edvardsson

L'Ela ha d'anar a casa d'en Noa quan surt
de l'escola. Està nerviosa, és la primera
vegada que hi va i no coneix l'àvia d'en
Noa. Al principi l'àvia la desconcerta, però
a poc a poc li va agradant més, i al final
s'ho passa tan bé que l'endemà hi vol
tornar.

Bellaterra, [2019]
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Història d'un jersei blau / Florencia GattariComença per A / Félix Jiménez Moreno
En un jersei hi caben moltes coses.
Sobretot si el fa una àvia que sap teixir
entre la llana maneres d’estimar-se i de
créixer. També d’acomiadar-se. Una
història amb una àvia, un net i un jersei,
que acompanya amb calidesa les escenes
quotidianes que la vida, de vegades, ens
proposa.

L'Alícia i la seva àvia Amèlia tenen una
relació molt especial. Però l'Alícia està
preocupada perquè nota que les coses
estan canviant i, des de fa un cert temps,
l'àvia no sembla la mateixa. Per això l'Alícia
intentarà esbrinar què li passa a l'àvia.

Pagès, 2018Baula, 2020

El Meu avi Estrella / Eva Ayné 
Quan jo era a la panxa de la mama, l'avi Jordi
ja era una estrella. Però el dia que vaig néixer,
va començar a brillar d'una forma especial, es
va convertir en un avi estrella. Els avis estrella
són aquells que marxen al cel abans que
neixin els seus nets i netes. Però durant unes
vacances d'estiu a Cadaqués, l'Arlet
descobrirà que és una estrella màgica.

Salvatella Editorial, 2022
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Àvies i avis que malcrien... i eduquen 
/ M. Jesús Comellas

Abuelos y nietos : abuelo favorito, abuelo útil
 / Celeste Rico

Els avis i les àvies han de tenir 
protagonisme en la cura de la canalla i són 
un suport essencial en la família. Però, com 
podem aconseguir que l'ajut dels avis no 
sigui una font de conflicte? I que les 
demandes que els fan els pares i les mares 
no siguin una càrrega excessiva?

Realiza un análisis riguroso del nuevo papel 
del abuelo en la sociedad, de su participación 
en las actividades de los nietos y de su 
relación con ellos y sus padres. Asimismo, 
presenta una guía de sugerencias prácticas 
para optimizar estas relaciones y evitar los 
conflictos que pueden surgir a través de los 
contextos que definen a cada generación.

  Eumo, 2015

    Pirámide, 2001
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L'àvia que volava. El paper dels avis en l'educació dels
infants de 0 a 6 anys. / Roser Guàrdia

Avis i nets tenim vides vinculades, lligades 
però independents. Com més rica sigui la 
nostra vida, més rica serà la relació amb 
els nets. En temps de presses i 
desconfiança, les àvies i els avis podem 
aportar calma i testimoniatge. Hem 
d'enfocar la demanda a la societat amb 
xarxes i polítiques de suport a les famílies.

          In-fàn-ci-a (núm.223, juliol-agost, 2018, pàg.35-39)

FAMÍLES(Som pares) COM 

L'Aventura de ser avis : reflexions sobre el seu paper 
educatiu / Ramon Casals 

Els avis hem de col·laborar amb els pares dels 
nens, hem d’adaptar-nos-hi, crear una sintonia
i obrir-nos a un món canviant, a noves maneres 
de fer. Hem de sumar amb ells. Aquest llibre 
presenta reflexions, idees i pautes que poden 
ajudar a viure de manera plena, intensa i 
satisfactòria aquesta etapa de la vida, que és, 
sens dubte, una de les més plaents. 

Cossetània, 2019
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