
Si el que volS 
éS millorar,
tot eS pot 
Solucionar.

el que 
llegiràS aquí
t’indicarà 
el bon camí.
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Amb aquesta història 
aprendràs a millorar les 
teves actituds, a superar 
entrebancs i a reforçar valors 
de convivència. Cada llibre 
t’acompanyarà com si fos 
el teu entrenador personal, 
i et proporcionarà pautes 
perquè creixis i convisquis 
amb harmonia. 

ELISENDA ROCA

Sóc periodista, escriptora  
i dirigeixo obres de teatre.
De petita era una nena molt 
tímida. M’agradava escoltar els 
adults, però no parlava gaire.
I quan ho feia m’enrojolava fins  
a les orelles.
Però mai no oblidava donar les 
gràcies, demanar permís o saludar.
¿Per què? Perquè m’agradava rebre 
somriures i sentir-me gran.

CRISTINA LOSANTOS

Sóc dibuixant i visc a Barcelona.
El meu barri té carrers estrets  
i moltes botigues.
M’agrada anar a passeig  
o al mercat i saludar la gent 
que conec. Els pares m’ho van 
ensenyar quan era petita i trobo 
que és un bon costum. 
A vegades costa una mica  
o fa una mica de vergonya,  
però val la pena. De debò.
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Vet aquí el Martí i la Nora.
Són simpàtics i eixerits,
i tots dos són grans amics.
Si un no hi és, l’altra l’enyora.
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Els agrada llegir, escriure,
explicar acudits i riure.
Què més tenen en comú?
Mai no saluden ningú!
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Quan surt de casa al matí
i el saluda el seu veí, 
el Martí el mira, somriu,
però calla i no diu ni piu.

Que potser no sap què dir?
–Digues «bon dia», Martí
–diu son pare, preocupat–.
T’ha menjat la llengua el gat?


