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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  
en harmonia.

ELISENDA ROCA

Sóc periodista, escriptora  
i directora teatral. Per fer tantes 
coses, gaudir-ne i mirar de fer-
les bé, el més important és saber 
organitzar-se un bon horari cada 
dia. Tinc unes hores per treballar  
i d’altres per a l’esbarjo. Utilitzo  
el telèfon mòbil quan realment  
el necessito. I miro de no anar pel 
carrer amb els ulls enganxats al 
whatsapp o a un joc. Així sóc jo qui 
domina el mòbil i no a l’inrevés. 

CRISTINA LOSANTOS

Sóc dibuixant i visc a Barcelona. 
M’agrada fer excursions, llegir, 
cuinar, jugar a bàdminton  
i escoltar música. Tinc un  
telèfon mòbil que no em serveix 
per fer res de tot això... Trobo  
que està bé tenir-ne, però encara 
està millor saber desconnectar!
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ENDAVANT!
ENDADAD VAVA AVAV NT!

Un conte  
per aprendre a 
desconnectar

ELISENDA ROCA
CRISTINA LOSANTOS



Editorial Bambú és un segell 
d’Editorial Casals, SA

© 2017, Elisenda Roca, pel text
© 2017, Cristina Losantos,  
per les il·lustracions 
© 2017, Editorial Casals, SA
Tel.: 902 107 007    
editorialbambu.com
bambulector.com

Disseny de la col·lecció: 
Estudi Miquel Puig

Primera edició: març de 2017
ISBN: 978-84-8343-497-0
Dipòsit legal: B-9251-2017
Printed in Spain
Imprès a Índice, SL
Fluvià, 81-87. 08019 Barcelona

Qualsevol forma de reproducció, distribució, 
comunicació pública o transformació d’aquesta obra 
només pot ser realitzada amb l’autorització dels 
seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. 
Adreceu-vos a CEDRO (Centro Español de Derechos 
Reprográficos,  www.cedro.org) si  necessiteu 
fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.
conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).



Els nostres protagonistes 
són amics de veritat.
Aquí els teniu. Són l’Adela, 
en Roger i en Tamirat.





Tots tres sempre fan pinya 
i els agrada molt jugar,
nedar, córrer, llegir, riure, 
i cantar sense parar.





Són tan, tan, però tan amics
que, com que fan els anys seguits,
passen un dia extraordinari
celebrant junts l’aniversari.
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Bufen fort les set espelmes per després obrir 
amb delit

els regals embolicats. Seran tots ben encertats?
Els grans miren, somrient, com n’estan  

d’il·lusionats!
L’àvia no para de dir: «Com creixen aquests petits!»





–Quin regal tan ideal! –crida contenta l’Adela.
Són en Mowgli i les bestioles del seu conte  

preferit,
el que li explica la mare cada nit en anar al llit–.
Ara jugaré amb els ninos d’El llibre de la selva!






