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La família, els records, els mestres, la natura, els animals, els amics i 
amigues, els somnis... Les coses més importants no són les materials. 
Existeixen SUPERTRESORS molt valuosos que ens fan feliços 
i que hem de cuidar. Quins són els teus?

NOVETAT DEL TÀNDEM SUPERVENDES
SUSANNA ISERN I ROCIO BONILLA!

SUSANNA ISERN
És escriptora, psicòloga i mare de tres nens. Des que va escriure el seu 
primer àlbum l’any 2011, no ha deixat de publicar llibres infantils. Les 
seves obres s’han traduït a més de quinze llengües i es comercialitzen 
arreu del món. Actualment compagina la seva passió per l’escriptura 
amb la psicologia. Exerceix la professió en l’àmbit privat i és professora 
de psicologia de l’aprenentatge a la Universitat Europea de l’Atlàntic.

ROCIO BONILLA
És llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i té el CAP  
en Pedagogia. Ha fet cursos específics d’il·lustració amb Ignasi Blanch 
i Roger Olmos. Va iniciar la seva trajectòria professional practicant 
diverses disciplines artístiques, fins a arribar a la publicitat. El 2010 va 
entrar al món editorial i, des de llavors, ha publicat més de quaranta 
llibres, compaginant la tasca d’il·lustradora amb la d’autora infantil.  
Els seus àlbums han guanyat diversos premis i s’han traduït a més de vint 
llengües.
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MIDES: 24,8 x 31,5 cm
PÀGINES: 40
PREU AMB IVA: 17,90 €
PREU SENSE IVA: 17,21 €
EDAT ORIENTATIVA: >7
RECOMANAT PER A: Valorar les petites (o 
grans) coses del dia a dia, treballar l’empatia 
i la generositat. Valorar la força de l’amistat i 
sentir el caliu de la família.
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El gran 
LLIBrE DELS

importants de debò

Aprèn a valorar
allò que és important

de debò!


