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Una ciutat és enrenou, les persones que hi habiten, els canvis als 
edificis, els animals que hi corren, l’olor del pa acabat de fer... 

Gaudeix d’un passeig per la ciutat en família, la ciutat on vius però que 
et passa desapercebuda cada dia. Amb què et pots topar a la ciutat 
quan el teu únic objectiu és contemplar el que t’envolta?

Aprèn, a més, normes bàsiques de seguritat vial. Una pinzellada per 
conscienciar als més petits (a partir de 4 anys).

Acompanya’ns en aquest passeig 
i gaudeix de la ciutat en família

Un passeig per la ciutat és el segon títol de la sèrie. El primer, Un 
passeig pel bosc, va ser escollit com un dels Millors Llibres del 2021 
per The New York Public Library.

SOBRE LA IL·LUSTRADORA
Mariona Tolosa va estudiar il·lustració a Barcelona, on va aprendre 
a crear mons a través de tècniques com l’acrílic, el collage, el llapis 
i les tècniques digitals. El dibuix es va convertir en la seva passió i 
des de llavors ha col·laborat amb institucions públiques i empreses, 
ha il·lustrat àlbums, llibres, articles i cartells, i ha treballat dibuixant 
retrats i animacions, dissenyant lettering i creant imatges gràfiques i 
estampats tèxtils.
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COMPLETA
LA SÈRIE!

Estàs preparat per a endinsar-te 
en un viatge memorable?


