LA TERRA ÉS AMIGA MEVA
Maïa Brami i Karine Daisay

Vine a conèixer-nos,
als nens i nenes de tot
el planeta.Volem explicar-te
com són les nostres famílies
i escoles, els nostres jocs,
festes, postres favorites...
i, sobretot, els nostres
somnis!
Quan l’Akito s’adorm
a Tòquio, amb el seu
escarabat-mascota a la
tauleta de nit, la Lana,
una nena de Nova York,
es desperta al pis 25è
d’un gran gratacel.
A la mateixa hora, la
Lakshmi, a l’Índia, surt
de l’escola i es guarneix
les trenes amb gessamí.
Amb la màgica escriptura
de Maïa Brami i les
poètiques il·lustracions
de Karine Daisay, ens
capbussem en les vides tan
dispars –i tan semblants,
al mateix temps!– dels
nens de diferents racons
del món.

EL MÓN ÉS CASA MEVA

Acompanya’ns
en aquest
viatge!

Maïa Brami * Karine Daisay

Arreu del món hi ha persones posant en marxa
iniciatives que ajudin a protegir el planeta. Les nenes
i nens que ens presenta la Maïa Brami han après a
viure en harmonia amb la natura i són un exemple de
com fer les coses d’una altra manera. Ens mostren
nous camins, tan interessants com sorprenents…
i obren de bat a bat una finestra
a l’esperança. I si els seguim?

EL MÓN ÉS CASA MEVA

Maïa Brami
Karine Daisay
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Arguments de venda

S

• Després de l’èxit d’El món és casa meva, Maïa Brami i
Karine Daisay tornen amb un nou viatge fabulós pels cinc
continents, una immersió en la bellesa dels éssers vius i la
riquesa de les cultures.

L

• Les captivadores il·lustracions de Daisay omplen de vida
les pàgines del llibre i es complementen magníficament amb
l’estil vibrant i directe dels textos de Brami.
• A La Terra és amiga meva, els protagonistes ens
expliquen projectes inspiradors que eduquen els infants en
el respecte del medi ambient i els estimulen la imaginació
per a la cerca d’iniciatives pròpies.

i la gent no llencés la brossa per tot arreu...
Com que no hi ha contenidors, au, la tiren
al riu. A Java, les ciutats i les platges estan
plenes de llaunes i d’envasos. Per sort, hi ha
qui busca solucions. Prop de casa meva, la
clínica Bumi Ayu atén les famílies gratuïtament, a canvi
que els portem les nostres escombraries! Les peles
serveixen d’adob als agricultors. El plàstic i el metall
els compren empreses que els reciclen.

/ INDONÈSIA /

Les escombraries
són un tresor!

a meva germana gran, l’Ima, creu que el
futur és l’upcycling: l’art de crear noves
meravelles amb objectes antics o materials
usats i donar-los una segona vida, fins i tot
millor que la primera. Tot just ha acabat de
teixir una gorra fantàstica fent servir 18 sacs de plàstic.
Ara l’estic ajudant amb el seu projecte per a l’institut:
trenar cistelles de paper reciclat, que després ella i els
seus amics vendran al poble. A les nostres famílies els fan
falta els diners. La meva tasca: anar de porta en porta
per recollir diaris vells. En definitiva, les escombraries
són un tresor!

A

a nostra ciutat deu el seu nom al pont que
van construir antigament els amerindis. És
l’únic vestigi que hi van trobar els colons en
arribar-hi. Actualment, és una de les illes més
poblades del món, i compta amb el nombre
més gran de carreteres asfaltades del Carib. Per això hi ha
molt de trànsit i la qualitat de l’aire és dolenta.Por eso,
hay mucho tráfico y la calidad del aire es mala.

/ BARBADOS /

Cotxes que
funcionen amb
oli de cuina
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Irena puella: au de l’ordre dels
passeriformes, d’ulls vermells, que habita
als boscos humits tropicals. El mascle
és negre i blau d’ultramar; la femella és
de color gris blavós. S’alimenta de figues
silvestres i del nèctar de les flors.
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• Per a + 6 anys.
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Inseparables: els agapornis o
«inseparables» són una espècie de lloro
eixerit, juganer i enfiladís que habita als
boscos humits tropicals i que viu en
parella durant tota la vida.
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Fruites exòtiques: durio, carambola
i pitahaia.

Om Swastiastu!
Soc la Melati i visc a Malang, Indonèsia,
l’arxipèlag més gran del món (amb 17 508
illes). El meu kampung (barri) sembla un
bàtik gegant. Fa uns quants anys els habitants
ho van pintar tot dels colors de l’arc de Sant
Martí. Casa meva és de color verd poma, amb
la teulada taronja. El barri s’ha convertit en
una obra d’art. Ens en sentim molt orgullosos.
És un reflex del nostre país, de les nostres
orquídies i fruites exòtiques o de la nostra
fauna, com els inseparables o la irena
puella, les nostres preferides del mercat
d’aus dels caps de setmana.

• Inclou un glossari amb el qual s’aprenen paraules en
les llengües dels diferents països que apareixen al llibre i
podrem conèixer la seva la flora, la fauna, la gastronomia…

96 pàgines
24 x 30 cm
Tapa dura
PVP 19,95 €
Data de sortida: 30/03/2022
CAT: 978-84-18830-32-7
ES: 978-84-18830-31-0

Batik: tècnica mil·lenària de pintura sobre
tela, que decora els mocadors i la roba
amb multitud de formes i colors.

ixí que a l’escola hem decidit posar
fil a l’agulla: cada alumne recupera
l’oli de cuina que s’ha fet servir a casa
seva. A mesura que l’anem recollint,
anem omplint-ne bidons. En un any ja
n’hem aconseguit 3000 litres. Un empresari s’encarrega
de transformar l’oli vell en biocombustible: es filtra,
es renta i se li afegeix alcohol per eliminar-ne el greix;
després es barreja amb una mica de dièsel. Això permet
als cotxes circular sense contaminar. Amb els diners que
guanyem, ens agradaria posar en marxa una campanya
de reciclatge d’ampolles de plàstic. El meu somni? Que
gràcies a la campanya es puguin fabricar per fi planxes
de surf ecològiques.

Mornin’
Em dic Michael i vist a Bridgetown, la capital de
Barbados. Les meravelloses olors de la fruita
(aranges, canya de sucre i atzerola) als
mercats, els fish cakes a punt de fregir-se a les
botiges i la brisa del mar inunden els carrers. Les
palmeres es gronxen mostrant el camí cap a la platja,
on treballa el meu pare en un hotel. Els dissabtes
l’acompanyo per fer surf amb els peixos voladors
i les tortugues. Després de berenar cassavapone
i suc de coco fresc, és l’hora de tornar. Però, un
altre cop, ens enxampa un embús...
34

Zahorí Books | Sicília, 358 1- A · 08025 Barcelona | www.zahoribooks.com | info@zahorideideas.com

37

Aranja: cítric originari de Barbados,
descobert al voltant de 1750.
Canya de sucre: l’or blanc (el sucre)
és la font de riquesa del país.
Atzerola: fruita vermella ataronjada
que creix en arbustos. Especialitat
local que es fa servir en receptes dolces
i salades. També n’hi diem cirera bajan.
«Bajan» també és el nom de l’idioma
dels primers pobladors de l’illa
(una barreja de crioll i anglès).
Fish cake: bunyol preparat amb peix
volador i espècies.
Peix volador: per evitar que l’enxampin,
aquest peix pot sortir de l’aigua i planar
durant unes desenes de metres.
Tortuga: n’hi ha de tres tipus: la tortuga
llaüt (la més gran, que pot superar els
700 kg), la tortuga carei i la tortuga verda.
Totes estan protegides des de 1998.
Cassavapone: galeta esponjosa
elaborada amb iuca, coco, raïm i canyella.
Biocombustible: combustible fabricat
amb materials vegetals (remolatxa, canya
de sucre, blat, etc.).
Dièsel: combustible fabricat amb petroli.
Planxa de surf: fabricada des de la
dècada de 1950 amb plàstic i fibra de
vidre. Cada planxa genera dues vegades
i mitja el seu pes en residus que són
impossibles de reciclar.

