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Sinopsi:
Ens trobem als anys 40, i en Ton i la seva colla d’amics viuen feliços en un petit po-

ble situat als peus dels Pirineus: la Pobla de Lillet. El món dels nens és diferent al dels 
adults, i els relats que trobareu en aquest llibre reflecteixen la realitat de l’aventura, la 
curiositat i l’amistat per sobre de qualsevol altre valor.

En les seves sorprenents peripècies i trapelleries, en Ton i els seus amics es trobaran 
amb perills i complicacions, de les quals intentaran sortir-ne airosos, tot i que de vega-
des no es podran escapar d’alguna tibada d’orelles.

En definitiva, un bell viatge en el temps que, a més d’arrancar múltiples somriures al 
lector, el conduirà a descobrir diferents èpoques i llocs.

El relat combina la literatura amb continguts de diferents temàtiques i els aborda els 
continguts través d’una història de ficció amb una trama divertida i un llenguatge adient 
per a l’edat dels lectors. 

El llibre, de disseny atractiu i amb il·lustracions divertides, pot donar molt joc per a 
realitzar diferents activitats individualment o en grup, a l’aula i també fora de l’aula.

Què podem treballar dins de l’aula?
La narració està estructurada en 5 capítols, i en cadascun s’hi viu una aventura alhora 

que ens serveixen per a introduir diverses temàtiques. Per exemple, poden establir-
se relacions amb els aspectes geogràfics de Medi a través de la lectura i elaboració 
de croquis i mapes amb els seus rius i afluents, amb els aspectes històrics de Medi, 
mitjançant el càlcul dels anys que han transcorregut des de determinat esdeveniment, 
una introducció a la postguerra, als maquis i la seva funció, les fàbriques tèxtils, Gaudí 
i el Modernisme... A part, evidentment de contribuir a recolzar la lectura, activitat fona-
mental en la formació dels nens.

Un altre dels aspectes importants del llibre és el de potenciar els valors com l’amistat, 
la innocència, l’ajuda mútua, el recolzament davant l’adversitat..., que pot ser d’interès 
per a treballar l’educació emocional a l’aula. 

Resta però una altra vessant més lúdica que es podria treballar a l’aula arran del lli-
bre, com és la descoberta de diferents jocs que feien o es construïen els infants i la 
societat d’aquella època. Fins i tot podrien arribar a fabricar la seva pròpia rutlla!

SUGGERIMENT LLIBRE DE LECTURA PER A
PRIMÀRIA

LES AVENTURES D’EN TON 

I LA COLLA A LA VALL DE LILLET



Què podem treballar fora de l’aula?
El llibre pot servir com a pretext per a organitzar una sortida a la Pobla de Lillet i po-

der visitar algun dels llocs on es desenvolupen les aventures de “la colla” —es pot esbri-
nar on es troben amb l’ajuda del plànol que hi ha a les últimes pàgines del llibre— com 
els Jardins Artigas, l’Antiga caserna de la Guàrdia Civil, el carrer Callissa, Sta. Cecília de 
Riutort o els tres rius que travessen el poble, i igualment molts altres racons del poble 
que s’hi descriuen.

Es pot fer una visita al municipi de la Pobla amb l’antic trenet del ciment.

Un valor afegit
També cal destacar la predisposició de l’autora per a visitar els nens i nenes de les 

escoles que hagin llegit el seu llibre. 
La Josefina és nascuda a la Pobla de Lillet el 1956, fa anys que viu a cavall entre 

Manresa i la Pobla. 
Va estudiar Magisteri i ha exercit durant 27 anys de mestra de Primària i Educació 

Infantil en escoles públiques de Monistrol de Montserrat, Castellbell i el Vilar i Sant Boi 
de Llobregat entre d’altres.

De ben petita ja llegia o s’inventava històries amb personatges i llocs fantàstics que 
li permetien viure emocionants experiències. I ho continua fent a dia d’avui, tot i que 
els relats d’aquest llibre estan ubicats geogràficament al seu poble natal: la Pobla de 
Lillet.

Més informació i contacte
Us podeu descarregar el primer capítol del llibre al següent link: 
http://www.lapatumaire.com/wp-content/uploads/2011/03/En-Ton-i-la-colla_web.pdf

Si esteu interessats en el llibre i/o desitgeu més informació, no dubteu a posar-vos 
en contacte amb l’editorial per tal que us en puguem fer arribar una mostra.
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