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‘Petons perduts’ que cerquen oportunitats  
per als infants en risc 

 

‘Per mi un petó...  
... és una cosa preciosa que la gent fa’ 

 ... és molt bonic’ 
... m’agrada perquè ens consola’ 

... és una cosa d’amor’ 
... si pogués volar no es veurien els núvols’ 

 Recull de definicions de ‘petó’ dels nens i nenes del Casal dels Infants 
 

 

 

Acte de presentació del conte ‘Petons perduts’ 
+  

taller infantil de pluja de petons 
 
 

Dijous 19 d’abril, a les 18 hores 
Biblioteca de Sant Pau - Santa Creu 

[c. Carme, 47 / c. Hospital, 56]  
 

Presentació a càrrec de: 
 

Carlota Valls, autora del llibre 
Andrea Zayas, il·lustradora 

Rosa Balaguer, directora general del Casal dels Infants 
 
 



Acte de presentació del llibre ‘Petons perduts’ | 
19 abril, Biblioteca Sant Pau, a les 18h 

 

El proper dijous, dia 19 d’abril a partir de les 6 de la tarda, tindrà lloc l’acte de 
presentació del llibre infantil ‘Petons perduts’ de l’autora Carlota Valls, que cedeix els 
beneficis derivats dels drets d’autor al Casal dels Infants, entitat de referència en la 
lluita contra la pobresa infantil al nostre país. 
 
En l’acte de presentació hi intervindrà la mateixa autora, la il·lustradora del conte, 
Andrea Zayas, i la directora general del Casal dels Infants, Rosa Balaguer. En acabar 

els parlaments es realitzarà el taller infantil de pluja de petons adreçat a 

infants, que dinamitzarà la mateixa il·lustradora del conte. Els més petits posaran a 
prova la creativitat per muntar mòbils carregats de petons. 
 

 ‘Petons perduts’ és un conte escrit per l’educadora barcelonina Carlota Valls que  

tracta el tema dels petons des d’un punt de vista familiar i com a element significatiu 
de les relacions socials entre les persones. El conte ha sortit al carrer aquest mes 
d’abril i està editat per Edicions Salòria. 
 
L’obra està inspirada en l’experiència personal de l’autora i posa especial atenció en 
la relació entre avis i néts i nétes amb els petons com a símbol d’estima i com a 
element significatiu de la quotidianitat i de l’intercanvi constant de sentiments i de 
relacions entre petits i grans. Les il·lustracions les ha fet la jove educadora i artista 
Andrea Zayas, una pirinenca instal·lada a Girona, i els dibuixos de les guardes del 
llibre han estat creats pels mateixos nens i nenes del Casal dels Infants, entitat amb 
seu a Barcelona que fa 29 anys que lluita contra l’exclusió social. 

‘Petons perduts’ és el primer conte de la col·lecció Pessigolles que busca fer 

pedagogia de la creativitat i dels valors d’una manera senzilla, amena i prou divertida 
per engrescar els més petits. El conte va ser guanyador en la categoria E del concurs 
‘Contes que compten’ organitzat per l’ajuntament de la Seu d’Urgell, la Biblioteca 
Sant Agustí, Ràdio Seu i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell.  

La suma d’esforços és transformadora 
 
Carlota Valls fa més de 20 anys que té un lligam molt especial amb el Casal dels 
Infants, entitat amb la qual hi ha col·laborat com a voluntària durant molt de temps. 
La seva implicació i estima per la tasca social de l’associació ha fet que decideixi cedir 
els beneficis derivats dels drets d’autor al Casal dels Infants per donar, així, un suport 
extraordinari als projectes socials i educatius de l’entitat. Al final del llibre hi ha un 
capítol en el qual s’explica què és el Casal dels Infants. 

La pobresa amenaça 1 de 4 infants al nostre país. La crisi pot tenir conseqüències 
irreversibles en el seu futur, en el nostre futur. Al Casal cada vegada estem més 
convençuts que les dificultats es combaten sumant més complicitats encara. Gràcies 
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a la suma d’esforços cerquem oportunitats per als infants en risc. Som moltes 
persones que cada dia ens comprometem amb més de 5.500 infants i les seves 
famílies: fent-los costat, sostenint-los, transformant la seva realitat en oportunitats i 
esforç per seguir endavant, per sortir-se’n malgrat tot. 
 
Al Casal volem donar aquesta esperança. Invertim en la igualtat d’oportunitats de 
molts infants en risc, i no ho fem sols. Ho fem amb la complicitat de moltes persones 
que, com la Carlota, ens movem pel canvi social, per la igualtat d’oportunitats i per 
construir un futur millor des de l’acció, fent del lema de l’entitat - ‘Persones per 
persones’ - una realitat. 
 
 

Més informació 

Enric Canet 
(ecanet@casaldelsinfants.org) 
Tels. Contacte: 93 317 00 13 / 629 048 479 

 
Raquel Ortega 
(rortega@casaldelsinfants.org) 
Tels. Contacte: 93 317 00 13 / 608 174 398 

 

‘Petons perduts’ 

 
Autores: Carlota Valls i Andrea Zayas 
Edicions Salòria 
Col·lecció Pessigolles, contes amb valors 
Primera edició: abril de 2012 
Isbn: 978-84-940050-2-2 

 
Edicions Salòria (La Seu d’Urgell) 
edicionssaloria@gmail.com 
Tel. 6992418  

 
 
Podeu seguir el fil del Casal a: 
 
             Pàgina de FB del Casal dels Infants 
 
                       www.casaldelsinfants.org  

       www.personesperpersones.org 

 


