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Per a Verónica, Alice i Nina.
I per a tots aquells que, en algun moment

de la seva vida, van plantar un arbre.

Un arbre ha estat l’àlbum guanyador del Premi Apila Primera Impressió 2019.
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L’Alina va decidir plantar un arbre . 



i una parella d’ocells
que volava a prop
va pensar que seria
una bona idea 
construir-hi el niu .

De l’arbre, en va néixer una branca .  .  .



1 BRANCA
2 OCELLS
3 OUS

Ara allà hi havia:



Una altra branca va brotar de l’arbre . . .

i una família de conills que passava per allà 
va pensar que aquell era un bon lloc
per a instal·lar-hi la seva casa .



Cinc fruites
van créixer
a l’arbre .

Sis abelles que buscaven
un lloc per fer el seu rusc
van trobar la branca perfecta .

1 BRANCA
2 OCELLS
3 OUS
4 CONILLS

Ara allà hi havia:
2 branques



L’Alina va decidir plantar un arbre
i tot va començar a canviar .

A vegades, amb una petita decisió
n’hi ha prou per a transformar

tot allò que ens envolta . 
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