
Rodrigo Mattioli

UNa

MéS

Joguina





Títol 

Una joguina més

Assessorament lingüístic i revisió

Inma Callén

Traducció

Marta Cañigueral

Edició

Apila Ediciones

Impressió

Ino Reproducciones (Saragossa)

Enquadernació 
Tipolínea Encuadernación (Saragossa)

Primera edició: març 2021

ISBN: 978-84-17028-58-9

Dipòsit Legal: Z 493-2021 

©Text i il·lustracions de Rodrigo Mattioli, 2021

©Edició d’Apila Ediciones, 2021

C/ Mosén Félix Lacambra, 36 B 

50630 Alagón, Zaragoza, España

www.apilaediciones.com  

apila@apilaediciones.com

Reservats tots els drets

Qualsevol tipus de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només 

pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei.

Poseu-vos en contacte amb CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) si 

necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra.

Rodrigo Mattioli va realitzar les il·lustracions d’aquest llibre amb tècniques manuals i digitals.

Per a l’Alice i la Nina. I per a tu, que saps que les 
amistats valen més que qualsevol joguina.

Una joguina més  és el tercer àlbum de la col·lecció Alina.
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Aquell dia l’Alina es va despertar, 
va mirar la seva habitació i va pensar:

M’agrada el meu unicorn .
M’agraden els meus contes .
M’agrada la meva pilota .

Però una joguina més . . .  seria genial .

I l’Alina se’n va anar a l’escola. 



A l’entrada de l’escola es va trobar amb la seva amiga Maia.
Estava venent bitllets d’una rifa per ajudar
el refugi d’animals.

—Un bitllet, si us plau!
Així ajudo el refugi d’animals

i, si tinc sort,
puc aconseguir una joguina més. 

—Gràcies, Alina!

De tornada cap a casa va trobar 
una casa de nines amb el 

següent rètol :

Busco una nova llar. 

Puc venir amb tu?

Busco un nuevo hogar.  

¿Me llevas contigo?

I l’Alina se la va emportar.

Ajuda el refugi
i aconsegueix un

ROBOTRÒNIC



L’endemà, l’Alina es va despertar,
va mirar la seva habitació i va pensar:  

M’agrada el meu unicorn.
M’agraden els meus contes.
M’agrada la meva pilota.
M’agrada la meva casa de nines...

Però una joguina més . . .  seria genial .

I l’Alina se’n va anar a l’escola. 



I l’Alina va tornar a casa seva 
amb una joguina més.

—Quina sort!

—Felicitats, Alina!

Quan va arribar a l’escola,
va veure el seu nom al taulell d’anuncis.

Havia guanyat el premi de la rifa:

UN ROBOTRÒNIC!





Aquell dia l’Alina es va despertar,
va mirar la seva habitació i va pensar:

M’agrada el meu unicorn .
M’agraden els meus llibres .

M’agraden els meus jocs .
Però una joguina més. . .  seria genial .  

Tu què creus?
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