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Sinopsi

En Bru té 7 anys i avui està trist perquè a l’escola li han dit 
“vaca”. Tot i que menja semblant als altres nens i nenes, se li està 
acumulant greix a la panxa, i això li molesta perquè fa que es 
cansi més quan corre al pati. La pediatra li diu que té obesitat. 
Però seguint els consells que li dona la doctora, en poc temps 
està més content: només li queda una mica de sobrepès. A casa 
seva tots mengen millor i es belluguen més, són una família 
saludable!

Sobre el llibre

Bullying? Alimentació saludable? Gana de panxa? Gana de cap? 
Sacietat? Fibra? Calories? Esport?

Un llibre per a saber més sobre la nutrició i l’obesitat infantil.

Inclou 10 consells per a prevenir l’obesitat!

Mònica Peitx 

És pediatra especialitzada en Endocrinologia i Nutrició. . Al 
2008 va escriure el seu primer conte, per a nens amb sobrepès i 
obesitat: El conte d’en Max, embrió del conte que tens entre les 
teves mans. Ha publicat a Editorial Joventut La Mia es fa gran 
(2016), guanyador del premi Crítica Serra d’Or, i En Bru es fa 
gran (2018), sobre la pubertat. Aquests títols han esdevingut 
llibres de referència per a molts nens i nenes, i s’han traduït a 
10 idiomes.

Cristina Losantos

És llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Des 
del 1985 es dedica professionalment a la il·lustració de manera 
exclusiva. Treballa per a moltes editorials d’aquí i d’Europa. 
Col·labora periòdicament en diaris i revistes com l’Avui, Cavall 
Fort i El Tatano. L’any 1998 va guanyar el 2n Premi Nacional 
d’Il·lustració atorgat pel Ministeri de Cultura.
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