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L’estany de l’Encantada, on viu la dona d’aigua del 
mateix lloc, s’està assecant per culpa de les obres d’un 
grup d’especuladors. A més, aquests s’han inventat una 
història de por sobre la bubota per a espantar el veïnat 
i, així, continuar el projecte. Això fa enfadar molt Bruna 
la bruixa i l’autèntica Encantada: com es pot utilitzar el 
nom dels éssers màgics per a fer por! Amb l’ajuda d’un 
xiquet, Miquel, i d’un donyet, Fals, desemmascararan 
els especuladors i salvaran l’entorn.

TEMÀTICA: l’ecologia, la màgia, la fantasia, 
el feminisme, l’especulació, la justícia, la 
importància de creure en un mateix i l’amistat.

GÈNERE: narrativa i còmic. 

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la consciència ecològica, 
l’estima pel medi ambient, la lluita contra la 
injustícia, la personalitat pròpia, la responsabilitat 
dels actes i l’optimisme davant les adversitats.

CLAUS PER A LA LECTURA
Ecologia ODS
Acció pel clima, ciutats i comunitats sostenibles, vida 
submarina, vida d’ecosistemes terrestres, justícia i ins-
titucions sòlides... Bruna la bruixa i el secret de l’Encan-
tada ens ofereix una història actual digna dels millors 
admiradors de Greta Thunberg i ens permet treballar 
els ODS i tots els elements associats a l’agenda 2030.

Feminisme i personalitat pròpia
La jove protagonista té una gran personalitat: és mà-
gica, atrevida, solidària, valenta, divertida... A més 
de tenir una gran consciència ecològica i estima pel 
medi ambient, també es caracteritza pel seu enorme 
sentit de la justícia, valors que l’empentaran a liderar 
la lluita per desemmascarar els especuladors.

Els éssers màgics i fantàstics
El Butoni, la Cuca Fera, la Quarantamaula, els gambut-
zins, l’ogre del nas gros... El bosc és ple de criatures fan-
tàstiques! Aquest llibre contribueix a valorar l’imaginari 
col·lectiu dels éssers màgics i fantàstics de la nostra cul-
tura tradicional i ens convidarà a investigar-los i desco-
brir qui són per a complementar la història. 

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables a 
www.animallibres.cat.

   Greta Thunberg, jove activista 
mediambiental sueca.

  El tresor perdut de Pakamotu, un llibre 
d’aventrues protagonitzat per una nena 
polinèsia agosarada i valenta.

  I tu, què fas contra el canvi climàtic? En Valeri 
i l’Elvira trobaran més de 30 fórmules per 
afrontar el canvi climàtic.

  La combinació de narrativa i còmic del 
llibre pot servir per desenvolupar activitats 
d’escriptura creativa i dibuix.

  Anna Kadabra, saga de llibres d’una nena que 
viu a un poble ple de secrets i llegendes.

  Alakazum, joc de cartes on bruixes de 
diferents llocs d’Espanya lluiten contra la 
invasió cultural nord-americana que pretén 
apartar les tradicions populars.


