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La Gina, una noieta de deu anys, tenia un gat que 
s’estimava molt, en Moix-moix, un gat mimat i sa-
berut que es va haver d’espolsar la mandra quan van 
començar a perseguir els gats. Se’ls considerava els 
causants d’una terrible epidèmia, però la realitat n’era 
una altra: les culpables eren les rates. Ell mai no s’hau-
ria imaginat que es convertiria en l’heroi d’una aven-
tura plena de misteri i fantasia.

TEMÀTICA: la cooperació, l’aventura, la justícia, 
el lideratge, la llibertat, la protecció dels animals i 
el valor.

GÈNERE: narrativa.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la importància del 
treball en equip, l’esperit aventurer, la bona 
comunicació, la lluita per la justícia i el respecte 
pel món animal.

CLAUS PER A LA LECTURA
La importància del treball en equip
L’obra ens endinsa en un món on el treball en equip 
i la cooperació son fonamentals per al transcurs de 
la història i l’èxit d’en Moix-moix i els seus companys. 

Lluita per la justícia
Reivindica la llibertat de poder expressar-se i lluitar 
contra les injustícies. Els gats són perseguits per un 
motiu injust, ja que no són els culpables de l’epidè-
mia, així que treballen tots junts per fer-se escoltar.

Respecte pel món animal
El compromís i el respecte pel món animal és essen-
cial i cada vegada més important a la societat d’avui 
dia. Cada vegada hi ha més moviments en defensa 
dels animals i durant tota l’obra podem veure eixe 
respecte, sobretot amb la figura de na Gina i la gran 
estima cap a en Moix-moix.

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

  L’autora, Maria Carme Roca, fa visites a les 
escoles.

  Que dius que què? De sortir a llençar les 
escombraries a tornar amb una sorpresa: 
un gos preciós, Tarzan. Però des que va 
arribar a casa, passen fets ben estranys, 
passen coses una mica màgiques.

  Parlar amb una protectora d’animals 
i proposar que facen una xarrada als 
alumnes sobre la seva tasca.

  «Els mixets» de TV3. Serie de tres gats que 
se solen ficar en embolics, però sempre 
troben la manera de sortir-se’n i d’ensenyar 
valors als més menuts.


