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Boix el bruixot i la ciutat de Meravella, un 
llibre infantil musicalitzat que tracta sobre 
els valors de la igualtat 
 
El conte és un encàrrec de l’Associació Catalana l’Escoles de Música 
(ACEM) i està escrit per Manel Justícia i musicalitzat per Jordi 
Gonzàlez. 
 
 
 
 
Boix el bruixot i la ciutat 
de Meravella 
 
Autors: Manel Justícia (text) i 
Jordi González (música) 
Pàgines: 36 
Format:  21 x 21 cm 
Tiratge: 1.000 exemplars 
ISBN: 978-84-92571-80-2 
P.V.P: 15 euros  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zenobita edicions publica, per encàrrec de l’Associació Catalana d’Escoles de Música 

(ACEM) el quart conte infantil musicalitzat. L’obra, Boix el bruixot i la ciutat de 

Meravella, de Manel Justícia (text) i Jordi González (música), s’adreça a nens i nenes 

de 3 a 8 anys i explica una història meravellosa amb rerefons: el valor de la inclusió i el 

reconeixement envers les persones que tenen capacitats diferents. 

Boix el bruixot fa una maledicció a la ciutat roja, blava i verda, però en Xavier, la Lola i 

la Flora, uns protagonistes especials -perquè tenen algunes dificultats que, aparentment, 

no tenen la resta d’habitants de la seva ciutat-, faran entrar en raó el bruixot, sense fer 
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massa coses: fent una abraçada, escoltant amb atenció, cantant un cançó, etc., grans 

remeis que curen grans mals. Finalment, les ciutats, cada una amb les seves 

particularitats, s’uneixen per fenr-ne una sola, multicolor i diferent: la ciutat de 

Meravella. 

A més a més del conte, que s’il·lustra amb dibuixos divertits, el llibre s’acompanya del 

text teatralitzat i de les partitures amb les lletres de la història. També conté un CD amb 

cançons captivadores que despertaran la creativitat i la curiositat dels infants. 

Boix el bruixot i la ciutat de Meravella és el quart llibre que ha escrit Manel Justícia 

per a Zenobita edicions, autor també de Florinda, la vaca pallassa; El nen enamorat de 

la lluna i SuperD, tots projectes també de l’ACEM. 

L’obra i la cantata, que es farà el 15 de març al Kursaal de Manresa, han comptat amb la 

col·laboració d’AMPANS, que aquest any celebra el 50é aniversari, una entitat que 

treballa perquè les persones amb discapacitat intel·lectual tinguin un lloc en la nostra 

societat. 

Presentació de la cantata 

Dia: 15 de març 

Lloc: Kursaal de Manresa 

Les escoles de música que participaran són: 

 
1r torn (11:15h) 

• Abrera 
• Cardona 

• Esclat 
• Puig-Reig 

• Castellbell. Coral 2 la formiga 
• Viladecavalls 

• Vacarisses 
• Callús 
• Navàs 

• Jeroni de Moragas 
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2n torn (13:30h) 

• Torelló 
• Roda i l'ESquirol 

• Sallent 
• Abrera 

• St Joan de Vilatorrada 
• Berga 

• Vacarisses 
• Solosna 

• La Seu d’Urgell 

3r torn (17:30h) 

• Olesa de Montserrat 
• Collbató 
• Taradell 

• Conservatori Manresa 
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