
B
ar

ce
lo

na
B

ar
ce

lo
na

B
ar

ce
lo

na

Edició especial per a l'Ajuntament de Barcelona, FGC, TRAM, EMT-AMB, TMB,
Rodalies de Catalunya, TCC, Baixbus, Aerobus y Soler i Sauret. 

Disseny de coberta: Alfonso Ruano / Sofía Balzola
Coordinació editorial: Marta Domínguez
Assessorament lingüístic: Agnès Toda i Bonet 

© Del text: Anna Cabeza, 2010
© De les il·lustracions: Carles Arbat, 2010
© 2010, Editorial Crüilla 

Balmes, 245 – 08006 Barcelona
editorial@cruilla.com

Centre d'atenció al client del Grupo SM
Tel.: 902 12 13 23
Fax: 902 24 12 22
clientes@grupo-sm.com

ISBN: 978-84-661-2560-4
Dipòsit legal: M-xxxxx-2010
Imprès a Espanya / Printed in Spain
Impremta: xxxxxxxxxxx

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació 
d’aquesta obra només es pot fer amb l’autorització dels seus titulars, tret de les excepcions 
previstes per la llei. Dirigiu-vos a CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, 
www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar cap fragment d’aquesta obra.

u n  r e c o r r e g u t  e n  p i c t o g r a m e s  

Anna Cabeza
Il·lustracions de Carles Arbat



7

Un viatge hem preparat per conèixer la .

Per moure’n∫-hi amb llibertat

re∫ pot ser mé∫ encertat:

en , , o 

per farem via!

–Una , el i una .

Aquí ten∫ un jeroglífic antic.

Endevine∫ per què ho dic?

Perquè anem a !
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L’ aterra al Prat, l’ de la .

–L’ podem agafar

–diu el pare, entusiasmat.

–I cap on en∫ portarà?

–diu en Jordi , el meu germà.

–É∫ molt fàcil, de veritat!

Fin∫ a una molt gran,

que é∫, de la , un encant.

Té una gran al mig,

on podreu formular un desig.



1110

En aquesta excursió especial

m’acompanya un genial,

que té per nom Galderic 

i que é∫ el meu millor amic.

Viatja sempre al maletí 

fin∫ que arribem al destí.

–A falta !

–diu el , molt content.

–Amb Rodalie∫ també ∫’hi pot arribar.

É∫ tan fàcil que costa de triar! 
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A Catalunya en∫ plantem

i molt∫ mitjan∫ de transport veiem.

–Anem al∫ , mare!

–Mira quant∫ , pare!

Despré∫, a la , que fa bon dia!

El∫ pare∫ con∫ulten la :

–Tot en∫ va bé, tant com .

T’estalvie∫ molt de temp∫ i algun .

I per accedir al∫ transport∫ amb facilitat

la integrada é∫ de gran utilitat.



14 15

Em suco fin∫ al clatell

a la del Bogatell.

En també neda, sense espera,

no e∫ vol pa∫ quedar endarrere!

–Això é∫ un esportiu?

–fa en , que é∫ molt viu.

Respon la mare, que en sap un niu:

–I tant! El Olímpic, e∫ diu.

Tornem a l’hotel en ,

demà serà un altre dia!
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Avui anirem al 
...

Quin∫ nervi∫! Quina emoció!

Així que el fa l’aturada

anem a comprar l’entrada.

, , ,

, i ,

i ,

, i ...

En ∫’hi quedaria

per fer-lo∫ companyia!
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El é∫ din∫ de la Ciutadella

un genial per jugar

i a l’ombra d’una vella

en∫ asseiem a esmorzar.

–En , on ha anat?

–S’ha perdut o ∫’ha escapat?

Quan ja estem molt esverat∫

do∫ agent∫ uniformat∫

en∫ diuen que l’han trobat.

La ho ha solucionat!
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Passem per un lloc imponent,

é∫ l’ de França, 

amb un passat 

ple d’enyorança

i que encara està en funcionament.

I del ... al fon∫ del viatgem

perquè l’Aquàrium visitem.

En∫ encanten el∫ ,

le∫ i el∫ .
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Pel carrer, tot passejant,

el∫ pare∫ en∫ van informant:

–Verd, ara podem passar!

–Vermell, en∫ hem d’aturar!

I per acabar el dia l’ agafarem

i al de la berenarem.

Al tercer dia la en∫ espera.

Amb el∫ FGC pugem al fent drecera!

Despré∫ amb el tornarem,

el del∫ FGC agafarem 

i cap a Vallvidrera anirem.

De∫ d’allí dalt fin∫ 

i tot el veurem!
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Al hi ha molte∫ atraccion∫.

–Tot belluga! Quante∫ sensacion∫!

I això no é∫ tot, é∫ clar!

Un lloc genial en∫ espera.

Antoni Gaudí el va crear,

un arquitecte de primera!

En anem al Güell

on veurà un com ell...

A un li cedeixo el ,

i ell em diu «gràcie∫» molt content.
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Com que el en∫ agrada,

el camp del Barça é∫ avui cita assegurada.

Podem triar entre , i 

i el∫ nervi∫ e∫ barregen amb l’alegria.

–I a la Esportiva, que hi anirem?

–Ja ho crec! A l’ metropolità 

L50 pujarem!

Al camp visitem el .

Quante∫ i !

La màgia d’en m’ha ajudat

i a la un gol he marcat!
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El agafem

i a la Font Màgica baixem.

Sota la brillant

l’aigua de color∫ va ballant

i com a record de l’últim dia

en∫ fem una .

Se’n∫ acaba l’excursió,

però en∫ n’enduem l’emoció.

L’ nocturn Nitbu∫ en∫ espera a la parada

per dur-no∫ a l’ altra vegada.

Tornarem ben aviat!

Que bé! Com en∫ ha agradat!
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VOCABULARI

aerobú∫
AEROBÚS 

aeroport
AEROPORT

Antoni Gaudí
ANTONI GAUDÍ

autobú∫
AUTOBÚS

avi
AVI

avió
AVIÓ

barca
BARCA

Barcelona
BARCELONA

embú∫
EMBÚS

eriçon∫
ERIÇONS

estació
ESTACIÓ

estrella
ESTRELLA

ferrocarril
FERROCARRIL

fotografia
FOTOGRAFIA

funicular
FUNICULAR

futbol
FUTBOL 

cel
CEL

ciutat
CIUTAT

cocodril∫
COCODRILS

colom∫
COLOMS

cope∫
COPES

dofin∫
DOFINS

drac
DRAC

elefant∫
ELEFANTS

Galderic
GALDERIC

gent
GENT 

girafe∫
GIRAFES

goril·le∫
GORIL·LES

Guàrdia Urbana
GUÀRDIA URBANA

guia
GUIA

Jordi
JORDI

lleon∫
LLEONS
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serp∫
SERPS

sortidor∫
SORTIDORS

targeta
TARGETA

tauron∫ 
TAURONS

Tibibú∫  
TIBIBÚS 

Tibidabo 
TIBIDABO 

tigre∫ 
TIGRES

tití∫ 
TITÍS

tramvia 
TRAMVIA

trofeu∫ 
TROFEUS

xocolata 
XOCOLATA

zoo
ZOO

lluna
LLUNA

mandril∫
MANDRILS

mar
MAR

metro
METRO

Montjuïc Turístic 
MONTJUÏC 
TURÍSTIC 

muntanya
MUNTANYA

museu
MUSEU

ona 
ONA

orangutan∫
ORANGUTANS

palmera
PALMERA

parc  
PARC 

plaça 
PLAÇA

platja 
PLATJA

port
PORT

porteria
PORTERIA

seient
SEIENT



Col·lecció un recorregut 
en pictogrames per…

La Seu d’Urgell
Sant Cugat del Vallès

Tarragona

En castellà:
El Camino de Santiago

San Lorenzo del Escorial
Sevilla
Toledo

Zaragoza
Granada




