
El trànsit a la sabana és un desori.

Els petits animals no saben per on creuar.
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De sobte, les zebres tenen una idea!
Fer una barrera amb els seus cossos de ratlles, 
per deixar-los passar. Pag

ès
 ed

ito
rs



El col·lectiu Peste Alta és un grup d'il·lustra-
dores sorgit durant el primer confinament per 
la pandèmia de covid-19 davant la impossi-
bilitat d'assistir a la fira anual d’il·lustració de 
Bolonya. Elles van decidir trobar-se per video-
conferència per compartir el que estaven fent 
en aquells moments i allò va despertar-los un 
desig d’unir projectes i dibuixar conjuntament. 
Aquest fou l’inici d’una extensa producció de 
creacions amb uns trets molt clars que carac-
teritzen l’esperit del col·lectiu i totes les seves 
propostes: el seu caràcter lúdic i col·laboratiu. 

D’aquí ve també el nom del col·lectiu, Peste 
Alta, en referència al joc de la seva infància, i 
que representa el crit per salvar-se quan algú 
les perseguia. L’experiència compartida, doncs, 
les va “salvar” d’aquell moment tan tediós i els 
va retornar la il·lusió per dibuixar i fer-ho com 
més els agrada: jugant, despreocupant-se de 
l’excel·lència dels resultats i gaudint del procés. 

El col·lectiu està format per Anna Font, Blan-
ca Caminal, Elena Val, Esther Osuna, Esther 
Voltà, Maria Palet, M. Josep Figueroa Naqui, 
Montse Alacuart, Montse Soldevila i Montsino.
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A totes les zebres del món, 
que procuren ajudar els més vulnerables 

I a tothom qui juga 

Amb la finalitat de potenciar la creació literària per a nens i nenes, Montepio de 
Conductors Sant Cristòfol Manresa-Berga convoca, amb la col·laboració de Pagès 
editors, aquest premi, que neix amb l’objectiu de fomentar els valors propis d’una 
literatura infantil de qualitat per promoure la solidaritat, el civisme, la mobilitat sos-

tenible, com també el respecte cultural i mediambiental.

El jurat ha estat format per Ramon Besora, Zuzanna Célej, Pep Molist,  
Montse Marcet, Alba Besora i Antoni Daura.

I Premi Montepio d’àlbum infantil il·lustrat
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