Na Tris Tras i En Punxes, ja a la venda

Una col·lecció de contes infantils per conèixer els animalons de l'illa.
L'octubre de 2003 el Servei d'Educació Ambiental del GOB va iniciar una nova etapa amb l'edició de contes infantils. Na Tris Tras, una tortugueta
va ser el primer títol, seguit d' En Punxes, un eriçó i, posteriorment, En Fosquet, un mussol.
Amb aquests contes, es vol fer arribar als més petits un missatge favorable a la preservació de la nostra fauna i de la natura que l’envolta. Però
també, com a conseqüència, als pares i mares, als familiars, als cuidadors, a la comunitat educativa... a tots i totes les persones que alguna vegada
expliquen contes als infants.
La història de Na Tris Tras té com a fil conductor el cicle vital de la tortuga de terra i el problema de la captura d’exemplars per a la seva tinença
com a animals domèstics.
A través d'En Punxes, podem conèixer el cicle vital de l'eriçó i el problema de la mortalitat d’exemplars a les carreteres.
La relació de la tortuga i de l'eriçó amb els humans, i les reflexions d’aquests en torn de l’animal, apareix en la seqüència de dibuixos i en els textos
senzills i entenedors.
Cada làmina s’acompanya, així mateix, d’un apartat amb textos complementaris per als qui expliquen els contes.
Aquestes, i d'altres publicacions del GOB, es poden trobar a les seus del GOB a Menorca i a les llibreries.
La reedició dels dos contes ha comptat amb la col·laboració del Consell Insular de Menorca, l'Ajuntament de Ciutadella, l'Ajuntament des Mercadal
i Colonya Caixa Pollença.

llibres
a quines llibreries exactament? Gràcies

Punts de venda
En aquests moments:
- Ciutadella: Llib. Pau, Llib. Es Racó i Samatha.
- Ferreries: sa Llibreria.
- Maó: Llib. Fundació, Llib. Catalana, Llib. Fort de l'Eau, Jocs.
- Sant Lluís: LLib. Es Pas i Llib. Poussinet.
També als nostres locals:
- Maó al Molí del Rei
- Ferreries al Centre de la Natura.

