
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE-COMPTE: 

“GRACIAS, VIDA” 
 

La Junta del COPIB  té el plaer de convidar-vos a aquest acte el proper 
DILLUNS 26 de MARÇ de 2018 a les 19:00 hores a la Seu del COPIB  

 
Rosa Rodríguez Téllez. Infermera de professió des del 2006 exercint 

actualment a Eivissa, des de l'any 2011. Des de la seva infància 

sempre va tenir una gran il·lusió: escriure. Amb 9 anys va guanyar un 

concurs de relat breu en el col·legi, i va ser el seu primer contacte 

amb el món literari. Li varen publicar el conte en un llibre que 

recol·lectava les millors obres. Amb 15 anys va escriure la seva 

primera obra autobiogràfica, i a destacar aquesta última obra infantil 

titulada «Gracias, vida» que ha escrit des del més profund del seu cor.  

 
 

SINOPSI: Alba és una nina de 7 anys que viu feliç amb la seva família però, de 

sobte, una malaltia anomenada càncer entra en les seves vides provocant la 

mort de la mare d'Alba. Andrés, el papà d'Alba, intentarà explicar-li la mort a 

través d'un llenguatge senzill i afectuós, amb la finalitat que tots dos puguin 

iniciar junts el dol de la manera més entranyable possible. Finalment Alba 

comprèn el procés de la mort, i d'aquesta forma els dos comencen a superar 

aquest dur cop a través del record de totes les coses belles que la vida ens està 

oferint a cada moment. 

 

 

VALORS IMPLÍCITS: A través d'aquesta obra es preten explicar als més petits el que és la mort, i que l'immens 

dolor que provoca la pèrdua d'un ésser proper i especial en la vida d'un nin, es pot superar a través del record 

de totes les coses belles que la vida ens ofereix a cada moment, doncs queden gravades en el nostre cor i en la 

nostra ment. 

 

Presentat per:  
Javier Torres Ailhaud, Degà del COPIB 

 

Hi intervindrà: 
 Rosa Rodríguez Téllez, Autora del llibre 

 

Dirigit a: 
Professionals de la Psicologia, altres professionals i públic en general  

 
Lloc:  

Saló d’actes del COPIB: C/ Manuel Sanchis Guarner núm. 1 de Palma 


