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RECOMENDAMOSCHE O LIBRO PORQUE

IMAXINANDO UN MUNDO NOVO é un conto co AMOR como tema principal: O amor polo próximo, co
respecto polos demais e o que cada un pensa; O amor pola xustiza, porque TODAS as persoas deberían
ter dereito a unha vida digna; O amor pola natureza; O amor romántico, pola nosa parella; O amor cara
á nosa familia, os nosos recordos; E, por suposto, o amor cara aos nosos fillos e fillas, e o legado que
quereriamos deixarlles. un mundo mellor, UN MUNDO NOVO. 

 
Imaxinando un mundo novo 

 
 

 
 

ENCANTARACHE porque, aínda que non vivimos nun mundo perfecto, a vida sempre nos ofrece, a través do AMOR,
a oportunidade de ser mellores persoas e de crear un mundo máis xusto e habitable para todas e todos. Ser
conscientes de que existen desigualdades, inxustizas, da importancia de coidar o medio ambiente; lembrar que
todas e todos temos os mesmos dereitos; de que podemos soñar e que se fagan realidade os nosos soños; de que
podemos voar e amar tamén, como os pétalos de dente de león que acariñan, coa brisa dun desexo, cada páxina
deste libro.

IMAXINEI PARA TI 
UN MUNDO NOVO, 
NO QUE POIDAS MEDRAR 
SENDO FELIZ... 



PACO ORTEGA

"O meu nome é Paco Ortega e, polo que me
contan, escribo e debuxo desde moi moi
pequeno. Creo que as miñas primeiras
ilustracións fíxenas sobre unha pequena
manta que a miña mamá utilizaba para
taparme cando era bebé, e as miñas primeiras
historias, sobre a mesa do comedor, aínda que
de todo isto só hai rumores... 

O que se é certo é que, desde que teño uso de
razón, a miña vida foron his- torias, letras,
debuxos, libros, poemas, historias e máis
debuxos."

Licenciado en Belas Artes, estivo traballando
durante os últimos 15 anos como deseñador
gráfico. Durante ese tempo, decide probar
sorte e saca ao mercado as súas primeiras
obras ilustradas das cales é o autor integral. 

Os seus primeiros álbums ilustrado foi "O
neno do cofre" e "De que cor é o teu recordo?"
e mais tarde chegarían as colaboracións
como ilustrador en obras como "Ao meu lado"
e "O mellor agasallo" entre outros. Con
IMAXINANDO UN MUNDO NOVO volve ser o
autor integral da obra.
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