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Un àlbum il·lustrat a 
favor de la igualtat, 

contra dels estereotips 
de gènere.

Temes: feminisme, igualtat, jocs, joguines, bellesa,  
colors, reivindicació.

Del mateix IL·LUSTRADOR:  
Visca les ungles de colors!  
Més de 40.000 exemplars venuts. 

CtAn Es

15,90 € · 40 pàgines · 260 x 260 mm
ISBN Català: 978-84-18599-81-1

A les nenes i nens feministes ens agraden tots els 
colors, dur els cabells de la llargada que vulguem  
i escollir les nostres joguines. Ens encanta jugar 
tots junts i mostrar les nostres emocions. Però, 
sobretot, no volem que hi hagi «coses de noies»  
ni «coses de nois». 

Luis Amavisca i Blanca Lacasa, amb les 
inconfusibles il·lustracions de Gusti, presenten, en 
forma de situacions quotidianes, un breu manual 
per a nenes i nens feministes. La igualtat és cosa de 
totes i de tots. 

Què és ser feminista? Les nenes i els nens 
protagonistes, a través de situacions quotidianes, 
ens ajuden a entendre-h. 

igualtat
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NENES I NENS FEMINISTES
Luis Amavisca · Blanca Lacasa · Gusti



El autor  
Davide Calì i la 

il·lustradora Gómez 
junts per primera 
vegada en aquest 

manual superdivertit, i 
superimprescindible!

Temes: superheroïnes, superherois, instruccions, manual, humor, 
disfressa, equip, amics, diversió, superpoder, base secreta.

També disponible  
en ANGLÈS:

Ct Gl Eu
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EsAn

16,90 € · 52 pàgines · 250 x 290 mm
ISBN Català: 978-84-18133-30-5

Estàs pensant a convertir-te en un superheroi o 
superheroïna? És una feina molt dura, però amb 
aquestes útils instruccions serà molt més fàcil. 

Aquest manual t’ajudarà a escollir el teu 
supervestit, a decidir quin és el teu millor 
superpoder i a saber com formar un supergrup o 
quin és el millor lloc per tenir com a base secreta… 
Aquí trobaràs tot el que cal saber per ser el 
superheroi que sempre has volgut ser.

Vols detenir un meteorit que està a punt de caure 
a la terra o evitar un accident de tren? Amb 
aquest senzill manual et podràs convertir en un 
gran superheroi o superheroïna.

aventures
SUPERHEROÏNES I SUPERHEROIS. 

MANUAL D’INSTRUCCIONS
Davide Calì · Gómez



Llibre guanyador de la 
VIII edició del concurs 

Narrating Equality,  
que premia relats 

infantils sense 
estereotips sexistes.

Temes: igualtat, diversitat, roba, disfresses, vestir-se, reflexió.

També disponible en ANGLÉS:

Altres Narrating Equality:

Ct
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EsAn

15,90 € · 36 pàgines · 250 x 250 mm
ISBN Català: 978-84-18599-88-0

A en Leo li encanta disfressar-se. De pirata, de 
superheroi, de cavaller... També li agrada posar-se 
la faldilla lila, però el dia en què va decidir sortir al 
carrer amb ella, una senyora gran va pensar que en 
Leo era una nena i ell es va enfadar molt. 

Un nen no pot jugar i posar-se una faldilla? Fa anys, 
a les nenes no els deixaven posar pantalons... Potser 
això és el mateix. 

Una reflexió sobre les tradicions i les divisions 
entre la roba de nens i de nenes. Per què no ens 
podem vestir com ens vingui de gust?

igualtatLA FALDILLA LILA D’EN LEO
Irma Borges · Francesco Fagnani



José Carlos Andrés 
i José Fragoso 
aconsegueix  

fer-nos riure amb  
aquesta entranyable  

història familiar

Temes: sobreprotecció, perills, família, parc,  
diversió, amor.

També disponible en ANGLÉS:

EsAn

15,90 € · 40 pàgines · 250 x 250 mm
ISBN Català: 978-84-18133-45-9

4+

Els pares del Bruno l’estimen molt, però el 
protegeixen tant que no el deixen ser ell mateix ni 
divertir-se com la resta dels nens. Sempre veuen 
algun perill. 

Com aconseguirà en Bruno que el deixin llançar pel 
tobogan o xipollejar als bassals?

Una divertidíssima història sobre la 
sobreprotecció que exerceixen molts pares amb 
els seus fills i filles. 

Unes claus per entendre que de vegades no passa 
res perquè els infants es mullin, s’embrutin o 
passin una mica de fred o de calor.

famíliaVES AMB COMPTE, BRUNO!
José Carlos Andrés · José Fragoso



Allà es van fer amics. 
Aquesta és la seva 

roca, la roca de  
la Mila i en Carles.

Temes: amistat, animals, mar, roca, tempesta,  
aventures, família.

També disponible  
en ANGLÉS:

Ct
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EsAn

15,90 € · 40 pàgines · 260 x 260 mm
ISBN Català: 978-84-18599-58-3

La foca Mila ha trobat una roca especial enmig 
del mar on se sent molt a gust. Li encanta saltar 
a l’aigua des del capdamunt i també estirar-s’hi a 
sobre per descansar. 

Un bon dia, un divertit accident va fer que 
conegués a la gavina Carles. Junts van compartir 
un temps preciós a la roca fins que en Carles va 
haver d’anar-se’n amb la seva família. Però serà 
l’última vegada que es trobin?

Una preciosa història sobre el naixement d’una 
amistat. Quan l’amistat és vertadera, aquesta  
es manté sense que importi el temps que passi ni 
les circumstàncies.

amistatLA ROCA DE LA MILA I EN CARLES
Alessandro Montagnana



Un conte per  
petar-se de riure 
i alhora fer-nos 

pensar, de la mà de la 
psicòloga i narradora 
Alicia Acosta, i amb  

les il·lustracions  
d’Alicia Más.

Temes: pets, riure, amistat, humor, aventures, por,  
família, col·legi.

CtAn Es
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15,90 € · 40 pàgines · 275 x 255 mm
ISBN Català: 978-84-18599-77-4

La Mariona es tira molts pets, no pot evitar-ho. 
Això fa que a l’escola se’n riguin d’ella i li diguin 
“Mariona petarrona”.  Tot i això, gràcies als seus 
pets, la Mariona salvarà d’un gran perill a tots els 
seus companys en una excursió al camp.

Una divertidíssima història que ens parla de pets, 
però també de sentiments tendres, del poder de 
l’amistat i, sobretot, de com aconseguir que una 
diferència es converteixi en un gran talent.

També disponible en ANGLÉS:

De la mateixa AUTORA:

humorMARIONA PETARRONA
Alicia Acosta · Alicia Más



Il·lustracions 
nocturnes, animals, 

estels, humor, poesia 
i molts badalls ens 

esperen per anar al llit. 
Ouu… aaah!

Temes: dormir, bosc, animals, badallar, nit, jugar, 
somnis, estels, constel·lacions.

Es Gl Eu
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14,90 € · 32 pàgines · 250 x 260 mm
ISBN Català: 978-84-17673-98-7

S’està fent fosc i els animals de bosc tenen molta 
son. No deixen de badallar: Ouu… aaah! Els ratolins, 
els conills, la mare cérvola… Tots els animals estan 
esgotats menys l’osseta, que no està cansada i no 
vol anar a dormir!

Goodnight Everyone, escrit i il·lustrat pel  best-
seller internacional Chris Haughton, arriba a les 
llibreries en català! Una lectura per abans d’anar 
a dormir.

Del mateix AUTOR:

famíliaBONA NIT A TOTHOM
Chris Haughton



Aquest divertit 
conte de José Carlos 
Andrés mostra que 

les diferències entre 
les persones moltes 

vegades estan només 
en el nostre cap.

Temes: diversitat, igualtat, diversió, discapacitat, família.

Del mateix AUTOR:
CtIn Es

3+

14,90 € · 40 pàgines · 250 x 250 mm
ISBN Català: 978-84-18599-96-5

L’Ainhoa cau tota l’estona. Quan corre, cau; quan 
balla, cau; si agafa alguna cosa, sovint, li cau. 
Tothom pensa que és una mica maldestra, fins i 
tot ella mateixa! Quan la doctora li diu que té els 
músculs dèbils, l’Ainhoa se sent alleugerida: no és 
maldestra! El que succeeix és que necessita una 
cadira de rodes. 

No obstant això, l’actitud dels seus pares canvia 
des que coneixen el que li passa i no la renyen mai 
com als seus germans, faci el que faci. Ella vol ser 
com la resta i no veu que hi hagi cap diferència. 
Aconseguirà que la tractin com a la resta?

Com és l’Ainhoa? Per als seus germans, sens 
dubte, la més belluguet de tots tres.

diversitatAINHOA BELLUGUET
José Carlos Andrés · Lucía Serrano



El fantasma de  
les calces foradades 
fa molta por. Quin 

valent habitant de Vila 
Horripila aconseguirà 
que deixi de terroritzar 

a tot el poble?

Temes: fantasmes, riure, superació, por, diversió.

CtAn Es Gl Eu
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15,90 € · 40 pàgines · 250 x 290 mm
ISBN Català: 978-84-18599-44-6

—SOC EL FANTASMA DE LES CALCES 
FORADAAAADES!

En Vila Horripila, els veïns no poden dormir ni 
viure tranquils perquè el Fantasma de les calces 
foradades els espanta a tota hora. 

Per tal d’acabar amb aquest assumpte, el Mario 
Bolivermell i la Vera la Bombera aniran al castell… 
però tots fugen espaordits. 

Com aconseguiran solucionar el problema del 
fantasma de les calces foradades?

De la mà de José Carlos Andrés i il·lustrat per 
Gómez, després de l’èxit d’Un vampir perilloz, 
arriba un nou i divertit monstre ple de tendresa 
que aconseguirà transformar la por en riure. 

En la mateixa SÈRIE:

humorEL FANTASMA DE LES CALCES FORADADES
José Carlos Andrés · Gómez



Aquesta història 
ajudem a entendre  
que no sempre ho 

podem tenir tot pot 
resultar positiu.

Temes: amistat, exclusió, màgia, aventures.

De la mateixa AUTORA:
Es

4+

An

15,90 € · 40 pàgines · 250 x 290 mm
ISBN Català: 978-84-19253-03-3

En sortir de classe hi ha un gran guirigall. És la 
festa d’aniversari d’un company, però hi ha algú 
a qui no han convidat… Descobrir que no t’han 
convidat a un aniversari pot ser motiu de tristesa. 
Com podem afrontar el fet de sentir-nos exclosos?

Quan no ens conviden a un aniversari, podem 
sentir-nos exclosos. Però no hem d’estar tristos, 
perquè sempre hi ha coses molt divertides a fer.

amistatNO M’HAN CONVIDAT A L’ANIVERSARI
Susanna Isern · Adolfo Serra



Aquesta és  
la història de l’Uma, 

una nena molt especial 
que, amb l’ajut de 
la seva professora, 

afronta el dilema de 
ser «única» o com  
«tots les altres».

Temes: assetjament escolar, bullying social, empatia, 
aïllament, exclusió.

De la mateixa 
IL·LUSTRADORA:

Es
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14,90 € · 40 pàgines · 230 x 270 mm
ISBN Català: 978-84-19253-01-9

Ningú no sap què li passa a l’Uma. Té la mirada 
perduda i els seus silencis són eterns. “Es deu estar 
fent gran”, pensa la seva mare. L’Uma està trista 
perquè, en realitat, està patint assetjament escolar.

L’Uma està trista i ningú no sap què li passa. 
Potser pateix assetjament escolar.

assetjament 
escolar

QUÈ LI PASSA A L’UMA?
Raquel Díaz Reguera



Una història que, per 
desgràcia, passa molt 

sovint. Necessitem 
donar eines a les nenes 
i els nens per combatre 
l’assetjament escolar.

Temes: bullying, acceptació, valentia, diversitat, 
tolerància, llibertat, respecte, diferència, rols de gènere.

També disponible  
en ANGLÉS:

CtAn Es
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14,90 € · 40 pàgines · 250 x 240 mm
ISBN Català: 978-84-19253-00-2

La nena nova, l’Emma, és molt dominat i actua de 
manera injusta i abusiva amb els seus companys. 
Els treu l’esmorzar, decideix qui juga i a què  
es juga...

Una nena nova ha arribat a l'escola i ha 
creat noves regles. Avui no jugues parla sobre 
l'assetjament escolar i com fer-li front. 

assetjament 
escolar

AVUI NO JUGUES
Pilar Serrano · Canizales



‘Bestioles’, una 
col·lecció amb 

què aprendràs i et 
divertiràs.

I a la tardor, nous 
títols: El gripau i 

L’aranya!

Temes: rata, intel·ligència, dents, cua, brossa, malalties, 
no-ficció, humor.

En la mateixa SÈRIE:
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12,50 € · 36 pàgines · 152 x 210 mm
ISBN Català: 978-84-18599-93-4

Quines són les diferències entre un ratolí i una 
rata? Sabies que les rates són unes autèntiques 
atletes que poden nadar, saltar molt alt i córrer  
molt de pressa? Potser t’interessa saber per a q 
uè utilitzen les seves afilades dents o la seva  
llarga cua... 

En qualsevol cas, sempre que en vegis una, recorda 
tractar-la bé perquè són molt intel·ligents i, qui 
sap!, potser et pot ajudar a fer els deures.

A la col·lecció Bestioles trobarem animals 
dels quals no acostumem a parlar-ne. N’hi 
ha que diuen que són lletjos i altres que són 
desagradables: el poll, el cuc, el ratpenat, la rata... 

Tots els detalls que sempre vas voler saber sobre 
aquests animals, explicats amb molt d’humor per 
Elise Gravel, autora i il·lustradora mundialment 
reconeguda!

humorLA RATA
Elise Gravel
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La col·lecció està 
formada per El 

ratpenat, El cuc, El 
poll, El mosquit i La 

rata. I a la tardor, 
nous títols: El gripau i 

L’aranya!

Temes: picades, espècies, molèstia, ous, diversió,  
no-ficció, humor.

En la mateixa SÈRIE:

Es

12,50 € · 36 pàgines · 152 x 210 mm
ISBN Català: 978-84-18599-94-1

A més a més de picar-nos, els mosquits fan moltes 
altres coses: viuen en tots els països del món, 
als humans ens detecten a través de la nostra 
respiració i una altra curiositat és que ens piquen 
tan sols les femelles, perquè necessiten la nostra 
sang per pondre ous. 

Poden arribar a pondre’n al voltant de 400 al dia! 
Per això n’hi ha tants. Si no vols gaudir de la seva 
companyia, posa’t màniga llarga!

A la col·lecció Bestioles trobarem animals dels 
quals no acostumem a parlar-ne. N’hi ha que diuen 
que són lletjos i altres que són desagradables: el 
poll, el cuc, el ratpenat, la rata... 

Tots els detalls que sempre vas voler saber  
sobre aquests animals, explicats amb molt 
d’humor per Elise Gravel, autora i il·lustradora 
mundialment reconeguda!
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humorEL MOSQUIT
Elise Gravel
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