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Edita.cat és una plataforma dedicada a la 
publicació de projectes editorials de forma 
senzilla i col·lectiva, posant en contacte els 
escriptors amb els seus futurs lectors, amb el 
suport constant de l’editorial El Cep i la Nansa.

Per als mecenes, Edita.cat és un portal de 
reunió amb els creadors i professionals 
del sector per tal de consolidar una xarxa 
d’intercanvis de coneixement i experiència al 
voltant de l’edició.

Més enllà d’això, els mecenes que aportin 
finançament a un projecte rebran recompenses 
o experiències exclusives relacionades amb 
l’obra.

Des d’El Cep i la Nansa i Edita.cat posem 
tot el nostre esforç, tota la dedicació i la 
professionalitat al servei del vostre projecte 
per donar-li tot el ressò possible i guiar els 
autors i autores durant tot el procés previ i 
posterior a la publicació de les seves creacions.



Un “cairat” és una biga, petita, amb els angles escairats, que es col·loca sobre les bigues grosses, i 
al seu torn aguanta els cabirons, sobre els quals es posen les teules o els enrajolats de les cobertes 
o els forjats de cases, de palaus, i també de barraques. És una part fonamental de les estructures de 
les cobertes i els forjats de fusta. 

“Kairat” (amb K per acostar-nos a la forma de les bigues i les cobertes) simbolitza la vocació de 
suport, però també de recer, d’aixopluc que vol donar aquest segell a les històries que s’hi aniran 
publicant, generalment personals i gairebé mai senzilles. El segell, com els cairats, vol fer de suport, 
vol aguantar, i també fer de protecció.En definitiva, una col·lecció que presenta històries reals, tes-
timonis personals de lluita, de superació, etc. que ajuden a fer un món millor amb millors persones.

La col·lecció engloba publicacions de qualitat 
amb un contingut testimonial, social i/o 
basat en experiències reals. Són llibres de 
temàtiques variades i a vegades no són 
temes amables però així és la vida, oi? 
Aquests títols busquen aportar el seu granet 
de sorra a construir un món millor trencar 
tabús, lluitar per la inclusió de col·lectius 
desafavorits i acompanyar a les persones, 
en especial els infants, en situacions vitals 
complexes. Sempre amb una mirada positiva 
i esperançadora.



Sergi Nogués
Il·lustracions de Paula Molas

Pipinxó 
Aquesta és la història d’en Pipinxó, un bolet 
com qualsevol altre que viu al bosc envoltat 
dels seus amics. 
El conte explica, què és la discapacitat, i es-
pecíficament la pluridiscapacitat.

21 x 21 cm · Cartoné · 36 pàgines · 978-84-19476-02-9
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El testimoni de Sergi Nogués

L’autor, com a fisioterapeuta pediàtric, viu la disca-
pacitat desde dins, allunyat del sensacionalisme i el 
romanticisme mediàtic, dia a dia, any rere any, i així 
durant dues dècades seguides. Tenir un infant amb 
discapacitat és dur, genera trasbals i, el més important, 
suposa un canvi de xip: pensar què pot fer aquest in-
fant.
És important que els infants aprenguin que la disca-
pacitat existeix, en què consisteix i què pot suposar. 
Conèixer-la o no, aquesta és la qüestió, per entendre-la 
i actuar sense prejudicis. I per aconseguir-ho, quina mi-
llor manera de fer-ho que amb un missatge clar i directe, 
sense metàfores ni missatges subliminals que no acaben 
d’explicar que la discapacitat és el que és.

Nina
Aquesta és la història de la Nina, un mani-
quí articulat al qual li agrada molt moure’s 
i dibuixar.
Aquest conte reflecteix, d’una manera molt 
dolça, com evolucionen els síntomes de la ma-
laltia de l’ELA, Esclerosi Lateral Amiotròfica.

ELA

El testimoni de Míriam i August Dalet

La Sònia Dalet, ens va deixar un record molt bonic, el con-
te de la “Nina” i, la Rosa Baulés, amb les seves il·lustraci-
ons hi va col·laborar de forma extraordinària. Elles dues es 
van conèixer en un grup de gòspel, i malauradament ja no 
són entre nosaltres.
Amb aquest conte va voler reflectir el procés de la ma-
laltia perquè d’altres persones el poguessin explicar, els 
adults als infants, o inclús explicar-lo entre adults.

Sònia Dalet Pérez
Il·lustracions de Rosa Baulés Garcia
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@ninaconte

Nina Conte



Meritxell Mañosa Albuixech
Il·lustracions de Octavi López Manzanera

Serni i Martina.
Les Mines de Malpàs Una història, ubicada a Malpàs el 1957, que 

explora la vida de dos joves marcats per la 
mina. 
L’arribada d’uns empresaris trastoca la vida 
dels pagesos i ramaders de Malpàs. El carbó, 
és el preuat or negre. En Serni, pagès de tota 
la vida, entra a treballar a les mines. Però, 
quin serà el veritable preu del carbó?
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memoria històrica

El testimoni de Meritxell Maños Albuixech

“Serni i Martina” és un homenatge a la gent de Malpàs 
arran d’un treball d’investigació sobre el patrimoni, en el 
qual vaig entrevistar un dels últims miners de Malpàs, en 
Saturní Un valuós testimoni d’una època convulsa on les 
pors i les esperances es fan presents.
Formo part de GRIMM, un grup de treball format per una 
quinzena de persones constituït dins del Centre d’Estu-
dis Ribagorçans (CERib). És un grup de nova creació amb 
molta energia i diversitat interna, format per persones 
d’àmbits molt diferents, que tenim com a objectiu estu-
diar, promocionar i conservar el patrimoni miner i ge-
ològic de les Mines de Malpàs, i per extensió de tota la 
vall de Peranera i Erillcastell. 

Perso Perso
Un llibre joc on personatges de carn i ossos i 
personatges de ficció, s’uneixen per fer-nos 
passar una bona estona.
Heu d’endevinar qui són aquests personat-
ges. Tots són molt interessants i divertits. Hi 
ha científics, estàtues, poetes, personatges 
de sèries, pel·lícules, obres de teatre…

El testimoni de Minerva Comerma i Dolors Comerma

Cada dilluns, durant dos anys, la Minerva es disfressava 
i investigava coses sobre personatges que en algun mo-
ment li havien interessat o eren importants per a ella.
El llibre está dedicat «a totes les persones amb discapa-
citat. Que siguin creatius. Només han de creure en ells 
mateixos. Jo soc molt creativa. Jo crec en mi.»Minerva Comerma i Dolors Comerma
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El gran secret de l’Espantamonstres
Després de sopar, la Lua comença a sentir 
unes pessigolles a la panxa que no la deixen 
en pau. Arriba l’hora d’anar a dormir i que-
dar-se sola amb la seva por als monstres.
La tieta Anna li explicarà el gran secret de 
l’Espantamonstres.
Aconseguirà la Lua perdre la por i dormir 
tranquil·la?

Lídia López
Il·lustracions de Mireia Pujol

@el_gran_secret 

@lidialrimblas 

@mireiapujolriera

pors
superació

El testimoni de Lídia López Rimblas

M’apassiona el món de la infància i és per això que els 
darrers anys he aprofundit en l’educació emocional i la 
criança respectuosa i conscient.
Escriure sempre ha estat present en la meva vida, i plas-
mar allò que sento m’ajuda a reflexionar-hi des d’una 
altra perspectiva.
Derivat d’aquests factors i de la meva pràctica docent, 
en la qual he estat testimoni de moments com els que 
passa la nostra protagonista, neix aquest projecte.
Desitjo que el conte pugui arribar a tots aquells nens 
i nenes que necessitin trobar la calma dins les seves 
pors.
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La Muntanya Russa Emocional 
emocions

Aquesta és la història d’en Bru, però, igual 
que ell, tots tenim la nostra Muntanya Rus-
sa Emocional.
En Bru et convida a transitar i experimentar 
emocions com la por, el nerviosisme, la rà-
bia o la calma… a través de la seva Munta-
nya Russa Emocional.

Núria Cantí
Autora i Il·lustradora Roser Valls

21 x 26 cm · Cartoné · 56 pàgines · 978-84-19476-04-3

El testimoni de Núria Cantí i Roser Valls

Som la Roser Valls i la Núria Cantí, psicòloga infanto-juve-
nil i coach educatiu i emocional.
Des de la nostra mirada d’acompanyament emocional 
respectuós, trobem la necessitat de crear una eina en 
forma de llibre que ajudi als infants i adolescents a ad-
quirir competències emocionals i resolució de conflic-
tes.

@muntanya_russa_emocional



Nabil Robapinyes
Un conte que ens parla d’integració i posa 
de manifest la importància de reconèixer i 
acceptar les diferències. Es tracta de la his-
tòria d’un nen de l’Atles marroquí i el seu 
pare, que arriben a Catalunya i acaben in-
tegrats dins la comunitat d’un poble de la 
falda del Montseny. És la història de moltes 
famílies de casa nostra.

Alfons Cama
Il·lustracions de Montse Buñuel
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El testimoni d’Alfons Cama

Fins ara només havia escrit per adults. Aquest conte el 
vaig crear per explicar-lo als meus fills inspirant-me en la 
zona del Montseny on vivíem. Penso que té un missatge 
adequat per a nens i nenes, i per tant és un material ideal 
per fer servir de manera educativa i ajudar amb la inte-
gració dels nouvinguts.

Eva Roig
Il·lustracions de Rubén Torres
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La Martina troba una bonica papallona que 
li explicarà quin camí interior ha seguit per 
passar de ser un cuc de seda a una boni-
ca papallona, compartint amb ella pensa-
ments, sensacions, metàfores, pors i reflexi-
ons que l’ajudaran a començar un camí cap a 
la llibertat interior per aconseguir una sana 
autoestima.

El testimoni d’Eva Roig

Fa anys que treballo l’educació emocional a l’aula utilit-
zant diferents tècniques i he observat la vital importàn-
cia de potenciar la mirada de l’infant vers la vida i cap a 
un mateix. Una gran part de situacions i conflictes tenen 
el seu origen en el treball de l’autoestima, tant en infants 
com en adults!
Fa 5 anys vaig ser mare d’una nena i crec que el regal 
més gran que li puc fer és educar-la per donar-li ales i 
poder volar, sempre amb una responsabilitat, coherència 
i respecte vers els altres i l’entorn. 
La literatura infantil i juvenil, és una gran eina per apropar 
valors i tenir boniques converses amb els infants a través 
d’un conte. I d’aquí surt la proposta d’aquest projecte de 
donar eines per tal que l’infant pugui començar a tenir 
una autoestima sana. Tan de bo hagués tingut aquesta 
història a les mans quan era petita!

cami_depapallona

@evaroigoller

@ilusruben

Camí de papallona
autoestima
emocions



Els passadors i la serpent ferotge 
La Festa dels Passadors, coorganitzada per 
l’associació “Dones de Futur” i “Amics de 
la UNESCO de Sant Adrià”, ha estat recent-
ment inscrita al Catàleg del Patrimoni Festiu 
de Catalunya) juntament amb la necessitat 
de transmetre la memòria d’aquest ofici tra-
dicional i d’enfortir el sentit de pertinença 
entre les persones que conviuen en aquest 
territori, han inspirat la creació d’un conte 
adreçat als infants però que també pot inte-
ressar als adults.

Elvira Rovira Redondo
Il·lustracions de Roser Calafell
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@latresca

@unescosantadria

El testimoni d’Elvira Rovira Redondo

Sempre ha mostrat una sensibilitat especial per la cultu-
ra i, molt especialment, per la literatura, la història local i 
la cultura popular i tradicional. Ja de ben jove va formar 
part del «Grup d’Acció Cultural» de Sant Adrià des d’on 
col·labora amb l’organització i execució de les festes tra-
dicionals de la seva ciutat.

cultura popular
patrimoni

Un estiu diferent… 
La Cercavila de l’Imaginari La Cercavila de l’Imaginari, és un conjunt de 

balls que surten cada any el dia 6 d’agost 
dins dels actes de la Festa Major de Vilano-
va i la Geltrú. Són vuit balls, i tenen el seu 
origen en contes i llegendes de la comarca 
del Garraf.

Xavier Raventós
Il·lustracions de Carles Hernàndez
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cultura popular patrimoni

El testimoni de Xavier Raventós 

Vaig escriure aquest conte explicant les històries i lle-
gendes de la comarca del Garraf en les què es basen 
tots els balls de la Cercavila de l’Imaginari acompanyat 
amb les il·lustracions del Carles Hernàndez. 

cercavila_imaginari_vng



Joan Peralba Coma
Meritxell Pubill Otalora
Il·lustracions de Cristina Abigail

El passerell del Berguedà
En Pepito, un petit passerell, vol aconse-
guir fer realitat el seu somni de compondre 
una melodia, sobreposant-se a les burles 
d’aquells que no el comprenen i al menys-
preu i discriminació d’altres passerells per 
raó d’origen. El voltor Guillem l’ajuda a 
creure en ell mateix i en la seva capacitat 
per fer allò que vulgui.
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Meritxell Pubill Otalora

autoestima

 superació

El testimoni de Meritxell Pubill i Joan Peralba

La idea neix com un regal d’aniversari entre els autors, tal 
com explica la Meritxell:
“Tot va sorgir quan un bon dia parlant de música, en 
Joan em va comentar que seria un plaer per ell tenir 
una pròpia melodia, una creada exclusivament per a ell. 
Seguint-li la corrent li vaig preguntar quin títol li posaria. 
Sense pensar-hi ni un segon va dir El passerell del Ber-
guedà i així va quedar. No en vam parlar més.
S’apropava el dia del seu aniversari i vaig pensar: Li puc 
regalar una petita melodia amb aquest títol. Si era el seu 
somni i desig i jo ho podia fer, doncs endavant!

Sílvia Artigas
Il·lustracions de Victoria Malischevsky

21 x 29,7 cm · Cartoné · 36 pàgines · 978-84-124768-1-1

Un conte que parla de com ser diferent sem-
pre sol ser més una oportunitat que no una 
limitació, sempre que es canviï la perspec-
tiva amb la qual es mira aquesta diferència.

El testimoni de Sílvia Artigas

L’Aran és el meu fill, i va néixer amb una malformació a 
l’ull esquerre que li ha impedit que hi tingui visió. Amb 
aquest conte il·lustrat vaig voler explicar-li al meu fill, 
d’una manera poètica, el que li passa. O potser, més aviat, 
m’ha ajudat a mi a entendre tot el procés que hem viscut 
durant aquests gairebé 3 anys i que aquest ull, només és 
una part de l’Aran, i que ell és moltes coses més.
El meu profe de català de l’ESO em deia que havia de 
ser escriptora però no m’ho he acabat mai de creure. La 
maternitat, finalment, m’ha donat el millor motiu per es-
criure aquest primer conte.

lull_esquerre_de_laran

L’ull esquerre
de l’Aran

diversitat
malaltia



vellesa

Àvia, on aniràs quan
et moris?

Irene Aumedes
Il·lustracions de Núria Coll

21 x 21 cm · Cartoné · 32 pàgines · 978-84-123690-7-6

Un conte per ajudar-nos a respondre una de 
les preguntes més difícils. Tot i que la mort 
forma part de la vida, sovint ens costa donar 
resposta a les preguntes que ens fan els in-
fants.

El testimoni d’Irene Aumedes

Amb aquest conte he volgut abordar el tema de la mort 
d’una manera senzilla, i a la vegada tendra, per a tots 
aquells infants que, com jo, es fan preguntes davant els 
dubtes i incerteses que genera la mort.
Creiem que les pàgines d’aquest relat poden acompa-
nyar a famílies i mestres a fer present d’una manera 
entenedora i poètica, un tema tan difícil de pair com és 
la mort.

dol

ireneaumdes

nuriacollillustrations

Les butxaques del cor
Fa uns dies que la Carlota està inquieta. Té 
els ulls molt brillants i tant de mal de pan-
xa que inclús li han sortit tiretes al melic. La 
Rita li diu que dins el melic s’hi amaguen 
un munt d’emocions, tantes, que a vegades 
s’emboliquen i s’emboliquen taaaaant, que 
si no desfàs l’embolic, fan mal de panxa.
Què són els records, per què serveixen i on 
els guardem?

Text i il·lustracions de Ester Collell

21 x 29 cm · Cartoné · 26 pàgines · 978-84-124768-3-5
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dol emocions
records

El testimoni d’Ester Collell

El 2018 va perdre el seu pare de mort sobtada, experièn-
cia vital que marca en ella un punt i principi per aprendre 
a viure després d’una pèrdua.
Explora els tabús que hi ha sobre la mort en adults, i 
s’endinsa en el món de la creativitat creant el seu primer 
conte infantil per aportar el seu granet de sorra a famílies 
i educadors a través de la seva visió sobre el dol. Amb ell 
vol acompanyar als infants a gestionar el record i l’enyo-
rança dels éssers que ja no hi són.



I la teva família, com és?

Georgina Rovira
Il·lustracions de Issis Sánchez

24 x 17 cm · Cartoné · 32 pàgines · 978-84-122162-0-2

Un conte sobre la diversitat familiar per vi-
sibilitzar els diferents tipus de família. Per-
què les famílies no s’haurien de mesurar 
per la quantitat de membres que la formen, 
sinó per l’amor i el respecte que es tenen.

El testimoni de Georgina Rovira

El fet d’estar dia a dia a les aules m’ha ajudat a tirar en-
davant amb l’objectiu de disposar de materials per als 
infants que no resultin cruels i rars, amb éssers deformes, 
sadisme, catalèpsia i famílies amb madrastres i filles que 
només representin el mal i el patiment, o parelles con-
vencionals per representar el bé i el poder establerts.
Fa cinc anys la Marta em demanà que l’acompanyés en 
la seva gran aventura de ser mare. Em volia ben a prop. 
Quin regal! Veure néixer a la Carla i poder gaudir-la com 
a tieta és extraordinari.
Aquest és un petit homenatge, pel seu amor, la seva va-
lentia i dedicació absoluta en el projecte més ambiciós 
de la seva vida, ser mare soltera.

diversitat familiar

Pressa per néixer

Mirieia Gallardo i Pepe Villaplana
Il·lustracions de Mònica Pinyol
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pèrdua gestacional Aquesta és la història d’un avortament, del 
comiat d’un ésser molt desitjat que va tenir 
pressa per néixer.

El testimoni de Mireia Gallardo i Pep Vilaplana

Vam escriure aquest conte, en primer lloc, pensant en 
com explicaríem als nostres futurs fills que, abans d’ells, 
una llavor d’il·lusió havia estat dins nostre i que havíem 
estat tan feliços com quan vam saber que ells estaven 
creixent al ventre de la mare i, en segon lloc, per compar-
tir que aquest petit ésser va ser present i va deixar una 
empremta ben dolça en les nostres vides i en la de tots 
aquells que estimem.
Finalment, a mesura que compartíem la nostra història, 
vam descobrir que aquesta no era més que la història 
de moltes famílies. Ha estat molt bonic veure com podí-
em dibuixar somriures a moltes mares i pares i ajudar-los 
amb aquest conte a poder explicar als més petits de casa 
realitats que, de vegades, ens fan massa mal i que ens 
costen d’explicar.
Aquest conte ens va ajudar a anar transformant les emo-
cions i a sentir-nos cada vegada millor. Tan de bo moltes 
famílies també puguin ajudar-se d’aquest conte.

mireiapressaperneixer



El testimoni de Mª Josep Subirachs Ferrer

Em considero “aprenent” de mare des del 2018. Reconec 
que el fet de ser mare no està exempt de tenir bons o 
mals moments. Escriure aquest llibre ha estat una via on 
plasmar el meu dia a dia com a mare d’acollida.

#MariaJosepSubirachs

Experiències d’una mare 
d’acollida

Text i il·lustracions de Mª Josep Subirachs Ferrer

17 x 24 cm · Cartoné · 40 pàgines · 978-84-123690-1-4

Aquest és un testimoni real sobre l’experi-
ència d’acollir un infant que pot servir de 
suport per a persones que es plantegin aco-
llir temporalment.

acolliment

diversitat familiar

malaltia infantil

La meva germana té
un estoma

Text i il·lustracions d’Anna Turull amb l’ajuda 
del seu fill Martí
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Un conte que permet acompanyar a infants 
i famílies que estiguin passant per un mo-
ment delicat de salut.

El testimoni d’Anna Turull

Degut a una experiència familiar, intensa i dura, que ens 
ha marcat especialment i a d’altres que els meus fills 
m’han ofert i m’ofereixen cada dia, vaig sentir la necessi-
tat d’escriure en forma de conte, aquesta part intensa de 
la nostra història familiar.
Aprofitant també la creativitat, he volgut gestar un conte, 
amb l’ajuda dels meus fills, fruit de l’experiència i sobre 
tot l’amor.
Sento que moltes altres famílies que, o bé perquè han 
viscut situacions similars o, senzillament per empatia, els 
pugui arribar. A mi tota l’experiència m’ha servit molt per 
valorar tot allò que tenim, des d’allò tan preuat com és 
la salut, fins a les petites coses i que en un obrir i tancar 
d’ulls podem perdre.
Espero que gaudiu d’aquesta història.

@anna.turull



Al poblat de Capão, al bell mig de la flores-
ta del Brasil, l’Indra i el Nino viuen amb la 
seva família en harmonia, mentre un mons-
tre terrible ha trasbalsat el planeta. Com és 
que allí han aconseguit aïllar-se’n? Serà que 
a Capão hi tenen la solució?

El testimoni de Gemma Guasch
 
Des de sempre l’art ha estat la meva passió. Crear, inno-
var i educar són valors que formen part de mi.
A través de la il·lustració, l’escriptura i el joc intento trans-
metre missatges i valors per a un món millor.
Un viatge a Sud-Amèrica al 2016 em va fer descobrir la 
faceta d’il·lustradora que porto dins i és després d’aquest 
segon viatge a Brasil al 2019/20 que neix aquest conte 
tan especial. Espero que us agradi!

@harmonia_emocions

@gemmaguasch

@bondiadesign

Bondia Design - Gemma Guasch

Harmonia

Text i il·lustracions de Gemma Guasch
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medi ambient

pertinença

El monstre Lo

Text i il·lustracions de Marta Roig Prats

18 x 18 cm · Cartoné · 28 pàgines · 978-84-123690-0-7

El Monstre LO viu a les terres del sud i sor-
prenentment s’alimenta dels articles (el, la, 
els i les) dels viatgers, excepte de l’article 
«lo» perquè se l’estima molt. Això provoca 
que els turistes deixin de visitar el paratge 
on viu el monstre i els negocis hagin de tan-
car… fins que la Noa té una gran idea!

El testimoni de Marta Roig Prats

Aquest és un homenatge a la nostra llengua amb tants 
matisos dins del mateix territori, un homenatge a les Ter-
res del Sud que mostra alguns dels racons del Parc Natu-
ral dels Ports. 
També, i sobretot, és un homenatge a la imaginació dels 
nens (i dels adults que no volen créixer). 
Aquest projecte fa que torni a trobar-me amb els pinzells 
i colors, i començo a fer alguns cursos de dibuix. Noves 
tècniques, nous mons, i descobrir que m’apassiona la il-
lustració, sobretot la infantil.

@marta.roig.prats

diversitat lingüística

creativitat



pèrdua gestacional

El testimoni de Paula Vila
 
El juliol de 2016 es va esqueixar per dins amb la pèrdua 
del seu primer infant, en Llorenç. Però durant l’hivern 
un ropit la va visitar cada dia. Així va néixer “El ropit Llo-
renç” que vol ser una abraçada per a qui pot estar transi-
tant per un dolor semblant, moltes vegades invisibilitzat 
o poc permès, i una història que puguin gaudir petits i 
grans. 

El Ropit Llorenç 
Hi ha nadons que neixen i creixen a la Terra, 
i altres com el d’aquesta història, que abans 
de néixer o poc després, il·luminen la foscor 
del cel.

Paula Vila
Il·lustracions d’Issis Sánchez

24 x 17 cm · Cartoné · 32 pàgines · 978-84-122162-4-0

fmgracia

FestaMajorGracia

Un estel sota el braç
Un conte sobre l’origen de la cavalcada de 
les carteres reials del barri de Gràcia de Bar-
celona. Inclou el conte adaptat a la llengua 
de signes catalana i locutat, i una guia pe-
dagògica amb tres eixos transversals de la 
història: el paper de les dones, la diversitat i 
el consumisme.

Montserrat Balada
Il·lustracions de Marta Montañá

25 x 21 cm · Cartoné · 36 pàgines · 978-84-18522-08-6

feminisme

El testimoni de la Fundació Festa Major de Gràcia

Des de l’entitat impulsora del projecte creiem que 
aquest conte dona forma a una tradició que ha vist créi-
xer a més d’una generació, i ho fa lliure d’estereotips i 
corregint deixos. Dins del món de la cultura popular les 
dones han ocupat un lloc secundari o fins i tot pejoratiu 
en comparació amb els homes. Les bruixes, les encanta-
des, les sirenes mitològiques, la Vella Quaresma… Amb 
la creació de l’imaginari de les Carteres Reials tenim una 
oportunitat única per trencar amb el passat més retrò-
grad i treballar per una societat més justa i igualitària. 
Les Carteres representen a tres dones sàvies i empode-
rades. Un referent nou pels infants.
Un altre dels valors rellevants del projecte és la seva opo-
sició al racisme i la plasmació de la diversitat cultural. 
La idea original va ser de Joan Sánchez, i Montse Balada 
va escriure el conte. 



subrieba

En Guillem admira molt el seu avi, malgrat 
no haver-lo conegut mai. La vinculació emo-
cional profunda amb el seu avi patern el 
porta a adoptar una actitud arrogant i adul-
ta, un paper que no li pertoca, ell és només 
un nen i d’alguna manera perd la seva iden-
titat.

Jo, com l’avi!

Susana Brieba
Il·lustracions d’Agnès Pla

24 x 18 cm · Cartoné · 36 pàgines · 978-84-122162-2-6

vincles familiars

vellesa pertinença

El testimoni de Susana Brieba

La formació en pedagogia sistèmica i el fet de detectar 
un assumpte que tenia ocupat el seu fill gran, van ser la 
inspiració per escriure aquesta història.
Comprendre que naixem immersos en un sistema fami-
liar i que estem fortament vinculats a tot el que hi passa 
i ha passat, ha estat per l’autora una descoberta revela-
dora. El sistema familiar ens dona la força per viure però 
també ens vincula a dinàmiques que no sempre són fa-
vorables per avançar a la vida.
Un relat escrit des del cor, que pertany a un bocí d’una 
història familiar i que ha tingut efectes molt favorables, 
doncs els ha ajudat a posar consciència, a ampliar la mi-
rada i a veure que l’actitud perfeccionista del seu fill no 
és determinant en el seu complex i ric desenvolupament 
personal.

sempresurtelsol

tauleana

mariagambus.art

La mare
La mare de l’Aina haurà de marxar a l’hospi-
tal però abans li proposa a la seva filla posar 
en un pot petit tots els records i les coses 
que les fan sentir bé. Així podran retrobar-se 
quan no estiguin juntes físicament.

Anna Taulé
Il·lustracions de Maria Gambús

24 x 21 cm · Cartoné · 32 pàgines · 978-84-122162-5-7

càncer

El testimoni d’Ana Taulé

No veig la vida des de un altre perspectiva, ni m’ha fet 
una persona diferent , però sense dubte el que he tret 
d’aquesta malaltia és que m’he conegut a mi mateixa i, 
gràcies a la meva gent, em crec capaç de fer més coses 
de les que em pensava, la majoria de vegades els límits 
ens els posem nosaltres, per por, inseguretat…
Em fascina el món dels contes, tan per les seves il·lus-
tracions, com per les històries que ens transporten, com 
per la manera de ser contades. El clima que és crea és 
màgic. Dels millors records que tinc com educadora i com 
a mare, és aquest moment. Les seves cares per descobrir 
quin seria l’escollit, els seus ulls oberts expectants i com 
a poc a poc es van arraulint al teu costat amb la melodia 
de la teva veu.
Per això i perquè dels moment difícils també sorgeixen 
coses boniques.



 

@kimacontes

La Kima

kimacontes.blogspot.com

vida sana
meditació

Roc l’espantaocells
Aquesta és la meravellosa història d’en Roc 
l’espantaocells. En Roc viu al bell mig de la 
Natura al centre dels camps, li encanta viure 
allà. A les nits de lluna plena en Roc es des-
perta i fa ioga tot observant el que veu al 
seu voltant.

Kima Contes
Il·lustracions de Núria Saladrigas

21 x 21 cm · Cartoné · 32 pàgines · 978-84-122162-3-3

El testimoni de Kima Contes
 
La idea d’en Roc va sorgir per apropar als més petits al 
meravellós món del ioga perquè aprenguessin postures 
sencilles i la importància de la respiració, tot gràcies a un 
personatge que fós diferent, màgic, entrenyable i bonic.
Així va néixer en Roc l’espantaocells.

Ja és estiu i l’Ona va a la platja per primer 
cop aquesta temporada amb la família. Juga 
amb la sorra, neda, mira peixets, busca pet-
xines i descobreix una nova manera d’entrar 
a l’aigua.

Anna Garcia
Il·lustracions de Joan Turu

23 x 16 cm · Rústega · 32 pàgines · 978-84-122162-1-9

@elscontesdelona

diversitat
inclusió

El testimoni d’Anna García Galceran 

L’any 2006 un ictus em va canviar la vida d’un dia per 
l’altre. Amb el pas del temps, veia que els nens i nenes 
se’m quedaven mirant pel carrer i vaig tenir una idea, 
crear l’Ona.
L’Ona és una nena alegre que va en cadira de rodes i por-
ta un pegat a l’ull, com jo. És la protagonista de contes 
infantils en què ens explica les seves aventures. L’Ona 
creu en la inclusió.
Amb aquest projecte vull donar visibilitat a les persones 
amb diversitat funcional. Mitjançant el conte vull que 
nens i nenes tinguin la possibilitat de conèixer aquesta 
altra realitat amb les històries quotidianes de l’Ona.
Per altra banda, vull que aquells nens i nenes que van 
en cadira de rodes vegin que ells també poden ser els 
protagonistes de contes infantils.

L’Ona i la platja



Roser-rovira.com

@roserrovira1111

Ralet, ralet
Quan la Maria era petita, li encantava cami-
nar pel jardí agafada de la mà de la iaia, que 
li feia olorar les roses, anant amb compte de 
no punxar-se amb les espines, i d’observar a 
les marietes, mentre juntes els hi cantaven 
una cançó. El més divertit, però, era quan la 
iaia li feia ralet ralet al palmell de la mà.

Roser Rovira
Il·lustracions de Holly Reiter

21 x 23 cm · Cartoné · 32 pàgines · 978-84-17756-74-1

El testimoni de Roser Rovira
 
Aquest conte és real. Els darrers dies que la vaig veure, 
l’àvia no em recordava, no sabia on era, no s’entusiasma-
va com abans per les roses. Però quan li vaig demanar 
que em fes “Ralet, ralet” em va mirar amb “cara de pilla”, 
i amb l’índex, em va començar a dibuixar cercles a la mà..

Els drets d’autor aniran destinats a la Fundació Pasqual 
Maragall, entitat privada sense ànim de lucre amb la 
missió de promoure la investigació per prevenir l’Al-
zheimer i millorar la vida de les persones afectades i 
els seus cuidadors. 

vellesa

alzheimer
Aquesta és la història d’en Joanet i la Sal-
tirona, la seva cabreta.
Un conte divertit i emocionant per introduir 
l’entorn natural i l’arqueologia als més me-
nuts.

La cova del Gegant

Carme Panyella Barrachina
Il·lustracions d’Artur Duch

28 x 21 cm · Cartoné · 44 pàgines · 978-84-17756-65-9

@panyellacarme

carme.panyella.7

El testimoni de Carme Panyella 

Aquest és un projecte que vol plasmar en paper, a tra-
vés d’il·lustracions i paraules, l’existència de la Cova del 
Gegant, a Sitges. L’objectiu d’aquest conte és fer viure 
als nens i nenes la història d’en Joanet. El petit viu a la 
Masia de les Coves, molt a la vora del mar i de l’espadat 
rocós que hi ha a Miralpeix (Sitges), on es troba la Cova 
del Gegant. En aquest lloc s’hi van recollir restes òssies 
que es van identificar com una mandíbula del Neander-
tal, eines de sílex i altres restes.

patrimoni

medi ambient



Somni sota la finestra

@somnisotalafinestra

somnisotalafinestra

La iaia Emília viu a la casa groga. Ja és molt 
gran i no pot sortir de casa, per això es mira 
la vida des de la finestra. Ara pensa que el 
seu carrer no és com era abans, ple de vida, 
gent i alegria. Però potser s’equivoca…

Anna Vila
Il·lustracions de Jaume Bonnin

21 x 17 cm · Cartoné · 56 pàgines · 978-84-17756-27-7

vellesa

empatia

El testimoni d’Anna Avila i Jaume Bonnin

Aquest projecte vol plasmar en paper, a través d’il·lustra-
cions i paraules, una història real.
La història relata la sorpresa que se li va preparar a la iaia 
Emilia, ja que ella, amb 90 anys al damunt, ja no podia 
baixar les escales de casa seva. Així, una tarda de juliol, 
un munt de gent es va reunir sota la seva finestra i li va 
fer viure allò que semblava ser un somni emocionant, 
acolorit i surrealista i que ella no oblidaria mai més.
I és que la música, la dansa i les rialles, s’havien colat a 
casa per sempre per la seva finestra.

@carrerasrovirola

Tu no entens res... però jo tampoc!

Un conte que ens ajuda a entendre els sen-
timents i les emocions que se succeeixen i 
se superposen quan afrontes l’autisme (en 
concret, la síndrome d’Asperger).

Text i il·lustracions de Marta Carreras

28 x 21 cm · Cartoné · 44 pàgines · 978-84-17756-50-5

adolescència
TEA

El testimoni de Marta Carreras

Quan el seu fill gran va començar Secundària, van haver 
de començar un llarg camí per saber què era allò que fins 
aleshores li havia ocasionat tants problemes i angoixes: 
un trastorn d’espectre autista (TEA) d’alt rendiment, és 
a dir, l’Asperger.
Acostumada des de petita a viure envoltada d’animals 
(gossos i gats) amb els anys va anar descobrint la impor-
tància que tenen en qualsevol procés d’aprenentatge i el 
suport que donen en teràpies i treballs relacionats amb 
les emocions. Per això, el 2016 va fer el curs professional 
ITCAN de teràpia assistida amb gos i, l’any següent, el 
curs d’estiu sobre TEA a la Universitat de Girona.
Va posar paraules a les sensacions i sentiments, els pro-
pis i els del seu fill. Un cas concret que en representa 
moltíssims altres. 



http://gala-pont.com/

gala_pont

Crohn

El testimoni de Pilar Galve

Aquest projecte neix d’una necessitat vital i creativa 
que va sorgir quan començava a pair el diagnòstic de 
la malaltia de Crohn del meu primer fill. Volia crear 
una història que l’ajudés a entendre i normalitzar la 
malaltia amb la que haurà de conviure sempre, on ell 
fos el protagonista i se sentís en tot moment acom-
panyat de qui més l’estima. A la vegada també volia 
fer una mena de petit homenatge a aquells profes-
sionals de la salut que sempre estan a l’alçada quan 
es necessiten, acompanyant i tenint cura d’aquests 
malalts i les seves famílies.

Una tripulació molt especial
En MarSal és un nen com qualsevol altre a 
qui li agrada fer moltes coses com a tots els 
nens i nenes. Però quan els Immunogots es 
trastoquen, res de tot això és possible. 
Un conte tendre i divertit sobre les malalties 
inflamatòries intestinals.

Pilar Galve
Il·lustracions de Gala Pont i Thais Granero

17 x 24 cm · Cartoné · 26 pàgines · 978-84-17000-50-9

El secret de l’Otus
Una història real sobre els abusos sexuals 
a menors, valenta i optimista, amb il·lustra-
cions d’estil manga, que vol convidar a no 
tenir por i atrevir-se a parlar. I a entendre els 
infants que estan passant per aquesta terri-
ble situació.

Meritxell Carpio
Il·lustracions de Judith Masó

17 x 24 cm · Cartoné · 36 pàgines · 978-84-17756-19-2

emocions

abús infantil

El testimoni de Meritxell Carpio

Quan tenia 12 anys vaig patir abusos sexuals per part 
d’un professor de la meva escola i després de fer teràpia 
vaig escriure un llibre sobre el que havia viscut. Després 
del llibre vaig pensar que calia visibilitzar aquest tema 
a la societat. És per això que l’objectiu del conte és que 
si algun nen o nena pateix abusos sàpiga que és el que 
està vivint, i el que no els pateix, si mai li passés, pugui 
identificar-los.



Un àngel majestuós
Un dia de primavera, va arribar a casa en Ro-
ger, un àngel molt especial. Sí, era un àngel 
com la resta, però era una mica diferent: no 
tenia ales. Els pares, sense perdre l’esperan-
ça, van començar a buscar i buscar la mane-
ra per aconseguir-ne unes.

Eva Escalera
Il·lustracions de Marta Capdevila

16,5 x 20 cm · Cartoné · 48 pàgines · 978-84-17756-00-0

paràlisi cerebral

El testimoni d’Eva Escalera

Tinc un fill de 7 anys que va patir una paràlisi cerebral 
en néixer. Vaig escriure aquesta petita història del que 
va passar, i de com ho vam viure a casa molt intensa-
ment.
De tota la solidaritat neix un acompanyament excep-
cional gràcies al qual es desencadena una història en-
tranyable carregada d’esperança.

La Gea, flor de la Posidònia
La Gea vol ser tan bona al rem com a la vela, 
somia ser una bona marinera i preservar la 
mar Mediterrània, i per això cal ser valenta 
i experta en el món de sota l’aigua, desco-
brir-ne els secrets i superar les pors.

17 x 24 cm · Cartoné · 68 pàgines · 978-84-17000-81-3

@gloriafort_studio

glòria fort / studio

Lola Rojas
Il·lustracions de Glòria Fort

discapacitat
ecologia

El testimoni de Lola Rojas 

Un relat ple d’història marinera, anècdotes dels pesca-
dors, successos, refranys mariners, metàfores, humor, art, 
poesia i posidònia. A més a més és un viatge al passat 
que convida al present i, per sobre de tot, ben carregat 
de tradicions, valors, amistat, lluita, constància, optimis-
me, alegria, cooperació, respecte al medi ambient, amor i 
igualtat entre homes i dones. I com diu la Gea: Estima la 
mar, perquè allà hi ha la nostra vida.
Un relat ambientat en la vida marinera de Vilanova i la 
Geltrú entre els anys 1940 i 1960. La Gea, una nena de 
10 anys nascuda a Baix-a-Mar, s’estimava molt el mar. 
Ella era família de pescadors i tenia una discapacitat vi-
sual, només podia veure-hi amb un ull. Això no va ser cap 
impediment perquè pogués complir els seus somnis.



emocions

Jo, Chloe
Un conte infantil sobre salut mental que té 
com a objectiu ensenyar als més petits, tam-
bé als més grans, com les coses es poden 
mirar de moltes maneres diferents i que no 
passa res per fer-ho. 

Noemí Prous Gómez i Josep Santaularia
Il·lustracions de Tona Casas i Servat

17 x 24 cm · Cartoné · 28 pàgines · 978-84-123690-6-9

Jochloe_

emocions
salut mental

El testimoni de Noemí Prous i Josep Santaularia

El conte vol obrir totes aquestes finestres perquè des-
cobrim els diferents caràcters que existeixen, que 
ens envolten i que nosaltres mateixos tenim i que 
aprenguem a expressar-los per aconseguir relacio-
nar-nos millor amb la resta, però sobretot amb no-
saltres mateixos. 
La Chloé és la protagonista d’aquesta història però, al 
cap i a la fi, podrien ser els nostres fills i també, nosaltres 
mateixos.
 
Part dels beneficis dels drets d’autor es van destinar a La 
Marató de TV3 dedicada a la salut mental.

El secret de la poció 
Una història de les que no es solen explicar, 
parla de bruixes, bruixots, màgia, encanteris 
i pocions… Però són bruixes i pocions ben 
autèntiques, d’aquelles que en qualsevol 
moment tothom pot tenir a casa.

Núria Bosch, Ariadna Milla, Roser Palomar
Il·lustracions de Marta Virgili

17 x 24 cm · Cartoné · 32 pàgines · 978-84-123690-3-8

@elsecretdelapocio

addiccions
conflictes familiars

El testimoni de Marta, Roser, Ariadna i Núria

Aquest projecte és una eina que ens obre la porta a co-
mençar a parlar de les addiccions, els secrets que fan 
mal guardar, les conductes abusives i les negligències 
dels adults.
La nostra història va començar a diferents punts de Ca-
talunya, però ens vam trobar a la Universitat de Lleida 
estudiant Educació Social.
Aquest projecte es va iniciar en l’assignatura d’addicci-
ons, en trobar una gran falta d’eines per treballar aquest 
àmbit amb infància.
Actualment cadascuna de nosaltres ha continuat la seva 
carrera professional cap a diversos àmbits i punts del ter-
ritori.
Considerem una necessitat que les educadores socials 
compartim experiències i recursos per tal d’anar en-
riquint una professió molt necessària i alhora molt poc 
valorada.



En Tim & en Rex
Tot i la negativa dels seus pares, en Tim es-
tava convençut que un dia tindria un gos… 
Pot la imaginació d’un nen de deu anys fer 
realitat la il·lusió de la seva vida? En Tim vol 
aconseguir el seu somni costi el que costi, i 
si cal, s’ho imaginarà amb tantes ganes, que 
serà com si fos realitat… 

Text i il·lustracions d’Irma Bonet
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@irmabonet

animals de companyia
creativitat

El testimoni d’Irma Bonet

L’autora, psicòloga i etòloga, ha creat una història que és 
la de moltes famílies en un moment o altre. Un infant de-
sitja un gos i els pares no l’hi volen concedir aquest de-
sig perquè creuen que és massa responsabilitat pel petit. 
Tanmateix la imaginació dels nens no té límits i el prota-
gonista crea una realitat en la seva ment que el farà feliç 
i l’ajudarà a demostrar que el seu desig és madur i que 
mai s’ha de desistir dels somnis. 

Caixes, caixes i més caixes
Un conte sobre el dolor de perdre a un 
igual quan encara ets massa jove per enten-
dre-ho. És la història de la Nola, que acaba 
de perdre al seu germà Niko. 

Sílvia Espín
Il·lustracions de Cristina H. Romero

21 x 24 cm · Cartoné · 32 pàgines · 978-84-123690-4-5

@cristina.h.romero

@silvia_esgo

dol
records

El testimoni de Sílvia Espín

El conte proposa els records com a taula de salvació 
d’aquest dol.
El projecte està basat en múltiples estudis sobre el dol 
infantil i la necessitat de parlar amb claredat als nens. I 
està ple de color perquè encara que pot ser que en aquest 
moment es vegi tot negre, la vida segueix plena de llum.
La història està deslocalitzada, de manera que podria ser 
qualsevol racó de món. De fet, els personatges són de co-
lors per no representar cap raça en concret i facilitar així 
que qualsevol nena o nen pugui sentir-se representat.



Falcons
La iniciativa de formar una colla de Falcons 
va néixer al 2002 entre alguns dels compo-
nents dels Castellers de Barcelona.

Associació Falcons de Barcelona

19 x 22 cm · Rústega · 40 pàgines · 978-84-17000-87-5

@falconsdebarcelona

cultura popular

El testimoni de l’ASSOCIACIÓ FALCONS DE BARCELONA

Aquest projecte editorial sorgeix per conmemorar els 15 
anys d’història dels Falcons de Barcelona. El seu objec-
tiu és introduir el món dels Falcons al més petits per aju-
dar identificar-ne les seves figures i formacions i saber 
les diferències amb altres grups de cultura popular.

Un dia serà teva 
L’esplai, i part dels seus valors, ens sub-
mergeixen en aquesta entranyable història 
entre en Quim i uns personatges molt espe-
cials. Un conte per a petits i grans, especial-
ment pensat per aquells i aquelles que han 
tingut contacte amb el fascinant món de 
l’educació en el lleure, i el qual despertarà 
molts records i emocions.

21 x 18 cm · Cartoné · 24 pàgines · 978-84-17756-32-1

@celageltru

cultura popular

El testimoni de Esplai de La Geltrú

Un projecte que neix de l’alegria de celebrar el 50è ani-
versari del centre d’esplai “La Geltrú”, i donar visibilitat 
a la importantíssima tasca que desenvolupen aquestes 
associacions juvenils, en la nostra ciutat i, per extensió 
a tot el país.
A través de la seva publicació, ens agradaria agrair ex-
periències viscudes i espais compartits amb infants, jo-
ves, famílies, equip de monitors/es, parròquies… i desitjar 
una llarga i pròspera vida als esplais a la nostra societat.
Aquest text i aquestes il·lustracions són el fruit de la col-
laboració d’algunes de les monitores que han viscut eta-
pes boniques a l’Esplai de La Geltrú.

Centre d’Esplai La Geltrú
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