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Editorial
Contes per créixer. Contes per a la vida

ING Edicions és una petita editorial de literatura 
infantil i juvenil de Barcelona, amb més de 25 
anys de trajectòria, que té una missió molt clara: 
acompanyar els infants i joves en el seu creixement 
a través de la saviesa dels contes, especialment 
tradicionals i clàssics. Amb una cuidada qualitat 
artística i pedagògica, els nostres llibres i àlbums  
il·lustrats intenten recuperar l’espai privilegiat de 
la infància, una tasca imprescindible en el món en 
què vivim avui, tan influenciat per les pantalles i 
els mitjans audiovisuals.

Tenim un catàleg de més de seixanta contes 
per a nens i nois de 2 a 14 anys (en català i en 
castellà), una col·lecció de llibres per a pares i 
mestres, i els quaderns pedagògics Campanada!, 
una cuidada selecció de material de suport, per 
temes, que combina tant activitats que promouen 
la concentració com propostes d’activitats per fer 
a l’aire lliure.

Les narracions són un dels aliments més rics que 
podem oferir als als infants i joves. Darrere les 
seves imatges s’hi amaga un coneixement que els 

parla de  l’ordre del món, de veritats profundes 
de l’ésser  humà, dels processos de la vida, i els 
transmeten qualitats morals i anímiques que els 
preparen per als reptes i les situacions de la vida.

Això ha estat així durant segles en què, generació 
rere generació, s’han explicat contes al voltant del 
foc, oralment, a les places, als mercats, als vaixells, 
de conquesta en conquesta... Els contes formen 
part de la vida de tots els pobles, de totes les 
cultures i de totes les civilitzacions des de temps 
immemorials.

Un veritable conte és com una llavor que creix 
en el nen quan és el moment, i li aporta noves 
formes de comprensió per a les vivències que se li 
presenten. Com si es tractés d’una veu del passat, 
el conte té la capacitat de parlar-li, ajudar-lo en el 
seu camí, nodrir-lo i protegir la seva vida interior.

Descobreix-los!



Novetat!

Quants tomàquets!
Un inspirador conte-receptari que ens recorda la importància de dotar 
d’entusiasme, sentit i curiositat tot allò que fem a la vida. 

Després de la increïble experiència d’aprendre a plantar tomàquets amb 
l’avi, la Mila rep una fantàstica notícia: passarà un cap de setmana sencer 
amb ell, perquè els pares marxen de viatge. 

Junts, cuinen espaguetis... amb salsa de tomàquet, evidentment! 
L’entusiasme de la Mila per cuinar amb els seus tomàquets (que ella mateixa 
ha plantat, cuidat i collit) és tan gran que l’avi li ensenya a fer el seu propi 
llibre de receptes.

D’aquesta manera, recopilaran junts totes les delicioses receptes de diferents 
països del món que els proposaran els seus bons amics i veïns.

• Il·lustracions: Sanne Dufft • Traducció: Blanca Schattner Pac 
• Format: 21,5 x 23,5 cm• Nombre de pàgines: 40 • ISBN: 978-84-123552-4-6

14,90 €

LECTURA FÀCIL

Un conte-receptari que ens mostra la importància 
de fer activitats amb sentit amb els infants

Novetats Sant Jordi 2022!

Novetat!

El niu de la Tit
Un conte que ens parla dels cicles de la vida i ens mostra la saviesa dels 
petits éssers amb qui convivim. 

T’agradaria volar amb la Tit?

En aquest conte coneixerem el dia a dia de la Tit, una petita mallerenga 
que viu en el forat d’una pomera.

L’acompanyarem mentre busca menjar entre la neu, quan els dies són més 
freds, i veurem com treballa per construir un nou niu quan arriba el bon temps.

Descobrirem com forma una família, i com alimenta i cuida les seves cries.
I observarem, també, com les petites mallerengues creixen protegides pels 
seus pares, fins que els arriba el moment d’alçar el vol cel amunt i deixar 
enrere el niu on han nascut...

• Il·lustracions: Gerda Muller • Text: Sophie Chérer 
• Format: 19 x 21cm • Nombre de pàgines: 40 • ISBN: 978-84-123552-2-2

13 €

Un nou àlbum il·lustrat imperdible de Gerda Muller

LECTURA FÀCIL



Estiu 
Fa molta calor i anem a la platja per refrescar-nos. 
Després de tant jugar ens ve de gust un gelat ben 
fresquet. Estem de vacances i veiem com el cel s’om-
ple de llum per Sant Joan.

• Il·lustracions: Gerda Muller •  Format: 17 x 20 cm 
• Nombre de pàgines: 14 • ISBN: 978-8489825-56-7

Primavera 

Sortim a fer una volta, anem al camp a plantar 
llavors i a jugar amb les ovelles. Molts animalets 
comencen a néixer. Ha arribat la primavera! A 
casa pintem els ous de Pasqua.

• Il·lustracions: Gerda Muller •  Format: 17 x 20 cm 
• Nombre de pàgines: 14 • ISBN: 978-8489825-54-3

9,90 €

9,90 €

Primers contes
A partir de 2 anys (cartoné)

Col·lecció Estacions

2a
edició

2a
edició

Nova edició!

Nova edició!

Hivern
Arriba l’hivern, ens abriguem per no tenir fred. 
Juguem amb la neu, fem boles i patinem sense 
parar de riure. A casa, comencem a preparar l’ar-
bre de Nadal.

• Il·lustracions: Gerda Muller •  Format: 17 x 20 cm 
• Nombre de pàgines: 14 • ISBN: 978-8489825-60-4

Tardor
És la tardor, s’acaben les vacances i tornem a 
l’escola. Juguem amb les fulles dels arbres que 
cauen al terra; comença a fer fred i els animalets 
del bosc es preparen per a l’hivern.

• Il·lustracions: Gerda Muller •  Format: 17 x 20 cm 
• Nombre de pàgines: 14 • ISBN: 978-8489825-58-1

9,90 €

9,90 €

Sèrie de quatre llibres amb què, a través de belles imatges, 
Gerda Muller ens acompanya a descobrir els petits grans tresors 

que ens porta cada estació.

3a
edició

3a
edició

Nova edició!

Nova edició!



8,50 €

La Pipa i en Pele d’excursió
Ha arribat el bon temps, i la Pipa i en Pele deci-
deixen fer una excursió: es preparen les motxilles, 
van camps a través, descobreixen el so dels ani-
mals, veuen com comença a créixer el blat...

• Il·lustracions: Daniela Drescher • Format: 14 x 16 cm 
• Nombre de pàgines: 10 • ISBN: 978-84-947589-8-0

8,50 €

La Pipa i en Pele a l’hort
La Pipa i en Pele decideixen encarregar-se del seu 
hort: treballen de sol a sol, reguen, planten noves 
llavors... El cargol s’afartarà! I les abelles, amb el 
pol·len, ho cobriran tot de flors.

• Il·lustracions: Daniela Drescher • Format: 14 x 16 cm 
• Nombre de pàgines: 10 • ISBN: 978-84-947589-5-9

Col·lecció Pipa i Pele
8,50 €

La Pipa i en Pele 
a la tardor
La natura canta, i la Pipa i en Pele gaudeixen del 
temps canviant de la tardor i aprofiten per jugar: 
cacen fulles com si fossin papallones, fan volar els 
seus estels de colors...

• Il·lustracions: Daniela Drescher • Format: 14 x 16 cm 
• Nombre de pàgines: 10 • ISBN: 978-84-945514-7-5

8,50 €

La Pipa i en Pele a la neu 

És l’hivern, i la Pipa i en Pele surten a jugar sobre 
el blanc llit de neu: van en trineu, donen menjar 
als animals del bosc, fan ninots de neu, esquien...

• Il·lustracions: Daniela Drescher • Format: 14 x 16 cm 
• Nombre de pàgines: 10 • ISBN: 978-84-945514-9-9

Viatja per les estacions amb aquests 
dos entranyables gnoms!



Saps o no saps què 
diuen els animals?
Aquest bonic conte, amb les acolorides imat-
ges i rimes, ens inspirarà a jugar amb la riquesa 
dels sons i del llenguatge.

• Text: Marjolein Thiebout 
• Il·lustracions: Loes Botman • Format: 17 x 20 cm 
• Nombre de pàgines: 13 • ISBN: 978-84-939339-2-0

9 €

Les preocupacions 
dels ratolins
Que els atrapi un gat, tenir prou menjar i roba 
per als seus fills... Que n’és de complicada, la vida 
dels ratolins!

• Il·lustracions: Ida Bohatta • Format: 12 x 14,5 cm 
• Nombre de pàgines: 20 • ISBN: 84-89825-18-1

7 €

El doctor Remei
La història del doctor Remei, quina gran tasca la 
seva! Si no fos pels seus consells, els malalts no es 
guaririen.

• Il·lustracions: Ida Bohatta • Format: 12 x 14,5 cm 
• Nombre de pàgines: 20 • ISBN: 84-89825-24-6

7 €

La caseta de les arrels
Sota la terra, entre les arrels, hi ha un fantàs-
tic món en miniatura! La família Margarida, les 
campanetes, les marietes... tots dins les seves 
cambretes.

• Il·lustracions: Ida Bohatta • Format: 12 x 14,5 cm 
• Nombre de pàgines: 20 • ISBN: 84-89825-20-3

7 €

Boniques històries rimades d’animalets. 
Tota una joia per a l’oïda dels més petits.

ESGOTAT

ESGOTAT



Els tomàquets de la Mila
L’avi fa a la Mila un regal ben especial: unes 
tomaqueres. Li ensenya a plantar-les i a cuidar-les. 
Dia rere dia, la Mila anirà descobrint, entusiasmada, 
com van canviant les seves estimades plantes. 
Gràcies al seu esforç, dedicació i amor, les 
tomaqueres li donaran molt més que els seus 
fruits: també aprenentatges que l’acompanyaran 
per sempre.

Una inspiradora història per despertar en els infants l’amor per 
la natura i valors com el saber esperar,  l’esforç o la cooperació.

14,90 €

La llebreta
Aquest bonic conte, amb imatges senzilles, 
ens parla de la força dels paranys i de la 
importància de saber trobar el camí correcte 
en les nostres accions. 

Qui serà aquest any la veritable llebre de Pasqua?

14,50 €

• Il·lustracions: Albert Asensio • Format: 27,2 x 21,2 cm • Nombre de pàgines: 36 
• ISBN: 978-84-120293-7-6

LECTURA FÀCIL

LECTURA FÀCIL

Per al jardí d’infància
A partir de 3 anys

Bambú
El Bambú i els seus germans viuen als Pirineus, 
envoltats de prats i boscos. Són uns cadells 
molt juganers i els encanta ajudar la seva mare 
a vigilar les ovelles i cuidar el ramat. Tots són 
molt feliços aprenent a ser bons gossos pastor! 
Tots excepte un... el Bambú.
Tot canvia el dia que el Bambú és adoptat per 
un nen amb qui establirà una connexió molt 
especial… i descobrirà que ell també té el seu 
lloc al món.
Bambú no és només una oda a la diversitat, és 
també una història que ens parla del valor de la 

solidaritat, de l’altruisme, de la responsabilitat i de l’amor pel món natural, 
a través d’uns protagonistes únics i inoblidables.

• Autora: Marta Busquets • Il·lustradores: Grillo en casa 
• Format: 21,2 x 27,2 cm• Nombre de pàgines: 32 
• ISBN:  978-84-122014-4-4

Aprendre a estimar la diferència

14,50 €

LECTURA FÀCIL

Novetat!

• Il·lustracions: Sanne Dufft • Format: 21,5 x 23,5 cm • Nombre de pàgines: 36 
• ISBN: 978-84-120293-4-5

BE
ST

 BOOK OF 2020



L’eruga verda
La petita eruga molsuda i verda voldria jugar 
amb les papallones, però les papallones estan 
molt enfeinades i es queda tota sola.
En aquest conte acompanyarem la petita eruga 
en el seu viatge de transformació.

• Text: Conte recollit per escoles Waldorf 
• Il·lustracions: Sally Cutting • Format: 21 x 23 cm 
• Nombre de pàgines: 28 • ISBN: 978-84-948300-6-8

Transformar-se per alçar el vol

13 €LECTURA FÀCIL

Amb una divertida recepta per fer pa, dos jocs de dits i una cançó!

La gallineta vermella
Aquesta gallineta ens parla de l’esforç, de la 
importància de la feina ben feta per aconse-
guir el que ens proposem, de la fermesa interi-
or i, finalment, dels processos, d’on ve el pa i 
com es transforma a partir d’unes llavors.

• Il·lustracions: Àuria G. Galcerán • Format: 21,5 x 24 cm
• Nombre de pàgines: 24 • ISBN: 978-84-942949-7-6

13 €

3a
edició

Els bons amics
Quan l’hivern arriba al bosc, als animals els cos-
ta molt trobar menjar. Seguint una pastanaga 
coneixerem un grup d’animalets que ens ense-
nyarà que val la pena compartir tot el que el 
món ens ofereix.

• Text: Conte tradicional xinès 
• Il·lustracions: Gemma Sales • Format: 21,5 x 23,5 cm 
• Nombre de pàgines: 32 •  ISBN: 978-84-122014-6-8

Conte tradicional xinès sobre donar i rebre

14,30 €

Em feu un lloc?
En aquesta època de l’any en què sembla que 
la natura dormi, el temps fred ens convida a 
estar-nos a casa. I justament això és el que faran 
els sis animalets del nostre conte...

• Text i il·lustracions: Loek Koopmans
• Format: 21,5 x 23,5 cm • Nombre de pàgines: 32
• ISBN: 978-84-122014-8-2

Reedició revisada i millorada per als més petits!

14,30 €

2a edició revisada

3a edició revisada

LECTURA FÀCIL

3a edició revisada

LECTURA FÀCIL



Llavors de saviesa, fruits per al futur

La petita llavor
Els éssers vius i el seu cicle estacional. Aquest 
conte ens explica de forma poètica el viatge 
d’una llavor des que neix al cor d’una flor fins 
que torna a germinar.

• Il·lustracions: Rosa Maria Pujol Clapés
• Format: 22 x 25 cm • Nombre de pàgines: 32
• ISBN: 978-8489825-68-0

13 €

2a
edició

El petit castor
El petit castor viu tot sol a la vora d’un es-
tanc. No té ni família ni amics. Però un dia, 
mentre està plorant, sent que algú també 
plora a l’altra banda del llac... I comença la 
recerca d’un amic.

Amistat, escolta i cooperació

13 €

Amistat i saber compartir

Corre, corre, ratolí!

Un dia, un ratolí es desperta per un gran so-
roll, que l’obligarà a allunyar-se del seu cau i 
buscar un altre lloc on viure. Pel camí trobarà 
ajudes i perills, i també nous amics.

• Text: Shirley Isherwood • Il·lustracions: Simón Méndez
• Format: 26 x 26 cm • Nombre de pàgines: 32
• ISBN: 978-84-89825-47-5

15 €

Descobreix universos màgics de la literatura infantil!

L’elefant de sorra
En Pau va a jugar al parc i espera que arribin 
els seus amics. Quan comença a dibuixar formes 
al sorral, apareix el cap d’un elefant enorme, i 
junts viatjaran al castell de sorra...

• Text: Rinna Hermann
• Il·lustracions: Sanne Dufft • Format: 20,8 x 23 cm
• Nombre de pàgines: 32 • ISBN: 978-84-942949-5-2

14 €

2a edició revisada

• Text: Amy MacDonald • Il·lustracions: Sarah Fox-Davies
• Format: 26,5 x 22 cm • Nombre de pàgines: 32
• ISBN: 978-84-122014-0-6

LECTURA FÀCIL



L’hort d’en Joan
L’hort d’en Joan fa temps que no dona gaire 
fruit. Ell i el seu pare estimen molt la terra, 
i comencen a observar-la i a cuidar-la. I aviat 
veuran que el seu esforç no ha sigut en va.

• Text: Joan Salicrú • Il·lustracions: Marta Such 
• Format: 26 x 21 cm • Nombre de pàgines: 32 
• ISBN: 978-84-942949-3-8

Acostar els nens al coneixement i a l’amor pel món natural

13 €

Conte de tradició hongaresa

La bona companyia
Es tracta d’una història encadenada d’anima-
lets que, mitjançant la repetició dels versos, farà 
gaudir els més petits de la casa del plaer de les 
paraules.

• Il·lustracions: Michèle Pouilly • Format: 21 x 21 cm 
• Nombre de pàgines: 10 • ISBN: 84-89825-84-x

6 €

Vine a la terra de les fades
Un bonic llibre, deliciosament il·lustrat per Da-
niela Drescher, que ens mostra l’encant del món 
de les fades al llarg de les estacions de l’any.

• Il·lustracions: Daniela Drescher
• Format: 22,5 x 16,5 cm • Nombre de pàgines: 24
• ISBN: 84-89825-11-4

La natura i els seus cicles

13 €

On és la neu?
Abella, el cel és el teu món! Granota, l’aigua és el 
teu món! I el meu món és la terra!
—És cert! —van dir tots alhora—, i entre nosaltres 
tres ho hem de saber tot del món.
–Llavors per què no hem vist caure la neu del cel? 
Per què no sabem res de la neu? Anem a buscar 
la neu!

Així doncs, els nostres tres amics van començar a fer els preparatius per al 
seu gran viatge de descobriment, a la recerca de la neu.

• Il·lustracions: Loek Koopmans • Format: 21,5 x 24 cm • Nombre de pàgines: 26
• ISBN: 84-89825-34-3

Curiositat, descoberta, aprenentatge

12 €



Per treballar situacions 
de la infància

Amb una bonica cançó per anar a dormir

Jacob, el nan dels somnis
La nit, per al nen, és el moment del no-res. Però 
què passa mentre és en aquest no-res? Qui és 
l’encarregat de dur els somnis als nens? De què 
estan fets els somnis?

• Text i il·lustracions: Daniela Drescher 
• Format: 20,8 x 23 cm • Nombre de pàgines: 28 
• ISBN: 978-84-945514-2-0

14,50 €

Cuinar és cosa de màgia 

La Merlina i el seu petit drac domèstic, l’Igor, 
cuinen amb passió i bon humor, i ens proposen 
els ingredients per fer 18 receptes senzilles i 
saboroses.

• Text i il·lustracions: Daniela Drescher 
•  Format: 20,8 x 23 cm • Nombre de pàgines: 40 
• ISBN: 978-84-939339-9-9

Garantia de gran diversió!

13,50 €

La gran dent del 
petit castor
El petit castor està molt espantat: li caurà una 
de les seves grans dents! Un castor sense una 
dent de rosegador? Quin horror! O potser no 
és un castor i és una altra cosa? Voleu veure-ho?

• Text: Amy MacDonald • Il·lustracions: Sarah Fox-Davies 
• Format: 26,5 x 22 cm • Nombre de pàgines: 32 
• ISBN: 978-84-939339-4-4 

La dolça història del petit castor

13 €

La pèrdua de la primera dent i com acompanyar aquest procés

Ai, m’ha caigut una dent!
Sigui el ratolí Pérez o una fada bondadosa qui ens 
deixa un regal sota el coixí, aquesta primera dent 
que ens cau és com un nou pas en el nostre camí 
per créixer.

• Text: Ignasi Roda Fàbregas
• Il·lustracions: Sandra Aguilar Latorre • Format: 22 x 25 cm 
• Nombre de pàgines: 32 • ISBN: 978-8489825-50-5

13 €



Naixement i celebració

Un conte d’aniversari
L’aniversari és un esdeveniment molt important 
que ens recorda el dia que vam néixer. Quan els 
nens ens pregunten: «D’on vénen els nadons?» 
podem contestar de moltes maneres. Aquest 
conte ens en proposa una.

• Text: Recollit per les escoles Waldorf
• Il·lustracions: Rosa M. Pujol Clapés • Format: 22 x 23,5 cm 
• Nombre de pàgines: 32 • ISBN: 978-8489825-62-8

13 €

Una situació habitual però angoixant

En Toni i la inundació
En Toni té problemes. Les seves cames sempre 
són molles. Però una nit ell i el seu gran amic 
Castor es troben en una vall inundada. Podran 
fer alguna cosa abans que l’aigua inundi tot el 
poble?

• Autora: Rebecca Price • Format: 22 x 25 cm
• Nombre de pàgines: 32 • ISBN: 978-8489825-48-2

13 €
5,50 €

Vull un germanet! 
En Carles desitja tenir una germaneta, però 
després s’adona que no és gens divertit, perquè 
a vegades pensa que els seus pares l’estimen 
més que a ell...

• Text: Ignasi Roda Fàbregas 
• Il·lustracions: Sally Cutting • Format: 22 x 25 cm 
• Nombre de pàgines: 32 • ISBN: 978-8489825-71-0

Rebent un membre més a la família

13 €
5,95 €

REBAIXAT

REBAIXAT



Parlar de la mort amb els nens, fer-ho més fàcil i menys tabú

El nen dels estels
La Clara està molt trista per la mort del seu 
germanet Miquel. «Ja no li feia falta mirar; ara ho 
veu tot d’una altra manera», li diu la seva mare 
quan la Clara li pregunta per què el seu germanet 
té els ulls tancats.

• Text: Patrik Somers • Il·lustracions: Katrien van der Grient 
• Format: 20 x 25 cm • Nombre de pàgines: 32
• ISBN: 978-84-947589-1-1

13 €

2a
edició

Adéu, àvia
Sabeu què ha passat? L’àvia de la Fiona ha mort. 
La Fiona està molt trista. El cargol, la papallona, 
l’abella..., li expliquen històries meravelloses de 
l’àvia. I quan la Fiona fa un jardí amb la seva 
mare, sent la seva àvia molt a prop.

• Text: Mieke van Hooft • Il·lustracions: Ronald Heuninck • Format: 24,5 x 23 cm 
• Nombre de pàgines: 24 • ISBN: 978-84-941224-5-3

Una història molt tendra sobre la mort d’un ésser estimat

12,50 €

Per acompanyar el dol

Adéu, petit amic!
Un dia la Sara es troba un aneguet acabat de 
néixer; se l’emporta a casa i el cuida fins que 
creix gran i fort. Es fan molt amics. Però un dia 
l’animal sent la crida dels ànecs salvatges...

• Text: Recollit per les escoles Waldorf • Il·lustracions: Helena Portella 
• Format: 26,5 x 22 cm • Nombre de pàgines: 32 • ISBN: 978-84-939339-0-6 

Saber cuidar i deixar anar

12,50 €



Recopilacions de contes

Primeres narracions
Una nit, en algun lloc, un nen petit dormia. 
En el seu somni va veure una fada que tenia un 
llibre preciós a les mans i, quan va despertar-se, 
el llibre era allà. El va obrir, i vet aquí les narra-
cions que hi va trobar...

• Text: Recollit per les escoles Waldorf
• Il·lustració portada: Àuria G. Galcerán 
• Il·lustracions: Conxita Botines • Format: 20 x 25,4 cm 
• Nombre de pàgines: 120 • ISBN: 978-84-939339-7-5

Escoltar, veure i sentir

17 €

Contes del món
Vint contes de les escoles Waldorf que ens 
acompanyen pels diferents moments de l’any. Si 
obres els ulls, veuràs que pots aprendre’n moltes 
coses.

• Il·lustracions: Pau Oliver • Format: 20 x 25,4 cm
• Nombre de pàgines: 144 • ISBN: 978-84-942949-1-4

Recorrent cada racó, descobrint les seves màgiques històries

18 €

21 contes 
dels Germans Grimm

Els contes dels Germans Grimm són un clàssic de 
la literatura infantil i una de les obres mestres de 
l’art narratiu universal. 
En realitat la seva obra és un recull de contes 
populars recuperats de la tradició oral que els 
Grimm van transcriure amb total fidelitat, 
procurant conservar l’originalitat i la bellesa de la 
llengua popular. 

• Adaptació i correcció: Laura Hugas Orpina
• Il·lustracions: Daniela Drescher• Format: 18,6 x 25 cm
• Nombre de pàgines: 176 • ISBN: 978-84-948300-2-0

Una tria dels títols especialment indicats per a Primària, 
amb el segell de Lectura Fàcil

21 €LECTURA FÀCIL



Contes de Nadal

Seguint l’estrella més brillant del cel

Els Reis Mags d’Orient
Els tres savis d’Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, 
se sorprenen en veure una estrella al cel que segui-
ran fins a arribar a una humil establia...

• Text i il·lustracions: Loek Koopmans
• Format: 20 x 25,4 cm • Nombre de pàgines: 32
• ISBN: 978-84-941224-1-5

13,50 €

Recopilació de contes sobre el Nadal

Històries de Nadal
Deu contes sobre nens i nenes que celebren el Na-
dal. Llegint aquestes històries és fàcil viure i compar-
tir la calidesa de les trapelleries plenes d’innocència 
i humanitat d’aquests nens.

• Text: Astrid Lindgren
• Il·lustracions: Maire-Ilon Wikland • Format: 20 x 25,4 cm 
• Nombre de pàgines: 108 • ISBN: 978-84-938175-2-7

20 €

Esperant el Nadal
Set contes, un per cada dia de la setmana, durant 
les quatre setmanes d’Advent. Tot un camí ple de 
curioses i entranyables històries que ens portarà fins 
al naixement del nen Jesús.

• Text original: Georg Dreissig • Format: 15 x 21 cm 
• Nombre de pàgines: 69 • ISBN: 84-89825-87-4

Tot fent el camí de l’Advent

7 €



Contes clàssics 
de la tradició europea

On van quan plou?
Un nou conte de l’estimada Gerda Muller, 
que ens farà sortir una estona de la ciutat 
per endinsar-nos a les meravelles de la 
natura.

En Lluc i la Mariona, que viuen a la ciutat, 
han anat a passar el dia al camp amb el seu 
cosí gran, l’Esteve.

Durant l’excursió, descobreixen un munt 
de coses interessants. Sobretot quan una 

intensa pluja primaveral els enxampa de ple i els més petits es pregunten: 
on van, els animals, quan plou?

Amb una descripció acurada dels animals i les plantes de casa nostra, 
aquest conte és, també, un gran treball documental de ciències naturals.

• Text i il·lustracions: Gerda Muller • Traducció: Guillem Aubia 
• Assessorament científic en català: Tony Galiano
• Format: 28 x 22,5 cm  cm• Nombre de pàgines: 32 • ISBN: 978-84-123221-6-3

Un nou àlbum il·lustrat imperdible de Gerda Muller

14,50 €

LECTURA FÀCIL

Novetat!Novetat!

L’Untu i el secret de la llum de l’hivern
Quan l’estiu està a punt d’acabar-se, l’Untu troba, a la platja, una 
postal que les ones han arrossegat fins a la sorra. La postal té escrit un 
misteriós missatge que parla de la llum de l’hivern, capaç d’il·luminar 
els llargs i foscos mesos de fred.

L’Untu i el secret de la llum de l’hivern és una història que ens trasllada al 
cor dels freds mesos hivernals. Ambientada en un paisatge finlandès ple 
de vida i de màgia, ens parla dels cicles estacionals, de la calidesa de la 
comunitat i de la importància de l’amistat.

• Text: Nora Surojegin • Il·lustracions: Pirkko-Liisa Surojegin 
• Format: 18,4 x 23,7 cm • Nombre de pàgines: 120 
• ISBN: 978-84-123552-1-5

21 €

Una història màgica ambientada en els blancs boscos finlandesos

BE
ST

 BOOK OF 2021



Col·lecció Elsa Beskow

Els nens del bosc
Els nens del bosc viuen en una petita casa entre 
les arrels d’un vell pi. Juguen a fet i amagar amb 
els esquirols, aprenen a desxifrar els missatges del 
vent a la classe de la senyora Òliba i, les nits més 
fredes, s’arrauleixen a la vora del foc per escoltar 
els contes que els expliquen els seus pares.

15 €

Nova edició revisada i adaptada a Lectura Fàcil

L’ou del sol 
Una petita fada que viu en un frondós bosc 
del nord descobreix una cosa extraordinària: 
un ou del sol!
Com ha arribat fins al bosc? Què ha de fer per 
retornar-lo al seu niu? 

Nova edició revisada i adaptada a Lectura Fàcil

15 €

Un any al voltant 
del gran roure
El Roger i els seus pares viuen en una casa al bell 
mig del bosc. Quan els seus cosins, el Bernat i 
l’Alba, van a visitar-los, el Roger decideix ensenyar-
los un arbre molt especial: un gran roure que té 
més de 300 anys!
A través de les visites que els tres nens fan al gran 
roure durant un any, aquest llibre ens acosta als 
canvis que viu el bosc al llarg de les estacions.

I, per als més grans, inclou un annex de ciències naturals!

Amb una descripció acurada dels animals i les plantes que habiten els 
nostres boscos, aquest llibre és ideal per descobrir i aprendre els secrets de 
la flora i la fauna de casa nostra.
Una gran eina per donar respostes a la curiositat que desperta la natura 
en els infants.

• Adaptació i correcció: Marta Busquets
• Text i il·lustracions: Gerda Muller • Format: 21,2 x 27,2 cm
• Nombre de pàgines: 48 • ISBN: 978-84-120293-0-7

Un llibre ple de bellesa amb què Gerda Muller ens acompanya
a fer un recorregut per les 4 estacions de l’any

15 €Novetat!

LECTURA FÀCIL

2a edició revisada

2a edició revisada

LECTURA FÀCIL

• Il·lustracions: Elsa Beskow • Format: 29,5 x 23,5 cm
• Nombre de pàgines: 36 • ISBN: 978-84-122014-9-9

• Il·lustracions: Elsa Beskow • Format: 29,5 x 23,5 cm
• Nombre de pàgines: 32 • ISBN: 978-84-123221-1-8

LECTURA FÀCIL



Les aventures de 
l’Avellaneta, en Gla 
i la Castanyeta
Quan l’Avellaneta i en Gla van anar a bus-
car glans per encàrrec de la seva mare, el 
vent se’ls va endur molt lluny, tan lluny que 
van desaparèixer...

• Il·lustracions: Elsa Beskow • Text: Bilderbok
• Format: 27,5 x 22cm • Nombre de pàgines: 32 
• ISBN: 978-84-89825-40-6

Una trepidant aventura a les profunditats del bosc

15 €

El xai d’en Pau
En Pau creix tan de pressa que el seu vestit li 
queda curt; en canvi, la seva estimada ovella 
té un preciós abric de llana, llarg i espès. A 
en Pau se li ocorre una idea per aconseguir 
un nou vestit...

• Il·lustracions: Elsa Beskow • Format: 30 x 24 cm 
• Nombre de pàgines: 32 • ISBN:978-84-944379-8-4

15 €

La reedició revisada d’un conte clàssic millorada per als més petits!

2a
edició

L’Anna a la granja 

L’Anna viu en una granja. Amb ella i la seva 
vaca Brunilda viurem algunes aventures, veu-
rem com supera les dificultats i coneixerem 
alguns amics amb els quals després es menja-
rà un bon plat de maduixes.

• Il·lustracions: Elsa Beskow • Format: 30 x 24 cm 
• Nombre de pàgines: 32 • ISBN: 978-84-89825-38-6

Acostar els nens al coneixement i l’amor pel món natural

15 €



Altres autors clàssics

Tomten
És un conte clàssic dels països nòrdics creat 
per Astrid Lindgren i il·lustrat per Harald Wi-
berg. Ens mostra el recorregut que un petit 
gnom fa cada nit per la granja, per tal de cui-
dar i vigilar tots els éssers que hi viuen. 

• Il·lustracions: Astrid Lindgren• Format: 27 x 21 cm 
• Nombre de pàgines: 36 • ISBN: 84-89825-78-5

12 €

El sentit de la paciència i el respecte per una natura viva i generosa

Els nens de les arrels
Quan arriba l’hivern els nens de les arrels dormen 
arraulits sota els arbres. La Mare Terra els acull i 
els protegeix mentre dormen esperant l’arribada 
de la primavera. Amb el bon temps es preparen 
per sortir i gaudir de la gran festa de l’estiu, fins 
que els primers vents de tardor comencin a bufar 
per dir-los que es hora novament de recollir-se. 

• Il·lustracions: Sibylle von Olfers • Format: 22 X 27,5 cm 
• Nombre de pàgines: 20 • ISBN: 84-89825-04-1

Els éssers vius i el seu cicle estacional

12 €ESGOTAT

Tradició i saviesa

Cuidem el planeta i els meravellosos éssers que l’habiten

L’ós blanc
Un petit os polar va ser robat de la seva mare. Un 
caçador i la seva dona el van trobar i el van embo-
licar amb pells de foca per protegir-lo del fred. I 
l’os va créixer bressolat per les cançons de gel que 
li cantava la parella...

• Text i il·lustracions: Jackie Morris • Format: 22 x 30 cm
• Nombre de pàgines: 40 • ISBN: 978-84-89825-73-4

15 €

Okino i les balenes
Takumi, el fill petit de l’Okino, acompanya la 
seva mare per esperar el retorn de les balenes a la 
badia, com cada hivern. I, quan arriben, l’Okino 
li explica una història que va passar molt temps 
enrere sota el mar...

• Autora: Arnica Esterl • Il·lustracions: Marek Zawadzki
• Format: 22,5 x 31,5 cm • Nombre de pàgines: 24
• ISBN: 978 84-944379-4-6

Una història plena de màgia i simbologia

15 €

2a
edició



Adaptació del conte dels germans Grimm 
El pescador i la seva dona 

El peix dels desitjos
Un pescador i la seva dona viuen en una olla, a 
prop del mar. Un dia l’home pesca un peix que li 
parla i li suplica que l’alliberi, i ell ho fa. Però, en 
arribar a casa, la seva dona el renya i li diu que era 
un peix dels desitjos...

• Text i il·lustracions: Loek Koopmans
• Format: 21 x 26,8 cm • Nombre de pàgines: 32
• ISBN:  978-84-945514-5-1

13 €LECTURA FÀCIL

La font
Hi ha viatges meravellosos que ens porten a 
mons desconeguts. Aquest és un d’ells. Dins 
del conte viatjareu amb els silfs i les sílfides, 
que es transformaran en gotetes d’aigua i llis-
caran per les coves d’una muntanya.

El cicle de l’aigua

13 €

• Il·lustracions: Àuria G. Galcerán • Format: 27,2 x 21,2 cm 
• Nombre de pàgines: 32 • ISBN:  978-84-947589-3-5

LECTURA FÀCIL

2a edició revisada

Gandhi
Una petita biografia ben comprensible d’un 
dels homes més significatius de la història de 
la humanitat. El seu compromís amb la no-
violència és una exemple a seguir.

• Text: Liang Lin • Il·lustracions: Robert Ingpen
• Format: 22 x 30,5 cm • Nombre de pàgines: 32
• ISBN: 978-8489825-52-9

Educant en valors: la petita biografia d’un gran home

16 €

Contes per a la diversitat

Una visió positiva per afrontar una situació problemàtica

El somni de 
la petita Efwa
Aquest és un conte basat en la vida real d’una 
nena africana, l’Efwa, que va ser recollida en 
un orfenat de Ghana. L’Efwa no pot parlar ni 
caminar a causa d’una paràlisi cerebral, però 
sempre somriu.

• Text: Àngels Consuegra • Il·lustracions: M. Carmen Fortuño • Format: 22 x 23,5 cm 
• Nombre de pàgines: 32 • ISBN: 978-8489825-66-6

REBAIXAT 13 €
5,95 €



Tu també pots
Una història inspiradora sobre el poder dels 
infants i joves

Tot comença amb un conte sobre un bosc en 
flames i un pit-roig que, gota a gota, intenta apagar, 
tot sol, el foc. Quan la Mia i els seus companys 
senten aquesta història, s’adonen que ells també 
poden convertir-se en pit-rojos i aportar la seva 
gota per millorar el món.

“I jo, què puc fer?” és la pregunta que amaga l’essència de Tu també pots, un 
projecte educatiu que mostra a infants i joves que un món millor és possible 
i els inspira a passar a l’acció per construir-lo.

• Text: Anna Llauradó • Il·lustracions: Maria Girón
• Format: 15,5 x 20,5 cm• Nombre de pàgines: 56 • ISBN: 978-84-123221-8-7

L’arbre de la paraula
Hi havia una vegada, en un indret molt 
llunyà, un arbre estrany, plantat enmig 
d’un verd prat. De dia semblava un arbre 
qualsevol, però, quan arribava la nit, de les 
seves branques en sortia un suau murmuri...

• Text: Meritxell Seuba • Il·lustracions: Sara Ruano
• Format: 22 x 22 cm • Nombre de pàgines: 64
• ISBN: 978-84-938175-4-1

Recopilació de contes de tradició oral africana

REBAIXAT 19 €
6,50 €

Per a nois i noies!

Més que un conte: un projecte educatiu per millorar el món

14,50 €Novetat!



Lluna nova
Un llibre per acompanyar les nenes a rebre la 
seva primera menstruació. Perquè, més enllà 
de les explicacions pràctiques a què la nostra 
societat tendeix a reduir aquest fet, l’ànima 
infantil té la necessitat de comprendre el seu 
vertader significat, i de viure aquesta experiència 
de forma conscient.

• Il·lustracions: Claudia Tremblay • Format: 15,5 x 20,5 cm
• Nombre de pàgines: 56 • ISBN: 978-84-948300-1-3

14,90 €LECTURA FÀCIL

Liliana
A ING Edicions ens hem proposat recuperar i 
retre homenatge a un autor tan emblemàtic de 
casa nostra com Apel·les Mestres (1854 - 1936) 
amb una preciosa edició de la seva obra més 
important: Liliana.

• Actualització del text: Teresa Duran 
• Il·lustracions: Apel·les Mestres • Format: 18,5 x 25 cm
• Nombre de pàgines: 184• ISBN: 978-84-948300-5-1

22 €

Un clàssic de casa nostra, actualitzat per als joves lectors d’avui

2a
edició

Diari secret 
de la Terra Buida
Potser et semblarà estrany, però existeixen els 
somnis vermells, que no són com la resta, sinó 
que són finestres cap a un futur possible que ens 
espera... Però necessito explicar-te altres secrets...

I si una noia de 13 anys, alhora que escriu el seu 
primer diari, descobrís que a l’interior de la Terra 
existeix una manera molt diferent de viure, més 
en sintonia amb la naturalesa? Creus que tindria 

sentit que escollís compartir tots els seus descobriments amb algú com tu, de 
la Superfície?

Digue’m que ets tu qui, després de llegir aquest diari, m’ajudarà a protegir 
tots dos mons...

No dubtis que puc saber la teva resposta. Puc llegir-te els pensaments, 
encara que siguis lluny de mi... Si continues llegint, pot ser que tu també 
aprenguis a fer-ho.

• Text: Cristina Romero • Il·lustracions: Jordi Vila Delclòs • Format: 15 x 21 cm
• Nombre de pàgines: 256 • ISBN: 978-84-123221-4-9

Una proposta que pretén inspirar les noves generacions 
cap a un veritable canvi planetari

18 €Novetat juvenil!



En Salsafí a la Terra de Caulés
La primera aventura d’en Salsafí, en què conei-
xerem els habitants de la Terra de Caulés i d’una 
antiga orde de cavalleria. 

Entendre el món i la seva història

13 €
5,95 €

La flauta màgica
S’hi presenten uns protagonistes que viuen en-
tre les forces de la llum i la foscor. La seva lectu-
ra despertarà el gust per aquesta obra i el desig 
d’escoltar la música d’aquest gran compositor.

• Il·lustracions: Michèle Pouilly • Format: 27 x 21 cm
• Nombre de pàgines: 24 • ISBN: 84-89825-81-5

Obra adaptada de W. A. Mozart

9,62€

Col·lecció Salsafí

• Text: Ignasi Roda Fàbregas• Il·lustracions: Consol Escarrà • Format: 26 x 21 cm
• Nombre de pàgines: 32 • ISBN: 978-8489825-64-2 • ISBN: 978-84-938175-0-3

En Salsafí i els Remences 
del Llémena
Una nova aventura d’en Salsafí en què descobri-
rem com els camperols es van alçar contra el Rei 
pels mals usos dels senyors feudals.

Una aventura més del jove Salsafí

REBAIXAT

L’art de posar límits
Els límits són una necessitat vital per als infants. 
Però a vegades no és gens fàcil posar-los, i el ritme i 
estil de vida que portem no ens hi ajuden gaire. Si 
a això hi sumem la manca de referents en una nova 
manera d’educar, més coherent i respectuosa amb 
nosaltres mateixos i amb l’entorn, el repte és gran.
Quines qualitats necessitem com a adults, a casa i 
a l’escola, per posar bé els límits als infants? Com 
pot ajudar-nos crear un vincle sa amb ells? Com 
podem afrontar situacions complexes com els 

àpats, l’hora d’anar a dormir, els moments de vestir-se…?

• Text: Sonia Kliass • Fotografia de portada i d’inici dels capítols: Sandra Artigas 
• Fotografies interiors: Joan Segura• Format: 16 x 21,5 cm • Nombre de pàgines: 152 
• ISBN: 978-84-122014-2-0

Novetat! 19,80 €

Una nova visió sobre un dels temes cabdals de l’educació actual

Per a famílies i educadors

3a
edició



Cuentos sanadores
Recopilació de contes tradicionals de totes les 
cultures i contes creats per l’autora, ordenats per 
comportaments i situacions, per enfrontar-nos 
als problemes.

• Autora: Susan Perrow • Format: 16 x 21,5 cm
• Nombre de pàgines: 280 • ISBN: 978-84-944379-6-0

Contes i grans idees per transformar situacions difícils

22,50 €

5a
edició

101 cuentos sanadores
Moltes persones ja ho estaven esperant. Per fi 
arriba la continuació de Cuentos sanadores, de 
Susan Perrow, amb més contes, més situacions i 
comportaments desafiants per tractar, i més tips 
per fer que els vostres propis contes puguin ser 
realment guaridors.

• Autora: Susan Perrow • Format: 16 x 21,5 cm
• Nombre de pàgines: 296 • ISBN: 978-84-948300-4-4

Més contes per tractar situacions difícils 

22 €

Competencia mediática
Una de les qüestions que avui en dia preocupa 
més els pares i educadors és el gran ús de la 
tecnologia. Aquesta recopilació d’articles ens 
dóna algunes claus per enfrontar-nos a un dels 
reptes més grans de la nostra època.

• Escoles Lliures Waldorf (Bund der Freien Waldorfschulen) 
i Escola Madura per a l’Acció (Aktion mündige Schule) 
• Format: 13,8 x 20,2 cm • Nombre de pàgines: 88
• ISBN: 978-84-947589-9-7

Totes les claus per a una convivència adequada amb la tecnologia

Claus del desenvolupament neurològic per a un bon aprenentatge

El niño bien equilibrado
Aquest llibre neix amb l’esperança de proporcio-
nar un coneixement profund sobre els processos 
físics de la primera infància i el seu impacte en 
l’aprenentatge i el desenvolupament emocional.

• Autora: Sally Goddard Blythe • Format: 16 x 21,5 cm
• Nombre de pàgines: 256 • ISBN: 978-84-945514-4-4

21 €

3a
edició

REBAIXAT 12 €
4,90 €



Acompanyament del procés de criança

Una bona eina per tenir a mà durant l’embaràs

Estoy embarazada
Sentir-se bé i cuidar-se és, per a moltes dones, el 
més important durant l’embaràs. Et convidem a 
cuidar-te amb olis, herbes i aromes.

• Autora: Birgit Laue • Format: 16 x 23 cm
• Nombre de pàgines: 120 • ISBN: 84-89825-08-4

De cero a uno
El naixement d’un nen és una època especialment 
interessant, és el moment de les noves expectati-
ves i de l’alegria del naixement. Aquest llibre està 
dedicat a l’alimentació i les cures del nadó fins a 
l’edat d’un any.

• Autores: Paulien Bom i Machteld Huber
• Format: 16 x 23 cm • Nombre de pàgines: 168
• ISBN: 84-89825-07-6

REBAIXAT

REBAIXAT 16 €
7,50 €

15 €
6 €

De uno a cuatro
El fet que els nens siguin cada cop més autònoms 
no succeeix per si mateix: què poden fer els pares 
per acompanyar aquest procés? Quanta llibertat 
i quanta protecció necessiten els nens?

• Autores: Paulien Bom i Machteld Huber
• Format: 16 x 23 cm • Nombre de pàgines: 170
• ISBN: 978-84-945514-1-3

Preguntes, dubtes i respostes

16 €

2a
edició

La aventura de ser padres
L’aventura de ser pares... La feina més difícil del 
món és ser un bon pare o una bona mare i, tot 
i així, és una tasca que arriba quan encara no 
estem preparats...

• Autora: Rachel C. Ross • Format: 16 x 21,5 cm
• Nombre de pàgines: 152 • ISBN: 978-84-939339-6-8

Un nou món per descobrir!

16 €
6,95 €REBAIXAT



Lana mágica
Aquest llibre recull activitats amb llana d’ovella 
cardada que ens ofereixen un ampli ventall de 
possibilitats creatives tant per a nens com per 
a adults.

• Autores: Dagmar Schmidt i Freya Jaffke
• Format: 17 x 19 cm • Nombre de pàgines: 72
• ISBN: 978-84-89825-06-2

Activitats amb llana d’ovella cardada per a totes les edats

12,50 €

Campanada! 
Les quatre estacions 
Núm. 1

Viatja per les quatre estacions de l’any: els seus 
colors, els jocs, les manualitats i les curiositats 
que ens fan entendre les particularitats de cada 
estació, i la importància que té per a les altres.

Format: 21 x 29,7 cm • Nombre de pàgines: 32 

7 €

Revista per a famílies 
i mestres 

Format: 21 x 29,7 cm • Nombre de pàgines: 20

Inclou

Quaderns pedagògics
Campanada! és un quadern de projectes per acompanyar 
nens, famílies i mestres amb continguts didàctics de gran 

qualitat artística i pedagògica.



Campanada! 
Els ideals dels cavallers
Núm. 2

Un número esplèndid on reviurem els ideals dels 
cavallers medievals. Coneixerem les seves cos-
tums, com s’armaven cavallers, els jocs de l’època, 
contes... Un exemple de coratge, valor i voluntat 
per a tothom.

Format: 21 x 29,7 cm • Nombre de pàgines: 32 

7 €

Revista per a famílies 
i mestres 

Format: 21 x 29,7 cm •Nombre de pàgines: 20

Inclou

Campanada! 
Contes de tradició oral
Núm. 3

Els contes de tradició oral són una eina essencial 
en la formació dels  nens i nenes. Al quadern hi 
trobareu una selecció de contes, activitats, jocs i 
manualitats molt sorprenents.

Format: 21 x 29,7 cm • Nombre de pàgines: 36

7 €

Revista per a famílies 
i mestres   

Format: 21 x 29,7 cm • Nombre de pàgines: 20

Inclou



Campanada! 
Els indis 
Núm. 4

Conèixer la forma de vida dels indis és un gran 
exemple de vida en harmonia amb la natura i 
amb la comunitat. L’alegria del joc infantil, la 
seva visió del mon..., ens acompanyen en aquest 
divertit número.

Format: 21 x 29,7 cm • Nombre de pàgines: 40 

7 €

Revista per a famílies 
i mestres 

Format: 21 x 29,7 cm • Nombre de pàgines: 16

Inclou

Campanada! 
Els artesans diligents
Núm. 5

Observant els artesans podem apreciar molts as-
pectes educatius, i ens amplia el ventall de tot el 
que podem arribar a saber fer o a dedicar-nos, i 
també podem descobrir els diferents oficis.

Format: 21 x 29,7 cm • Nombre de pàgines: 36

7 €

Revista per a famílies 
i mestres 

Format: 21 x 29,7 cm • Nombre de pàgines: 20

Inclou



Campanada! 
La música 
Núm. 6

La música és un dels grans temes de la vida. I és 
que, podríem viure sense ella? És una forma d’ex-
pressió de l’ésser humà, potser la més universal, 
i té un paper fonamental en els més petits i a les 
escoles

Format: 21 x 29,7 cm • Número de páginas: 40 

7 €

Revista per a famílies 
i mestres  

Format: 21 x 29,7 cm • Nombre de pàgines: 16

Inclou

Pack Campanada 1, Núms. 1, 2, 3

20 €

Pack Campanada 2, Núms. 4, 5, 6

20 €
Inclou Revista per a 

famílies i mestres

Inclou Revista per a 
famílies i mestres



Pack Campanada 3
Núms. 1, 2, 3

38 €

Núms. 4, 5, 6

Inclou Revista per a 
famílies i mestres



Distribuïdors

ACL – Almacén Central de Librería
Polígono Aizpea, 1
20150 Aduna
Guipúzcoa
Tel. 916 864 711 / 688 746 771
pedidos@almacencentraldelibreria.com
www.almacencentraldelibreria.com

Arnoia Distribución de Libros
Polígono Industrial A Reigosa, Parcela 19
36827 Ponte Caldelas
Pontevedra
Tel.  986 761 020 / 902 170 961
pedidos@arnoia.com
www.arnoia.com  

Asturlibros
P.I. de Silvota, Calle Peña Salón, 93-94
33192 Llanera
Asturias
Tel. 985 98 07 40
pedidos@asturlibros.es
www.asturlibros.es

Azeta Libros y Papelería
Camino Bajo s/n
18100 Armilla
Granada
Tel. 916 866 892 / 661 777 063  
pedidos@azeta.es
www.azeta.es  

CAL Málaga
C. Bodegueros, 43 Nave 3
29006 Málaga
Tel. 952 25 10 04
calmalaga@calmalaga.es
www.calmalaga.es

Palma Distribucions
Calle de Dragonera, 17, bajos
07014 Palma de Mallorca
Islas Baleares
Tel.  971 28 94 21 / 971 45 06 12
info@palmadistribucions.com

USA

LECTORUM PUBLICATIONS Inc.
10 New Maple Ave. Suite 303
Pine Brook, NJ 07058
Ph (201) 559 2231 | Fax 877-532-8676
edelrisco@lectorum.com
www.lectorum.com 

XILE

LIBERALIA EDICIONES LIMITADA
Avda. Italia 2016 Ñuñoa, 
Santiago de Chile
+56 223418011 | +56 223415942
info@liberaliaediciones.com
www.liberaliaediciones.com
www.liberalialij.cl
@liberalialij.cl
 
LIBÉLULA AZUL
www.libelulaazul.cl
 
EMPORIO GERMINAR
www.emporiogerminar.cl

MÈXIC

Brenda Badillo
Tel.  9981066796
brendabooks2015@yahoo.com
www.libros-books.com

COSTA RICA

BAMOBAM
www.bamobam.com

PERÚ

Daniel Yi 
cinest5@gmail.com

COLÒMBIA

Ediciones Monserrate
Tel.  (PBX) 2695137
comercial@edimonserrate.com
www.edimonserrate.com

ARGENTINA

De Rumbo al Cambio
Tel.  + 54 9 11 5891-6263
derumboalcambio@gmail.com
www.derumboalcambio.org
 
EXPORTACIONS

Pujol&Amadó
www.pujolamado.com

Distribuïdors nacionals
Per odre alfabètic:

Distribuïdors internacionals

Per a més informació sobre la nostra distribució internacional, 
podeu contactar amb ing@ingedicions.com.



Av. de Josep Tarradellas, 118, 1B - 08029 Barcelona 
Tel. +34 93 419 59 59 - +34 494 16 46 
info@ingedicions.com  - www.ingedicions.com

Novetats!

Podeu trobar tots els nostres llibres 
a la botiga online

www.ingedicions.com

Per qualsevol consulta dirigiu-vos a 
info@ingedicions.com

Seguiu-nos a @ingedicions
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