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PANTONE COLORS

Disponible en català  

i en castellà

20 pàgines

20,5 x 23 cm

Enquadernació: Cartró

PVP: 16,95 €

Un impressionant i complet llibre de primers 
colors de PANTONE ©.

Creada en col·laboració amb PANTONE, 
aquesta introducció al món del color va més 
enllà d’altres llibres de colors, presentant 9 
colors bàsics i 20 tons diferents de cadascun. 
Els més petits aprendran a identificar els 
colors en una varietat de tons foscos, clars i 
entremig, i començaran a trobar-ne els seus 
preferits.

ISBN català:  ISBN castellà: 
978-84-9979-698-7 978-84-9979-697-0

© Pantone NOVETAT
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Busca cada objecte en la seva paleta de colors

PANTONE 1625

PANTONE 138

PANTONE 157

PANTONE 166

PANTONE 1655

PANTONE 171

PANTONE 137

PANTONE 158

PANTONE 165

PANTONE 1645

PANTONE 179

PANTONE 1375

PANTONE 159

PANTONE 164

PANTONE 173

PANTONE 1385

PANTONE 1575

PANTONE 1665

PANTONE 172

PANTONE 178

Taronja
Albercoc

Taronja
Tigre

Taronja
Peixet 

Taronja
Mandarina

Taronja
Polo

Taronja
Sol naixent

Taronja
Orangutan

Taronja
Safrà

Taronja
Pilota de  
bàsquet

Taronja
Préssec

Taronja
Flama  

d’espelma

Taronja
Carabassa

Taronja
Papallona

Taronja
Caqui

Taronja
Salamandra

Taronja
Ambre

Taronja
Moniato

Taronja
Papaia

Taronja
Estrella de mar

Taronja
Pastanaga

TARONJA

Amb un disseny adequat per als nens i nenes i un format resistent, 
Pantone Colors és una manera visualment agradable d’ampliar la 
conversa de colors i desenvolupar la percepció visual dels infants.

“És una exploració evocadora dels matisos del color, en un 
llibre polit i atractiu”.
Publishers Weekly
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27 museus i més de  
150 objectes a trobar! 
Hores i hores de diversió en un recorregut 
fascinant pels museus i espais patrimonials. 
Descobreix la industrialització a Catalunya! 

27 museums and more  
than 150 objects to find! 
Hours and hours of fun in a fascinating tour 
of museums and heritage sites. Learn all 
about the industrialisation of Catalonia!

MUSEUS DE 
CATALUNYA¡27 museos y más de  

150 objetos a encontrar! 
Horas y horas de diversión en un recorrido 
fascinante por los museos y espacios 
patrimoniales. ¡Descubre la industrialización 
en Cataluña! 

Can Marfà Gènere de Punt • Col·lecció d’Automòbils Salvador 
Claret • Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries • Fassina 
Balanyà de l’Espluga de Francolí • Farga Palau de Ripoll • La 
Tèrmica Roca Umbert de Granollers • Museu de Ceràmica La 
Rajoleta • Museu de Gerri de la Sal • Museu de la Colònia 
Sedó d’Esparreguera • Museu de la Pell d’Igualada • Museu de 
la Tècnica de Manresa • Museu de la Torneria de Torelló • 
Museu de les Mines de Bellmunt del Priorat • Museu de les 
Mines de Cercs • Museu de l’Oli de Catalunya a la Granadella 
• Museu del Ciment de Castellar de n’Hug • Museu del 
Ferrocarril de Catalunya a Vilanova i la Geltrú • Museu del 
Suro de Catalunya. Palafrugell • Museu del Ter • Museu 
Trepat de Tàrrega • Museu del Ferrocarril a Móra la Nova • 
Museu Hidroelèctric de Capdella • Museu Molí Paperer de 
Capellades • Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de 
Catalunya • Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona • 
Serradora d’Àreu • Terracotta Museu de Ceràmica de la  
Bisbal d’Empordà

Robert Garcia

MUSEUS DE PATRIMONI INDUSTRIAL
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ISBN: 978-84-9979-704-5

www.editorialmediterrania.com

Cerca
i troba

Busca y
encuentra

Seek 
& Find

MUSEUS CATALUNYA_Cob.indd   1MUSEUS CATALUNYA_Cob.indd   1 29/7/21   8:4629/7/21   8:46

CERCA I TROBA.  

MUSEUS DE CATALUNYA
MUSEUS DE PATRIMONI INDUSTRIAL

Llibre trilingüe: català, 

castellà i anglès

36 pàgines

23 x 29 cm

Enquadernació: Tapa dura

PVP: 15 €

27 museus i més de 150 objectes a trobar!

Hores i hores de diversió en un recorregut 
fascinant pels museus i espais patrimonials. 
Descobreix la industrialització a Catalunya! 

Des del Museu Molí Paperer de Capellades, al 
Museu de la Pell d’Igualada, passant per les 
Mines de Cercs, el Museu del Ferrocarril de 
Vilanova i la Geltrú, el MNACTEC de Terrassa o 
bé el Museu del Suro de Catalunya. Una visita 
sorprenent als museus d’arreu del territori!

Amb il·lustracions de Robert Garcia (Gaur Estudio)

ISBN:
978-84-9979-704-5

NOVETAT
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Cerca
i troba

Busca y
encuentra

Seek 
& Find

www.editorialmediterrania.com 9 788499 796727

ISBN 978-84-9979-672-7

ISBN: 978-84-9979-672-7

1 ciutat, 11 museus  
i més de 150 objectes a trobar! 
Hores i hores de diversió per a petits i grans 
en una visita sorprenent als museus més 
destacats de la ciutat de Barcelona! 

Robert Garcia

1 city, 11 museums  
and more than 150 objects to find! 
Hours of fun for all ages on an amazing 
visit to the most outstanding museums in 
Barcelona! 
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MUSEUS DE 
BARCELONA

¡1 ciudad, 11 museos  
y más de 150 objetos a encontrar! 
¡Horas y horas de diversión para todas las 
edades en una visita sorprendente a los museos 
más destacados de la ciudad de Barcelona! 

Museu Blau • CosmoCaixa • Museu del 
Disseny • Museu Egipci • La Casa dels 
Entremesos • MACBA • Museu Marítim • 
Fundació Joan Miró • Museu de la Música •  
Fundació Antoni Tàpies • Museu de la 
Xocolata

CERCA I TROBA.  

MUSEUS DE BARCELONA

Llibre trilingüe: 

català, castellà 

i anglès

32 pàgines

23 x 29 cm

Enquadernació:  

Tapa dura

PVP: 15 €

1 ciutat, 11 museus i més de 150 objectes a trobar!

Hores i hores de diversió en família tot buscant 
els objectes dins els diferents museus de la ciutat. 
Més de 150 objectes que els més observadors 
podran buscar en l’entretinguda i divertida recerca 
que els proposa aquest llibre. Del Museu Blau 
a la Fundació Joan Miró, passant pel Museu de 
la Xocolata, el Museu Egipci, el CosmoCaixa, la 
Fundació Antoni Tàpies, el MACBA, el Museu 
del Disseny, La Casa dels Entremesos, el Museu 
Marítim o el Museu de la Música. Una visita 
sorprenent als museus més destacats de Barcelona!

Un munt d’objectes i curiositats a cercar en 
cada museu perquè grans i petits hi puguin 
jugar alhora que aprenen i descobreixen 
l’oferta cultural de la ciutat de Barcelona.

Amb il·lustracions de Robert Garcia (Gaur Estudio)

ISBN:
978-84-9979-672-7
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ISBN: 978-84-948978-8-7

12 museus i més de  
160 objectes a trobar!  
Hores i hores de diversió per a petits i grans 
als museus més destacats de Lleida,  
Pirineus i Aran.  

12 musèus e mès de  
160 objèctes entà trobar!  
Ores e ores de gaudi entà petiti e grani  
enes musèus mès destacadi de Lhèida, 
Pirenèus e Aran.

¡12 museos y más de  
160 objetos a encontrar! 
Horas y horas de diversión para todas 
las edades en los museos más destacados 
de Lérida, Pirineos y Aran. 

12 museums and more than  
160 objects to find!  
Hours of fun for all ages on the most 
outstanding museums in Lleida, 
Pyrenees and Aran.

12 musées et plus de  
160 objets à trouver !  
Des heures d’amusement pour tous les âges 
dans les musées les plus remarquables de 
Lleida, Pyrénées et Aran.

MUSEUS DE LES 
TERRES DE LLEIDA,  

PIRINEUS I ARAN
Elisa Munsó
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Cerca
i troba

Busca y
encuentra

Seek 
& Find

Museu de 
la Conca 
Dellà
Carrer del Museu, 4
Isona
parc-cretaci.com

ISBN:
978-84-948978-8-7

CERCA I TROBA.  

MUSEUS DE LES TERRES  
DE LLEIDA, PIRINEUS I ARAN

Llibre multilingüe: 

aranès, català, 

castellà, anglès 

i francès

32 pàgines

23 x 29 cm

Enquadernació: 

Tapa dura

PVP: 12 €

12 museus i més de 160 objectes a trobar!

Hores i hores de diversió als museus més destacats 
de Lleida, Pirineus i Aran.

Diferents nivells de dificultat perquè grans i petits 
hi puguin jugar alhora que aprenen i descobreixen 
l’oferta cultural de Catalunya.

Pàgina final amb curiositats per seguir buscant en 
les il·lustracions.

Amb il·lustracions d’Elisa Munsó

NOVETAT
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www.editorialmediterrania.com

@EditorialMediterrania

@EditorialMediterrania

@EdMediterrania

978-84-9979-687-1

Pintures i escultures prenen vida quan 
una nena visita el museu amb els seus 
companys de classe. El que comença 
com un recorregut avorrit pel museu 
es converteix en una cercavila 
sensacional. L’art, que no es pot tocar, 
toca als joves visitants de manera 
sorprenent.

Als museus està prohibit tocar les obres 
d’art. Però això no vol dir que l’art s’hagi 

de quedar quiet…

CUB_Lio en el museo.indd   1 20/1/21   7:09
—Saps què? Amb l’art també s’hi pot 
jugar! —diu la Sara a la mestra.

ISBN català:
978-84-9979-687-1

ISBN castellà:
978-84-9979-688-8

EMBOLIC AL MUSEU

Un àlbum il·lustrat del reconegut Luciano Lozano 
per gaudir de la màgia de l’art!

En aquest museu no es permet tocar l’art.
Però això no vol dir que l’art hagi de romandre quiet…
Pintures i escultures prenen vida quan una nena 
visita el museu amb els seus companys de classe.

Disponible en 

català i castellà

40 pàgines

25,5 x 25,5 cm

Enquadernació: 

Tapa dura 

PVP: 15 €

Il·lustracions i text de Luciano Lozano
Traducció de Marta Armengol
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T'AGRADA L'ART? T'ENCANTEN ELS GATS?
AQUEST ÉS EL TEU LLIBRE!

Què tenien en comú Picasso, Monet i Georgia O’Keefe? 
Exacte: tots tres van ser grans artistes… i grans amants 
dels gats. Ara, de la mà (o de l’urpa) de 21 gats experts 

en art, aprendràs a distingir els moviments pictòrics 
més importants de la història. Il·lustrats de manera 

única i divertida, coneixeràs el sorprenent gat cubista, 
el refinat gat rococó, el gat surrealista i dalinià, el vistós 
gat art pop, el simbòlic gat bizantí, l’enigmàtica gata 

Monna Lisa, l’elegant gat art-déco…

Una història de l’art de bigotis!

@EditorialMediterrania
@EditorialMediterrania
@EdMediterraniawww.editorialmediterrania.com

2a 
edició

HISTÒRIA DE L’ART EN 21 GATS

Disponible en català 

i en castellà

96 pàgines

18 x 23 cm

Enquadernació: tapa dura

PVP: 15,95 €

Què tenien en comú Picasso, Monet i Georgia 
O’Keefe? Exacte: tots tres van ser grans 
artistes… i grans amants dels gats. Ara, de 
la mà (o de l’urpa) de 21 gats experts en art, 
aprendràs a distingir els moviments pictòrics 
més importants de la història. 

ISBN català:  ISBN castellà: 
978-84-9979-627-7 978-84-9979-628-4

Nia Gould
Traducció de Ricard Biel

2a 
edició
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Il·lustrats de manera única i 
divertida, coneixeràs el sorprenent 
gat cubista, el refinat gat rococó, 
el gat surrealista i dalinià, el 
vistós gat art pop, el simbòlic gat 
bizantí, l’enigmàtica gata Monna 
Lisa, l’elegant gat art-déco…

Una història de l’art de bigotis!

“Un llibre enginyós i creatiu. Cada gat és una obra d’art 
per ell mateix, però més enllà d’això, Gould connecta molt 
bé els moviments artístics en el temps, explicant com els 
artistes pretenien superar el moviment precedent o bé 
rebelar-s’hi en contra.” 
Culturefly

“El llibre mostra d’una manera original, pràctica i sintètica 
però molt clara, fins a 21 moviments o estils artístics. 
Un llibre excel·lent per a joves i, és clar, per a artadults.” 
El Punt Avui
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De taques n’hi ha de moltes menes. 
Petites, grans, ben finetes, enormes, de tots els colors i de totes les formes. 
N’hi ha que són de naixement (com les pigues), i d’altres de sobrevingudes 
(com les berrugues), o sigui que n’hi ha miris on miris! Rarament apreciades 
pels pares, les taques fan les delícies dels nens... i dels artistes.
Miró, Pollock, Calder, Klee, Rothko i molts altres van sentir fascinació per 
aquest procediment artístic d’una llibertat boja, fins a transformar les seves 
taques en veritables obres mestres!
Aquest quadern d’activitats és un espai de creació i d’iniciació per a artistes 
novells, un lloc on embrutar-se lliurement i on tacar es convertirà no només 
en una font de coneixement sinó sobretot de diversió! Guiat al llarg d’aquestes 
pàgines per un porquet la mar de simpàtic, el jove tacaire aprendrà noves 
tècniques per crear obres magnífiques, i podrà descobrir els seus propis 
recursos artístics. 

                Una sola consigna: (a)taqueu la creativitat!

Petit manual de la taca ben feta
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2a  
edició

cub_art_Taques_CAT 2ED.indd   1cub_art_Taques_CAT 2ED.indd   1 18/5/21   11:2518/5/21   11:25

Disponible en català 

i en castellà

48 pàgines

30 x 21 cm

Enquadernació: rústica

PVP: 12,50 €

Convertir taques en obres mestres és tot 
un art!

Seguint l’exemple de cèlebres artistes 
contemporanis com ara Miró, Pollock, Calder, 
Klee o Rothko, els més petits trobaran en 
aquest llibre un espai de creació i d’iniciació al 
món de l’art de la manera més divertida, sense 
por a les taques: com més, millor!

L’ART, QUINA MARRANADA!

Sandrine Andrews
Traducció de Mercè Ubach

ISBN català:
978-84-9979-545-4

ISBN castellà:
978-84-9979-546-1

2a  
edició
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Hilma af Klint
Sophie Taeuber-Arp

Sonia Delaunay
Yayoi Kusama 

Ningura Napurrula

Georges Pierre Seurat
Vassili Kandinsky

Paul Klee
Roy Lichtenstein

Paul Sharits 

El punt és l’inici de tota creació i, malgrat que pugui semblar 

ben poca cosa, és l’origen de moltíssimes obres d’art. 

Els punts poden ser petits i senzills. Es poden deformar 

i es poden fer grossos com les rodones. Poden estar buits, 

com les circumferències, o plens i tenir textures diverses. 

També els poden travessar línies o altres 

formes geomètriques. 

En aquesta guia pràctica descobriràs com deu artistes 

diferents fan servir el punt en les seves obres i disposaràs 

d’un espai de creació per aprendre la seva tècnica i practicar 

a partir d’un munt de propostes interessants. 

T’hi apuntes?

www.editorialmediterrania.com

@EditorialMediterrania

@EditorialMediterrania

@EdMediterrania

Converteix-te 
en un autèntic 
geni del punt!

guia pràctica de l’art amb punts

l’art

Disponible en català  

i en castellà

48 pàgines

30 x 21 cm

Enquadernació: rústica

PVP: 12,50 €

Deu artistes: 5 homes i 5 dones de renom 
internacional com Paul Klee, Yayoi Kusama, 
Vassili Kan dinsky o Hilma af Klint.

El punt és l’inici de tota creació i, malgrat que 
pugui semblar ben poca cosa, és l’origen de 
moltíssimes obres d’art.
En aquesta guia pràctica descobriràs com deu 
artistes diferents fan servir el punt en les seves 
obres i disposaràs d’un espai de creació per 
aprendre la seva tècnica i practicar a partir 
d’un munt de propostes interessants.  
T’hi apuntes?

L’ART, SEMPRE A PUNT!

ISBN català:
978-84-9979-706-9

ISBN castellà:
978-84-9979-707-6

NOVETAT
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Ara amb un moodboard de regal a l’interior del 
llibre!
Aquest Quadern d’art modern no és un llibre d’art 
corrent: permet que els més joves deixin anar la seva 
creativitat en companyia d’alguns dels grans artistes 
moderns de fama mundial. 

Per recórrer les pàgines d’aquest quadern tan 
especial fent apunts, esbossos i dibuixos de tota 
mena, com els vingui de gust!

Entre els artistes inclosos hi ha 
Louise Bourgeois, Marcel Duchamp, René Magritte, 
Pablo Picasso, Frida Kahlo, Andy Warhol 
i Damien Hirst.

MODERN ART JOURNAL

Mary Richards
Traducció de Carles Miró

Disponible en 

castellà i en anglès

112 pàgines

19,5 x 23,8 cm

Enquadernació: 

rústica, tancament 

amb goma

PVP: 16 €

Coedició amb 
Tate Publishing, 
Londres

ISBN castellà:
978-84-9979-552-2

ISBN anglès:
978-84-9979-553-9



13

Algú ha pispat la pintura de la senyora Gos. 
Per això els animals es posen a investigar, i molt aviat 
descobriran les principals obres d’art de la història. 
Atraparan el lladre?

Juga en aquesta aventura il·lustrada i identifica les 
obres de Dalí, Van Gogh, Picasso, Mondrian i altres 
genis de l’art.

Disponible en 

castellà, català 

i anglès

24 pàgines

24,5 x 28,5 cm

Enquadernació: 

tapa dura

PVP: 14,50 €

ART AMB PASTÍS

Thé Tjong-Khing
Traducció de Cristina Casas

Nova guia 
de lectura 
gratuïta 
amb QR

ISBN castellà:
978-84-9979-591-1

ISBN català:
978-84-9979-592-8

ISBN anglès:
978-84-9979-593-5
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Aquest llibre és ple d’idees i activitats per fer en família. 
Per aprendre, experimentar i crear records plegats, amb 
una mirada eco i respectant el nostre entorn.

De la mà de Lídia Fraguas, mestra i mare de dos fills, tro-
bareu més de 20 plans i 60 activitats per gaudir en fa-
mília, creant connexions profundes i records significatius 
en sintonia amb la natura i l’art.

Plans eco 
en família

P
la
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 e
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n 
fa

m
íli

a

Art, natura i creativitat per a tot l’any

Lídia Fraguas

Lí
di

a 
Fr

ag
ua

s

Soc mestra d’educació especial i psicopedagoga, 
mare de dos fills. Visc i treballo en un petit poble a 
prop de Barcelona, al costat del mar i de la mun-
tanya. Amant de la bellesa de les petites coses i 
de tot allò que es pugui crear amb les mans. M’en-
canta viatjar. Fa un parell d’anys vam estalviar per 
comprar-nos una furgo i així voltar en família. 

M’encanta estar en contacte amb la natura, 
aprendre’n i créixer a prop seu. Procuro fer una vida 
sostenible i conscient, reduint residus en el nostre 
dia a dia per cuidar el nostre entorn i transmetre 
aquesta consciència als meus fills. La maternitat 
m’ha servit per transformar-me, sortir de la meva 
zona de confort i tornar a descobrir-me.

www.editorialmediterrania.com 9 788499 796796

ISBN 978-84-9979-679-6

ISBN: 978-84-9979-679-6@EditorialMediterrania

@EditorialMediterrania

@EdMediterrania

Fotografies de 
Mònica Bedmar

Il·lustracions 
de Subi

Amb un joc 

descarregable 

i música per 

acompanyar 

les activitats.

@filantlidia

@lidiafraguas

lidiafraguas.wordpress.com

A casa, donem un gran valor a les coses quotidianes, als petits moments del 
dia a dia. Per a nosaltres el millor pla per a un cap de setmana és preparar 
una truita de patates o uns entrepans i anar de pícnic. És un bon moment 
per compartir en família, menjar junts i descobrir tot el que ens ofereix la 
natura. 

Vivim a prop d’un espai natural i, quan comença a fer bon temps, preparem 
la manta a la «furgo» per a qualsevol pícnic (improvisat o no), ja sigui a la 
muntanya, al bosc o a la platja. Escollir unes fantàstiques vistes des d’on 
dinar és un dels nostres plans preferits. 

Sortir de pícnic ens omple d’energia. Ens connecta amb la terra, ens obliga 
a baixar el ritme i ens ofereix un munt d’activitats per fer a l’aire lliure: collir 
flors, escoltar els ocells, recollir pedres, deixar anar a volar l’estel, mirar com 
passen els avions o fer una migdiada estirats a l’herba.

Anar de pícnic suposa una preparació prèvia: pensar què dinarem, cuinar 
alguna cosa per a l’ocasió, agafar les estovalles, els gots i els coberts, omplir 
les ampolles d’aigua… 

Quan vas de pícnic has d’organitzar-te i pensar què necessitaràs, no carre-
gar coses innecessàries i sempre tenir present la preservació del medi am-
bient. L’única bossa de plàstic que portem és per a les escombraries, la resta 
són de roba. Portem bosses per als plats i gots, per al menjar, per a la fruita, 
per als snacks... i totes de roba! 

A continuació, us mostro una sèrie d’idees per a quan aneu de pícnic que 
us poden facilitar la sortida, així com alguna activitat relacionada amb la 
natura. 

«Els nens i les nenes que passen més temps 
en contacte amb la natura tenen una salut i  
autoestima millors i un major desenvolupament 
social i emocional.»

Heike Freire
Periodista, escriptora i pedagoga,  

experta en innovació educativa

1. Anem de pícnic

Una estri que ens facilita molt les coses quan 
anem a dinar a fora és un portacoberts fet a 
mà. Hi duem forquilles, culleres, ganivets i, im-
prescindible per a quan sortim, una navalla. 
Així queda tot recollit i endreçat ràpidament. 

Necessitareu dos trossos de roba de 45 x 
34 cm, un tros més petit de 45 x 23 i 55 cm 
de cinta per lligar-lo. Primer, agafeu el tros de 
roba més petit i feu-li una vora en un laterial 
llarg per preparar la part superior.  Cosiu-lo a 
una de les dues robes grans (posant la part 
de darrere de la roba petita sobre la part bo-
nica de la roba gran), i cosiu a la roba petita 
uns separadors de dalt a baix, on guardareu 
els coberts. No oblideu de posar la veta al mig 
d’un dels laterals de manera que quedi ama-
gada a dins. Un cop fet això, cosiu les dues ro-
bes grans, posant la part bonica de les dues 
robes enfrontada (bonica amb bonica). Cosiu 
en forma de C, deixant un forat de 4 cm. Do-
neu la volta a les robes pel forat que heu dei-
xat i cosiu-lo amb punt invisible. 

Anar de pícnic és una bona oca-
sió per collir la fruita que ens ofe-
reix la natura, ja siguin unes mores, 
unes maduixes o bé unes pomes. 
Un cop a casa, us proposo fer una 
melmelada o una compota amb 
la fruita que hàgiu trobat:

RECEPTA COMPOTA DE POMA
• 2 pomes grans
• pell de llimona
• 1 cullerada de xarop o mel 
• 1 culleradeta de canyella
•  ½ got d’aigua

Peleu les pomes, traieu-ne les llavors i 
talleu-les a daus. Poseu-les en un cassó 
amb l’aigua, el xarop, la canyella i la pell 
de llimona. Deixeu-ho coure fins que veieu 
que la poma ja és tova. Retireu-ne la pell 
de llimona. Tritureu-ho amb la batedora. 
La podeu guardar a la nevera dins un pot 
de vidre i us durarà uns 5 dies.

Quan surts a menjar fora no pots oblidar-te 
una manta i, si és feta a mà, molt millor! Podeu 
fer-la aprofitant retalls de robes que us han 
quedat d’altres projectes.

A part de la manta, no pot faltar algun coixí per 
si algú vol fer una becaina.

 

Portacoberts
Compota de poma

Manta IDEES PER A UN PÍCNIC SOSTENIBLE
• Ampolla d’aigua reutilitzable
•  Bosses de roba per evitar les  

de plàstic
•  Bosses ecos i biodegradables  

per a les escombraries
•  Carmanyoles o pots de vidre  

per al menjar
•  Bols i gots de casa, ja siguin  

de bambú o acer inoxidable
•  Portacoberts de roba amb  

els coberts de casa
•  Manta

ISBN català:
978-84-9979-679-6

ISBN castellà:
978-84-9979-686-4

PLANS ECO EN FAMÍLIA

Art, natura i creativitat per a tot l’any.

Aquest llibre és ple d’idees i activitats per fer 
en família. Per aprendre, experimentar i crear 
records plegats, amb una mirada eco i respectant 
el nostre entorn. 

De la mà de Lídia Fraguas, mestra i mare de dos 
fills, trobareu més de 20 plans i 60 activitats per 
gaudir en família, creant connexions profundes 
i records significatius en sintonia amb l’art i la 
natura.

Disponible en català 

i castellà

96 pàgines

18 x 23 cm

Enquadernació: rústica 

amb solapes

PVP: 16,95 €

Lidia Fraguas
Il·lustracions de Subi
Fotografies de Mònica Bedmar
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 Liz Gogerly 
Miguel Sánchez

Gogerly        Sánchez

Uneix-te a l’equip verd i aprèn  
a reduir, reutilitzar i reciclar!

TÈXTIL

PAPER

VIU
 EN

VERD!

V
IU EN

 V
ERD!

 La Sara, en Max, la Clara i en David han 
celebrat una festa d’aniversari i s’ho han passat 

d’allò més bé. Però al final de la festa s’adonen 
que hi ha un munt de restes, com ara paper 

d’embolicar, globus rebentats o joguines de 
plàstic. On anirà a parar tota aquesta deixalla? 

Parlant amb la seva professora, amb experts en la matèria 
i amb gent del barri, aprendran què vol dir viure en verd. 
La colla descobrirà que hi ha maneres d’actuar per ajudar 

a salvar el planeta, i que entre tots són ben fàcils de fer. 
Aquest llibre és ple d’idees brillants per reduir, 

reutilitzar i reciclar!

ISBN català:
978-84-9979-665-9

ISBN castellà:
978-84-9979-666-6

VIU EN VERD!

Uneix-te a l’equip verd i aprèn a reduir, reutilitzar 
i reciclar!

Aprèn amb La Sara, en Max, la Clara i en David què 
vol dir viure en verd i posa en pràctica totes les 
idees! La colla ha celebrat una festa d’aniversari i 
s’ho ha passat d’allò més bé. Però al final de la festa 
s’adonen que hi ha un munt de restes, com ara paper 
d’embolicar, globus rebentats o joguines de plàstic. 
On anirà a parar tota aquesta deixalla?
La colla descobrirà que hi ha maneres d’actuar per 
ajudar a salvar el planeta, i que entre tots són ben 
fàcils de fer.

Disponible en 

català i castellà

48 pàgines

21,5 x 27 cm

Enquadernació: 

Tapa dura 

PVP: 14,50 €

Text de Liz Gogerly
Il·lustracions de Sr. Sánchez
Traducció de Ricard Biel
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Sense demanar permís, les estacions arriben marcant 
el pas del temps, els colors i els perfils dels 
paisatges.

Els núvols estampen el cel.

Els ocells viatgen puntuals.

Aquest poemari capicua us convida a sortir a passejar, 
amb els sentits ben desperts, per acollir cada instant 
que la natura ens regala generosa al llarg de l’any.

Temps de fred
poemes
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Lola Casas
Gibet Ramon

poemes
Temps de calor

www.editorialmediterrania.com

DIVUIT POEMES DE NADAL  
I UN DE CAP D’ANY

TEMPS DE FRED. TEMPS DE CALOR

Text de Joana Raspall
Il·lustracions d’Ignasi Blanch

Text de Lola Casas
Il·lustracions de Gibet Ramon

Recuperació d’un poemari 
imprescindible per a viure 
i celebrar les festes de 
Nadal amb un tàndem 
de luxe: poemes de la 
reconeguda Joana Raspall 
amb il·lustracions de 
l’artista Ignasi Blanch.

Sense demanar permís, les 
estacions arriben marcant el pas 
del temps, els colors i els perfils 
dels paisatges.
Els núvols estampen el cel.
Els ocells viatgen puntuals.

Aquest poemari infantil capicua 
ens convida a sortir a passejar, 
amb els sentits ben desperts, per 
acollir cada instant que la natura 
ens regala generosa al llarg de 
l’any.

48 pàgines

16 x 17,8 cm

Enquadernació: 

Tapa dura

PVP: 15 €

48 pàgines

13 x 19 cm

Enquadernació: 

Tapa dura

PVP: 15 €

ISBN
978-84-9979-242-2

ISBN
978-84-9979-680-2
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10 11

Cel de nit

Tot just ha caigut la nit
i la Lluna,
 tot d’una,
de núvols s’ha fet el llit.
I les estrelles,
 del cel petites donzelles,
guaiten el Sol adormit.

20 21

Arbres

Pomera,
    prunera,
        taronger,
           llimoner,
i en aquell racó
        posem el nesprer.
El bon temps arriba,
tots ells han florit.
L’olor ja s’escampa
        (aroma infinit!).

Conte entremaliat

A la voreta d’un bosc,
a la ribera d’un riu cabalós...,
hi trobem una caseta
on viu contenta amb sa mare
 la petita Caputxeta,
 tan polida i vermelleta.

Molt bon dia, xicoteta!
 Diu el llop amb to burleta.
Petiteta Caputxeta,
tu que portes cistelleta
amb un apetitós berenar,
em voldries convidar?
 Però, ai!, la Caputxeta,
 la que porta cistelleta,
 un xic garrepa, un xic ximpleta,
 deixa anar sense pensar
 (pobra, té força problemes
  en això de rumiar):

22

DIVUIT POEMES DE NATURA  
I UN CONTE ENTREMALIAT

Text de Lola Casas
Il·lustracions de Gemma Capdevila

Un recorregut per la natura al llarg d’un any en què 
els seus habitants ens sorprenen en cada poema. 
La poesia infantil de Lola Casas i les il·lustracions 
de Gemma Capdevila creen un imaginari poètic 
magnífic per a grans i petits.

El llibre infantil compta amb una versió del conte de 
la Caputxeta Vermella i amb el pròleg del naturalista 
i periodista ambiental José Luis Gallego.

48 pàgines

16 x 17,8 cm

Enquadernació: 

Tapa dura

PVP: 15 €

ISBN
978-84-9979-678-9
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Picassode

PETITA HISTÒRIA PETITA HISTÒRIA

Dalíde Joan Miróde

KLEINE GESCHICHTEPETITA HISTÒRIA

Gaudíde

PETITA HISTÒRIA

PETITA HISTÒRIA

Arròs del  
Delta de l’Ebre

de l ’

COB_DOP ARRÒS DELTA DE L'EBRE.indd   1COB_DOP ARRÒS DELTA DE L'EBRE.indd   1 6/8/21   13:576/8/21   13:57

PETITA HISTÒRIA

MNACTECdel

COB_PH MNACTEC.indd   1COB_PH MNACTEC.indd   1 12/1/21   8:2612/1/21   8:26

Festa de la Sal  
de l’Escala

de la

PETITA HISTÒRIA

COB_PH FESTA DE LA SAL.indd   1COB_PH FESTA DE LA SAL.indd   1 6/8/21   12:316/8/21   12:31

COL·LECCIÓ PETITES HISTÒRIES

Textos de diversos autors, 
il·lustracions de Pilarín Bayés

La col·lecció “Petites històries” és la més 
emblemàtica de l’Editorial Mediterrània. 

Creada el 1983, continua creixent any rere any 
i compta amb més de 330 títols il·lustrats  
per la popular Pilarín Bayés.

39 anys d’èxit i més de  
3 milions d’exemplars venuts

Llibres en més de 

10 idiomes diferents!

Català, castellà,  

anglès, francès, italià, 

alemany, neerlandès, 

japonès, rus, 

xinès, àrab i coreà.

16 o 20 pàgines

22,5 x 27 cm

Enquadernació: 

rústica grapada

PVP: 7 €

NOVETAT
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SANT JORDISANT JORDI

VELÁZQUEZ GOYA

Llibres per acolorir i per aprendre, sobre temes d’art, 
cultura i patrimoni. 

Títols disponibles: Dalí, Gaudí, Frida Kahlo, Picasso, 
Goya, Velázquez, Barcelona, Modernisme, Sant Jordi.

16 pàgines

22,5 x 22,5 cm

Enquadernació: 

rústica grapada

PVP: 5 €

COL·LECCIÓ PINTEM!

Il·lustracions de Pilarín Bayés

NOVETAT
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PINTEM FESTES DE GRACIA.indd   1PINTEM FESTES DE GRACIA.indd   1 6/5/21   13:036/5/21   13:03

32 pàgines

22,5 x 22,5 cm

Enquadernació: 

rústica

PVP: 10,95 €

16 pàgines

22,5 x 22,5 cm

Enquadernació: 

rústica grapada

PVP: 5 €

UN ANY FENT FESTA

PINTEM! UN ANY FENT FESTA

Text de Silvia Manzanera
Il·lustracions de Robert Garcia (Gaur Estudio)

La Júlia i l’Arnau viuen a la Vila de Gràcia i són de família festera. I què 
vol dir? Doncs que els agrada molt compartir estones amb el veïnat del 
seu carrer i preparen plegats festes i activitats.

Acompanyeu-los al llarg d’un any i viureu amb ells l’olor de les 
castanyes a la vora del foc, l’emoció al saludar les Carteres Reials, el 
soroll dels petards dels foguerons, el mal de peus de tant ballar i les 
corredisses per acabar el guarniment del seu carrer.

Qui s’apunta a preparar la propera Festa Major?

ISBN
978-84-9979-693-2

ISBN
978-84-9979-696-3
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DIARI DE L’EXPLORADORRESOLEU L’ENIGMA FINAL!

Només us demanem que resolgueu el darrer enigma 
i compliu l’última missió. 

L’ENIGMA 

Esbrineu quin títol us pertoca amb els punts 
que heu aconseguit en la vostra expedició

Felicitats!!! Escanegeu aquest codi, 
imprimiu el diploma del títol que heu guanyat, 
ompliu-lo amb els vostres noms i pengeu-lo en 

un lloc destacat de casa vostra. 
Ja heu pensat en la pròxima expedició?

I LA MISSIÓ 

L’equip format per

.............................................

ha complert les missions i resolt els 

enigmes per valor de ........................ punts

i ha obtingut el títol de 

.............................................

Barcelona, .............................

D i p l o m a

92

Explorem 

Girona!
SUMEU PUNTS 

I ACONSEGUIU 
EL VOSTRE DIPLOMA 

DE SUPER- 
EXPLORADOR!  

DESCOBRIU LA CIUTAT EN FAMÍLIA

18 MISSIONS 
i 12 ENIGMES 
PER RESOLDRE

 

Seguiu les rutes, 
escanegeu els codis
i descobriu els 
secrets de Girona

Doneu-hi una ullada!

ExploremGirona_Coberta.indd   1 6/8/19   11:33

Explorem 

LLEIDA!
Descobriu la ciutat en família

21 missions 
i 18 enigmes 
per resolDre

 

seguiu les rutes, 
escanegeu els codis
i descobriu els 
secrets de lleida

Doneu-hi una ullada!

Sumeu puntS 
i aconSeguiu 

el voStre diploma 
de Super- 

explorador! 

Explorem 

BARCELONA!
SUMA PUNTS 
I ACONSEGUEIX 

EL TEU DIPLOMA 
DE SUPER- 

EXPLORADOR! 

DESCOBRIM LA CIUTAT EN FAMÍLIA

35 MISSIONS 
I ENIGMES 
PER RESOLDRE

 

Segueix les rutes, 
escaneja els codis
i descobreix els 
secrets de Barcelona

Fes-hi un cop d’ull!

UN TOMB PER LA 

BARCELONA MEDIEVAL 

Fitxa
A Quant trigareu a fer l’expedició? Unes 2 hores
A Quants punts podeu aconseguir? 7 punts 
A Punt de partida de l’expedició: plaça de l’Àngel. L4 de metro (estació Jaume I) 
A  Heu de saber que... en alguns moments del dia cal pagar entrada per visitar  

l’església de Santa Maria del Mar, però de 9 a 1 del migdia i a partir  
de les 5 de la tarda l’accès és lliure.

24

Explorem 

Tarragona!
DESCOBRIU LA CIUTAT EN FAMÍLIA

24 MISSIONS 
i 24 ENIGMES 
PER RESOLDRE

 

Seguiu les rutes, 
escanegeu els codis
i descobriu els 
secrets de Tarragona

Doneu-hi una ullada!

SUMEU PUNTS 
I ACONSEGUIU 

EL VOSTRE DIPLOMA 
DE SUPER- 

EXPLORADOR! 

Coberta-explorem Tarragona_Turisme.indd   1 6/8/19   12:51

EXPLOREM!

Textos i il·lustracions de diferents autors

Guies il·lustrades 

amb jocs i 

activitats

15 x 21 cm

Col·lecció: Explorem

Enquadernació: 

tapa dura amb 

espiral

PVP: 14,95 €

Explorem Barcelona!, Explorem Lleida!, Explorem 
Tarragona!, Explorem Girona! i Explorem Menorca! 
són guies per a tota la família.

Missions i enigmes per resoldre. Seguir les rutes, 
escanejar els codis QR i descobrir els secrets de 
cada ciutat.
Sumeu punts per guanyar el diploma de súper 
explorador!

Us recomanem que passegeu i exploreu cada ciutat 
com mai, amb moltes rutes, activitats i jocs per a 
tota la família. A més, descobrireu la història de la 
ciutat, els seus monuments, els principals museus i 
molts altres llocs per gaudir com autèntics 
exploradors.
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Un mar 
d’històries

Text 

Carme Grau
Il·lustracions  

Júlio Aliau

Sorolla

COB_UMH SOROLLA.indd   1 25/11/15   12:24

Un mar 
de historias

Texto 

Ignacio Vidal-Folch
Ilustraciones  

Borja Montoro

Lope  
de Vega

CUB_UMH LOPE DE VEGA CAST.indd   1 05/11/15   07:15

Un mar 
d’històries

Text 

Care Santos
Il·lustracions  

Roberta Bridda

Marià 
Fortuny

www.editorialmediterrania.com

Un mar d’històries
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9 788499 795720

CUB_UMH_MARIANO FORTUNY_CAT_TD.indd   1 14/11/17   9:01

Un mar 
de historias

Texto 

Jordi Gracia
Ilustraciones  

Albert Asensio Navarro

Cervantes

CUB_UMH CERVANTES CAST.indd   1 25/03/15   06:01

Un mar 
d’històries

Text 

Jordi Nopca
Il·lustracions  

Albert Arrayás

Dalí

COB_UMH DALI_CAT.indd   1 20/05/16   12:21

Els jueus  
sefardites

Un mar 
d’històries

Text 

Esther Bendahan 
Il·lustracions  

Zuzanna Celejwww.editorialmediterrania.com

Un mar d’històries
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COB_UMH JUDIOS SEFARD_TD_CAT.indd   1 30/5/18   9:47

Llibres en català, 

castellà i anglès

16 pàgines

22,5 x 27 cm

Enquadernació:

tapa dura o rústica

PVP: 7 € o 9,95 €

Textos de: 

Care Santos, 

Jordi Nopca, 

Anna Manso, 

Lolita Bosch, 

Yannick Garcia, 

Sònia Moll, Jordi 

Gracia, Begoña 

García Carteron, 

Jorge Wagensberg

Il·lustracions de:

Albert Arrayás, 

Albert Asensio, 

Roberta Bridda, 

Zuzanna Celej, 

Miguel Cerro, 

Jordi Vila-Delclòs, 

Munn, Àfrica Fanlo, 

Sonja Wimmer

Els grans noms de la cultura 
catalana i universal, a l’abast dels 
més petits: pintors, arquitectes, 
escriptors, monuments...

Un mar d’històries és una col·lecció 
divulgativa sobre grans noms de  
la cultura i l’art. 

Combina uns textos àgils i ben 
escrits, d’autors de renom,  
amb el protagonisme absolut  
de la il·lustració.

COL·LECCIÓ UN MAR D’HISTÒRIES

Diversos autors i il·lustradors
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Un mar 
de historias

Texto 

Begoña García Carteron
Ilustraciones  

Jordi Vila Delclòs

El Greco

CUB_UMH EL GRECO CAST.indd   1 05/02/16   14:03

Un mar 
de historias

Texto 

Lolita Bosch 
Ilustraciones  

Aitana Carrasco

Diego  
Riverawww.editorialmediterrania.com

Un mar de historias 17

9 7 8 8 4 9 9 7 9 4 4 3 3

CUB_UMH DIEGO RIVERA_CAST.indd   4-1 17/5/19   12:13

Un mar 
de historias

Texto 

Sònia Moll
Ilustraciones  

Renata Srpcanska

Fernando  
Botero

CUB_UMH BOTERO CAST.indd   1 20/05/16   12:36

Un mar 
de hist0rias

Texto 

Ángeles García
Ilustraciones  

Miguel Cerro

Renoir
www.editorialmediterrania.com

Un mar de historias
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Cub_UMH_RENOIR_CAST_TD.indd   1 12/8/16   7:49

Un mar 
d’històries

Text 

Anna Manso 
Il·lustracions  

Sonja Wimmer

Gaudí
www.editorialmediterrania.com

Un mar d’històries
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CUB_UMH GAUDI_TD_CAT.indd   1 20/3/18   9:26

Per fi havia tornat, i a Barcelona m’espera-
ven unes quantes sorpreses. La primera estava 
en plena construcció. Així que la vaig veure 
vaig saber que era obra de l’Antoni. 

—Són onades! Les onades que vaig dema-
nar-li que construís! —vaig xisclar excitat  
en contemplar les obres d’aquella casa del 
Passeig de Gràcia. En mirar-la hi vaig veure 
el mar i la mirada màgica de l’Antoni. Una 
dama molt elegant es va aturar davant la 
casa amb posat de disgust. 

—El senyor Gaudí s’hi ha lluït, aquest edifici 
horrible, en lloc de la casa dels Milà, sembla 
una pedrera! 

Pel que sembla no a tothom li agradava la 
genialitat de l’Antoni. Vaig seguir Passeig de 

—Valent! —va cridar emocionat. I va obrir 
el palmell de la mà perquè hi pugés, i em va 
dur fins a les escales de l’entrada. Llavors em 
vaig veure. Aquell drac que feia de font sí que 
era jo. Tenia el llom cosit de rajoles de trenca-
dís, com les meves escates, i feia el meu posat 
de pinxo. Era pastat! I jo que em pensava que 
potser m’havia oblidat... Li vaig donar les grà-
cies amb un fil de veu.

No ens vam separar mai més. Vaig que-
dar-me a viure amb ell a la casa del Park 
Güell, tot i ser els únics habitants d’aquell 
parc construït per encàrrec d’Eusebi Güell 
l’any 1900, que no havia seduït els barcelo-
nins, que el trobaven massa lluny del centre 
de Barcelona per venir a instal·lar-s’hi. I vaig 

Gràcia avall i una altra vegada em vaig aturar 
meravellat. La casa Batlló s’alçava resplen-
dent i màgica. De ben segur aquella era una 
altra obra de l’Antoni. El sol hi donava de ple 
i feia brillar aquell esclat de colors d’aigua de 
riu, de mar, de misteri. I a dalt de tot, a la co-
berta, les escates del drac i la llança de Sant 
Jordi. Al moment vaig saber que ho havia fet 
per a mi. Vaig sentir que un noi explicava que 
el senyor Gaudí s’havia traslladat a viure a un 
lloc anomenat Park Güell, dalt de la Vila de 
Gràcia. Parlaven del meu bosc! I després de fer-
me portar d’amagat dins d’un cistell d’una 
verdulaire, l’Antoni i jo ens vam retrobar. 
S’havia fet vell i caminava amb posat sor-
rut, però en veure’m va somriure. 

poder veure com aprenia a construir un bosc, 
tal com m’havia promès. Va ser l’any 1908 
a la cripta de la Colònia Güell, a Santa Coloma 
de Cervelló. Ningú entenia perquè aquelles 
columnes estaven inclinades, però jo sí que 
ho sabia: eren arbres! I finalment l’any 1914 
va dedicar-se només a la Sagrada Família, la 
seva gran passió. Després de tants anys es-
tudiant les formes de la natura, investigant 
a través de tota mena de construccions, 
l’Antoni va aplicar les seves troballes i la 
seva visió artística en la que seria l’obra de 
la seva vida. El temple pujava a poc a poc, i 
allà també va decidir plantar-hi un bosc de 
columnes. Un bosc ple de llum que ell no va 
poder veure acabat. 

Aquest títol de la col·lecció «Un mar d’històries», amb text d’Anna Manso 
i il·lustracions de Sonja Wimmer, és un preciós conte sobre la història de 
l’arquitecte Antoni Gaudí, creador d’edificis màgics com la Sagrada Família, la 
Pedrera o la Casa Batlló. Els més petits podran aprendre la seva història a través 
del personatge d’un llangardaix que acompanya Gaudí durant tota la seva vida 
i li serveix d’inspiració per al drac del Park Güell.

MÉS 
VENUT

Gaudí, per Anna Manso
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Vine al museu a explorar les obres d’art més increïbles, 
descobrir grans artistes i conèixer la gent que hi 
treballa! 
Segueix les més de 50 solapes amb fets i curiositats de 
la història de l’art, des de les pintures rupestres fins a 
les obres mestres dels nostres dies. 
Un llibre fantàstic per inspirar l’amor a l’art a les noves 
generacions... i als adults que les acompanyen!
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