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Imprescindibles. Biblioteca
de clàssics catalans, 1
1.400 pàg. 15 x 21 cm
Tapa dura, cosida, amb
guardes i amb capçades
i punt de llibre de tela
37,95 € / 36,49 €
Distribució: 25 novembre
978-84-7226-893-7 

Tirant lo Blanc
Joanot Martorell. Edició: Josep Pujol  

El Tirant lo Blanc és una de les novel·les cabdals de la literatura
europea del segle XV i un dels pilars de la narrativa moderna, i és
un títol imprescindible en qualsevol biblioteca.
La present edició, que revisa a fons la versió de Martí de Riquer, 
canònica fins ara, està destinada a esdevenir l’edició de referència 
dels nostres dies.  El text, en català original, s’obre amb una breu 
introducció de Josep Pujol, filòleg i medievalista de la UAB, i in-
corpora les notes mínimes imprescindibles per al lector modern.

Imprescindibles. Biblioteca
de clàssics catalans, 2
250 pàg. 15 x 21 cm
Tapa dura, cosida, amb
guardes i amb capçades
i punt de llibre de tela
22,95 € / 22,07 €
Distribució: 24 novembre
978-84-7226-894-4

La punyalada
Marian Vayreda. Edició: Margarida Casacuberta  

La punyalada és una obra cabdal de les lletres catalanes, una 
novel·la plenament moderna que narra la lluita entre dos ho-
mes per l’amor d’una dona en el marc del bandolerisme més 
sagnant que es va viure a l’alta Garrotxa a mitjan segle XIX. En 
un context en què la pietat i la compassió han desaparegut, as-
sistim al conflicte més primari entre dos homes, a la victòria 
dels instints i la violència.
Édició definitiva a cura de l’especialista Margarida Casacuberta.

Natació
Raquel Estrada Roig

En aquest nou poemari, Estrada fa servir aquell ofec a la piscina, en la seva pri-
mera infància, i hi torna, per veure com se’n surt i per originar un punt de partida 
diferent pels poemes que segueixen, vinculats d’alguna manera al medi aquàtic.

La Gent del Llamp, 86
64 pàg. (aprox.) 13,8 x 21,3 cm.
Rústica amb solapes
11,70 € / 11,25 € (aprox.)
Distribució: 10 novembre
978-84-1356-091-5  

Entre dues clarors
Joan Mahiques Climent

El títol del poemari és una citació del Coral romput de Vicent Andrés Estellés, cosa 
que ens situa en la influència d’una poesia basada en l’experiència quotidiana i, al 
mateix temps, en la reflexió sobre els grans temes existencials.

Bromera Poesia, 149
96 pàg. 15 x 23,2 cm. Rústica
15,95 € / 15,33 €
Distribució: 3 novembre
978-84-1358-209-2  

Elles: constel·lació poètica
Selecció a càrrec d’Anna Ballester

Aquesta antologia ofereix una panoràmica molt completa i representativa de la 
poesia valenciana actual escrita per dones. La selecció és d’Anna Ballester, qui ha 
elaborat també un mapa per a ubicar geogràficament les diferents poetes.

Joies de paper, 5
72 pàg. 13 x 19,5 cm. Rústica
11,95 € / 11,50 €
Distribució: 24 novembre
978-84-17588-52-6  

Nova col·lecció de clàssics. Des de l’Edat Mitjana fins al segle XX. Adreçada a un públic lector, no especialista.

Premi València de Poesia 2021

NOVA

COL·LECCIÓ
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21,90 € / 21,06 €
Distribució:
17 novembre

400 pàg. (aprox.)
21 x 14 cm
Rústica

HISTÒRIA DEL FILL  
Marie-Hélène Lafon. Traducció: Valèria Gaillard

Tot arrenca al poble de Chanterelle el 1908 quan els peus nus d’un infant llisquen sobre 
el parquet d’una casa encara adormida. A continuació Lafon desplega, recorrent tot un 
segle, la història d’una saga familiar, o més aviat, com un secret afecta les vides de tota 
un família. Perquè Lafon defuig la gran Història i els trasbalsos que provoca arreu, i es 
concentra en els episodis rellevants dels seus personatges —entre el poble i París—, 
il·luminant-los amb una llengua minuciosa, bella i concisa. 
Nascut el 1924 André creix a Chanterelle, a casa dels seus tiets, envoltat de cosines. 
La seva mare, Gabrielle, només el visita durant les vacances. El misteri del naixement 
d’André —i el seu pare desconegut— tenyeix la vida familiar al llarg de tres generacions.

INQUIETS
Linn Ullmann. Traducció: Meritxell Salvany

Combinant memòries i ficció literària, aquest llibre ens apropa, mitjançant un retrat frag-
mentari d’experiències i descripcions reveladores i franques, a la relació de l’autora amb 
el seu pare, el llegendari cineasta Ingmar Bergman, i amb la seva mare, Liv Ullmann, una 
actriu i cineasta que sovint es considera la inspiració més important de Bergman.
Basant-se en una sèrie de converses gravades entre l’autora i el seu pare mesos abans 
de morir, Linn Ullmann reflexiona sobre el fet d’envellir mentre estudia subtilment la 
seva pròpia infantesa i l’edat madura a través de l’observació delicada del lent declivi del 
seu pare. 

Rústica amb solapes
16,90 € / 16,25 € (aprox.)
Distribució: 17 novembre

Narratives, 138
176 pàg.
13,8 x 21,3 cm

978-84-123981-1-3

ELS DIES BONS
Aina Fullana Llull

Aquests dies, són dels bons o dels dolents? La pregunta recorre del començament al fi-
nal aquesta obra, ambientada a l’illa de Mallorca en un passat recent, un passat pròxim 
que ens parla d’abismes i de llums, d’addiccions, passions i voluntats desfermades. 
Amb aquesta novel·la, que transita els baixos fons de Mallorca amb un agosarat punt 
quinqui –gens habitual en la narrativa actual–, Aina Fullana Llull debuta en la narrativa 
amb tan sols vint-i-quatre anys i ens ofereix un enlluernador exercici d’estil, que ha 
merescut el Premi València de la Institució Alfons el Magnànim.

978-84-18197-88-8

Rústica
19,95 € / 19,18 €
Distribució: 3 novembre

L’Eclèctica, 322
264 pàg.
15 x 23,5 cm

978-84-1358-211-5

Bellíssimes 

paraules per 

narrar els

silencis

Premi
València

de Narrativa 
2021

Premi
Renaudot

2020
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La manyaga  
Fiódor Dostoievski
Traducció: Miquel Cabal Guarro

Una jove innocent en mans d’un escanyapobres.
Un home arriba a casa i descobreix que la seva dona s’ha suï-
cidat llençant-se per la finestra. A partir d’aquí repassarà la 
seva vida en comú, intentant esbrinar el perquè del suïcidi. Ell 
és un prestador i ella el visitava sovint per empenyorar petites 
joies. Amb només setze anys, orfe, vivia amb dues tietes que se 
n’aprofitaven. Ell li proposa casar-se i, sense cap horitzó millor, 
ella accepta. Dostoievski retrata magistralment com dos espe-
rits tan allunyats no aconsegueixen conviure i com el prestador 
no és capaç d’adonar-se del seu paper en el suïcidi.

2021,

bicentenari del 

naixementde 

Dostoievski

Fosca
290 pàg.
15 x 23 cm
Tapa dura
18,00 € / 17,31 € 
Distribució:
10 novembre
978-84-18696-02-2  

Quaderns de              Distribució: 3 novembre
la Font del Cargol, 18              978-84-1356-083-0
88 pàg. 15 x 23 cm
Rústica amb solapes
13,00 € / 12,50 €

Zweig, la fugida
impossible
Toni Cabré   

L’obra teatral Zweig, la fugida impos-
sible, escrita per Toni Cabré, esceni-
fica el periple personal i literari de 
l’escriptor Stefan Zweig quan, aco-
rralat pel nazisme, ha d’abandonar 
la seva Àustria natal i refugiar-se a 
Londres, Nova York i Brasil.

Els nostres autors, 87              Distribució: 10 novembre
120 pàg.               978-84-1358-190-3
13 x 20,5 cm
Rústica
11,95 € / 11,49 €

Terra baixa
Angel Guimerà 

Terra baixa és una de les obres més 
conegudes d’Àngel Guimerà. Es 
tracta d’un drama amb elements 
romàntics i realistes que represen-
ta un salt en la seva trajectòria. 

El guia  
Peter Heller
Traducció: Anna Turró i Armengol

Kingfisher Lodge, és un refugi de pesca per a milionaris. Limitat 
per una filferrada i un prat amb un cartell que diu “Perill de rebre 
un tret”, compta amb una elitista clientela en un dels entorns més 
salvatges i meravellosos del món.
Per a en Jack, un jove guia de pesca, la feina al refugi pot significar el 
retorn a la normalitat després d’una vida plena de pèrdues de gent 
a la qual estimava. Quan li assignen com a clienta una coneguda 
cantant, la seva única feina és portar el seu equip, orientar-la i diri-
gir-la cap a la millor truita que pugui trobar. Però aleshores un crit 
humà travessa la nit i en Jack aviat s’adona que aquest idíl·lic refugi 
de pesca pot ser la tapadora per a una operació molt més sinistra.

El Far, 47
112 pàg. (aprox.)
12 x 18 cm
rústica amb solapes
12,90 € / 12,40 € (aprox.)
Distribució:
10 novembre
978-84-18197-93-2  

Un clàssics

indiscutible de

la nostra

literatura
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CUINA SANA @myhealthybites
Receptes sense gluten, sense làctics i
sense sucre refinat
Gina Estapé  

Canviar d’hàbits alimentaris no és fàcil, ja que com-
porta sortir de la zona de confort i experimentar amb 
nous aliments als quals no estem acostumats. Però 
un cop descobreixis com de deliciós i sorprenent pot 
ser cuinar amb aliments saludables i com de bé sen-
ten al teu organisme, ja no voldràs tornar enrere!
En aquest llibre, Gina Estapé, dietista-nutricionista, 
ha recopilat 87 receptes fàcils i saboroses amb les 
quals gaudiràs menjant sa. Hi trobaràs esmorzars 
dolços i salats, entrants pica-pica, patés, sopes i 
cremes, amanides, plats principals i postres deli-
cioses, i tot amb aliments reals.

Sensacions, 16
192 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm
Rústica amb solapes
19,90 € / 19,13 € (aprox.)
Distribució: 17 novembre
CAT: 978-84-1356-088-5

CAS: 978-84-18735-02-8   

Essències
Cuina i sensacions a taula 
Mariona Quadrada. Il·lustradora: Adela Blasi

Unes fulles de llimoner arrebossades i servides a la taula al bo 
de l’estiu: com en el cas de la magdalena en la famosa novel·la 
de Proust, amb això Mariona Quadrada en té prou per obrir les 
portes del passat i retrobar moments viscuts al voltant d’un plat 
elaborat a la cuina de casa. Un plat que conté l’essència del pai-
satge, el pòsit del pas dels dies i de les sensacions i els senti-
ments que fan del menjar un plaer compartit.

QuèViures, 6
100 pàg. (aprox.)
20 x 20 cm. Tapa dura
18,00 € / 17,31 €
Distribució: 17 novembre
978-84-124306-1-5 

GUIA ROMERO DELS GRANS VINS
A PETITS PREUS 2022  
Lluís Romero Garrido  

Guia Romero dels grans vins a petits preus 2022 és una obra que 
pretén apropar el vi català als lectors d’una manera amena i ente-
nedora. Per fer-ho, es val d’una selecció de més de 500 vins cata-
lans de gran qualitat amb un preu inferior als 15 €. La voluntat de 
l’autor, Lluís Romero, és trencar amb el mite que el bon vi català 
és car i engrescar tot amant de la bona gastronomia a apostar 
amb convicció pel vi de Catalunya, una terra afortunada, amb una 
llarga tradició vitícola i un munt de tresors vínics amagats.

Fora de col·lecció
300 pàg. (aprox.)
12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
20,00 € / 19,23 € (aprox.)
Distribució: 3 novembre
978-84-1356-086-1   

Autora

del compte 

d’Instagram

@myhealthybites, 

amb més

de 37.000

seguidors

NO FICCIÓ
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Atles dels ocells nidificants de Catalunya
Distribució i abundància 2015-2018 i canvi des de 1980
Toni Llobet i Martí Franch

Aquest atles és la font d’informació més completa sobre la distribució i 
l’abundància dels ocells que crien de Catalunya. Un total de 233 espè-
cies han nidificat en aquest territori en el període 2015–2018, 224 de les 
quals són natives i 9 exòtiques. Algunes, com la merla, es troben pràc-
ticament arreu, però d’altres tenen distribucions molt més petites, com 
el flamenc rosat, que cria en una sola localitat. En total, s’estima que hi 
ha entre 8 i 12 milions de parelles d’ocells nidificants però la major part 
d’espècies en té menys de 2.000. 

Fora de col·lecció
640 pàg. (aprox.)
22 x 31 cm. Tapa dura
60,00 € / 57,70 € (aprox.)
Distribució: 24 novembre
978-84-1356-093-9

100 paraules de l’Empordà i part de l’estranger
Helena Borrell Carreras

Les paraules diuen molt de nosaltres. A l’Empordà, acollonar no és el mateix 
que acollonir i un monjo no és només un frare. Són mots que ens identifiquen 
com a parlants d’un lloc concret. L’afany creixent per reconstruir i preservar la 
parla local que revela qui som i d’on venim fa que es vulguin salvar paraules de 
l’oblit. Aquest recull, però, no és un repositori de lèxic en desús, sinó que ens 
hem servit dels mots més característics de l’Empordà per parlar d’aquest in-
dret i de moltes altres coses. Hi trobareu paraules pròpies de l’Empordà i la ro-
dalia gironina emmarcades en històries i disquisicions sobre llengua i cultura.

De Cent en Cent, 69
176 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
13,70 € / 13,17 € (aprox.)
Distribució: 3 novembre
978-84-1356-085-4

Societat, joves i cultura popular als anys 80
Vist i viscut pels Grallers Marfulls de les Borges Blanques
Ramon Queralt Boldú

A les Borges Blanques, l’any 1988 es formà un grup de grallers, els Marfulls, 
sorgits en un context de reviscolament de la cultura popular.

El Tinter, 165    
272 pàg. (aprox.)
17 x 24 cm. Rústica amb solapes
19,90 € / 19,13 € (aprox.)
Distribució: 24 novembre
978-84-1356-092-2  

Quan els pobles no tenien nom
Els orígens llegendaris de les ciutats i viles catalanes
Miquel Martín i Serra. Il·lustrador: David Granato

El llibre que teniu a les mans ens parla de quan els pobles no 
tenien nom i ens explica com i per què van arribar a tenir-ne. 
Parla de pobles i poblets, barris i veïnats, així com de capitals i 
de grans ciutats del país, ja que totes les col·lectivitats humanes 

cerquen el seu origen i les seves arrels. Sovint, aquest origen es 
perd en temps molt antics i s’enllaça amb llegendes i mites funda-

cionals, amb topònims o fites i personatges històrics. Perquè tenir un origen, 
saber-ne la història i, per tant, poder-la explicar i mantenir viva, ennobleix, 
distingeix de la resta i enforteix el sentiment de pertinença a un poble o ciutat.

La Talaia, 19
300 pàg. (aprox.)
13 x 21 cm
Rústica amb solapes
20,00 € / 19,23 €
Distribució: 17 novembre
978-84-124306-0-8

Espectres a Gorrapte
Albert Puig Pascual. Il·lustradora: Maria Elias   

L’escenari del llibre, la part continental de la Ribera d’Ebre, és un indret on tot 
és foc a l’estiu, gel i boira a l’hivern, suor al front i lluita constant. Unes narra-
cions, com a homenatge a la pagesia, per fer-nos acostar a un territori.

NO FICCIÓ

Narrativa, 28    
56 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm. Rústica
9,90 € / 9,52 € (aprox.)
Distribució: 24 novembre
978-84-16342-54-9  

Les llegendes 

fundacionals de 

95 ciutats i pobles 

catalans 
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Viatge per la Catalunya ignasiana
Les petjades d’Ignasi de Loiola a Montserrat, Manresa i Barcelona
Josep Alert i Puig

Íñigo López de Loiola (1491-1556), el futur fundador de la Companyia de Jesús, va tra-
vessar Catalunyad’oest a est, amb el propòsit d’embarcar des de Barcelona per pelegri-
nar cap a Jerusalem. El llibre proposa seguir el rastre de les petjades d’Ignasi en tres 
escenaris que van resultar decisius en aquest procés personal.

7

NO FICCIÓ

Azimut Turisme, 28
144 pàg. (aprox.)
12 x 22,5 cm
Rústica amb solapes
15,50 € / 14,90 € (aprox.)
Distribució: 17 novembre
978-84-1356-087-8 

SALVEM LES MUNTANYES
Una crida de Reinhold Messner
Reinhold Messner. Traducció: Laura Patricio

El turisme de masses amenaça la naturalesa única i ver-
ge de les muntanyes. Reinhold Messner reclama una inte-
racció sostenible i raonable amb el paisatge cultural alpí, 
i fa una crida a tots i cadascun de nosaltres per protegir 
les muntanyes de manera que puguem gaudir del seu es-
tat natural en el futur. Avui dia, regions muntanyenques 
senceres s’han convertit en parcs temàtics i en pendents 
erms. La grandesa de la natura, tanmateix, es banalitza 
cada cop més. mes. En Björn simplement el mata, segons 
totes les regles d’atenció plena.

Orientació en el medi natural. Manual pràctic
Toni Muné Cobacho

L’objectiu bàsic d’aquest manual és proporcionar les nocions bàsiques sobre l’ori-
entació en el medi natural, que sovint és la gran oblidada. Tractar de posar els 
fonaments sòlids per navegar per la naturalesa amb seguretat i confiança. Per això, 
serà determinant conèixer conceptes teòrics i les tècniques d’orientació, donant 
el major nombre de recursos que ens permetin practicar i, així, millorar la nostra 
capacitat d’orientació.

BARÇA FEMENÍ
La història des dels orígens fins al triplet
Manel Tomàs

Per primera vegada arriba a les llibreries el relat complet i ex-
haustiu de la història del Barça femení, des dels seus compli-
cats inicis a la dècada dels setanta fins a l’apoteosi del triplet 
de la temporada 2020-2021. Cinquanta anys de lluita, incom-
prensions i travessa pel desert d’unes valeroses dones marca-
des per la voluntat de ferro de ser jugadores de futbol malgrat 
el frontal rebuig del masclisme sociològic de l’època.

Annapurna, 9
120 pàg. (aprox.)
15,5 x 23,3 cm
Rústica amb solapes
12,50 € / 12,02 € (aprox.)
Distribució: 10 novembre

CAT: 978-84-1356-090-8

CAS: 978-84-18735-03-5   

Base esport
304 pàg. 24 x 27 cm
Tapa dura
34,90 € / 33,56 €
Distribució: 23 novembre
978-84-19007-00-1 

El Femení,

el mirall del Barça: 

orgull, passió i 

compromís

Manuals de muntanya, 12
112 pàg. (aprox.)
12,4 x 21 cm
Rústica amb solapes
13,90 € / 13,36 € (aprox.)
Distribució: 3 novembre
978-84-1356-089-2 
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Orígens, 35
232 pàg.
15 x 23 cm
Rústica amb solapes
19,00 € / 18,27 €
Distribució: 24 novembre
9788472461796 

Invents
Des de l’utensili de pedra fins a la vacuna covid
Ròmul Brotons

La història de la humanitat en 301 invents.
Des del revolucionari utensili de pedra 
ideat pels nostres ancestres fins a la vacu-
na que ha de posar fi a una pandèmia que 
crèiem impossible.

Jo sí, tu no
Una mirada crítica sobre el feminisme dominant
Alison Phipps. Traducció: Carles Miró

Alison Phipps, professora d’estudis interculturals a la Universi-
tat de Glasgow, analitza les connexions entre el feminisme do-
minant, el racisme i la política repressiva. Partint de la recerca 
sobre el feminisme negre i aprofundint en el concepte de ‘blan-
quitud política’, Phipps evidencia com els moviments feministes 
dominants poden acabar reforçant l’opressió de les dones que 
no són blanques, de classe mitjana i cisgènere.

Capsa de Pandora
208 pàg.
13,5 x 21,5 cm
Rústica amb solapes
21,00 € / 20,19 €
Distribució: 3 novembre
978-84-9766-752-4 

Apostroph Assaig
224 pàg. (aprox.)
15 x 21 cm
Rústica amb solapes
18,00 € / 17,31€
Distribució: novembre
CAT: 978-84-123711-6-1 

CAS: 978-84-123711-7-8

Salvini & Meloni
Els fills del nou segle italià: com la dreta radical 
va assolir el control de la política a Itàlia
Daniel Vicente Guisado i Jaime Bordel Gil
Traducció: Patricia Castro

Radicals o extremistes? La dreta radical italiana.
Matteo Salvini i Giorgia Meloni són els fills d’un nou segle en el 
qual la dreta radical sembla que avança inexorablement cap al 
govern d’Itàlia. Com s’ha arribat a una situació en la qual dos 
partits radicals ocupen tot l’espai de la dreta italiana?

In dubio pro reo
Una anàlisi literària dels premis de novel·la en 
català del 2019
Xavier Serrahima
Epíleg: Pere Antoni Pons

Com funciona la narrativa catalana actual?
En Xavier Serrahima analitza els premis literaris de narrativa 
en català de 2019 i ens explica què hi llegim, i per què. Ho fa 
seguint diferents criteris que ell mateix exposa al principi del 
llibre, característiques que tota novel·la ha —o hauria— de tenir.

Apostroph Assaig
208 pàg. (aprox.)
15 x 21 cm
Rústica amb solapes
18,00 € / 17,31€
Distribució: novembre
978-84-123711-8-5 

Descobrir

invents que ens 

han canviat

la vida
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Coses que no vull saber
El cost de la vida
Real Estate (títol original)

Deborah Levy. Traducció: Marina Espasa

Aquest volum recull els tres llibres de l’autobiografia de Debo-
rah Levy: Coses que no vull saber, El cost de la vida —conside-
rat per The Guardian un dels millors llibres d’aquest segle— i, 

com a novetat, Real Estate, una reflexió estimulant 
i íntima sobre la llar que totes les dones cons-

trueixen. En tots tres llibres Levy es capbus-
sa en episodis de la seva vida per reflexionar 
sobre la feminitat, l’escriptura, les relacions 
familiars i la construcció d’una llar. 

El Fil d’Ariadna, 126
400 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
21,90 € / 21,06 € (aprox.)
Distribució: 10 novembre
978-84-18197-94-9 

Una breu i atzarosa història de la vida
Des del moment zero al planeta que avui habitem 
Joan Anton Català

La vida, un regal improbable.
Per què s’ha originat la vida, tal com la conei-
xem, al planeta Terra? Què ho ha fet possible? 
Hi ha vida —o n’hi haurà— en altres planetes? 
És l’home, i la vida mateixa, el resultat d’un pla 
d’una entitat superior? Hi ha tantes preguntes al 
voltant de l’aparició i el desenvolupament dels éssers vius, tants 
interrogants sobre els camins que han modulat la vida, que calia 
un científic de mirada àmplia com Joan Anton Català per apuntar 
algunes respostes.

Inspira, 88
512 pàg. (aprox.)
13,8 x 21,3 cm
Rústica amb solapes
19,90 € / 19,13 € (aprox.)
Distribució: 10 novembre
978-84-18197-95-6 

Ballar em fa feliç
22 històries de dansa i vida 
Marina Vinardell i Isabel Vinardell

«La dansa és el llenguatge ocult de l’ànima»
Des de la vivència quotidiana amb el món de la dansa, les au-
tores exploren les múltiples i variades experiències que el ball 
provoca en les persones, què fa que sigui un món apassionant i 
captivador. Han buscat respostes entrevistant ballarins —siguin 
professionals o aficionats—, mestres, terapeutes, experts, co-
reògrafs... Cesc Gelabert, Ariadna Peya, Enric Castan o Kayoko 
Nakata són alguns dels col·laboradors del llibre. Què és ballar? 
Per què ho fem? Què ens aporta? Que la dansa enriqueix el nos-
tre món interior i estreny la relació amb els altres, són algunes 
de les respostes que trobarem. 

Inspira, 85
304 pàg. (aprox.)
15,3 x 23,3 cm
Tapa dura folrada
20,90 € / 20,10 € (aprox.)
Distribució: 3 novembre
978-84-18197-54-3 

Una autora

imprescindible

i referent,

publicada per 

primer cop

en català

Divulgació 

científica de 

gran nivell

i amenitat

El gran llibre 

de la dansa,

un àmbit amb 

molt poca 

bibliografia

Tota

l’AUTOBIOGRAFIA

VIVA

en un sol

volum
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El método smart money 
Cómo seleccionar acciones ganadoras
Stephen Clapham

En este libro el autor presenta el proceso de investigación que ha llevado a cabo sobre 
el ciclo de vida de una inversión, partiendo de la búsqueda de la idea original hasta el 
momento de apretar el gatillo para comprar las acciones para, a continuación, cen-
trarse en cómo supervisarlas y cuándo venderlas. Se trata de evaluar la calidad del 
negocio, valorar la empresa de la que se compran acciones.

Estar mejor a partir de los 50 
Claves para conseguir el bienestar físico, mental y emocional
Almudena Reguero Saá

¡A los 50 cambia de chip y cuídate a fondo! 
Todas las claves para conseguir este objetivo, como adoptar ciertos hábitos saludables, 
practicar ejercicio con regularidad, llevar una dieta equilibrada, dormir mejor y cuidar 
nuestra mente. Además, también aporta interesantes pautas para conseguir el bien-
estar emocional, prestar más atención a nuestro interior y aprender a querernos más. 

El poder del embarazo
Prepárate para disfrutar de tu gestación y tener un parto consciente
Imma Campos

Cómo abrirte a una maternidad plena.
El poder del embarazo es un libro que te inspirará para vivir una maternidad ple-
na y consciente y que ofrece una visión del parto diferente, en la que la mujer y el 
bebé son los protagonistas absolutos. A través de sus páginas se viaja por todos los 
meses del embarazo y termina con una mirada global e integradora del puerperio.

El Arte del Ásana
Xabier Satrustegi (Soma)

144 ásanas para despertar tu consciencia.
El Yoga, una disciplina con más de 5.000 años de tradi-
ción, nos proporciona gran cantidad de técnicas para la 
transformación. Pero demasiado a menudo se identifica 
con la transformación física y se deja de lado su gran 
legado: el despertar de la conciencia. El maestro Soma 
repasa 144 ásanas desde distintos puntos de vista.

El arte de la vida japonesa
Secretos de una cultura milenaria
Jo Peters

Conoce de cerca el kintsugi, el ikigai, el origami o el kakeibo.
La cultura japonesa, cuyas raíces beben en el pensamiento budista, es 
conocida por su enfoque sencillo y consciente de la vida. Esta obra, que 
incluye consejos sobre el mindfulness (o atención plena), cómo hallar la 
satisfacción en el día a día y cómo conseguir más con menos, será tu guía 
hacia los secretos de la vida japonesa y te ayudará a vivir una vida rica.

288 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
22,85 € / 21,97 €
Distribució: 23 novembre
9788418464386 

600 pàg.
17 x 24 cm
Tapa dura
39,00 € / 37,50 €
Distribució: 23 novembre
9788497355490  

170 pàg. (aprox.)
15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
17,95 € / 17,26 €
Distribució: 23 novembre
978-84-18114-88-5  

176 pàg.
17 x 19 cm
Rústica amb solapes
19,85 € / 19,09 €
Distribució: 23 novembre
9788497355438  

192 pàg.
15,3 x 23 cm
Rústica amb solapes
17,95 € / 17,26 €
Distribució: 23 novembre
978-84-9735-547-6 
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Lobby en positivo
Necesaria intersección entre los poderes legislativo y ejecutivo
y el mundo empresarial
David Álvaro García 

Lobby. Un término que genera una tríada de reacciones que conforman una trinidad 
perfecta e inquebrantable. Por un lado están aquellos que desconocen por comple-
to a lo que se hace referencia cuando se alude al lobby. Por otro, aquellos que con-
sideran que se trata de una suerte de intercambios de favores de dudosa moralidad.

Las tres habilidades del Top Trading
Construcción de sistemas de comportamiento, reconocimiento de 
patrones y gestión del estado mental del trader
Hank Pruden 

Un resumen de lo mejor del trabajo de Wyckoff, combinado con los aspectos esen-
ciales de la disciplina y la psicología del trader, que constituye una guía particular-
mente útil para el trading. 

Cómo hacer un Gemba Walk
Caminar con un propósito
Michael Bremer

Realizar un Gemba Walk (un paseo “gemba”) por las plantas de producción de una 
empresa para ver, preguntar y mostrar respeto es una forma clave de involucrar a 
las personas en las actividades de mejora del rendimiento. 

Cómo innovar. Modelos y herramientas 
Equipo Institute of Next. Director: Alfons Cornellà

Una recopilación de herramientas (plantillas) para estimular el 
trabajo productivo en innovación en una organización. La inno-
vación no va de “ideas” sino de “propuestas”;  por tanto, dispo-
ner de “plantillas” que faciliten el camino hacia conclusiones 
que deriven en propuestas que se puedan probar (prototipar) 
resulta fundamental.

El arte de encontrar trabajo
Claves para generar tu puesto de trabajo en el mercado oculto
Antonio Atienza López 

Una guía que resume los pasos que hay que dar para encontrar trabajo en el mer-
cado oculto, aquel cuyas vacantes no se publican abiertamente pero a través del 
cual se materializan la mayor parte de las colocaciones.

192 pàg.
15,3 x 23 cm 
Rústica
19,85 € / 19,09 €
Distribució: 23 novembre
9788418464706   

Rústica
26,85 € / 25,82 €
Distribució: 23 novembre
978-84-18464-72-0   

Rústica
19,95 € / 19,18 €
Distribució: 23 novembre
978-84-18464-65-2   

Rústica
24,95 € / 23,99 €
Distribució: 23 novembre
978-84-18464-68-3  

Rústica
18,95 € / 18,22 €
Distribució: 23 novembre
978-84-18464-61-4   
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Atura’t i respira
365 reflexions dels monjos de Montserrat
per a una vida més plena 

Bernabé Dalmau, Lluís Duch, Miquel Estradé, Manel Gasch, Cassià M. Just, Andreu 
Marquès, Hilari Raguer, Josep M. Soler, Evangelista Vilanova... Una frase per a cada dia, 
per agafar aire, per refer-se, per pensar, per meditar...

Amics de l’ànima. Joan Maragall: anècdotes i records
Lluís Quintana Trias (ed.)

Un retrat del poeta Maragall a través dels textos que ens han arribat dels seus co-
etanis; amics, familiars, escriptors, periodistes i artistes que van escriure d’una 
manera espontània i sentida sobre la figura del poeta.

André Gide a Catalunya (1900-1939)
Pep Sanz Datzira

Aquest llibre ressegueix la presència d’aquest autor a Catalunya; s’hi estudia el pa-
per d’alguns agents culturals (autors, crítics, editors, revistes), i es para esment a 
les traduccions publicades entre el modernisme i l’inici de la dictadura franquista.

La cultura que ens salva i altres escrits
Oriol Pi de Cabanyes

El volum combina la nota d’actualitat amb el referent històric. El llibre continua en 
la línia d’altres reculls publicats i posa de manifest l’habilitat prosista de l’autor. 
Toca temes de literatura, història, política, economia...

La mirada retornada. Estudis de literatura catalana
contemporània en homenatge a Vicent Simbor
Ferran Carbó, Ramon X. Rosselló i Josep Massot i Muntaner  (eds.)

La varietat dels estudis reunits en aquest volum posa de manifest la diversitat 
dels usos i les funcions de les connexions i les relacions literàries en la literatura 
catalana del segle XX. Monografia dedicada a Vicent Simbor, professor de la Uni-
versitat de València.

Vària, 385
400 pàg. 13 x 15 cm. 
Rústica amb solapes
19,00 € / 18,27 €
Distribució: 24 novembre
978-84-9191-194-4 

Biblioteca Serra d’Or, 521
112 pàg. 13 x 19 cm.
Rústica amb solapes
15,00 € / 14,42 €
Distribució: 30 novembre
978-84-9191-197-5  

Textos i Estudis, 248
264 pàg. 17 x 22 cm.
Rústica amb solapes
26,00 € / 25,00€
Distribució: 24 novembre
978-84-9191-195-1  

Biblioteca Serra d’Or, 520
288 pàg. 13 x 19 cm.
Rústica amb solapes
18,00 € / 17,31 €
Distribució: 30 novembre
978-84-9191-196-8  

Textos i Estudis de
Cultura Catalana, 247
348 pàg. 16 x 22 cm. 
Rústica amb solapes
30,00 € / 28,85 €
Distribució: 3 novembre
978-84-9191-189-0  

365 frases de 38 monjos de 
Montserrat de tots els temps
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El ramat d’ovelles 
Pilarín Bayés, Adelina Palacín i Assumpta Verdaguer
Amb la col·laboració d’Imma Puigcorbé

A en Pau i la Laia els agrada anar a casa dels avis i jugar amb els xais. Un amb taques 
negres, en Pigadet, és el preferit de la Laia. Quan arriba el bon temps, els pastors 
s’enduen el ramat a la muntanya i s’hi 
queden tot l’estiu. La Laia té moltes ga-
nes de tornar a veure el xai pigat i acom-
panya l’avi a visitar el ramat. Però en Pi-
gadet no és amb els altres.

No m’agrada el Nadal 
Suzanne Lang. Il·lustrador: Max Lang

A la selva, tothom es prepara per celebrar les festes de Nadal. Llums, decoracions i bons 
àpats! A tothom li agrada el Nadal. És una època màgica de l’any, i tots els animals ja 
frisen per gaudir de l’esperit nadalenc. Tothom excepte Jim Panzé. Ell només veu que 
a la selva els dies són grisos, plou, tot 
està mullat i els plàtans són encara verds. 
Sembla que ningú no el convencerà per 
celebrar el Nadal. Però el millor amic d’en 
Jim, en Norman, l’ajuda a trobar molts 
motius per canviar d’opinió.

Els forats de cuc 
Nono Granero. Traducció: Carlos Mayor

Diuen que els forats de cuc són portes mà-
giques que condueixen a indrets sor-

prenents. El TALP TADEU i el TALPET 
TANCRED estan a punt de desco-
brir-ho. I, també, que al costat del 
teu millor amic pots tirar sempre en-

davant i viure aventures al·lucinants!

Cyrano de Bergerac
Edmond Rostand. Il·lustrador: Paco Santana 

En Cyrano, poeta i mosqueter del rei, no s’atreveix a con-
fessar l’amor que sent per la Rosaura. Està convençut que 
el rebutjarà perquè té el nas molt gros i desproporcionat. 
No obstant això, en Cyrano decideix ajudar en Cristià, un 
jove soldat molt bell però a qui li costa parlar, a conquerir 
el cor de la Rosaura i li dicta paraules d’amor encisadores 
que captiven l’ànima de la seva estimada.

Contes
48 pàg. 21 x 21 cm
Rústica amb solapes
9,50 € / 9,13 €
Distribució: 3 novembre
978-84-9766-749-4

Simbolet
36 pàg. 25,4 x 25,4 cm.
Tapa dura
16,00 € / 15,38 €
Distribució: 17 novembre
 978-84-18696-01-5

Mini Joies per a primers lectors (+6)
108 pàg. 14 x 19 cm. Tapa dura acabat tela
17,50 € / 16,83 €. Distribució: 2 novembre
CAT:         CAS:
978-84-120808-7-2        978-84-120807-8-0

Nova edició 

ampliada amb 

curiositats i 

coneixements

La Formiga Teatrera, 2
160 pàg.
13 x 20,5 cm.
Rústica
9,95 € / 9,56 €.
Distribució: 24 novembre
978-84-18592-44-7

Un còmic

per viatjar

esbojarradament

a indrets

sorprenents
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Hamlet
William Shakespeare. Adaptació i il·lustrador: Jaume Policarpo 

Transcorren temps incerts en el regne de Dinamarca. El rei ha 
mort sobtadament i l’amenaça d’una invasió des de Noruega és 
imminent. Hamlet, el príncep hereu, ha perdut l’alegria de viure i 
ha abandonat les seues obligacions. Què li ocorre? És la tristesa 
per la mort del seu pare? Li inquieten els rumors d’assassinat per 
part del seu oncle Claudi, el nou rei? O potser ha embogit d’amor 
per la jove Ofèlia?

El Rincón de Penélope
Pasqual Alapont. Il·lustradora: Cristina Picazo. Traducció: Josep Alapont Martí 

Zinc Peris y sus padres se trasladan a otra ciudad para empezar 
una nueva vida y montar un restaurante. Las cosas no van bien en 
su familia y el único consuelo de Zinc es que quizá en un lugar dife-
rente mejore su suerte con las chicas.

14

Las aventuras de Roc, el troglodita
Eva Millet. Il·lustradora: Bea Marín

El relato cuenta la historia de Roc, un niño troglodita que vive en 
una cueva, en Uchistar, la Capadocia, con su madre y su insepara-
ble mascota, Paloma. Su padre marchó hace años a recorrer mun-
do y vive en la lejana isla Roca. Un día, ante la invasión de los bár-
baros, todo el pueblo tiene que refugiarse en la ciudad subterránea 
formada por galerías y espacios acondicionados para resistir un 
tiempo.

Los populares del Magik
Salvador Gutiérrez Solís. Il·lustradora: Pam López  

Un grupo de jóvenes amigos, cuyas aficiones “coleccionistas” los 
llevan a ser calificados (o autocalificados) como “frikis”, frecuenta 
todos los fines de semana el Magik, un establecimiento dedicado al 
cómic, los juegos de rol, el cine y las series de fantasía y ciencia-
ficción. El grupo está liderado por Isabel Escalante, le acompañan 
sus amigos Carlos y Paloma, a los que en el comienzo de la novela 
se suma Sergio. Se llaman a sí mismos “los populares del Magik”.

La tribu enmig de la muntanya
Irene Zurrón Servera. Il·lustrador: Bartomeu Seguí  

Acabats d’instal·lar en una nova casa a la muntanya, n’Agnès i en 
Pau troben el rastre d’un porc. Encuriosits, els germans el seguei-
xen fins que descobreixen un casalot… ple d’animals! A Sa Calàn-
dria, hi viu també una colla de famílies d’allò més agradables. Però 
aviat descobriran que una empresa immobiliària amenaça aquell 
racó ple de pau i no dubtaran a fer tot el possible per salvar sa Ca-
làndria, una aventura que canviarà les seues vides.

Algar joven, 102
208 pàg. 
13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 € / 9,56 €
Distribució: 10 novembre
978-84-9142-517-5 

Calcetín, 179
184 pàg. 
13 x 20,5 cm
Rústica
9,00 € / 8,65 €
Distribució: 10 novembre
978-84-9142-514-4 

Calcetín, 181
256 pàg. 
13 x 20,5 cm
Rústica
9,00 € / 8,65 €
Distribució: 10 novembre
978-84-9142-529-8 

La bicicleta negra, 46
112 pàg. 
13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 € / 9,57 €
Distribució: 3 novembre
978-84-17588-53-3 

Micalet Teatre, 59
184 pàg. 
13 x 20,5 cm
Rústica
9,95 € / 9,57 €
Distribució: 17 novembre
978-84-1358-210-8

INFANTIL

Premi Carmesina de la Safor
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Regla número u
Idoia Iribertegu

La Telma i la Chloé, les autores d’aquest diari, tenen 11 anys. 
La Telma, una noia espontània i sincera, li encanta el dibuix 
manga i els còmics de superheroïnes. Un dia qualsevol, a 
l’institut, la Telma descobreix que li ha baixat la regla. Al 
principi se sent trista, desconcertada i adolorida, però els 
amics i la família estan al seu costat per a donar-li suport 
en la seua aventura de bregar amb la “monstruació”.

Pescadors de plàstics i altres oficis del futur
Sofia Erica Rossi i Carlo Canepa. Il·lustrador: Luca Poli  

Un llibre de gran format, il·lustrat amb imatges a tot color 
i dades científiques. Des de les característiques de cada 
ofici fins a les habilitats que cal tenir, el llibre explora les 
oportunitats laborals que arribaran per a trobar solucions 
als problemes ambientals actuals.

La pregunta
Arturo Padilla 

En Pol és una estrella adolescent d’Instagram. Viu feliç i des-
preocupat, només pendent dels likes dels milers de seguidors 
que té. Però quan se li mor l’avi, es comença a fer una pregun-
ta: on deu ser, ara, l’avi? Mira al voltant buscant respostes, i 
s’adona que cada religió ofereix les seves.

L’Isard, 28
144 pàg. 
13 x 20,5 cm. Rústica
9,95 € / 9,56 €
Distribució: 17 novembre
978-84-18592-45-4 

Missió Jade
Fabián Plaza. Il·lustrador: Martín Rodríguez 

Al voltant de la primera dinastia imperial de Xina i la tomba 
del seu emperador, Qin Shi Huang, creix un important misteri. 
Només un viatge en el temps podria ajudar a trobar les respos-
tes que arqueòlegs i investigadors necessiten per explicar què 
està passant.

CAS:
978-84-9142-528-1

La biblioteca dels ratolins, 102
72 pàg. 22,8 x 28,5 cm. Tapa dura
17,95 € / 17,26 €. Distribució: 10 novembre
CAT:
978-84-18592-39-3

CAS:
978-84-9142-538-0

Agència Kronos, 3
144 pàg. 15 x 22,2 cm. Tapa dura
11,95 € / 11,49 €. Distribució: 17 novembre
CAT:
978-84-18592-47-8

CAS:
978-84-9142-533-5

La Zebra, 2
128 pàg. 13 x 20,5 cm. Tapa dura
11,95 € / 11,49 €. Distribució: 10 novembre
CAT:
978-84-18592-43-0

El dia dels influencers vivents
Loopy Teller Studio

És dilluns i els alumnes de l’institut Romero dels Desempa-
rats acudeixen d’hora a classe. La Natzerat i el seu germà 
Quim es troben amb el seu amic Jaume a la porta principal. 
Al seu voltant, estudiants i professors parlen sobre la nova 
wifi que està operativa en l’institut, la contrasenya de la 
qual s’ha de donar a conèixer aviat. Però alguna cosa crida 
l’atenció de la Natzaret.

CAS:
978-84-9142-535-9

La Zebra, 3
120 pàg. 15 x 22,5 cm. Tapa dura
11,95 € / 11,49 €. Distribució: 12 novembre
CAT:
978-84-18592-42-3

Un llibre que aborda la menstruació sense
vergonya ni tabús i també els canvis que
experimenten els nois a la pubertat

Xarxes socials i zombis units en una
divertidíssima novel·la il·lustrada

Els dos primers títols de la col·lecció són
Missió Pandèmia i Missió Carib

Premi Ciutat de Badalona 2021 
de novel·la juvenil

https://algareditorial-6828782.hs-sites.com/agencia-kronos-animallibres
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El meu primer llibre de les Decennals de Valls
Història i actualitat de les Festes de la Mare de Déu de la Candela per a infants
Roger Roig

Les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela 
constitueixen un tret significatiu de la vida de la ciutat. Con-
te amb il·lustracions de 10 dibuixants vallencs.

El Carnaval dels animals
Élodie Fondacci. Il·lustradora: Amanda Enright 

Prem i escolta.
Amb escenaris desplegables i magnífiques il·lustracions.
Descobriu en aquest llibre-teatre sis extractes del cèlebre Carna-
val dels animals, de Saint-Saëns, acompanyats pels textos originals 
d’Élodie Fondacci i les magnífiques il·lustracions d’Amanda Enright.
Un llibre encisador que us plaurà de regalar(-vos) i de compartir!

16
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Fora de col·lecció
24 pàg. 24 x 22 cm
Rústica
5,90 € / 5,67 € (aprox.)
Distribució: 17 novembre
978-84-1356-094-6

EL COSTUMARI DEL PATUFET
El cicle festiu anual català per a infants
Roger Roig i Hugo Prades

Un recorregut festiu excepcional!
El Patufet, protagonista d’un dels contes populars 
catalans més coneguts arreu, revisita el costuma-
ri de tradicions i festes del nostre país. Amb una 
mirada tendra i alhora divertida, repassa els prin-
cipals costums catalans associats a un moment 
concret del calendari: començant pel Carnaval i 
seguint per la mona de Pasqua, la calçotada, la 
llegenda de Sant Jordi i el drac, la revetlla de 
Sant Joan, els castells, els gegants i el bestiari, 
la castanyada, l’època dels bolets i fins a arribar, 
en època nadalenca, al tió i als Reis d’Orient.

Fora de col·lecció
144 pàg. 24 x 22 cm
Tapa dura
18,00 € / 17,30 € (aprox.)
Distribució: 17 novembre
978-84-1356-095-3 

Llibres sonors, 8 
14 pàg.
24 x 35 cm 
Tapa dura 
24,95 € / 23,99 €

Distribució: 23 novembre 
978-84-18434-52-5

La màgia balla al Centre de Lectura
Monika Escuer Ros 

La Paola ja ha aconseguit les sabatilles que desitjava i està convençu-
da que són màgiques, però les seves amigues no li fan cas. Però pas-
sarà una cosa increïble i les seves companyes i professores de dansa 
la seguiran pel Centre de Lectura fins a endevinar què està passant. 

Contes màgics
de Reus, 3
24 pàg. 17 x 24 cm
Rústica
9,90 € / 9,52 € (aprox.)
Distribució: 24 novembre
978-84-16342-53-2 



XARXADELLIBRES  #99 / NOVETATS NOVEMBRE 2021 17

REEDICIONS

SOM DONES,
SOM LINGÜISTES,
SOM MOLTES I DIEM PROU
20,00 € - 978-84-9766-742-5

100 HISTÒRIES DE
L’AVENTURA ESPACIAL
16,70 €
978-84-9034-914-4

LA RATETA QUE
ESCOMBRAVA L’ESCALETA
8,90 €
9788498836837

EL LLIBRE DE L’ESTIU
17,50 €
978-84-18197-76-5

100 QÜESTIONS
SOBRE L’UNIVERS
14,70 €
978-84-9034-690-7

LES SET CABRETES
I EL LLOP
8,90 €
9788498837360

PARAULES D’ARCADI
16,90 €
978-84-18197-45-1

SI AVUI VENS
AL BOSC...
14,96 €
978-84-1356-005-2

RINXOLS D’OR
8,90 €
9788498837131

125 OCELLS
DE CATALUNYA
5,00 €
978-84-9034-674-7

PARAULES, FLORS
I PÓLVORA
9,95 €
978-84-17599-73-7

PUZZLE MINIMONI
24,90 €
9788491424536
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TRIA 6 ANYS

LA VIDA SECRETA
DE LES FORMIGUES

12,95 €
978-84-18288-18-0

ELS GARCIA
I EL MUR 

15,95 €
CAT: 978-84-18592-27-0

LES FORMES DE
LA NATURA

12,90 €
978-84-1356-043-4

EL GRAN VIATGE
AL POL NORD

12,95
978-84-18288-24-1

LA VIDA SECRETA
DELS ARBRES

13,95 €
978-84-1356-042-7

GRÀCIES.
HISTÒRIA D’UN VEÏNAT

15,95 €
CAT: 978-84-18592-04-1

A VEGADES LA MARE TÉ
EL CAP PLE DE TRONS

15,95 €
CAT: 978-84-17599-85-0

ABECEDARI
DE CEL I TERRA

9,50 €
978-84-9766-731-9

CAS: 978-84-9142-462-8 CAS: 978-84-9142-513-7

CAS: 978-84-9142-426-0
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TRIA 6 ANYS

ELS BARRUFETS I
EL POBLE DE LES NOIES 4.

TORNAR A COMENÇAR 
15,00 €

978-84-18434-44-0

RASTELLERA DE COLORS
17,50 €

CAT: 9788412080896

UNA HISTÒRIA
D’INDIANS

14,00 €
978-84-9191-167-8

EL PETIT PELUT 16
EL BLUES DEL IETI

9,80 €
978-84-17759-93-3

UN DIA MOLT SUCÓS

18,00 €
9788418696008

FER MITJA

15,00 €
9788415315933

TAMI, EL MAQUINISTA
15,95 €

CAT: 978-84-120808-4-1

ELS OCELLS
13,90 €

CAT: 978-84-1356-035-9

CAS: 978-84-120807-6-6 CAS: 978-84-120807-7-3

CAS: 978-84-16918-90-4
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Àgora Solucions Logístiques, SL
T: 902 109 431

Les princeses també
es tiren pets 
El pare de la Laura va agafar el llibre 

secret de les princeses i li va explicar 

a la filla una cosa que ningú no sabia... 

i és que les princeses mengen xocolata, 

s’enfilen pels arbres i... també es tiren 

pets. A més, les princeses no necessiten 

cap príncep blau que les rescati!

BOSSA DE TELA

Característiques:
• Color natural
• 100 % cotó
• Certificat de producció
   respectuosa amb
   el medi ambient
• 42 x 38 cm

10,95 € / 10,52€

CAT:
1118202770009

CAS:
1118202780008   


