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De la cançó al conte, sortegem
exemplars de l'editorial infantil
Nanit
Aconsegueix dos packs dels contes il·lustrats de "Bon dia" d'Els Pets i "Compta
amb mi" de Txarango

El | Nanit

Una cançó pot obrir-te la imaginació, fins al punt de crear una petita història al teu cap mentre sona o
quan ja ha deixat de fer-ho. Amb la premissa que a partir de les lletres de cançons de grups
catalans es poden fer contes il·lustrats neix l'editorial Nanit ( https://www.nanit.cat/) , que s'ha
especialitzat en la publicació de contes infantils que volen acostar hits de la música catalana als
més petits de cada casa.
Pensat per a infants d'entre quatre i vuit anys, aquest projecte vol servir com a eina perquè els
nens i nenes entenguin les cançons dels grups que més sonen a Catalunya i com a mètode
perquè pares i mares puguin compartir la música que els agrada amb els seus fills i filles. A
més, cada conte col·labora amb una ONG en defensa dels drets dels infants.
Les primeres edicions d'aquesta editorial, que s'ha adherit al segell Llibrelocal.cat, han triat dues
cançons que qualsevol amant de la música catalana ha sentit mil vegades. "Bon dia" d'Els Pets i
"Compta amb mi" de Txarango són les dues cançons que a dia d'avui ja tenen un conte propi de la
mà de les il·lustradores Marta Montañá i Valentí Gubianas, respectivament. No són, però, els únics
temes que passaran a les pàgines de paper, ja que l'editorial també té previst publicar noves
edicions amb grups com Els Catarres i Els Amics de les Arts.
Vols rebre contes de l'editorial Nanit?
Si has quedat meravellada amb la filosofia de l'editorial Nanit, has de saber que encetem un
concurs. Sortegem dos packs amb els contes de "Bon dia" d'Els Pets i "Compta amb mi" de
Txarango. Només has d'omplir aquest formulari
http://www.enderrock.cat/noticia/18925/canco/al/conte/sortegem/exemplars/editorial/infantil/nanit
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(http://www.enderrock.cat/noticia/18931/formulari/packs/contes/editorial/nanit) . Sort!
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