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Amb aquesta història 
aprendràs a millorar les 
teves actituds, a superar 
entrebancs i a reforçar valors 
de convivència. Cada llibre 
t’acompanyarà com si fos  
el teu entrenador personal, 
i et proporcionarà pautes 
perquè creixis i convisquis  
en harmonia.

ELISENDA ROCA

Soc periodista, escriptora  
i directora de teatre. Quan era 
petita m’agradava fer col·leccions 
de cromos. Com ara, n’hi havia 
de tota de mena: de futbol, de 
dibuixos animats, de banderes del 
món, sobre el perquè de les coses... 
També, com ara, en sortien molts 
que ja teníem. I la frase que més 
repetíem a l’hora del pati o amb 
els amics i amigues era: «Me’l 
canvies?» Era molt divertit!

CRISTINA LOSANTOS

Soc dibuixant i m’agradaria  
ser cantant d’òpera.
Encara guardo un àlbum de 
cromos que vaig fer de petita.  
El meu avi me’n regalava un sobre 
cada divendres. L’obria a poc a poc 
i mirava emocionada quin cromo 
hi havia a dins. Si no el tenia, 
l’enganxava amb cola a l’àlbum.  
Si ja el tenia, si era «repe», em 
servia per canviar-lo amb els  
meus amics, i això encara era  
més divertit!
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ENDAVANT!

SI EL QUE VOLS 
ÉS MILLORAR,
TOT ES POT 
SOLUCIONAR.

EL QUE 
LLEGIRÀS AQUÍ
T’INDICARÀ 
EL BON CAMÍ.

Un conte  
per aprendre  

a estalviar

ELISENDA ROCA
CRISTINA LOSANTOS
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Així comença aquesta història.
Vet aquí l’Ernest, en Joaquim i la Victòria.
Els tres són germans i els agrada molt llegir.
No pot faltar mai un conte abans de dormir!



A les prestatgeries no només hi ha nines,
jocs de construcció i altres joguines.
Cadascun té els seus llibres preferits,
que llegeixen al sofà i també al llit.
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Sempre que els trobes, tot són rialles!
Tant a l’escola com escoltant els pares
aprenen coses noves i interessants.
I així es van fent més llestos i més grans.



Però els pares noten que, un bon dia,
en Joaquim, de cop i volta, canvia.
Quan passa davant d’un quiosc o una botiga,
demana i demana coses sense mida.



–Em compres uns cromos per a la 
col·lecció?

–Vull aquell gosset de la tele que em fa 
il·lusió!

–Tothom té aquesta joguineta, jo també 
en vull!

–Compra’m els adhesius! Només un full!
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Com que són coses petites
i ell veu que costen ben poc,
comença, com si fos un joc,
a insistir per aconseguir-les.
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