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Un recull d'històries que parlen de les emocions que ens remouen per dins i que ens fan 

sentir la vida a flor de pell. 

Els protagonistes de Remogudes són mares, pares, fills, filles, avis, àvies, parelles i amants en constant 

ebullició, que s'adapten a les adversitats d'aquests temps difícils que estem vivint i que, sobretot, es 

permeten sentir. Un llibre que parla de les emocions que ens remouen per dins a través d'unes històries amb 

què tots ens podem sentir identificats, protagonitzades per uns personatges que treuen la força necessària 

per seguir creixent i avançant en una època en què cal, més que mai, fluir en el present.   

Míriam Tirado, experta en criança conscient, ens presenta un recull d'històries que s'entrellacen i 

que ens fan sentir la vida a flor de pell. 
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Míriam Tirado és consultora de criança conscient, escriptora i 

periodista especialitzada en maternitat, paternitat i criança. Va 

estudiar Ciències de la Comunicació i s'ha format com a consultora de 

criança conscient amb el mètode del Conscious Institute dels Estats 

Units. Actualment ofereix xerrades, tallers i consultories per ajudar les 

mares i els pares a connectar amb els seus fills. Des del 2011 té un blog 

sobre educació i criança conscient, i des del seu canal de YouTube i les 

xarxes socials acompanya desenes de milers de seguidors en la criança 

dels seus fills. 

És autora del llibre Enrabiats i també ha escrit la col·lecció de llibres 

infantils "Caleta", i el conte El fil invisible. Aquest és el seu primer llibre 

de ficció per a adults. 

 

 
 

«Tens a les mans un llibre centrat en les remogudes internes d’un munt de persones en un moment personal, social, 

cultural i global de gran intensitat. Tots els personatges i totes les històries han estat inventats mentre jo 

experimentava la meva pròpia remoguda interior. Mentre la vivia, imaginava. Mentre aprenia i creixia, concebia 

històries a flor de pell. Mentre em removia, es removien amb mi els personatges que m’han acompanyat durant 

aquests mateixos mesos dels quals parla el llibre». 

 

 
 

Per concertar una entrevista amb la Míriam Tirado, no dubtis en contactar a 

nosaltres. Que tinguis un bon dia! 

Bibiana Ripol – 93 368 84 66 – 607 71 24 08 –  bibiana@ripol.es 

Gerard Lombarte – 652 40 90 15 –  comunicacion@ripol.es 

 

 

© Laura Bartra 

mailto:bibiana@ripol.es
mailto:bibiana@ripol.es
mailto:comunicacion@ripol.es

