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Sinopsi:
Els 20 itineraris que trobareu en aquesta guia pretenen unir els
mons de la platja i la muntanya de manera natural, original i simple.
Hi ha rutes per indrets de la Costa Brava, de les comarques del
Barcelonès, el Maresme i el Garraf, i de la Costa Daurada i les
Terres de l'Ebre. En totes, podreu sortir de la platja cercant l'ascens
a les serres o cims més prominents del front litoral català i tornar
novament a la costa, alimentant així les sensacions contraposades
de tocar el mar i acaronar el cel. En les rutes, s'hi detalla la distància
recorreguda, el desnivell, la dificultat i la durada aproximada, a més
a més de la descripció de les diferents zones que anireu trepitjant.
Biografia:
Nascut el 1982, ha viscut sempre a la Llagosta. Des de petit
començà a descobrir la muntanya a l'esplai de la seva parròquia
local, el Racó d'Esplai Sant Josep. Va ser el 1998, amb una
ascensió estival a l'Aneto, quan la muntanya el va acabar d'atrapar.
Des d'aleshores, el seu interès creixent l'ha portat a ascendir tres
mils pirinencs a l'estiu i a col·leccionar 100 cims tot coneixent i
descobrint el territori català. És membre del Centre Excursionista
Santa Perpètua (CESP). El 2011 va iniciar, juntament amb el seu
germà, la web d'excursionisme, Xiruca.com, on comparteix bona
part de la seva activitat muntanyenca.
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Sinopsi:
En aquesta guia trobareu un recull de 15 itineraris que us permetran
recórrer un dels destins turístics més importants del món, la Costa
Brava. Algunes de les rutes que podreu resseguir són de Portbou a
Llançà, de Pals a la Bisbal d'Empordà o de Palamós a Sant Feliu de
Guíxols, totes amb el valor afegit de transitar per un paisatge
exquisit i incomparable. En el llibre trobareu, també, informació
sobre la durada, el desnivell i la topografia de cada itinerari, així com
mapes i fotografies a tot color. També hi ha una introducció que
ajuda a fer una primera aproximació al medi que es vol trepitjar.
Guia de butxaca en color i per a tots els públics
Biografia:
Geògraf i guia de muntanya professional, amb una vintena de llibres
publicats, és un dels autors més importants d'Europa sobre guies
d'esports outdoor i viatges alternatius. El 1998 va escriure el seu
primer article en una revista especialitzada, i des d'aleshores la
seva progressió com a autor no ha deixat d'augmentar, així com la
seva experiència en organitzar viatges actius i d'aventura per tot el
món.

© 2010 - Cossetània Edicions - Carrer de la Violeta, 6 - 43800 VALLS - cossetania@cossetania.com - Tel. 977602591 - Fax 977614357

Maravillas de Barcelona
Guía de visita
Autor:
Col·lecció: Altres
Nombre de pàgines: 28
Nombre d'il·lustracions: 26
Enquadernació: Plegable
Data primera edició: Juny del 2017
Mida: 9,5 x 16 cm
Preu: 5.90
ISBN: 978-84-9034-619-8

Sinopsi:
Con esta miniguía os resultará más fácil identificar los 26 lugares
turísticos más destacados de Barcelona, los cuales no tenéis que
dejar de visitar. Encontraréis datos prácticos sobre los espacios en
cuestión, como los horarios de visita, la dirección o la manera de
contactar, y también una contextualización con la información
esencial. El formato plegable y plastificado de la guía os permitirá
llevarla en el bolsillo durante la visita a la ciudad, sin que moleste ni
se desperdicie.
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Sinopsi:
This miniguide will make it easier for you to identify the 26 most
outstanding tourist sites in Barcelona &ndash; the ones you simply
have to visit. You will find practical details about the places, such as
opening times, addresses and forms of contact, as well as some
context, with the information you really need. The plastic-coated
folding format of the guide means you can carry it in your pocket as
you walk around the city without it getting in your way and without it
getting damaged.
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Sinopsi:
Els itineraris d'aquest llibre et permetran recórrer, amb una mirada
britànica i irlandesa, diferents llocs de la ciutat de Barcelona, i
conèixer la relació secular entre la ciutat i les terres d'Anglaterra,
Escòcia, Gal·les i Irlanda. Des de l'alta edat mitjana fins a l'actualitat
podrem resseguir pel paisatge urbà de la capital catalana fets, llocs i
personatges que n'expliquen la història, l'economia i la societat. En
aquests itineraris se'ns faran presents les relacions entre els
monarques anglesos i catalans, l'aliança anglocatalana en la Guerra
de Successió, la influència britànica en la industrialització catalana
del segle XIX, les aportacions de la colònia britànica a la Barcelona
de finals del segle XIX i principis del XX, l'origen britànic i irlandès
de moltes iniciatives esportives populars, la col·laboració de
catalans amb els serveis secrets britànics durant la Segona Guerra
Mundial, fins a arribar al moment actual, en què Barcelona és la
ciutat mediterrània més visitada pel turisme procedent d'aquestes
illes.
Biografia:
Mestre i llicenciat en Geografia. A més de treballar en ensenyament,
s'ha dedicat a la formació del professorat a l'ICE de la Universitat
Autònoma, ha produït materials didàctics per a l'ensenyament de la
Geografia i de la Història i ha participat en l'elaboració de diverses
webs sobre memòria històrica. És coautor del llibre Els
nacionalismes perillosos (1995), del projecte pedagògic Ciutat,
Territori i Paisatge (2008), premiat pel Consell d'Europa, i dels webs
Els mestres de la República a Manresa (2012) i Arxiu fotogràfic de
la Casa Jorba (2016), produïts per l'Associació Memòria i Història
de Manresa.
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Sinopsi:
En aquest recull de 16 passejades per la història de l'Hospitalet de
l'Infant podreu descobrir camins i muntanyes fascinants, infinitat de
vestigis amagats i altres elements del passat del territori que
permeten accedir al seu patrimoni arquitectònic i arqueològic.
Podreu resseguir el camí dels Bandolers, descobrir la cova Nadell o
la bassa d'en Terçà, trepitjar l'illot del Torn i visitar l'aqu?educte i el
viaducte. Cada passejada consta d'un mapa i la descripció del
recorregut i també d'un text que us situarà en el context històric o
geogràfic. Són caminades que no presenten cap dificultat, aptes per
a qualsevol persona i edat.
Biografia:
Josep Fernández-Gaitán Marquès (l'Hospitalet de l'Infant, 1949) i
Josep Jordana Puigpinós (Lleida, 1940), veïns i coneguts de
l'Hospitalet de l'Infant, van fer amistat amb un objectiu comú:
preservar les restes del patrimoni arquitectònic i arqueològic que
estan disperses per aquest terme municipal. Per això aquest llibre,
publicat pel Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant, vol posar a
l'abast del passejant interessat per la història algunes de les restes
patrimonials d'aquest territori. celhi@celhi.cat www.celhi.cat
www.facebook.com/infantpere
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Sinopsi:
Paradisos rurals descriu el recorregut vital de Prudenci Bertrana i
Aurora Bertrana per la comarca del Berguedà (la Pobla de Lillet,
Berga, la Nou de Berguedà i Vilada). Enamorat dels boscos, les
muntanyes i la natura, Prudenci Bertrana es va deixar seduir per les
excel·lències dels paisatges berguedans que li cantava un amic
poeta i va decidir passar-hi els estius amb la família. Fugint de les
aglomeracions i el soroll, es va anar acostant cada cop més a la
tranquil·litat que buscava i va plasmar les seves sensacions amb la
ploma i els pinzells. Aurora Bertrana, la dona inquieta i viatgera que
es va donar a conèixer amb els relats sobre els paradisos oceànics,
va arribar al Berguedà seguint les petjades primer del seu marit i
després dels seus pares. Quan va tornar de l'exili, cansada i amb
les forces minvades, va recuperar les amistats berguedanes
d'abans de la guerra i va establir vincles amb altres persones, que
es van convertir en la seva segona família. En la recerca incansable
de la tranquil·litat, al Berguedà va trobar un paradís per descansar i
escriure. Les seves despulles reposen al cementiri de Berga.
Biografia:
Daniel Montañà Buchaca (Berga, 1956). Ha obtingut el Premi Avui
de premsa comarcal (1989), el primer accèssit del Premi d'història
Pere Tomic del Consell Comarcal del Berguedà (1991), el Premi
Medicina i Societat Comarcal de la Reial Acadèmia de Medicina de
Catalunya (1993), el Premi Jaume Aiguader i Miró de Divulgació i
Educació Sanitàries (2000) i el Premi Història de la Farmàcia
Catalana (2006). Ha sigut president de l'Associació Cultural El Vilatà
de Gironella (Berguedà), vicepresident de l'Associació Catalana de
Premsa Comarcal i director de les Edicions de l'Ajuntament de Sant
Boi de Lluçanès. És autor i coautor de més d'una vintena de llib...
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