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Una guia per conèixer les Terres de l’Ebre posant en pràctica
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*PRÒXIMA PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: diumenge 26 de maig, a la 1 del
migdia, al càmping Tamarit Park (Ctra Nacional 340, Km 1172. Escenari al
costat de La Carpa). La presentació, a càrrec del periodista i autor del blog
“El món de Reus”, Josep Baiges, s’inclou en la jornada titulada “Petits
artistes”.

Excursions amb nens pel Camp de Tarragona és fruit de les vivències
dels autors, un pare i una mare que, acompanyats dels seus dos fills, han
anat acumulant experiències que ara comparteixen en les seves pagines.
Les propostes d'itineraris contribueixen a conèixer les àrees recreatives i
de lleure de la Vall, a Roquetes; la Font Nova, a Alfara de Carles; la Bassa
de les Olles, a L’Ampolla, o el Mas de la Franqueta, a Horta de Sant Joan.

Sinopsi: Excursions amb nens per les Terres de l’Ebre des d’una àrea de
pícnic és una guia fàcil i entenedora, que recull 12 itineraris per fer a peu i en
BTT, assequibles per a totes les condicions físiques i edats, especialment
indicada per fer en família. Amb aquest llibre podreu posar-vos en la pell d’un
brigadista internacional en una trinxera de la Batalla de l’Ebre, resseguir les
passes dels antics sirgadors que estiraven dels llaguts carregats de
mercaderies Ebre amunt, endinsar-vos en bicicleta, llanterna en mà, en túnels
excavats enmig de la muntanya o descobrir pintades fetes fa desenes de milers
d’anys pels caçadors del Paleolític.
Totes les rutes proposades tenen com a nexe una àrea de pícnic, origen i destí
des d’on emprendre l’aventura o refer forces després d’una jornada d’acció,
amb una acurada descripció dels seus equipaments i serveis, la manera
d’accedir-hi o els telèfons de contacte.

Barbara Vastenavond (Dendermonde, Bèlgica, 1977) i Rafael Servent Arracó
(Barcelona, 1976) són pares d’en Rafel (nascut l’any 2004) i la Queralt (2006).
Historiadora de l’Art i gestora de plataformes culturals ella, periodista i
historiador ell, farts de no trobar a la xarxa el que buscaven per a la seva
família, l’any 2008 creen el portal web ExploraTgn.cat (www.exploratgn.cat), el
primer portal de turisme i lleure familiar de les comarques del sud de Catalunya.
Dos anys més tard, l’any 2010, impulsen la Xarxa Explora
(www.xarxaexplora.cat), una associació sense ànim de lucre formada per
famílies amb ganes de compartir amb d’altres persones estones d’educació en
el lleure, en un context de natura i cultura. L’any 2012 publiquen la primera guia
de la col·lecció Excursions amb nens des d’una àrea de pícnic.
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