Arrossos
Orígens, curiositats i receptes
Autor: Quim Marquès
Col·lecció: Sensacions
Nombre de pàgines: 144
Nombre d'il·lustracions: 57
Enquadernació: Rústica amb solapes
Data primera edició: Setembre del 2017
Mida: 17 x 24 cm
Preu: 18.50
ISBN: 978-84-9034-572-6

Sinopsi:
Saps on va néixer l'arròs? Quina vinculació té amb Alexandre el
Gran? Quan va arribar al Mediterrani i quina evolució ha tingut a la
nostra terra? Quan va aterrar al continent americà? Com l'han fet
servir diverses civilitzacions? Quines varietats hi ha? Quin bagatge
social, cultural i culinari posseeix? En aquest llibre, tota una bíblia
dels arrossos, hi trobaràs les respostes, així com una quarantena de
receptes que es fan a Catalunya, algunes cedides per xefs de
renom, amb un petit homenatge a la paella valenciana.
Biografia:
Quim Marquès, xef i propietari del restaurant Suquet de l'Almirall,
interpreta com poques persones el receptari clàssic i tradicional de
la Barceloneta, el barri mariner de Barcelona on està ubicat el seu
establiment. Quarta generació de cuiners i primera promoció de
l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, ha estat finalista de
concursos gastronòmics com el Campionat d'Espanya de Cuiners
(Bocuse d'Or) o el Campionat Mundial de Pierre Taittinger.
Anteriorment havia treballat a prestigiosos establiments com El Bulli
(Roses), Casa Fermín (Oviedo), La Cuisine des Anges (Bèlgica), o
El Racó d'en Freixa, i ha exportat la cuina de la Barceloneta a
ciutats de tot el món com Nova York, Washington, Frankfurt,
Moscou o San Francisco, entre d'altres.
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100 històries sobre el ball
que t'agradaria saber
Autor: Aleix Cort
Col·lecció: De 100 en 100
Nombre de pàgines: 208
Nombre d'il·lustracions:
Enquadernació: Rústica amb solapes
Data primera edició: Setembre del 2017
Mida: 15,5 x 23,3 cm
Preu: 14.70
ISBN: 978-84-9034-629-7

Sinopsi:
El ball és molt més que una combinació de passos i figures com
explica 100 històries sobre el ball que t'agradaria saber, una
passejada desenfadada i distinta per algunes pàgines rellevants de
la història del ball. Sigui de tipologia cortesana, religiosa, popular o
de saló, descobrireu que el ball és un bon mirador per analitzar la
societat i els seus components, un bon referent històric i un espai
privilegiat per descobrir l'eterna lluita existent entre els defensors de
la tradició i els abanderats de la modernitat, entre els defensors de
la puresa i els paladins del mestissatge. El llibre destaca la
vinculació del ball amb la literatura, la música, la pintura, el cinema,
la religió o la història, espais on s'han eternitzat algunes de les
escenes de seducció més conegudes de la història.
Biografia:
Aleix Cort ha escrit narrativa per a adults: 33 caps, Avions de paper,
El lladre d'ombres, El nen que volia tenir les mans transparents, El
lleó i el far, Camaleotròpiques, Déus menors, Aubam-ba-buluba
balam-bam-bú; narrativa infantil: El secret de la nina d'ivori, Tonet i
la bruixa que no sabia riure, Els caçanúvols, El llenyataire boig, La
fada Poca-Traça; poesia: És de nit que comença el dia, Poesia
laica, Arrel de boig, Vora la ciutat dels àngels; assaig i terminologia:
Història de Reus a través del ball, Diccionari del ball, i ha participat
en llibres d'art i educatius: T, Art fugitiu, Discursos sobre arte digital,
Les TIC i la didàctica de l'art. Guanyador de diversos premis literaris
i creador del videolit, és professor del Màster en Literatura en l'Era
Digital (UB), i també professor de ball per a actors de l'Institut of Arts
Barcelona. Ha col·laborat en espectacles de dansa i de teatre i
mitjans de comunicació escrits i audiovisuals sobre la temàtica del
ball.
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Camí cap a un somni
Amb un pla d’entrenament per fer 10 km, mitja marató i
marató
Autor: Roger Roca
Col·lecció: Fora de Joc
Nombre de pàgines: 192
Nombre d'il·lustracions:
Enquadernació: Rústica amb solapes
Data primera edició: Setembre del 2017
Mida: 15,5 x 23,3 cm
Preu: 14.50
ISBN: 978-84-9034-627-3

Sinopsi:
En aquest llibre hi trobem un repàs a la trajectòria vital i esportiva de
Roger Roca, campió mundial de duatló. Es tracta d'una visió franca i
emotiva que ens deixa entrar en la persona que hi ha darrere
l'atleta, per experimentar com es gesta una vida dedicada a l'esport.
Ens descriu tot el procés que el condueix a proclamar-se campió del
món de duatló, i ens afegeix un pla d'entrenament de curses de 10
km, de mitja marató i de marató perquè també puguem reeixir en la
pràctica esportiva. Per a l'autor, l'esport ha estat la seva escola de
vida i l'ha convertit en la persona que és. Li ha fet tastar èxits però
també l'ha fet evolucionar i aprendre de les dificultats, dels errors,
dels fracassos i de les renúncies: &ldquo;No he estat mai un
superdotat. El meu èxit rau en el treball, en l'esforç, en la disciplina i
en la constància dels meus propòsits, potser inclús més que en la
constància dels meus actes&rdquo;
Biografia:
Roger Roca Dalmau (Igualada, 1978). Atleta i duatleta, campió del
món de duatló (2011), campió iberoamericà de duatló (2012),
campió d'Espanya de marató (2005), 15 cops campió de Catalunya
(3000 m fins a marató i duatló), medalla d'or de la Federació
Catalana de Triatló (2012) i medalla al mèrit esportiu per la
Universitat de Barcelona (2010). Retirat de l'esport professional el
juliol de 2016, llicenciat en pedagogia i amb un postgrau de direcció
de màrqueting, continua vinculat al món de l'esport treballant per
marques com Orbea, Salming i exercint com a director esportiu de
la Cursa de Bombers de Barcelona. Amb els títols d'entrenador
d'atletisme i triatló, també ha exercit en el món de la instrucció,
guardonat com a entrenador revelació de l'any 2004 per la RFEA.
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Animals músics
Autor: Pedro Alcalde (textos) i Julio Antonio Blasco (il·lustrador)
Col·lecció: Animals Professionals
Nombre de pàgines: 32
Nombre d'il·lustracions: 18
Enquadernació: Tapa dura
Data primera edició: Setembre del 2017
Mida: 24 x 24 cm
Preu: 14.90
ISBN: 978-84-9034-642-6

Sinopsi:
Des dels gibons cantant un duet a l'alba i les balenes brunzint a
través dels oceans fins als llops entonant un cànon coral, la
naturalesa és plena de música meravellosa. La majoria dels animals
fan servir les seves veus, altres utilitzen els seus cossos com a
instruments i alguns produeixen sons que els éssers humans som
incapaços de percebre. Per destacar aquesta diversitat musical,
hem compilat una llista de 14 intèrprets privilegiats, alguns dels
quals fan una música que sembla&hellip; gairebé filharmònica!
Biografia:
Pedro Alcalde és doctor en Filosofia i Musicologia per la Freie
Universität de Berlín i va estudiar direcció d'orquestra a l'Escola
Superior de Música de Viena. Des d'aleshores, la seva carrera s'ha
centrat en la composició i la direcció d'orquestra en els principals
teatres del món. Sent una curiositat infinita per totes les formes de
música i del so, i és un gran admirador dels seus col·legues els
animals músics. www.pedroalcalde.com Julio Antonio Blasco, Sr.
López és llicenciat en Belles Arts, il·lustrador i dissenyador. Ha
publicat llibres infantils, gràcies a alguns dels quals ha rebut premis i
mencions en diversos concursos i certàmens. Des de 2012 treballa
al seu estudi propi duent a terme projectes d'il·lustració, a més de
gestionar juntament amb el seu soci Javier Undiano, l'editorial
Símientes Editores i la llibreria-galeria especialitzada en il·lustració
Estudio 64. www.julioantonioblascolopez.com www.estudio64.es
www.simienteseditores.com
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Els nostres bolets
Guia pràctica per distingir-los
Autor: Ramon Pascual
Col·lecció: Altres natura
Nombre de pàgines: 28
Nombre d'il·lustracions: 26
Enquadernació: Plegable
Data primera edició: Setembre del 2017
Mida: 9,5 x 16 cm
Preu: 5.90
ISBN: 978-84-9034-502-3

Sinopsi:
Amb aquesta guia us resultarà fàcil identificar els bolets més
comuns als nostres boscos, des dels més exquisits i apreciats fins
als més verinosos, que també hem de saber distingir per no
agafar-los de cap manera. El format plegable i plastificat de la guia
us permetrà portar-la a la butxaca, quan aneu al bosc a buscar
bolets.
Biografia:
Ramon Pascual va cursar estudis de biologia a la Universitat de
Barcelona i encaminà la seva activitat professional cap a la
divulgació de les ciències, amb una activa presència en el món
editorial i amb la participació en nombrosos cursos, conferències i
altres activitats culturals per crear l'interès i el coneixement del món
vegetal i dels bolets. Ha publicat més de 20 guies de camp, de les
quals, a Cossetània Edicions, Guia dels arbustos dels Països
Catalans, Guia dels bolets dels Països Catalans i Guia dels arbres
dels Països Catalans, a la col·lecció Guies de Camp. I també ha
publicat Guia d'arbres per a nois i noies (Premi Crítica Serra d'Or,
2010), Guia de plantes per a nois i noies i Males herbes, i és el
responsable de la col·lecció Physis d'aquesta editorial.
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Noguera
17 excursions a peu
Autor: Francesc Antillach i Antònia Ortiz
Col·lecció: Azimut Comarcal, Sèrie A peu
Nombre de pàgines: 120
Nombre d'il·lustracions: 74
Enquadernació: Rústica amb solapes
Data primera edició: Setembre del 2017
Mida: 12 x 22,5 cm
Preu: 12.30
ISBN: 978-84-9034-630-3

Sinopsi:
La Noguera és una comarca extensa i variada amb unes
característiques paisatgístiques i històriques que la fan abundosa en
indrets per visitar. Els itineraris proposats en aquest llibre us
mostren part dels seus atractius, centrant-se majoritàriament en les
serres que esglaonadament van pujant des de la Baixa Noguera fins
a la serralada del Montsec. Entre les rutes que hi trobareu, hi ha la
de Sant Llorenç de Montgai a l'ermita de Montalegre, la de Millà a
l'ermita de Sant Llobí o la de Vilanova de Meià al puig de Meià.
L'existència de grans embassaments confereix un especial atractiu
a aquest territori. Per això, sovint, mentre anireu trepitjant camins i
corriols, podreu gaudir d'aquest decorat d'aigu?es plàcides dels
petits mars interiors.
Biografia:
Francesc Antillach Comabella i Antònia Ortiz Pedrosa són membres
del Centre d'Excursionisme de Balaguer i des de fa temps dediquen
el seu temps lliure a la pràctica del senderisme. Caminar per la
Noguera, a causa de les característiques d'aquesta comarca, els ha
permès trobar la bellesa, solitud i silenci que sovint el ritme de vida
actual nega, i han comprovat que és tan important el cim o la meta,
com el camí que hi porta. El fet de voler compartir experiències i
vivències amb els amants de l'excursionisme els ha portat a escriure
aquest llibre, que és una actualització i ampliació de l'anterior
Caminades per la Noguera d'aquesta mateixa editorial. El llibre que
teniu a les mans vol fomentar, a més de la pràctica esportiva, el
plaer per l'observació, el coneixement, la descoberta i el gaudi
d'aquest territori de ponent per valorar-lo i apreciar-ne els seus
atractius.

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

Espeleologia
Manual pràctic
Autor: Pau Pérez i Antoni Torra
Col·lecció: Manuals de muntanya
Nombre de pàgines: 112
Nombre d'il·lustracions: 65
Enquadernació: Rústica amb solapes
Data primera edició: Setembre del 2017
Mida: 12,4 x 21 cm
Preu: 13.90
ISBN: 978-84-9034-466-8

Sinopsi:
Aquest manual de muntanya descobreix l'espeleologia de forma
senzilla i pràctica tant en la seva vessant de disciplina científica com
de pràctica esportiva de l'exploració subterrània. Conèixer
l'espeleologia significa aproximar-se als secrets del món subterrani,
per entendre com es formen les cavitats i per aprendre tècniques
adequades i segures d'exploració, sempre completades amb la
necessària formació en cursos específics d'aquesta multifacètica
activitat. El llibre s'introdueix en la història dels primers exploradors i
explica com han avançat les tècniques i com aquestes han permès
la progressió en l'exploració subterrània.
Biografia:
Pau Pérez de Pedro. Neix a Barcelona el 1949. És geògraf i geòleg,
i es va iniciar en l'espeleologia el 1964. És membre del Comitè
Científic de les Muntanyes. Ha participat en l'operació &ldquo;Ojo
Guareña 80 km&rdquo;, en la Piedra de San Martín, on va arribar
als 1.250 m de profunditat, i en expedicions al Perú i a Iugoslàvia.
En els darrers 40 anys s'ha dedicat a l'exploració al Pirineu d'Osca
(principalment al massís del Cotiella), i ho ha compaginat amb
activitats alpinistes. Ha estat director del Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i l'Obac durant 16 anys. En el camp de
l'espeleologia, és instructor de l'Escola Catalana d'Espeleologia. Ha
estat també president de la Federació Catalana d'Espeleologia i
responsable dels grups de socors durant 12 anys. Ha rebut l'Ordre
Olímpica del CIO, la insígnia d'or de la Federació Catalana
d'Espeleologia i l'Orde del Mèrit Esportiu en categoria d'or, entre
altres distincions. Ha escrit més de 50 articles sobre medi natural i
una setantena sobre espeleologia, a més de cinc llibres. Antoni
Torra i Vidal. Neix a Barcelona el 1952. Aficionat a l'espeleologia
des de l'any 1968. Des de llavors ha desenvolupat la seva activi...
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Dibuixant Reus
Autor: Teresa Llorach i Eduard López
Col·lecció: Altres
Nombre de pàgines: 80
Nombre d'il·lustracions:
Enquadernació: Tapa dura
Data primera edició: Setembre del 2017
Mida: 19,5 x 28 cm
Preu: 19.50
ISBN: 978-84-9034-648-8

Sinopsi:
Aquest llibre adopta la forma d'un carnet de viatge que proposa fer
una passejada per Reus, per alguns dels seus àmbits més populars,
però també per altres més desconeguts. Perquè els autors sostenen
que aquesta ciutat té molts racons i aspectes per descobrir. I per tal
de fer partícips d'aquest amor i aquesta curiositat els lectors, han
partit de la seva voluntat de transmetre allò que més s'estimen de la
seva ciutat, on han nascut i viuen, i hi han dipositat una mirada
atenta i pacient.
Biografia:
Teresa Llorach Manresa (Reus, 1965) Dedica a l'art el temps que li
permet el treball professional a la banca. Graduada en arts
aplicades, especialitat de pintura, pla 63, a l'Escola d'Art i Disseny
de la Diputació de Tarragona, i projecte final a EA de la Llotja de
Barcelona. És assídua als monogràfics de dibuix, pintura i història
de l'art. Ha col·laborat amb cartells de difusió d'actes culturals i ha
participat en exposicions col·lectives a l'Escola d'Art, Centre de
Lectura i Galeria CT ART Gallery de Reus. Ha estat finalista un any
del Premi de pintura Ceferino Olivé de la Fundació Privada Reddis.
Ha guanyat el primer premi de pintura patrocinat per Vermuts Miró,
del Museu del Vermut de Reus. Habitualment participa en les
sortides amb el grup de dibuix &ldquo;Urban sketchers
Reus&rdquo;. Els últims anys s'ha apassionat per la il·lustració, en
l'exercici de transformar un relat en imatge. Es tracta de tècniques
on el suport és el paper, principalment l'aquarel·la. Mostra el nostre
paisatge urbà, escenaris que li són familiars. Eduard López Mercadé
(Reus, 1961) És llicenciat en dret i expert en llenguatge jurídic. Es
va iniciar professionalment com a corrector d'estil en la premsa
local, i va col·laborar en distintes publicacions periòdiques com a
dibuixant i periodista. Els darrers anys ha estat molt present en les
xarxes socials, en diferents espais, personals i col·lectius, com les
revistes digitals Nervi i Lemúria. Ha publicat diversos contes a...
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L'home de Déu
Autor: Mireia Vancells
Col·lecció: Notes de color
Nombre de pàgines: 216
Nombre d'il·lustracions:
Enquadernació: Rústica amb solapes
Data primera edició: Setembre del 2017
Mida: 15,5 x 23,3 cm
Preu: 14.50
ISBN: 978-84-9034-631-0

Sinopsi:
L'any 1957, en plena postguerra, l'arquebisbe de Barcelona envia el
jove seminarista Marcial Ustrell a comarques, a fer inventari dels
objectes d'un seguit de parròquies que, per decisió del Vaticà, aviat
canviaran de diòcesi. Allà, en terres de pagès, d'analfabetisme i de
supersticions, en Marcial es trobarà amb un seguit de
circumstàncies que el conduiran, irremissiblement, a la desgràcia.
L'home de Déu és una novel·la tràgica, costumista, amb tocs de
realisme màgic, que parla de la lluita entre el bé i el mal, de dones
expertes en plantes remeieres, de bruixeria i de l'art de la fabricació
de figures de sants. La novel·la plasma creences, retrata sequ?eles
de la Guerra Civil i posa de manifest la cobdícia de l'Església a
l'hora de gestionar el seu valuós patrimoni.
Biografia:
Mireia Vancells (1964) va néixer a Terrassa i actualment viu al
Maresme, on combina la seva activitat professional en l'empresa
privada amb l'escriptura de novel·les. És llicenciada en Filologia
Anglogermànica i fins ara ha publicat El secret de la germandat
(2009), Negra memòria (2013, guanyadora del IV Premi de
Narrativa Marítima Vila de Cambrils Josep Lluís Savall) i La carpeta
de Vílnius (2015). L'home de Déu, amb la qual ha guanyat el XXXIV
Premi de Narrativa Ribera d'Ebre, és la seva quarta novel·la.
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Gelós de vida
[Dietari 2013/2014]
Autor: Celdoni Fonoll
Col·lecció: El Tinter
Nombre de pàgines: 672
Nombre d'il·lustracions:
Enquadernació: Rústica amb solapes
Data primera edició: Setembre del 2017
Mida: 15,5 x 23,3 cm
Preu: 19.90
ISBN: 978-84-9034-647-1

Sinopsi:
Celdoni Fonoll ens ofereix Gelós de vida [Dietari 2013/2014], el
segon volum dels seus dietaris. Després d'El caminant del parc
[Dietari 2011/2012], continua trescant pel parc Gu?ell tot fent la
crònica del que passa i del que li passa, sempre amb la natura per
teló de fons. Especialment colpidor és l'any 2014, en què l'autor
planta cara a un càncer i, amb realisme però sense dramatisme, ens
n'explica l'experiència. En un català genuí i amb llenguatge planer,
sovint pinzellat d'ironia i de sàtira, i incrustant poesia a la prosa,
Celdoni Fonoll ens torna a convidar a tafanejar en els seus afanys,
dèries, il·lusions, decepcions, tristeses, alegries, esperances. «Hi
passen moltes coses, en aquestes pàgines. Són una mena de
crònica personal de dos anys importants per a l'autor i per a tots els
catalans. Són història impacient.» Pere Cardús, &ldquo;Música, veu,
poema, puny, petó i bandera&rdquo; «Llegir Gelós de vida és
meravellar-se del món que ens envolta.» Anna Mestre, &ldquo;El
druida que mirava per la finestra&rdquo; «És El caminant del parc i
també Gelós de vida, de la vida que hi ha al parc i del parc que hi ha
a la vida.» Lloll Bertran, &ldquo;Fonoll&rdquo;
Biografia:
És cantant, recitador, poeta i músic. Però, sobretot, ha estat i és un
bon difusor de la poesia als Països Catalans. Ha fet molts recitals i
ha publicat 13 discs i 33 llibres. Dels discs cal destacar Recital 1000
(1984), Mercat de Calaf (1991), Aigua secreta (1992), Cançons de
l'amor que tinc (1997), el doble CD Antologia (2008), Antologia/ 2
(2015) i Cançons de natura [Ocells, flors, bolets] (2016). Ha publicat,
entre altres, llibres de versos humorístics, satírics, eròtics,
amorosos, patriòtics: Trempant t'empaito (1993), Versos perversos
(1995), Tocat d'amor (1997), Amor de lluny (1998), Versos
dispersos (2001), Quin món de mones! (2006, amb Lloll Bertra...
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Calendari del Patufet
i les tradicions catalanes 2018
Autor: Roger Roig i Hugo Prades
Col·lecció: Altres infantil
Nombre de pàgines: 24
Nombre d'il·lustracions:
Enquadernació: Grapat
Data primera edició: Setembre del 2017
Mida: 32 x 32 cm
Preu: 12.70
ISBN: 978-84-9034-632-7

Sinopsi:
Calendari il·lustrat del 2018 amb els dibuixos de les tradicions
festives del nostre país i el Patufet, amb adhesius per recordar els
teus moments més importants!
Biografia:
Roger Roig (Valls, 1971). És llicenciat en filologia catalana i treballa
en el món editorial. Ha publicat diversos contes per a infants, entre
els quals destaquen "Les aventures del Zum-Zum i els seus amics"
els llibres de la col·lecció El Patufet i la resta de llibres d'aquesta
col·lecció. Hugo Prades (Tarragona 1968). Il·lustrador. Treballa per
a editorials, institucions culturals i museus, i ha il·lustrat contes per a
infants, llibres de text i jocs de taula. És conegut pel seu particular
estil i humor.
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Lífting
35 anys de contes: 1981-2016
Autor: Pep Bras
Col·lecció: Quaderns de la Font del Cargol
Nombre de pàgines: 168
Nombre d'il·lustracions:
Enquadernació: Rústica amb solapes
Data primera edició: Setembre del 2017
Mida: 15 x 23 cm
Preu: 15.00
ISBN: 978-84-9034-635-8

Sinopsi:
Un nen que abandona el seu cos temporalment per donar una lliçó
als pares; un doble professional que decideix saltar-se les regles; un
marit gelós que es torna invisible; un poli que topa amb el passat a
ritme de bateria; dos amants de parada de bus; un soldat racista a
qui li surt el tret per la culata; un expert en art que envia cartes a un
dentista; un corrector de català acompanyat d'un falcó ensinistrat; i
el doctor House, que té ganes de xerrar amb l'autor durant una festa
a Los Angeles. Són alguns dels protagonistes de Lífting, que recull
el bo i millor de la narrativa curta de Pep Bras (Premià de Mar,
1962) des de La mosca al nas fins a l'actualitat, amb dos relats
inèdits de propina. L'humor de tots els tons, l'erotisme, el gènere
negre i fins i tot el terror serveixen de teló de fons per a unes
històries que Sergi Pàmies va definir com d'«un ritme trepidant», i
que han obtingut premis com el Just Manuel Casero, el Marina, La
Piga de la Viuda Reposada o La Sonrisa Vertical.
Biografia:
En Pep Bras ha publicat més de vint llibres, sobretot de narrativa.
L'última novel·la, La niña que hacía hablar a las muñecas, ha estat
traduïda a l'alemany i a l'holandès. Amb L'edat dels monstres va ser
finalista del premi Sant Jordi, i amb El vaixell de les vagines
voraginoses va guanyar La Sonrisa Vertical. Guionista d'El Terrat,
des de Ràdio Barcelona a Plats Bruts, Homo Zapping o els premis
Goya presentats per Buenafuente. També ha escrit per a Julia Otero
i el This is Opera de Ramon Gener. El 2015 escriu el multipremiat
curt Nivel 7, dirigit per Santiago Segura. El seu últim guió és la
pel·lícula Proyecto Tiempo, que s'estrenarà el 2017 amb direcció
d'Isabel Coixet. www.pepbras.com
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Josep Piñas Serra
Enmig d'un riu desbocat /
President del Comitè i alcalde de Valls en temps de guerra
Autor: Antoni Gavaldà
Col·lecció: Perfils
Nombre de pàgines: 240
Nombre d'il·lustracions: 20
Enquadernació: Rústica amb solapes
Data primera edició: Setembre del 2017
Mida: 17 x 24 cm
Preu: 16.50
ISBN: 978-84-9034-639-6

Sinopsi:
Aquest llibre aborda la vida sindical i política del vallenc Josep Piñas
Serra, personatge públic de primera magnitud, que a la guerra del
1936-39 va ser investit president del Comitè de Milícies Antifeixistes
de Valls, i fou escollit també primer alcalde de guerra. S'hi analitza
la seva infància i joventut en una societat classista, el mestratge
sindical rebut, i les peripècies d'un servei militar a l'Àfrica, amb
guerra inclosa. S'hi desgrana la manca de llibertat de la dictadura de
Primo de Rivera, i l'esclat de la República, ja plenament actiu a Valls
i a la Catalunya pagesa en l'organització de la rama trentista de la
CNT, que tastà la presó pels fets d'Octubre de 1934. La guerra
ocupa el lloc central, que requerí la seva actuació política i social,
compromesa en molts ordres, a partir de les seves pròpies vivències
del tot contrastades en temes com els morts a la rereguarda,
l'organització de les columnes, la col·lectivització, la lluita
politicosindical, els abastiments, els refugiats... Acaba amb la
diàspora als camps de refugiats de França, en el seu particular exili.
En conjunt, s'hi reflecteix l'esperit d'una persona humanista, vital,
recuperat per la història social vallenca i catalana.
Biografia:
Doctor en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, és
professor titular de Didàctica de les Ciències Socials a la Universitat
Rovira i Virgili. Ha impartit cursos a universitats americanes. En
l'àmbit editorial ha estat fundador i membre del consell de redacció
de publicacions a Valls, Montblanc, Tarragona, Barcelona i Madrid.
Dedica la recerca en la didàctica de les diverses disciplines socials i
en la història dels moviments socials i polítics dels segles XIX i XX.
Ha participat en obres col·lectives en la redacció de llibres de text de
ciències socials per tot l'Estat espanyol, en atles, enciclopèdie...
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Per molts anys, Elisabet!
Autor: Roger Roig i Hugo Prades
Col·lecció: El PATUFET i el teu aniversari
Nombre de pàgines: 16
Nombre d'il·lustracions: 7
Enquadernació: Rústica
Data primera edició: Setembre del 2017
Mida: 17 x 19 cm
Preu: 4.90
ISBN: 978-84-9034-658-7

Sinopsi:
Avui estàs de sort! És el teu aniversari! T'ho passaràs pipa
celebrant-ho amb la família, els companys d'escola, els amics i amb
tots els que vulguin compartir amb tu aquests moments màgics.
Desembolicaràs regals, bufaràs les espelmes del pastís, rebràs
felicitacions de molta gent... Fer-se gran és una aventura fascinant! I
més si ho fas al costat de tots aquells que t'estimen i, sobretot, del
PATUFET!
Biografia:
Roger Roig (Valls, 1971). És llicenciat en filologia catalana i treballa
en el món editorial. Ha publicat diversos contes per a infants, entre
els quals destaquen "Les aventures del Zum-Zum i els seus amics"
els llibres de la col·lecció El Patufet i la resta de llibres d'aquesta
col·lecció. Hugo Prades (Tarragona, 1968). Il·lustrador. Treballa per
a editorials, institucions culturals i museus, i ha il·lustrat contes per a
infants, llibres de text i jocs de taula. És conegut pel seu particular
estil i humor.
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Per molts anys, Josep!
Autor: Roger Roig i Hugo Prades
Col·lecció: El PATUFET i el teu aniversari
Nombre de pàgines: 16
Nombre d'il·lustracions: 7
Enquadernació: Rústica
Data primera edició: Setembre del 2017
Mida: 17 x 19 cm
Preu: 4.90
ISBN: 978-84-9034-656-3

Sinopsi:
Avui estàs de sort! És el teu aniversari! T'ho passaràs pipa
celebrant-ho amb la família, els companys d'escola, els amics i amb
tots els que vulguin compartir amb tu aquests moments màgics.
Desembolicaràs regals, bufaràs les espelmes del pastís, rebràs
felicitacions de molta gent... Fer-se gran és una aventura fascinant! I
més si ho fas al costat de tots aquells que t'estimen i, sobretot, del
PATUFET!
Biografia:
Roger Roig (Valls, 1971). És llicenciat en filologia catalana i treballa
en el món editorial. Ha publicat diversos contes per a infants, entre
els quals destaquen "Les aventures del Zum-Zum i els seus amics"
els llibres de la col·lecció El Patufet i la resta de llibres d'aquesta
col·lecció. Hugo Prades (Tarragona, 1968). Il·lustrador. Treballa per
a editorials, institucions culturals i museus, i ha il·lustrat contes per a
infants, llibres de text i jocs de taula. És conegut pel seu particular
estil i humor.

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

Per molts anys, Leire!
Autor: Roger Roig i Hugo Prades
Col·lecció: El PATUFET i el teu aniversari
Nombre de pàgines: 16
Nombre d'il·lustracions: 7
Enquadernació: Rústica
Data primera edició: Setembre del 2017
Mida: 17 x 19 cm
Preu: 4.90
ISBN: 978-84-9034-659-4

Sinopsi:
Avui estàs de sort! És el teu aniversari! T'ho passaràs pipa
celebrant-ho amb la família, els companys d'escola, els amics i amb
tots els que vulguin compartir amb tu aquests moments màgics.
Desembolicaràs regals, bufaràs les espelmes del pastís, rebràs
felicitacions de molta gent... Fer-se gran és una aventura fascinant! I
més si ho fas al costat de tots aquells que t'estimen i, sobretot, del
PATUFET!
Biografia:
Roger Roig (Valls, 1971). És llicenciat en filologia catalana i treballa
en el món editorial. Ha publicat diversos contes per a infants, entre
els quals destaquen "Les aventures del Zum-Zum i els seus amics"
els llibres de la col·lecció El Patufet i la resta de llibres d'aquesta
col·lecció. Hugo Prades (Tarragona, 1968). Il·lustrador. Treballa per
a editorials, institucions culturals i museus, i ha il·lustrat contes per a
infants, llibres de text i jocs de taula. És conegut pel seu particular
estil i humor.
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Per molts anys, Leo!
Autor: Roger Roig i Hugo Prades
Col·lecció: El PATUFET i el teu aniversari
Nombre de pàgines: 16
Nombre d'il·lustracions: 7
Enquadernació: Rústica
Data primera edició: Setembre del 2017
Mida: 17 x 19 cm
Preu: 4.90
ISBN: 978-84-9034-655-6

Sinopsi:
Avui estàs de sort! És el teu aniversari! T'ho passaràs pipa
celebrant-ho amb la família, els companys d'escola, els amics i amb
tots els que vulguin compartir amb tu aquests moments màgics.
Desembolicaràs regals, bufaràs les espelmes del pastís, rebràs
felicitacions de molta gent... Fer-se gran és una aventura fascinant! I
més si ho fas al costat de tots aquells que t'estimen i, sobretot, del
PATUFET!
Biografia:
Roger Roig (Valls, 1971). És llicenciat en filologia catalana i treballa
en el món editorial. Ha publicat diversos contes per a infants, entre
els quals destaquen "Les aventures del Zum-Zum i els seus amics"
els llibres de la col·lecció El Patufet i la resta de llibres d'aquesta
col·lecció. Hugo Prades (Tarragona, 1968). Il·lustrador. Treballa per
a editorials, institucions culturals i museus, i ha il·lustrat contes per a
infants, llibres de text i jocs de taula. És conegut pel seu particular
estil i humor.
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Per molts anys, Mohamed!
Autor: Roger Roig i Hugo Prades
Col·lecció: El PATUFET i el teu aniversari
Nombre de pàgines: 16
Nombre d'il·lustracions: 7
Enquadernació: Rústica
Data primera edició: Setembre del 2017
Mida: 17 x 19 cm
Preu: 4.90
ISBN: 978-84-9034-654-9

Sinopsi:
Avui estàs de sort! És el teu aniversari! T'ho passaràs pipa
celebrant-ho amb la família, els companys d'escola, els amics i amb
tots els que vulguin compartir amb tu aquests moments màgics.
Desembolicaràs regals, bufaràs les espelmes del pastís, rebràs
felicitacions de molta gent... Fer-se gran és una aventura fascinant! I
més si ho fas al costat de tots aquells que t'estimen i, sobretot, del
PATUFET!
Biografia:
Roger Roig (Valls, 1971). És llicenciat en filologia catalana i treballa
en el món editorial. Ha publicat diversos contes per a infants, entre
els quals destaquen "Les aventures del Zum-Zum i els seus amics"
els llibres de la col·lecció El Patufet i la resta de llibres d'aquesta
col·lecció. Hugo Prades (Tarragona, 1968). Il·lustrador. Treballa per
a editorials, institucions culturals i museus, i ha il·lustrat contes per a
infants, llibres de text i jocs de taula. És conegut pel seu particular
estil i humor.
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Per molts anys, Montserrat!
Autor: Roger Roig i Hugo Prades
Col·lecció: El PATUFET i el teu aniversari
Nombre de pàgines: 16
Nombre d'il·lustracions: 7
Enquadernació: Rústica
Data primera edició: Setembre del 2017
Mida: 17 x 19 cm
Preu: 4.90
ISBN: 978-84-9034-657-0

Sinopsi:
Avui estàs de sort! És el teu aniversari! T'ho passaràs pipa
celebrant-ho amb la família, els companys d'escola, els amics i amb
tots els que vulguin compartir amb tu aquests moments màgics.
Desembolicaràs regals, bufaràs les espelmes del pastís, rebràs
felicitacions de molta gent... Fer-se gran és una aventura fascinant! I
més si ho fas al costat de tots aquells que t'estimen i, sobretot, del
PATUFET!
Biografia:
Roger Roig (Valls, 1971). És llicenciat en filologia catalana i treballa
en el món editorial. Ha publicat diversos contes per a infants, entre
els quals destaquen "Les aventures del Zum-Zum i els seus amics"
els llibres de la col·lecció El Patufet i la resta de llibres d'aquesta
col·lecció. Hugo Prades (Tarragona, 1968). Il·lustrador. Treballa per
a editorials, institucions culturals i museus, i ha il·lustrat contes per a
infants, llibres de text i jocs de taula. És conegut pel seu particular
estil i humor.
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