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SINOPSI 
 
Pròleg de Núria Burgada 
 
Des dels fabulosos estanys d'Aigüestortes fins a les intricades i màgiques formes 
del Cap de Creus. Des de la màgia de les muntanyes andorranes fins a la bellesa 
i simbolisme de la Vall de Núria. Des dels afilats cims dels Besiberris fins a les 
blavoses aigües del Mediterrani. El Pirineu ens descobreix un territori 
immensament ric i variat en el qual la tradició, la llegenda, la història i la natura es 
confonen entre si per crear un escenari prodigiós. Un territori màgic que ofereix 
als nens un ventall sense fi de possibilitats on poder desenvolupar tot el seu 
potencial, experimentar amb l'entorn, imaginar, jugar i, en definitiva, aprendre i 
desenvolupar-se com a persones. 
 
A les pàgines d'aquesta guia trobaràs una cuidada selecció de rutes que et 
permetran descobrir alguns dels paratges més sorprenents i accessibles 
d'Andorra i el Pirineu i prepirineu català en companyia dels més petits de la casa. 
Excursions senzilles per a tota la família amb les quals descobrir els extraordinaris 
tresors paisatgístics i culturals d'aquestes terres: estanys, dòlmens mil·lenaris, 
boscos, cascades, canons, rius, ruïnes, ermites, coves, poblets, deus… i que 
permeten explorar la fascinant flora i fauna que habiten les seves muntanyes. 
Petites aventures que gràcies a multitud de recomanacions, curiositats, consells, 
jocs, activitats i dades útils que trobaràs en aquest complet manual, podràs 
convertir en una gran escola a l'aire lliure.  
 
La guia més completa per gaudir de la natura amb els més petits 
 
26 rutes especialment indicades perquè els nens gaudeixin i desenvolupin la seva 
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imaginació, amb multitud d'alternatives i propostes per a totes les edats. 
 
Plànols i descripcions de les rutes amb més de 300 imatges a tot color per no 
perdre´s cap detall. 
 
Completa guia amb tot el que has de saber per sortir amb els nens a la muntanya 
des dels 0 anys en endavant. 
 
Multitud de curiositats i consells. Sabies que fa milers d'anys els Pirineus van 
estar submergits sota el mar? 
 
12 fitxes amb idees per incentivar el joc a la natura. Aprèn a reconèixer els estels 
o a orientar-te a la muntanya. 
 
Informació pràctica: activitats, propostes, parcs d'aventura, museus, enllaços 
d'interès… 
 
 
AUTORES 
 
Águeda Monfort & Noel Arraiz (València, 1980) editors, fotògrafs i enamorats de la 
muntanya, han viatjat per més de 50 països als 6 continents recorrent i 
fotografiant algunes de les serralades més impressionants del planeta. 
Són, a més, autors del llibre Rutas con niños en la Comunidad Valenciana (Ed. 
Xplora, 2014), Rutas con niños en el Pirineo aragonés (Ed. Xplora, 2015), 
Excursiones para toda la familia a un paso de Valencia (Ed. Xplora, 2015), 
fundadors del portal de natura en família www.wildkids.es i pares d’una nena amb 
la qual comparteixen la seva passió per la natura. 
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XPLORA es una editorial independiente formada por un grupo de amantes de los 
viajes, el deporte, la montaña y los libros. A través de las páginas de nuestros 
libros recorreremos países ligeros de equipaje, descubriremos hasta donde 
llegan los límites del hombre, cruzaremos desiertos, exploraremos montañas 
lejanas, conoceremos nuevas culturas y viajaremos a los lugares más 
sorprendentes del planeta.   
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