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SINOPSI 
 

Què fem aquest cap de setmana? On podríem anar amb els nens? Mar, platges, 
boscos, rius, coves, cims... la llista és interminable. Us proposem, a través de 25 
excursions seleccionades amb molta cura, un viatge per alguns dels paratges naturals 
més emblemàtics i accessibles que podem trobar prop de la ciutat de Barcelona.  
 
En aquesta guia, trobaràs una recopilació d’algunes de les millors excursions per fer 
amb nens a menys d’una hora i quart de Barcelona, editades en un pràctic format de 
butxaca i acompanyades de dades útils, completes descripcions, fotografies a color i 
mapes al detall amb els quals introduir els més petits a la natura a través de la 
curiositat, el joc i la màgia. Un viatge per compartir i divertir-nos amb els més petits 
mentre aprenem a valorar i estimar la natura. 
 
AUTORS 
 
Marta García París, ambientòloga trempolina, i Gerard Valls Apecechea, enginyer 
teianenc, són uns enamorats de la natura i els viatges. Unes passions que 
comparteixen amb la seva filla i que els han portat a recórrer el món prioritzant els 
viatges respectuosos amb el medi ambient i les diferents cultures.  
 
La Marta i el Gerard participen en conferències i escriuen articles sobre viatges i 
turisme sostenible. Han col·laborat en el llibre Rutes amb nens pel Pirineu Català i 
Andorra, de l’Editorial Xplora. 
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EDITORIAL XPLORA 
Lee viajando. Viaja leyendo  
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Distribución UDL Libros  (www.udllibros.com) 

 
 
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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