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Rutes,
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i jocs per
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de les

quatre
capitals
catalanes
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GUIES FAMILIARS EXPLOREM!
Perquè els infants coneguin
la ciutat en família
d’una manera divertida.
Amb les guies de la col·lecció Explorem les famílies catalanes es convertiran en equips
d’exploradors i podran gaudir dels secrets que amaguen les ciutats de Barcelona, Girona, Lleida
i Tarragona. Aquestes guies són úniques perquè permeten que pares i criatures interactuïn amb
la ciutat a través de desenes d’activitats, codis QR, vídeos, cançons, fotografies, jocs, rutes i
enigmes que faran que, grans i petits, recordin tots els racons de les quatre capitals catalanes.

Cada guia convida a l’equip d’exploració a preparar-se per l’aventura. Situa al lector
geogràficament en el mapa perquè, a partir d’aquí, tregui tot el potencial de la guia familiar. Les
famílies aniran sumant punts a mesura que vagin avançant al llarg dels llibres resolent els misteris,
completant les activitats, divertint-se amb els jocs i participant de les rutes proposades fins que,
al final, podran descarregar-se el diploma d’exploradors a la web de l’editorial. Tots aquests
al·licients fan que els petits de la casa, però també els adults, se sentin motivats a seguir
investigant la història, els monuments, els costums, els personatges i la fisonomia de les capitals
del nostre país fins a arribar a comprendre i a estimar la ciutat que han explorat.

Explorem Girona!, Explorem Lleida!, i Explorem Tarragona!, se sumen a la guia Explorem
Barcelona! Guia que han tingut una gran acceptació per part del públic lector familiar i ja porta
dues edicions publicades. Amb aquestes 3 guies noves de Girona, Lleida i Tarragona, es pretén
omplir un buit editorial en el camp del turisme familiar interprovincial.

Les guies Explorem estan pensades perquè puguin completar-se en un cap de setmana llarg de
visita a alguna d’aquestes ciutats.
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Totes les guies estan escrites i il·lustrades per professionals en la matèria i són autòctons de
la zona. La idea original és de la Lourdes Campuzano qui ha escrit la guia Explorem Barcelona!,
i Explorem Girona!, il·lustrades per David Navarro i Carles Arbat, respectivament. L’Explorem
Lleida!, ha estat escrita per l’arqueòloga i divulgadora del patrimoni lleidatà Núria Piqué i
il·lustrat per David Alberdi i l’autora de l’Explorem Tarragona!, és la periodista Cristina Serret
que ha format equip amb l’il·lustrador tarragoní Armand.
Autora: Lourdes Campuzano
Llicenciada en Ciències de la Informació, en l’especialitat de
Periodisme, per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha
treballat com a redactora als diaris El Observador i El Punt.
Autora del bloc unmundoporaprender.com, en l’actualitat
col·labora amb el portal d’oci per a famílies PetitBCN, escriu
contes per a la plataforma de promoció de la salut i el
benestar infantil FAROS, i treballa com a responsable de
premsa a l’Hospital matern infantil Sant Joan de Déu de
Barcelona.
Il·lustrador: David Navarro Arenas
(Sabadell, 1989). Il·lustrador encarat fonamentalment cap a les publicacions infantil i juvenil. Va
ser alumne de l'Escola Joso, centre dedicat al còmic i les arts visuals. Ha il·lustrat recentment la
novel·la infantil "3333", que pertany a la col·lecció "Barco de vapor" d’Ediciones SM. Navarro
també ha publicat un conte en format àlbum amb Palabras de Agua Editorial, i treballa sovint
il·lustrant llibres de text o fent dissenys de personatges i escenaris per a jocs en format app.
Et proposem descobrir i explorar la ciutat com no ho has fet mai, amb un munt de
rutes, activitats i jocs per fer en família. A més a més, descobriràs la seva història i
els períodes més importants que han fet que la ciutat tingui una fisonomia pròpia
i única (la Barcelona romana, gòtica o modernista) amb propostes per veure
i viure la ciutat com uns autèntics exploradors.
ISBN 978-84-9979-386-3 || pàgines 96 || Tapa dura amb espiral || PVP 14,95 €
Disponible també en castellà i anglès.
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Autora: Lourdes Campuzano
Llicenciada en Ciències de la Informació, en l’especialitat de
Periodisme, per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha
treballat com a redactora als diaris El Observador i El Punt.
Autora del bloc unmundoporaprender.com, en l’actualitat
col·labora amb el portal d’oci per a famílies PetitBCN, escriu
contes per a la plataforma de promoció de la salut i el
benestar infantil FAROS, i treballa com a responsable de
premsa a l’Hospital matern infantil Sant Joan de Déu de
Barcelona.
Il·lustrador: Carles Arbat
Es va graduar com a dissenyador gràfic el 1997 a l’Escola d’Art d’Olot (Girona). Malgrat tot el

perseguia el cuc de la il·lustració: aquest fantàstic món on tot és possible. I es va llençar a
l’aventura amb la carpeta sota el braç. Ha treballat per diferents editorials catalanes, estatals i
americanes en l’àmbit del llibre il·lustrat, infantil i juvenil, llibre educatiu escolar i col·laborador
en revistes com el Cavall Fort i el Tatano. És també autor de 9 llibres il·lustrats. El 2001 va guanyar
el premi del Cartell del Saló del Llibre Infantil i Juvenil i el 2002 el Premi Lazarillo i el Premi
Llibreter el 2005.

Us proposem recórrer i explorar la ciutat com no hauríeu imaginat mai, amb un munt de
rutes, activitats i jocs per fer en família. A més a més, descobrireu la seva història des
que va néixer a la confluència de quatre rius fins a convertir-se en escenari de
cinema. Trepitjareu la Girona antiga, la muralla que la protegia, el call jueu,
els edificis medievals més emblemàtics, els principals museus i molts
altres racons per viure la ciutat com uns autèntics exploradors.
ISBN 978-84-9979-538-5 || pàgines 88 || Tapa dura amb espiral || PVP 14,95 €
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Autora: Núria Piqué
Arqueòloga de formació, treballa al Consorci del Turó de
la Seu Vella de Lleida des de l’any 1992.

És tècnic responsable dels continguts i publicacions del
Consorci. Cal destacar una important tasca divulgadora

del patrimoni cultural lleidatà en els darrers anys
reflectida en la col·lecció de contes “Els secrets de la Seu
Vella” de la qual n’és l’autora.

Il·lustrador: Carles Alberdi
Nascut a Lleida l’any 74, és llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, ha exercit de
professor a les Escoles d’Art i Disseny de Tarragona i Reus. Ha publicat il·lustracions principalment
en l’àmbit publicitari si bé és autor d’alguns còmics i llibres de contes infantils, també ha fet
incursions en el disseny gràfic, l’animació i l’humor gràfic.

Us proposem recórrer i explorar la ciutat com no hauríeu imaginat mai, amb un munt de
rutes, activitats i jocs per fer en família. A més a més, descobrireu la seva història des
dels temps prehistòrics i seguint les petjades d’ilergets, romans, moros i cristians,
templers... Trepitjareu la Lleida antiga, el turó de la Seu Vella, la riba del Segre i fins
i tot les hortes més properes com uns autèntics exploradors.
ISBN 978-84-9979-490-7 || pàgines 88 || Tapa dura amb espiral || PVP 14,95 €
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Autora: Cristina Serret

Periodista i escriptora.

Redactora del suplement infantil setmanal Ara Kids, del diari
Ara; periodista del Diari Més de Tarragona; col·laboradora
habitual de mitjans de comunicació com Sàpiens i Descobrir
Catalunya i és autora de diversos llibres de divulgació i guies
de viatge.

Il·lustrador: Armand

Reconegut il·lustrador de Tarragona. Entre les seves obres publicades hi ha nombrosos llibres
infantils (com ara Un mitjó diferent a cada peu, premi de la crítica Serra d’Or), llibre de text,
cartellisme... També imparteix classes a nens i adults i fa tallers i xerrades a escoles i biblioteques
sobre l’ofici d’il·lustrador.

Us proposem recórrer i explorar la ciutat com no ho heu fet mai, amb un munt
de rutes, activitats i jocs per fer en família. A més a més, viatjareu
als seus orígens romans, trepitjareu la Part Alta, coneixereu els edificis i
els monuments medievals, «tocareu ferro» i descobrireu els secrets i
els tresors que amaga Tarragona com uns autèntics exploradors.
ISBN 978-84-9979-491-4 || pàgines 88 || Tapa dura amb espiral || PVP 14,95 €
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