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Flora del Mediterrani 
Indrid i Peter Schönfelder 
Cossetània, 2017 
 
Aquest llibre recull més de 

500 espècies, entre les flors, 

els arbustos, els arbres, les 

herbes i les falgueres més 

comuns i interessants. 

 

Il·lustrat amb més de 870 fo-

tografies.  

GR 92 Sud Sender de la 
Mediterrània 
Juan Carlos Borrego 
Cossetània, 2016 
 
Un recorregut sinuós per 

acostar-se a cales i racons 

solitaris i amb el qual podem 

refer els  

passos dels antics  

contrabandistes, pirates 

i soldats de guerres passades. 

Pirates i corsaris : els 
atacs contra Vila-seca i 
la costa del Camp de 
Tarragona 
Pedro Otiña Hermoso 
Agrupació cultural Vila- 
Seca, 2017 

Llegendes de pesca-
dors i altres històries 
de la mar  
Joan de Déu Prats 
Edicions, B, 2016 
 
Pescadors, mariners de 

cabotatge, contrabandis-

tes, corallers, pirates i  

indians... són els protago-

nistes d’aquest llibre.  

La costa del Camp de Tarragona ha estat visitada, des 

de sempre, per embarcacions procedents de tot el 

Mediterrani amb les més diverses intencions. Sens 

dubte, s’hi han produït intercanvis comercials, s’hi 

han establert colònies, s’hi han assentat cultures,  
però també hi ha hagut assalts, robatoris, mercadeig 

d’esclaus, segrestos i operacions de guerres comer- 

cials, més o menys declarades.  

Un viatge poble a poble, ple de prodigis i merave-

lles, on es desvetllen mites, llegendes, contalles, 

històries i peripècies de la gent del país que ha vis-

cut davant per davant del Mare Nostrum.  



Lectures i + 

 

Per aquest estiu us proposem un cicle per conèixer 

les petjades dels pirates al nostre territori.  

 

Qui van ser els pirates i corsaris dels que parlen 

molts contes i llegendes?. Van existir realment? 

Què hi ha de veritat i ficció?. Saps que són les torres 

de guaita i què s’amaga darrera de les fortaleses i 

antics vestigis que encara conserva el nostre  

territori?. Al Camp de Tarragona hi ha molts exem-

ples de construccions per a la vigilància i defensa 

contra els assalts i robatoris procedents 

d’embarcacions de tot el Mediterrani.    

 

A la biblioteca descobrireu lectures per gaudir un 

estiu dedicat als pirates i corsaris; hi haurà llibres 

nous, amb presentacions dels autors coneixedors de 

la història i de la geografia del territori i també con-

tes i llegendes per als més petits.  

 

Activitat lúdica i educativa “Pirates a la costa”    

  Activitat dirigida a un públic infantil i familiar.   

  Introdueix de forma participativa continguts  

  relacionats amb la pirateria al Mediterrani allunyats   

  dels estereotips que habitualment omplen 

  l’imaginari col·lectiu.    

Llibres per treballar activitats infantils 

 Com ser un pirata 

 Ton Lloret   

 Martí Garrancho 

 Cossetània 

 

 

 

 

   Els pirates ja no són 

   el que eren 

    Patrícia Geis 

    Mosquitobooks  

Cazadores de piratas 
Robert Kurson 
Ariel 

 

 

 

Mar i cel 
Àngel Guimerà 
Versió:  
Castellnou Edicions 

Ni princeses ni pirates 
Núria Solsona 
Eumo, 2016 

Piratas del mar helado 

Fridda Nilsson 

Thule, 2017 

 La Llegenda del mar 

Jaume Copons 

Combel, 2016 

L’Illa del tresor 
R.L. Stevenson 
Versió: David Fernández 
Castellnou Edicions 

    Simbad el mariner 
    Versió de: T. Broseta 
    Tàndem Edicions 


