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L’any 2002 Josep Antoni Serra i
Marina Solé, dos professionals del
sector de l’ensenyament, van fun-
dar a Manresa l’editorial Zenobi-
ta, que, amb l’edició entre 15 i 20
títols cada any, s’ha consolidat en
l’àmbit de les publicacions de te-
màtica local centrades en l’àmbit
educatiu i també patrimonial. 

Serra explica que a l’hora de
crear l’editorial «existia un buit
en materials d’ensenyament d’his-
tòria, sobretot en l’àmbit local i, a
més, com més baixa és l’edat a la
qual ens adrecem, més evident es
fa aquest buit», de manera que van
decidir apostar per aquest sector:
llibres per explicar la història als
més menuts. Actualment, diu Ser-
ra, «continuem treballant en
aquesta línia, perquè és molt im-
portant per a l’editorial», encara
que han buscat nous segments.
Així, l’editorial té una línia de llibres
dedicada al patrimoni històric
adreçada a persones adultes que
tracta de la riquesa històrica d’un
municipi, un barri o una zona
concreta. 

A més, disposen de col·leccions
on es combinen tots dos aspectes,
com la «Pintem i coneguem»,
adreçades a escolars i que princi-
palment apleguen publicacions
o quaderns que s’utilitzen per a ac-
tivitats escolars com ara visites al
Parc de la Sèquia o el Museu de
Geologia Valentí Masachs de Man-
resa, entre d’altres. D’altra banda,
també han editat llibres que re-
cullen la història d’entitats o insti-
tucions, ja sigui per iniciativa prò-
pia o per encàrrec de les mateixes
entitats, com per exemple els dels
aniversaris del Club Tennis Man-
resa, el Club Natació Manresa, el
Club Atlètic Manresa i el dels 750
anys de l’hospital de Sant Andreu,
entre d’altres.

Entre els llibres sobre patrimo-
ni de més èxit hi ha Manresa, una
història per conèixer, de l’histo-
riador i col·laborador de Regió7
Francesc Comas, i els dos volums
de Manresa, la ciutat transforma-
da, del mateix Comas i amb imat-
ges del cap de fotografia de Regió7,
Salvador Redó. També han reeixit
llibres per als més petits com La
meva primera història de Manre-
sa». De fet, una de les voluntats de
l’editorial, diu Serra «no és fer lli-
bres aïllats, sense connexió amb els
altres, sinó poder fer col·leccions
temàtiques».

No obstant això, l’editorial tam-
bé busca nínxols de mercat. Quan
van començar eren els llibres de te-
màtica històrica per a escolars,
«amb els quals ens sentim molt cò-

modes», afirma Serra, però ara
s’han obert camí en l’edició de
llibres més personals. «Editem
per a persones que han escrit les
seves vivències o poesies i els fa
il·lusió poder-les publicar o tenir-
ne un llibre», explica Serra. La
mecànica és senzilla: l’autor fi-
nança l’edició però pot recuperar
una part de la inversió gràcies a la
venda de la publicació en llibreries
de la zona. En aquest punt, Serra

assegura que «el nostre coneixe-
ment del sector i la relació que te-
nim amb les llibreries ens permet
que l’autor comercialitzi el seu
propi llibre de manera que al final
li surt més econòmic. També fem
proves, podem veure com queda-
rà, aconsellem sobre què és el mi-
llor... En canvi, si opta per un web
d’autoedició, un dia determinat es
trobarà el missatger que li deixa-
rà els llibres a casa i prou».

Solé explica que alguns dels lli-
bres editats per Zenobita s’han
exhaurit, de manera que ja no es
poden trobar a les llibreries, però
en canvi sí que es poden comprar
en format electrònic al web de
l’editorial. A més, en el cas de les
publicacions per a escolars, al
web disposen d’una eina que per-
met als mestres previsualitzar-los
de forma gratuïta, de manera que
poden fer una anàlisi del material.
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Descobrint la història propera
L’editorial Zenobita està especialitzada en llibres de temàtica històrica local i per a escoles
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Els fundadors de Zenobita, Josep Antoni Serra i Marina Solé

Serra treballant a l’oficina de Zenobita El fons de l’empresa es pot adquirir en format digital

Alguns dels llibres de més èxit de l’editorial manresana
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El director general de Teleco-
municacions i Societat de la In-
formació del departament d’Em-
presa i Ocupació, Carles Flamerich,
ha presentat aquesta setmana el
nivell 3 o nivell avançat de l’Acre-
ditació de Competències en Tec-
nologies de la Informació i la Co-
municació (ACTIC).

L’acte de presentació va tenir lloc
al Cibernàrium de l’Edifici Me-
diaTIC, a Barcelona, i va incloure
la intervenció d’un representant
del Servei d’Ocupació de Catalu-
nya i del secretari general del de-
partament d’Empresa i Ocupa-
ció, Enric Colet, que es va fer càr-
rec de la cloenda de l’acte. Amb la
posada en marxa d’aquest tercer
nivell, que es farà efectiva a partir
del setembre, es completa el pro-
cés d’implementació de l’ACTIC,
que va començar a final del 2009
amb l’activació dels nivells 1 (bà-
sic) i 2 (mitjà).

Durant l’acte de presentació, es
van explicar les característiques
d’aquest tercer nivell, l’obtenció del
qual acredita un domini avançat
de les TIC en àmbits específics d’a-
plicació, i es va anunciar la seva en-
trada en funcionament per al mes
de setembre vinent, a partir del
qual es podran dur a terme les pro-
ves d’avaluació en centres col·la-
boradors ubicats a tot el territori.

Igualment, es va fer balanç del
projecte, se’n va exposar la situa-
ció actual i les perspectives d’ex-
pansió, i es van donar a conèixer
les diverses iniciatives que estan
sorgint a l’entorn d’aquesta acre-
ditació des de la seva creació. Així
mateix, es van exposar les políti-
ques de formació en TIC i ocupa-
ció que es duen a terme des del de-
partament d’Empresa i Ocupació
a través de la direcció general de
Telecomunicacions i Societat de la
Informació i del Servei d’Ocupació
de Catalunya.

Fins ara, ja són prop de 20.000
les persones que han obtingut els
certificats acreditatius dels nivells
1 i 2, en 300 centres col·laboradors
repartits per tot Catalunya, el 50%
dels quals són de caràcter privat.

L’ACTIC és un certificat expedit
per la Generalitat que permet de-
mostrar el nivell de coneixement
en tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC) davant qual-
sevol empresa o administració
pública. L’ACTIC esdevé una ava-
luació de la competència digital, és
a dir, de l’aplicació dels coneixe-
ments, habilitats i actituds que es
posseeixen en l’àmbit de les TIC
per assolir objectius determinats
amb eficàcia i eficiència.
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La posada en marxa
del tercer nivell es farà
efectiva a partir del mes
de setembre vinent



La Generalitat
presenta el
nivell avançat
de l’Acreditació
en TIC


