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Zenobita edicions ha redactat i editat el quadern Aquella llum resplendent (Quadern de treball 2) 
per encàrrec de l’Associació Misteriosa Llum.  
Aquest és el segon quadern de la col·lecció “Descobrir Manresa”, que vol promoure, entre altres 
objectius, el sentiment de pertinença a la comunitat on es viu. Amb aquest quadern de treball 
l’Associació Misteriosa Llum pretén donar a conèixer aquest fet misteriós de la tradició 
manresana entre l’alumnat del cicle superior de primària, amb l’objectiu de facilitar la descoberta 
i l’estimació de la història particular de la nostra ciutat.  
El llibret també ofereix una visió resumida d’alguns aspectes econòmics i socials de la Manresa 
de la baixa edat mitjana, i més concretament els del final del segle XIII i principi del XIV. 
Alhora, comenta fets que van trasbalsar la vida dels nostres avantpassats: guerres, sequera, fam, 
pestes... i la capacitat d’esforç i audàcia dels manresans de l’època per redreçar la situació 
proposant la construcció d’una sèquia. Evidentment, aquest treball també explica els entrebancs i 
dificultats que va haver de superar la gent de l’època a causa de la forta oposició dels habitants 
dels pobles veïns i del bisbe de Vic. Tanmateix, parla de la solució del conflicte i de la signatura 
de la Concòrdia. 
En resum, els nois i noies aprenen a interpretar aquests fets, a distingir la importància que tenien 
els valors religiosos en la societat de l’època, i posa en relleu valors com la tolerància, la defensa 
de la pau, l’acceptació de les normes per facilitar la convivència, la defensa dels drets propis i el 
respecte pels dels altres. 
 
 
 
 
 
 
Aquella llum resplendent 
(Quadern de treball 2) 
 
Autor: Josep Antoni Serra 
16 pàgines interiors en b/n 
Format: DIN A4 
Coberta en color 
Tiratge: 1.000 exemplars 
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