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Parcir i Zenobita, en coedició, tornen a 
apostar per la temàtica 'Manresa'. 
 
Francesc Comas (text) i Joan Segon (fotografia) signen el 
llibre Visions de Manresa, una obra adreçada tant a les 
persones que volen visitar la ciutat, com a la gent que ara 
hi viu i encara vol conèixer-la més bé. 
 
Visions de Manresa no vol ser ni una guia, ni una obra sobre la història i el 
patrimoni local. Pretén ser un llibre que doni una visió general de Manresa, que 
revisi un ampli ventall d’aspectes visuals i textuals per mostrar que la ciutat és 
distinta i, per tant, única, amb la seva pròpia personalitat perquè hi ha petits detalls 
que la caracteritzen. 

Especial menció ha de tenir el fet que al darrere de cada capítol hi ha la traducció 
completa del text al castellà i a l’anglès. Perquè un dels objectius de la publicació 
és que en els freqüents intercanvis culturals que realitza la població escolar i 
universitària amb joves d’Espanya i Europa, es pugui oferir a les famílies i entitats 
acollidores una visió de Manresa actualitzada. 

Els autors, al llarg de deu capítols ens ofereixen visions (o aspectes) de Manresa que, en 
conjunt, ens han de proporcionar una idea global de la ciutat. En el primer capítol, “Una 
ciutat al centre de Catalunya”, la presenten i la situen en els diversos contextos 
geogràfics. En el segon, “Qui viu a Manresa?”, recorden que ja s’han superat els setanta-
cinc mil habitants i quins són els nuclis o barris que acullen més població. En el tercer, 
“La ciutat treballa”, analitzen en què s’ocupa la gent. En el quart, “La ciutat també està 
de festa”, ens recorden com se celebren les festes del calendari anual i les que són pròpies 
de Manresa. El cinquè, “L’espai natural”, el dediquen als aspectes físics del municipi 
(hidrografia, relleu, vegetació, etc.), fent especial èmfasi en l’Anella Verda, la franja “més 
natural” o agrícola que envolta les àrees urbanes. En el sisè, “On comprem?”, tracten de 
les activitats comercials i els llocs on es concentren. En el setè, “Què podem visitar? 
Espais amb història” ens recorden quins llocs són els més emblemàtics de Manresa i que, 
per tant, es recomana conèixer. En el vuitè, “Els espais tranquils”, els autors ens 
proposen fer unes passejades per una sèrie d’espais naturals o humanitzats que són 
especialment agradables i assosegats. En el novè, “Els espais de cultura”, ens ubiquen els 
llocs de la ciutat de més significació cultural: biblioteques, teatres, museus, espais 
universitaris i d’investigació, etc. Per últim, en el desè, “Les zones esportives” situen i 
analitzen els espais d’interès esportiu i lúdic: el Congost, els punts d’activitats aquàtiques, 
les pistes poliesportives, etc. 
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