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El carrer del Balç i altres imatges per 
pintar en el quadern Manresa medieval 
de Zenobita edicions 
 
Es tracta del vuitè quadern de la col·lecció “Pintem i coneguem” amb 
l’objectiu que els infants coneguin alguns aspectes de la ciutat durant 
l’edat mitjana  
 
 
 
 
Pintem i coneguem... 
Manresa medieval 
 
 
 
Autor:  

Héctor Herrera 
 
Pàgines: 16 
Format: 21x28 cm 
Tiratge: 1.000 exemplars 
P.V.P: 4,50 € 
ISBN: 978-84-92571-52-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zenobita edicions publica Manresa medieval d’Héctor Herrera, un quadern per pintar 

que mostra com era Manresa entre els segles V i XV. 

 

L’obra, que és el vuitè quadern de la col·lecció Medi Històric, s’ha decidit publicar en 

aquest moment a causa de l’èxit de les visites al carrer del Balç de Manresa, 
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organitzades per l’Ajuntament de Manresa. El carrer, un dels elements patrimonials 

importants de la ciutat, fins fa poc havia estat tancat al públic i, desprès de rehabilitar-lo, 

actualment s’ha reobert per encabir-hi el Centre d’Interpretació de la Manresa medieval.  

 

Així doncs, el quadern Manresa medieval recull imatges per a ser pintades, entre les 

quals el carrer del Balç, amb l’objectiu que els infants coneguin i analitzin aquesta 

època de la història mitjançant la situació en què es trobava en aquells moments la 

ciutat. 

 

A través de 15 apartats, els alumnes aprendran que Manresa estava emmurallada, que 

tenia ponts (el Vell, el Nou, el de Rajadell i el de Vilomara), que en aquella època es va 

construir el rec de la Sèquia per abastir d’aigua la ciutat i que s’edificaren noves i més 

grans esglésies com la del Carme o la de la Seu, entre d’altres aspectes. 

 

Zenobita edicions ha disposat de l’assessorament del Museu Comarcal de Manresa i de 

l’Oficina de Turisme de la ciutat per a l’elaboració del quadern i la col·laboració de 

l’Ajuntament de Manresa. 

 

 

 

 


