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Els actes infantils de “Quin Passeig!”, que 
promou Diesa Restauració, 
s’acompanyaran d’un quadern amb 
il·lustracions per acolorir 
 
 
 Clicar la imatge 
 
 
 
Pintem i coneguem... 
Quinpasseig Manresa 
 
 
Autor: Héctor Herrera  
 
Pàgines: 8 (per acolorir) 
Format:  21 x 28 cm 
Tiratge: 2.000 exemplars 
ISBN: 978-84-92571-64-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per encàrrec de Diesa Restauració, Zenobita edicions publica Pintem i coneguem.... 

Quinpasseig Manresa, un quadern amb il·lustracions per pintar que es lliurarà als 

infants durant la campanya “Quin Passeig Manresa!”. 

 

El quadern conté diversos dibuixos dels establiments de restauració del passeig de Pere 

III de Manresa per acolorir que ha elaborat l’il·lustrador Héctor Herrera. L’objectiu del 

projecte és que els infants es diverteixin pintant mentre gaudeixen amb la família d’un 

bon gelat o d’un bon àpat. 

http://www.zenobitaedicions.com/�
http://www.zenobitaedicions.com/publicacio.php?op=11&id=131�
http://www.zenobitaedicions.com/autors.php?id=29
http://www.diesa.com/
http://www.quinpasseig.com/agenda.html
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Aquest quadern es donarà d’obsequi, junt amb una capsa de colors, a tots aquells nens i 

nenes que assisteixin als diversos actes infantils de la campanya i als qui estiguin en els 

establiments organitzadors: Cafeteria Piper, Cafeteria Restaurant Atenes, Bar Plaça, Bar 

Xaloc, Quiosc Farggi i Restaurant Passeig. 

 

El divendres passat, amb la Revetlla del Joanet, es va donar el tret de sortida als actes 

infantils de “Quin Passeig!” que finalitzaran el 9 de setembre. Entre aquests hi ha tallers 

de cuina, de màgia, de globoflèxia, etc. Tot perquè els més menuts passin una bona 

estona mentre els grans es relaxen a les terrasses. 

 

http://www.quinpasseig.com/agenda.html�
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“Quin Passeig Manresa!”, promogut per Diesa Restauració, és una campanya que ja fa 

16 anys que se celebra i que, mitjançant activitats culturals, d’oci i gastronòmiques per a 

tots els públics, dinamitza les terrasses del centre de Manresa durant la temporada 

d’estiu.  
 

 

 Zenobita_ed         El blog de Zenobita edicions 
 
 
Zenobita edicions S.L - Departament de comunicació 

zb@zenobitaedicions.com - aida@zenobitaedicions.com  

web: www.zenobitaedicions.com  

Carrer Sarret Arboç, 16 1r 

Tel. 93 875 73 63 / Fax. 93 874 78 79 

08242 Manresa 

http://mobile.twitter.com/Zenobita_ed�
http://zenobitaedicions.wordpress.com/�
http://mobile.twitter.com/Zenobita_ed
mailto:zb@zenobitaedicions.com
mailto:aida@zenobitaedicions.com
http://www.zenobitaedicions.com/
http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=MANRESA+SARRET+ARBO%C3%87+16&sll=41.731947,1.82512&sspn=0.010553,0.023453&ie=UTF8&hq=&hnear=Carrer+de+Sarret+i+Arb%C3%B3s,+16,+08242+Manresa,+Barcelona,+Catalu%C3%B1a&ll=41.731659,1.824396&spn=0.010553,0.023453&z=16&iwloc=A

