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Surt a la venda un entretingut conte 
perquè els infants s’endinsin en la 
història de Berga 
 
 
Maria Dolors Santandreu (text) i Susanna Campillo (il·lustracions) són 
les autores d’aquesta obra publicada per Zenobita edicions. 
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Zenobita edicions publica La meva primera història de Berga, de Maria Dolors 

Santandreu (text) i Susana Campillo (il·lustracions). L’obra és un conte perquè els 

escolars coneguin Berga així com els fets històrics més rellevants de la ciutat. 

Mitjançant un estil planer i entenedor, el llibre es divideix en 20 capítols que transporten 

el lector a la Berga de diferents èpoques, iniciant la història des dels seus orígens, al 

neolític, fins al temps actual.  
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L’autora de les il·lustracions, Susanna Campillo, ha treballat cada imatge basant-la amb 

la història i la fisonomia urbana de la ciutat, i els resultats son dibuixos divertits que 

transmeten completament la idea de cada capítol. 

Per a reforçar els continguts de l’obra, al final del llibre hi ha tot un seguit d’informació 

interessant, per als adults, a més d’una bibliografia bàsica, una relació de llibres 

complementaris i un llistat de curiositats (llocs, personatges, llegendes, etc.) sobre les 

diferents etapes històriques tractades. 

La publicació de La meva primera història de Berga ha comptat amb la col·laboració de 

l’Ajuntament de Berga i Cedinsa i és ja el segon llibre de la col·lecció “La meva 

primera història” de Zenobita edicions, que ja fa uns anys va publicar La meva primera 

història de Manresa. 
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