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arrià desaparegut és un itinerari amb fotografies que expli-
quen, en blanc i negre, la història de l’antic terme municipal 
de Sarrià. Un passeig per la vila de Sarrià, Pedralbes, les Tres 
Torres, una part del barri de la Bonanova, el Peu del Funicu-
lar, Can Caralleu, Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes. El llibre 
descobreix indrets i paratges que han desaparegut tot i for-

mar part essencial de la personalitat d’aquestes comunitats. I també mostra 
elements que encara existeixen, que segueixen essent un component de la 
nostra quotidianitat.

JESÚS MESTRE CAMPI 
Historiador. Director de la 
revista [L’Avenç]* els anys 1988 
i 1989, i de [Plecs d’Història 
Local]* des del 1989 fins al 
1997. Ha coordinat grans obres 
col·lectives, com ara el [Diccio-
nari d’Història de Catalunya]* 
(1992) o l’[Atles d’Història 
de Catalunya]* (1995), entre 
d’altres. És autor dels reculls 
gràfics [L’Abans. Barcelona - 
Vila de Sarrià]* (2012) i [Sant 
Gervasi de Cassoles]* (2013). 
Promou la recerca a partir del 
Taller d’Història de Sarrià.
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Barcelona, octubre de 2020
Com a conseqüència de les mesures sanitàries per la 
Covid l’aforament serà limitat i caldrà inscriure’s a l’acte 
a la següent adreça:

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

La directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural i la directora del Centre Cultural Casa Orlandai

es complauen a convidar-vos

a l’acte de presentació dels llibres Baixar a Barcelona. La ciutat i la comunitat recreada a Sarrià
volum 31 de la col·lecció Temes d’Etnologia de Catalunya, i Sarrià desaparegut que tindrà lloc a la Casa Orlandai 

(carrer de Jaume Piquet, 23, Barcelona) el dijous 8 d’octubre, a les sis de la tarda.

A l’acte intervindran Raúl Márquez, Miguel Doñate i Jesús Mestre, autors dels llibres.
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