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quest llibre ens invita a fer un viatge al passat i descobrir com 
vivien els veïns i les veïnes de Sant Adrià a principis del segle 
xx fins als anys setanta. La selecció d’imatges antigues d’alta 
qualitat ens aproxima a una vila agrícola que es transforma 
amb el temps en una gran població industrial. El llibre capta 
en essència la quotidianitat dels adrianencs i les adrianen-

ques, retornant anys enrere i descobrint indrets, paisatges i activitats desapa-
reguts. Un recull que, sens dubte, convida a recordar i a emocionar-se.

Mar Crisol illa

A
Col·leCCió

Catalunya 
Desapareguda

C o M a r C a  d e l 
B A r c E L o n è S

núm. 59

SA
nt

 Ad
rià

 D
ES
ap
ar
Eg
uT

Mar Crisol IllaGraduada en Antropolo-
gia Social i Cultural a la 
Universitat de Barcelona, 
va realitzar les pràctiques 
universitàries a l’Arxiu 
Municipal de Sant Adrià 
de Besòs. Apassionada 
de la gestió del patrimoni 
cultural i la museologia. 
Participa com a col·labo-
radora en l’entitat cultural 
Ràdio La Mina.
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Aquest llibre ens invita a fer un viatge al passat i des-
cobrir com vivien els veïns i les veïnes de Sant Adrià a 
principis del segle xx fins als anys setanta. La selec-
ció d’imatges antigues d’alta qualitat ens aproxima a 
una vila agrícola que es transforma amb el temps en 
una gran població industrial. El llibre capta en essèn-
cia la quotidianitat dels adrianencs i les adrianenques, 
retornant anys enrere i descobrint indrets, paisatges 
i activitats desapareguts. Un recull que, sens dubte, 
convida a recordar i a emocionar-se.
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