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quest llibre és un viatge fotogràfic als records. Molts dels 
canvis que veiem avui són fruit de l’esforç de moltes perso-
nes per esdevenir un poble millor. A cada carrer, a cada racó 
del municipi podem trobar aquella veu que ens explica el 
que som avui. Aquest llibre és un homenatge a les transfor-
macions urbanes i al mateix temps a la preservació de tots 

aquests indrets en la memòria de cadascun de nosaltres, que és també la 
memòria col·lectiva del poble.

L’Èlia, en Miquel i la Natàlia 
es van conèixer el 2018 al 
Museu de la Mediterrània. 
Humanistes de formació 
–Història de l’Art, Ciències 
Polítiques i Història–, 
són joves que lluiten per 
preservar la memòria viva 
dels pobles. Junts han 
coordinat les Jornades 
de Memòria Històrica de 
Torroella i s’han erigit en 
entitat per fer projectes de 
memòria històrica i activi-
tats de suport cultural.
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TORROELLA
I L’ESTARTIT
DESAPAREGUTS

Èlia Bantí - Miquel Sais - Natàlia Varela

Torroella desapareguda és un viatge fotogràfic als 
records. Molts dels canvis que veiem avui són fruit de 
l’esforç de moltes persones per esdevenir un poble 
millor. A cada carrer, a cada racó del municipi podem 
trobar aquella veu que ens explica el que som avui. 
Aquest llibre és un homenatge a les transformacions 
urbanes i al mateix temps a la preservació de tots 
aquests indrets en la memòria de cadascun de nos-
altres, que és també la memòria col·lectiva del poble.
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