
Dr. David Abadias Aurín 
 

 

1. Breu Currículum 
Prevere de la diòcesi de Terrassa.  Batxillerat en 
Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya 
(1997). Llicenciat en Teologia Bíblica per la 
Facultat de Teologia de Catalunya (2004), amb 
una tesina titulada «Heus aquí el meu servent: Is. 
42,1». 

Llicenciat en Història i Béns Culturals de l’Església 
per la Pontifícia Universitat Gregoriana  (2006) amb una tesina titulada 
«La Diócesis de Egara (s. V-VIII), Estudio sobre las Fuentes Documentales» 
amb una qualificació de Summa cum Laude. Doctor en Història i Béns 
Culturals de l’Església per la Pontifícia Universitat Gregoriana (2008) amb 
la tesi «La influéncia de cuatro teólogos españoles durante el reino de 
María I Tudor (1553-1558)» amb una qualificació de Summa cum Laude. 

Degà de la Facultat d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes Antoni Gaudí 
(2016-). Professor d’Història de l’Església Medieval (2008-), de 
Metodologia i Fonts Històriques (2014-), d’Història del Renaixement (2014-
). Rector de la parròquia de St. Vicenç de Mollet del Vallès i de Sant Fost 
de Campcentelles (2017-). Arxipreste de Mollet (2017-).  

 

2. Àrea de Recerca 
La seva àrea de recerca és l’estudi de la història de l’església i l’accés a 
les fonts històriques, amb especialització en l’època moderna. 
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