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1. Breu Currículum 
Historiadora. Llicenciada en Geografia i Història per la 
Universitat de Barcelona (1987). Doctora en Història (2006) 
amb la tesi doctoral “Propietat immobiliària i accés a 
l’habitatge en una ciutat en plena expansió demogràfica i 
econòmica. Reus a la segona meitat del segle XVIII”, obtenint 

la qualificació d’excel·lent cum laude per unanimitat, editada per la Diputació de 
Tarragona (2010).  Ha publicat una vintena de llibres i més d’un centenar d’articles en 
revistes i publicacions de temàtica històrica. Ha col·laborat en diverses iniciatives 
plurals, com el Diccionari d’Historiografia Catalana, en centres d’estudis locals i 
comarcals (demarcacions de Tarragona i Girona) i ha participat en diversos congressos. 

Va treballar a l’Arquebisbat de Tarragona en tasques d’informatització i administració 
(1987-1988 i 2007). Va impartir cursos d’Història de Catalunya (1991-1992 i 1994-
1995) i classes a l’Aula de la Gent Gran de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona, 
Reus, El Vendrell, Constantí i Vilaseca (2000-2001 i 2006-2007). Va exercir de mestra i 
professora de religió a escoles de Reus, Tarragona i Valls (cursos 2007-2013). Dins el 
camp de l’arxivística ha realitzat alguns inventaris i ha publicat el catàleg dels fons 
notarials de Falset i Gandesa (Fundació Noguera 2000). Els darrers anys s’ha ocupat de 
l’inventari del fons personal del President Jordi Pujol, conservat a l’Arxiu Nacional de 
Catalunya (2016-2018). 

 

2. Àrea de Recerca 

La seva àrea de recerca és l’estudi de la història econòmica i social de la Catalunya de 
l’època moderna des de múltiples vessants, inclosa la història de l’art i la història de 
l’Església, així com el coneixement i l’accés a  les seves fonts històriques. 

 

3. Publicacions 
3.1. Llibres 
 

• Conesa, Rafael Dalmau, editor, Barcelona, 1989. 



• L’aprofitament del bosc a l’època moderna (la Conca de Barberà, s. XVIII), 
Rafael Dalmau, editor, Barcelona, 1990. 

• Noms i gent de la Conca de Barberà, Rafael Dalmau, editor, Barcelona, 1990. 

• Nalec i la nova església parroquial (s.XVIII), Diputació de Lleida, Nalec, 1992. 

• La Defensa Agrària: una entitat a les arrels d’un país, Diputació de Barcelona – 
Revista l’Avenç, La Selva, 1992. 

• Els aprenents de Reus al segle XVIII, Edicions del centre de lectura, Reus, 1992. 

• El corall a la costa de l’Empordà (Begur, ss. XVIII-XIX), Rafael Dalmau editor, 
Barcelona, 1993. 

• La confraria de Sant Antoni Abat de La Selva del Camp (ss. XVIII-XIX), 
Confraria de sant Antoni Abat, La Selva , 1993. 

• La premsa i la història a la Conca de Barberà 1889-1939, Diputació de 
Barcelona – Revista l’Avenç, Montblanc, 1995. 

• Lilla. Aproximació a la història d’un poble, Parròquia de sant Joan Evangelista, 
Lilla, 1996. 

• Santa Coloma de Farners, Caixa de Girona, Girona, 1997. 

• L’obra de Josep Rubió i Nadal, científic il·lustrat, rector de Vilanova de Prades 
(1792-1807), Parròquia de Vilanova de Prades, Vilanova, 1999. 

• Catàleg dels protocols notarials dels antics districtes de Falset i Gandesa, 
Pagès, Barcelona, 2000. 

• Casal Selvatà. Església i resistència cultural durant el segon franquisme a una 
vila del Camp de Tarragona (1954-1978), Cossetània edicions, Valls, 2001. 

• Emigrar per viure. El moviment migratori de les Muntanyes de Prades al Camp 
de Tarragona en la primera meitat del segle XX, Museu Arxiu de Montblanc i 
comarca, Montblanc, 2007. 

• Nosaltres també fórem emigrants. Migracions històriques a Constantí (1808-
1945), Ajuntament de Constantí, Constantí, 2009. 

• L’habitatge, una problemàtica sempre actual, Una anàlisi de la construcció a 
Reus al segle XVIII, Diputació de Tarragona, Tarragona, 2010. 

• Beat Jocund Bonet Mercadé (1875-1936), Parròquia de sant Joan Baptista, Reus, 
2013. 

• Sí, sóc sacerdot! Beat Dr. Josep Gomis Martorell (1894-1937), Silva editorial, 
Reus, 2014. 



3.2. Articles 

• “La població andorrana a l’època moderna”, dins Història d’Andorra. De la 
prehistòria a l’edat contemporània, Barcelona, 2005, p.153-178. 

• “Les muntanyes de Prades i el bosc de Poblet”, dins Actes de les Primeres 
Jornades sobre el bosc de Poblet, Poblet 2004, p.195-282. 

• “El despoblament de Rojals (segles XIX i XX)”, dins Actes de les Primeres 
Jornades sobre el bosc de Poblet, Poblet 2004, p.347-392. 

• “Notes sobre l’ermita de la Mare de Déu dels Prats”, dins La Guàrdia dels Prats 
i la seva església, Valls, 2004, p.121-132. 

• “La minoria gitana del Camp de Tarragona a l’Antic Règim”, dins Història dels 
altres. Exclusió social i marginació a les comarques tarragonines (segles XIII-
XX), Tarragona 2003, p.101-126. 

• “Història del turisme a les comarques tarragonines. Fonts documentals per al seu 
estudi”, a Estudis de Turisme de Catalunya, 14 (2004): 36-40, Barcelona 2004. 
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