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Vaig néixer a Tarragona l’any 1982 i potser per això 
m’apassiona la Roma antiga i perdre’m pels 
monuments d’aquesta ciutat. M’agrada llegir, el 
teatre, la muntanya i passejar en caiac per les platges 
de la comarca. 

Tota la carrera acadèmica l’he desenvolupat a la URV. M’hi vaig llicenciar en Dret l’any 
2004 i hi he estat becària predoctoral, ajudant, lectora, agregada interina i, des del 2019, 
agregada de l’àrea de dret romà del Departament de Dret Privat, Processal i Financer. 

La meva activitat docent l’he dut a terme principalment als ensenyaments de l’àmbit del 
dret. També he impartit docència als estudis d’Història de l’Art i al màster en 
Arqueologia Clàssica, en el marc dels quals m’he ocupat d’assignatures de protecció del 
patrimoni cultural i institucions jurídiques romanes. Formo part del Grup d’Innovació 
Docent de la Facultat de Ciències Jurídiques (FCJ) i he participat en la majoria de les 
comissions per a la millora de la qualitat docent del centre. 

Des del 2015 coordino el màster en Dret de l’Empresa i la Contractació, que va obtenir 
el segell d’excel·lència l’any 2021. També formo part de la Comissió de Doctorat del 
Programa de Doctorat en Dret, de la Comissió de Qualitat de la FCJ i de la Comissió 
d’Usuaris del CRAI.  

La meva recerca se centra en el procés civil romà i en l’anàlisi dels fonaments i l’evolució 
d’institucions juridicoprivades en la tradició jurídica europea. He dut a terme estades de 
recerca internacionals a la Università di Pavia (2006), el Leopold-Wenger-Institut für 
Rechtsgeschichte de Munic (2007, 2008, 2009), l’Oxford University (2015) i la Università 
Federico II de Nàpols (2016). He participat en 11 projectes de recerca finançats i he estat 
investigadora principal dels dos últims del Plan Nacional. He publicat en revistes i 
editorials de prestigi i la meva tasca investigadora ha estat valorada positivament per 
l’AQU. Soc membre del Housing Research Group i de la Société Internationale 'Fernand 
de Visscher' pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité. 

Més de la meitat de la meva vida ha estat lligada a la URV. Em sento afortunada de 
poder-hi treballar, perquè m’ha permès desenvolupar la carrera acadèmica i, alhora, 
tenir amics de diferents àmbits. No entenc la gestió sense el treball en equip i l’empatia. 
Afronto aquest nou repte amb il·lusió i amb el convenciment de formar part d’un 
projecte integrador que compta amb un equip compromès en fer créixer la nostra 
Universitat. 

 


