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Vaig nàixer a Tortosa l’any 1964, si bé vaig créixer a 
Tivenys. Estic casat i soc pare de dos fills, un nen i una 
nena. Arqueòleg per vocació, la meva feina i la meva 
família omplen la meva vida, si bé m’entusiasma 
cuinar o llegir una bona novel·la. 

L’any 1983 vaig arribar a Tarragona per iniciar els meus estudis universitaris, primer 
Magisteri i després Història i Geografia. El 1994 em vaig incorporar com a professor 
associat al Departament d’Història i Geografia, actual Departament d’Història i Història 
de l’Art de la Facultat de Lletres de la URV, del qual continuo formant-ne part. 

Com a docent, durant aquests prop de 30 anys he impartit assignatures troncals, 
obligatòries i optatives de les llicenciatures en Història i Història de l’Art, i els graus en 
Història, Història de l’Art, i Història de l’Art i Arqueologia. També he participat en 
programes de doctorat, assignatures de postgrau (Graduat Superior en Arqueologia 
URV) i assignatures del màster en Arqueologia Clàssica. He dirigit o codirigit 6 tesis 
doctorals. 

Soc responsable del grau en Història des del 2012 i responsable del Sistema Intern de 
Garantia de la Qualitat (SIGQ) de la Facultat de Lletres des del 2018. Així mateix, he 
representat a la URV en diverses comissions, com ara la de Recerca d’Arqueologia i 
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya, l’Òrgan Director del Projecte Inventari del 
Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l'Ebre o el Consell Assessor del Memorial 
de la Batalla de l’Ebre. 

Soc investigador principal Grup de Recerca Seminari de Protohistòria i Arqueologia 
(GRESEPIA) i membre del grup de recerca consolidat Mirades sobre la Mediterrània a 
l’Antiguitat. D’Orient a Occident, de la Protohistòria a l’Antiguitat Tardana” (MIRMED). 
La meva tasca investigadora s’ha traduït en més de 50 articles publicats en revistes 
estatals i internacionals, en la participació en més de 50 congressos, com també en la 
direcció de diversos contractes i projectes competitius d’abast autonòmic, estatal i 
internacional. 

El treball que desenvolupo, basat en el patrimoni històric, comporta, entre d’altres 
aspectes, el compromís de retornar a la societat allò que veritablement li pertany, des 
de l’experiència i el coneixement. Tots aquests anys a la Universitat m’han permès 
adquirir una experiència que puc aportar a l’equip que encapçala Josep Pallarès, un 
equip qualificat, motivat i il·lusionat amb la URV i el nostre territori. 

 


