Experiència editorial
Director de la col·lecció Publicacions del Cercle editada pel Cercle d’Estudis
Històrics i Socials Guillem Oliver del Camp de Tarragona, des de l’any 1993.
Durant aquests vint anys s’han publicat els següents llibres:
Franquisme a les comarques tarragonines, 1
La ciutat de Tarragona durant la dictadura de Primo de Rivera, 2
La població de Tarragona al segle XVII, 3
La província de Tarragona durant el franquisme (1939-1976), 4
Tàrraco: mitologia i cultura religiosa, 5.
Les muralles de Tarragona. Defenses i fortificacions de la ciutat (segles
II aC. - XX dC.), 6.
Guerra civil a les comarques tarragonines (1936-1939), 7.
Rics i poderosos, però no tant. La noblesa a Tarragona i comarca al
segle XVIII, 8.
La taula de canvi i de dipòsits de Tarragona i la ciutat del seu temps
(1584 – 1749), 9
La història dels altres. Exclusió social i marginació a les comarques
tarragonines (segles XIII-XX), 10.
De l’erudit al turista. Inici de la projecció del patrimoni artístic i cultural de
Tarragona (1834-1933), 11.
La repressió franquista a Tarragona, 12.
La II República al Camp de Tarragona, 13
La fundació de Tarragona a la historiografia, 14
L’Anarquisme a Tarragona (1917-1924) Formós Plaja i Carme
Paredes, 15
De súbdites a ciutadanes. Dones a Tarragona (1939-1982), 16
El Club de Joves (1965-1976). El ressorgiment de la cultura catalana i
catalanista a Tarragona, 17

La crisi de la Guerra del Francès (1808-1814) al Camp de Tarragona, 18
La Llibreria de la Rambla i l’alternativa cultural de Tarragona (19681989), 19

Director de la col·lecció Microhistòria editada per Arola Editors, des de l’any
1999. Durant aquests anys s’han publicat els llibres següents:
Memòries involuntàries. Enric Olivé Martínez, 1.
Reus: epicentre de la força aèria de la República (1936-1939), 2.
El que em va tocar viure. Josep Brú Sans, 3
La industrialització
circumstàncies, 4
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Tarragona: escultures, làpides i fonts , 5
El carlisme al territori de l’antiga diòcesi de Tortosa, 6

Coordinador de la col·lecció Tarragona. Història i Patrimoni, coeditada per la
Conselleria de Patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona i Arola Editors, des de
l’any 2009 fins a l’actualitat, període durant el qual s’han editat:
Una utopia, una esperança. La història de Josep Alomà, 1
L’aigua a Tarragona. De la romanització a la industrialització, 2

Vocal del Consell de Redacció de Lligall, publicació editada per l’Associació
d’Arxivers de Catalunya, des de l’any 2009 fins a l’actualitat

