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Egiptòleg, doctor en Geografia i
Història per la Universitat de Bar-
celona. Actualment és professor
d'Egiptologia de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona i coordi-
nador del màster oficial de Llen-
gua i civilització de l'Antic Egipte
i del postgrau propi d'Egiptologia
d'aquesta universitat. També és
consultor de l'assignatura Història I
del grau d'Humanitats de la UOC.
Especialista en epigrafia, història
i cultura de l'Egipte dels orígens i
del Regne Antic, és autor de nom-
broses contribucions científiques
entre llibres, articles especialitzats i
ponències en congressos.

Ha dirigit i dirigeix diversos pro-
jectes de recerca de temàtica egip-
tològica finançats per organismes
públics, entre ells un de documen-
tació epigràfica a Saqqara (Egip-
te).

Arqueòleg i doctor en Història per
la Universitat de Barcelona, ac-
tualment és investigador sènior
i sotsdirector de l'Institut Català
d'Arqueologia Clàssica (ICAC) i
consultor d'Humanitats a la UOC.
És especialista en arqueologia del
paisatge i en estudis de territori
aplicats a l'antiguitat. Ha centrat
la seva recerca en paisatges cultu-
rals mediterranis litorals i de mun-
tanya, entre els quals cal destacar
els estudis al Pirineu, a l'Empordà,
a Tarragona i a València. Té una
àmplia experiència docent univer-
sitària, especialment en estudis
de màster i doctorat. És autor de
nombroses publicacions, llibres i
articles especialitzats.

Arqueòleg i naturalista format a la
Universitat de Barcelona i al Mu-
séum National d'Histoire Naturelle
de París. És director d'HOMINID
Grup d'Orígens Humans (Parc Ci-
entífic de Barcelona-UB) i consul-
tor de la UOC, i també assessor
del Museu de Ciències Naturals de
Barcelona, el Museu Etnològic de
Barcelona i Premi de Recerca de
la Sociedad Geográfica Española.
Dirigeix sobre el terreny diferents
expedicions d'àmbit interdiscipli-
nari (arqueologia, paleontologia,
primatologia, etnologia i evolució)
a Tanzània, Kènia, les illes Galápa-
gos i Austràlia, i és autor de nom-
broses publicacions d'impacte a
Journal of Human Evolution, Current
Anthropology i Human Evolution.

Egiptòloga, doctora per la Uni-
versitat Pompeu Fabra, llicencia-
da i DEA en Història per la Univer-
sitat de Barcelona, s'especialitzà
a l'École Pratique des Hautes Étu-
des (EPHE), al Collège de Fran-
ce i a l'Institut Catholique de
París. Actualment és professo-
ra d'Història i Art antic a la UPF
i a la UB i consultora als Estudis
d'Humanitats de la UOC. És inves-
tigadora adscrita a l'Institut Uni-
versitari d'Història Jaume Vicens Vi-
ves (IUHJVV_UPF) i col•labora amb
el centre d'egiptologia Wladimir
Golénischeff (EPHE) de París. La
seva recerca se centra en l'àmbit
de la geografia cultual i dels rituals
màgics a l'antic Egipte. Ha estat
professora del postgrau en Egipto-
logia a l'Institut d'Estudis del Prò-
xim Orient Antic de la UAB i de
Religió egípcia al màster d'Història
de les religions a la UB. És coauto-
ra i coordinadora de materials di-
dàctics i autora de diversos articles
científics en història antiga i egip-
tologia.
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