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a via Augusta, la navegació, el ferrocarril,  el turisme… 
Cambrils, oberta i dinàmica, un municipi de tradicions 
i innovació, una  població amb arrels marineres i pageses. 
Aquest llibre pretén mostrar aquesta diversitat cambrilenca 
mitjançant una selecció de fotografies històriques, deguda-
ment documentades, moltes de les quals formem part del 

llegat col·lectiu del municipi: història, urbanisme, religió, platja o festivitats 
són alguns dels elements que es destaquen al llibre i que defineixen Cam-
brils com un espai únic i singular de la costa catalana. 

Museòleg i arqueòleg 
llicenciat en Geografia i 
Història (UB). Des del 1999 
és director/gerent del Museu 
d’Història de Cambrils. Ac-
tualment és coordinador del 
Campus Extens de la URV a 
Cambrils.

Llicenciat en Història (URV) i 
en Arxivística (UNED) i diplo-
ma en Estudis Avançats espe-
cialitat Arqueologia, prehistòria 
i història antiga de Catalunya. 
Des del 2008 forma part de 
l’equip de treball de l’Arxiu 
Municipal de Cambrils. 
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La via Augusta, la navegació, el ferrocarril, el turisme… 
Cambrils, oberta i dinàmica, un municipi de tradicions i 
innovació, una població amb arrels marineres i pageses. 
Aquest llibre pretén mostrar aquesta diversitat cambri-
lenca mitjançant una selecció de fotografies històriques, 
degudament documentades, moltes de les quals formem 
part del llegat col·lectiu del municipi: història, urbanisme, 
religió, platja o festivitats són alguns dels elements que 
es destaquen al llibre i que defineixen Cambrils com un 
espai únic i singular de la costa catalana. 
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