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scó Neix a Lleida (1944), casada i 
mare de família.

Prové d’una família amb una 
llarga tradició de mestres a l’es-
cola pública.
Cursa estudis de batxillerat supe-
rior i de magisteri a Lleida (1965). 
Posteriorment es llicencià i es 
doctorà en pedagogia per la Uni-
versitat de Barcelona. Professora 
universitària des de 1971, primer 
a la Universitat de Barcelona i 
posteriorment (1974) a la seva 
delegació a Tarragona, actual-
ment Universitat Rovira i Virgili, 
on segueix exercint com a pro-
fessora emèrita.
El seu compromís amb la docèn-
cia i amb el país s’ha traduït amb 
diferents àmbits: Va ser la prime-
ra professora que a la Universitat 
de Barcelona va impartir l’assig-
natura d’història de l’educació 
als Països Catalans ( 1971-1985).
A la delegació universitària de 
Tarragona, desenvolupà diverses 
tasques de gestió  i va promou-
re la creació, a Tarragona, de les 
delegacions de la Societat de Pe-
dagogia Comparada i de la Soci-
etat d'Història de l'Educació dels 
Països Catalans.
Quan es creà la Universitat Rovira i 
Virgili (1992) va ser vocal de la Jun-
ta Gestora i, posteriorment, degana 
de la Facultat d’Educació i Psicolo-
gia, vicerectora i secretària general.
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scó Membre de Consell Escolar de 
Catalunya i del Consell Universi-
tari de Catalunya.
Membre del Patronat de l’Esco-
la Superior de Treball Social de 
Tarragona.
Ha format part de la Junta Direc-
tiva de la Secció de Pedagogia 
de l’Institut d’Estudis Catalans.
Actualment col·labora amb la Fa-
cultat de Teologia de Catalunya i 
durant molts anys va ser profes-
sora ordinària de l’Institut de Ci-
ències Religioses Sant Fructuós 
de Tarragona.
Va ser delegada del Departa-
ment de Benestar Social i Famí-
lia de la Generalitat de Catalunya 
a Tarragona (2001-2004).
Directora de Càritas Diocesana 
de Tarragona (2004-08) i presi-
denta de Càritas Catalunya des 
de l’any 2004.
Aquestes activitats  han centrat 
el seu treball, en els darrers anys, 
en el camp social i des d’aquest 
àmbit ha promogut la Càtedra 
d’Inclusió Social de la URV. 
És membre del  Consorci Social 
de la Xarxa Santa Tecla, del Patro-
nat FOESSA (Càritas), del Consell 
Assessor en Polítiques Socials i 
Família de la Generalitat de Cata-
lunya i de la Fundació Catalunya-
La Pedrera.
En aquests espais desenvolupa tas-
ques d'assessorament i promoció 
de projectes al servei dels col.lec-
tius més vulnerables de la societat.


