
Esther Miralles i Henares (Barcelona, 1970), es llicencià en geografia el 1998 a la
Universitat de Barcelona. Durant un temps, combinà els estudis amb l’activitat laboral
en l’àmbit de l’educació per al desenvolupament (Món-3) i la cooperació amb pobles
indígenes (Ameríndia Cooperació i Alternativa Solidària). En aquest sentit, dugué a
terme moltes activitats de sensibilització (exposicions, tallers, conferències) i publicà
diferents materials didàctics, entre els quals destaca el crèdit variable Un món plural i
divers. També treballà amb la comunitat indígena Sateré Mawé, al cor de l’Amazònia
brasilera, durant diversos períodes, entre el 1993 i el 1999. Finalment, canvià
l’exuberància de la selva tropical per l’encant serè dels boscos del Solsonès, comarca en
la qual s’establí l’any 2003. Des d’aleshores, es dedica a la investigació sobre la
geografia i la història locals. Ha publicat el llibre De pedra i de terra I. Montpol i
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