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Formació acadèmica
Llicenciatura en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona (19982003). Projecte de fi de carrera sobre canvi ambiental global al Montseny. Projecte de
tesi sobre urbanització dispersa i nous usos de l’aigua (2007). Cursos de tècnica en
gestió i auditories ambientals, actualització de coneixements ambientals, habitatge i
polítiques públiques.
Trajectòria professional
Amb experiències laborals prèvies, està vinculada al món professional del medi
ambient des del 2003, inicialment a l’empresa privada, però sobretot al sector públic i
al món local, formulant instruments que permetin repensar les ciutats amb criteris de
sostenibilitat. També ha participat en equips de recerca de la UAB.
Participació i coordinació, entre altres, de projectes sobre indicadors de sostenibilitat,
planificació estratègica de ciutats, programes de conservació dels recursos hídrics,
projectes sobre emissions del transport, corredors verds urbans o aprofitament
d'energia solar, en l’àmbit català, espanyol o internacional. Experiència en l’ús de
sistemes d’informació geogràfica i gestió de continguts web i xarxes socials.
Especialització en l'aspecte social de la sostenibilitat. Autora de diverses publicacions
científiques en l’àmbit nacional i internacional.

Informació addicional
Des de l’adolescència està vinculada al moviment associatiu de la Sagrera i Sant
Andreu, a grups cristians de base i al mon veïnal, on ha compartit la lluita de l’AVE, la
recuperació de les Casernes pel barri, l’Harmonia o les vagues generals. Des de fa
uns anys la major part de la seva activitat associativa s’ha dedicat al moviment veïnal.
Ha estat vicepresidenta de l’AV de la Sagrera i de la FAVB, on s’ha ocupat de les
qüestions de medi ambient i ha participat, entre altres, a Aigua és Vida i a l’Aliança
contra la Pobresa Energètica. El 2004 es va afiliar a EUiA i aquesta és la seva primera
experiència a la política institucional.
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