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Directora General de Canvi Climàtic 
 
    Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència  
    Climàtica i Transició Ecològica 

ㅡ 

Experiència 

 

Generalitat Valenciana / Directora General de Canvi Climàtic 

Agost 2019 - Actual 

València, Espanya 

 

EIT Climate-KIC / Directora d’Educació a Espanya 

Gener 2016 - agost 2019 (3 anys 8 mesos) 

València, Espanya 
 
- Suport a socis espanyols i coordinació amb l'equip central d'Educació els programes 
formatius. En 2018 també coordinació interina dels  programes d'emprenedoria que 
donen suport als equips i a les empreses de nova creació per a desenvolupar i 
accelerar productes i serveis que ens ajuden a abordar el canvi climàtic. 

 

Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea / Gestora de projectes 
europeus 

Abril 2008 - Gener 2016 (7 anys 10 mesos) 

València, Espanya 
 

- Coordinadora Regional del Programa Pioners en Acció a la Comunitat Valenciana 
de  EIT Climate-KIC (des de gener de 2014) 

- Coordinadora de l'Oficina de Castelló de EuropeDirect (març-desembre de 2012)- 
Assistència en la preparació de propostes, cerca de socis i negociació de projectes 
europeus  

- Participació en projectes europeus com a socis de difusió: gestió tècnica i 
econòmica  

- Formació en temes europeus i organització i participació com a ponent en 
conferències sobre fons i projectes europeus. 

 

Comissió Europea / Tècnic TAIEX 

Abril 2007 - Gener 2008 (10 mesos) 

Comissió Europea (Brussel·les) 
 

-Selecció de projectes TAIEX en l'àmbit de l'agricultura, selecció d'experts i 
participants en els esdeveniments, coordinació d'esdeveniments  

-Ponent en conferències 

 



USDA (Departament d’Agricultura de Estats Units) / Assistent d'Agricultura 

Febrer 2005 - Març 2007 (2 anys 2 mesos) 

Missió dels EUA davant la UE (Brussel·les, Bèlgica) 
 

-Legislació de la UE sobre productes hortofructícoles i anàlisis dels resultats de les 
reunions de la Unió Europea 

 

Oficina de la Comunitat Valenciana a Brussel·les (GVA) / Responsable 
d'Agricultura 

Juny 2004 - Febrer 2005 (9 mesos) 

Brussel·les, Bèlgica 

 

-Gestió projectes europeus d'àmbit agrícola (Biovid) 

-Seguiment de la política agrícola comuna 

 

Comissió Europea / Pràctiques a DG AGRI 

Octubre 2003 - Febrer 2004 (5 mesos) 

Àrea de Brussel·les, Bèlgica 

 

- Normes de qualitat de fruites i hortalisses. 

 

Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació / Pràctiques a la  DG 
d'Assumptes de la UE i de l'Estat 

Setembre 2002 - Setembre 2003 (1 any 1 mes) 

València, Espanya 

-Estudis i elaboració de comptes econòmics per a l'agricultura, i disseny de mostres 
estadístiques.  

-Col·laboració en la redacció de l'Informe del Sector Agrari Valencià. 

 

ITENE / Pràctiques al departament de Qualitat 

Febrer 2000 - Febrer 2001 (1 any 1 mes) 

Godella, Espanya 

-Gestió de la qualitat: Inspectora i consultora de productes d’embalatge 

ㅡ 

Educació 

 

Universitat Politècnica de València / Enginyer agrònom, indústries 
agroalimentàries - (1992 - 2000) 

Universitat de Gant (Bèlgica) / Erasmus  (1996 - 1997) 

 

 


