Belén Bachero i Traver
Nascuda el 1 d’agost de 1982 a la ciutat de Castellò.
Formació acadèmica.
Títol Oficial: Arquitectura. ETSAV. Universitat Politècnica de València.
Títol Oficial: Certificat d’Adaptació Pedagògica (CAP). Universitat de Múrcia.

Cursos d’interés i ponències.
Curs oficial de preparació per a arquitecte municipal.
Participació com a ponent en la taula redona “Anàlisi de l’impacte de la LOI en
tres municipis de la Red Isonomia” dins del V Seminari sobre l’aplicació de la
llei orgànica per l’Igualtat efectiva de dones i homens. Fundació Isonomia. UJI.
Participació amb la ponència “Estudis previs al pla especial de Vistabella del
Maestrat” dins del curs “L’arquitectura en pedra. Patrimoni Cultural”, organitzat
per la Seu del Penyagolosa dins del programa “Campus Obert” de la UJI.

Experiència laboral.
2011-2014. Arquitecta per conte propi. Gestió i direcció de despatx
d’arquitectura propi.
2009-2010. Tècnic del departament d’Urbanisme en l’ajuntament de Vistabella
del Maestrat.
2007-2008. Beca de col·laboració del Ministeri d’educació i cultura.
Departament d’Urbanisme – ETSAV – UPV. Duració d’un curs lectiu.
2005. juliol – decembre. Beca de col·laboració en l’estudi d’arquitectura de
Fernando Vegas i Camilla Milleto, especialitzat en restauració i rehabilitació.

Experiència institucional.
2011-2014. Alcaldessa de l’Ajuntament de Vistabella del Maestrat.

Experiència en els moviments socials.
2000-2014. Membre de l’Asociació Juvenil “San José Obrero”.
2000-2014. Membre del voluntariat de Pastoral Penitenciaria de Castelló.
2004. (juliol – agost). Participació en un projecte de cooperació i
desenvolupament en un centro nutricional de l’Ordre de la Mercè (xiquets entre
3 y 5 anys) y en l’hospital y orfanat de les germanes de la mare Teresa de
Calcuta en Moçambic.
2010-2012. Coordinació i desenvolupament del “Taller de valors i treball en
equip” en el módul de jòvens del Centre Penitenciari de Castelló I.
2012-2014. Coordinació i desenvolupament del “Taller de valors i treball en
equip” en el M.E.R. (mòdul d’Educació i Respecte) de Dones del Centre
Penitenciari de Castelló I.
2011-2014. Soci cooperativista de Biopenyagolosa, la cooperativa ecològica i
tradicional de Vistabella del Maestrat.
Membre del Club de Muntanya de Vistabella del Maestrat i de l’Asociació de
truficultors i propietaris forestals de Vistabella “MAESTRUF”.

@belenbachero, belenbachero@gmail.com

