
 

HISTORIAL DE VIDA DE GRACIELA FERRER 
 
Vaig arribar a l'Horta Sud en 1990, des de Mar del Plata (Argentina), on 

vaig naixer (1973). Vaig cursar COU al institut de Benetusser al temps que 

treballava com a caixera a un hipermercat. En 1992 vaig començar a 

estudiar Ciències Econòmiques a la Universitat de València compaginant 

els estudis amb un treball com a auxiliar administrativa en una empresa 

d’Alfafar, on vivia amb la meua família. Em vaig llicenciar a 1998. 

La meua formació posterior la he dedicat sobre tot en millorar el coneixement dels problemes 

ambientals, especialment de la gestió de l'aigua, dels nostres rius i aqüífers, i del territori. Així, en 

1998 vaig començar un Màster en Economia Ecològica a la Universitat Autònoma de Barcelona que 

vaig finalitzar en 2002; i posteriorment, entre 2007 i 2009 vaig fer un Màster en Gestió Fluvial 

Sostenible a la Universitat de Saragossa. Des de 1998, vaig veure de compaginar els meus estudis 

amb el treball com a becària o com a tècnica d’investigació en diversos projectes d’investigació 

vinculats a temes ambientals a la Universitat de València, la Universitat Autònoma de Barcelona, la 

Universitat de Sevilla o la Fundación Nueva Cultura del Agua. També he treballat com consultora 

ambiental autònoma durant un parell d’anys. 

Durant els últims anys he estat treballant en la Universitat de València com a tècnica d’investigació 

i professora associada –de manera discontinua, com a conseqüència de les retallades en educació 

superior del ministre Wert. 

De manera complementària a les meues activitats laborals, durant els darrers 10 anys he estat 

treballant activament en els moviments ciutadans en defensa del Xúquer i l’Albufera i per una nova 

cultura de l’aigua. Forme part de Xúquer Viu des dels seus inicis i soc sòcia de la Fundación Nueva 

Cultura del Agua. També soc membre de diverses Xarxes Ciutadanes com la Xarxa per una Nova 

Cultura de l’Aigua al Xúquer, la Xarxa Espanyola d’Economia Ecològica i la Xarxa Valenciana per 

l’Aigua Pública. Vaig participar en altres iniciatives ciutadanes en defensa del territori com 

Compromís pel Territori i Acció pel Clima. Des de principis de 2014 soc vocal al Consell de 

l’Aigua de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer, en representació dels interessos ambientals. 

Actualment treballe com a consultora ambiental autònoma i professora associada a la Universitat de 

València. Estic ultimant la meua tesi doctoral sobre el conflicte en torn al transvasament Xúquer-

Vinalopó.   

Al llarg dels quasi 25 anys que porte vivint al País Valencià, la vida m’ha portat a viure a l’Horta 

Sud, la Ribera Alta, la ciutat de València i, ara a l’Horta Nord, en Foios. 

Per tal de ser transparent, en les pàgines següents trobareu el meu historial laboral més detallat 

corresponent als darrers 15 anys. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. FORMACIÓ ACADÈMICA  
 

Actualment, Projecte de Tesi Doctoral “Interessos, valors i conflictes en la gestió de l’aigua a 

Espanya: el transvasament Júcar-Vinalopó” registrat en el programa de Doctorat en Ciències 

Ambientals, especialitat en Economia Ecològica i Gestió Ambiental (Universitat Autònoma de 

Barcelona)  

 

1.1 Titulacions universitàries  
 

2009 – Màster en Gestió Fluvial Sostenible i Gestió Integrada d’Aigües, 60 crèdits (Universitat 

de Saragossa). Matrícula d’honor. 

2002 – Suficiència investigadora reconeguda en el programa de Doctorat en Ciències Ambientals, 

especialitat en Economia Ecològica i Gestió Ambiental (Universitat Autònoma de Barcelona) 

2002 – Màster en Economia Ecològica i Gestió Ambiental (Universitat Autònoma de Barcelona) 

1998 – Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials (Universitat de València) 

 
1.2 Cursos de formació de postgrau  
 

Juliol de 2010: Participació en la SCENES European Project’s Summer School, Advanced Short 

Course on “Methods and tools for scenario building in water management”, de 40 hores 

lectives, organitzat per l’Istituto Agronòmic Mediterrani de Bari (Itàlia), en Valenzano (Itàlia), 12-

17 de Julio. 

Juliol de 2010: Participació en el curs “Formació en investigació social participativa”, 5 hores 

lectives, organitzat per la Fundació Utopika en col·laboració amb la Universitat Politècnica de 

València, ETSI Agrònoms, 8 de Julio. 

Juliol de 2005: Participació en El Curs “Gestió Integral de Conques Fluvials”, organitzat per la 

Universitat de Girona, l’Agència Catalana de l’Aigua i el Consorci alb, durant els dies 14 i 15, en la 

Universitat de Girona. 

Març de 2002: Participació en El Curs de postgrau “Material and Energy Flow Analysis”, 

impartit pel Depto. d’Ecologia Social (IFF), a Viena (Àustria), durant els dies 11 a 15, en el marc de 

l’Acció Integrada España-Austria MEFA-MCE. Este curs ha sigut convalidat per 2 crèdits de 

docència del programa de Doctorat en Ciències Ambientals, tal com es reflectix en el Certificat 

Acadèmic personal inclòs en l’apartat 2 de la documentació adjunta. 

Marzo-Abril 2001: Assistència al curs per a postgraduats “Behavioural and Evolutionary 

Theories in Environmental Economics”, impartit pel Dr. Jeroen van donen Bergh (Free 

University of Amsterdam) en el Departament d’Economia i Història Econòmica de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, amb una duració de 20 hores lectives. 

 

1.3 Beques de formació 

1.4.1 POSTGRAU 

12-07-2010 – 17-07-2010: Becària en el curs de postgrau Methods and tools for scenario 

building in water management, de 40 hores lectives, organitzat per l’Istituto Agronòmic 

Mediterrani de Bari (Itàlia), en Valenzano (Itàlia), en el marc del projecte europeu SCENES, 12-17 

de Julio.  

17-09-2007 – 17-12-2008: Becària en el  Màster Gestió Fluvial Sostenible i Gestió Integrada 

d’Aigües, 1a edició, 60 crèdits, titulació pròpia de la Universitat de Saragossa. Entitat Finançadora: 

Govern d’Aragó.  

11-03-2002 – 15-03-2002: Becària en el curs de postgrau "Material and Energy Flow Analysis", 

20 hores lectives, impartit pel Depto. d’Ecologia Social (IFF), a Viena (Àustria) en el marc de 



l’Acció Integrada España-Austria MEFA-MCE. Entitat Finançadora: Ministeri d’Educació i Ciència 

(Espanya) i Govern Austríac 

30-08-2001 – 31-08-2001: Becària en el Workshop “Conservation and Sustainable 

Development”, Center for Comparative Research (Yale University). Entitat Finançadora: Yale 

University 

28-05-2001 – 03-06-2001: Becària en l’International Workshop “Participation and 

Consumption: Social Action Patterns for Urban Sustainability”, Marsala (Sicília), Universitat 

de Pàdua – Ajuntament de Marsala. Entitat Finançadora: Universitat de Pàdua i Ajuntament de 

Marsala.  

1.4.2 PRE-GRADO  

 

1-8-97 – 11-11-97 – Becària Intercampus en el Departament de Ciències Socials de la Universitat 

de Quilmes (Argentina) amb el projecte “La dimensió mediambiental de la PAC i el comerç 

internacional”. Entitat finançadora: AECI (Espanya) i Ministeri d’Educació i Cultura (Argentina). 

Setembre 1996 – Juny 1997 – Becària de col·laboració en el Depto. d’Economia Aplicada 

(Universitat de València) amb el projecte “Vies de participació ciutadana en les polítiques 

ambientals”  sota la direcció del Dr. Francesc La Roca. Entitat finançadora: Ministeri d’Educació i 

Ciència. 

 
3. INVESTIGACIÓ 
 

3.1 Experiència investigadora en projectes d’investigació universitaris 
 

Àrees d’interés: 

Economia dels recursos naturals 

Economia ecològica 

Política ambiental  

Política de l’aigua  

Implementació de la Directiva Marco de l’Aigua a Espanya 

Integració dels objectius de la política de l’aigua en les polítiques sectorials 

(biodiversitat, agrària, industrial, ordenació del territori, etc.) 

Planificació i gestió de l’aigua  

Participació pública en la política i gestió de l’aigua 

Economia de l’aigua 

Comptabilització dels costos vinculats als servicis de l’aigua 

Repercursión dels costos dels servicis de l’aigua 

Ecologia política – conflictes hídrics 

Sobreexplotació d’aqüífers  

Transvasaments 

 

3.1.1 AMB  CONTRACTE LABORAL  

 

Octubre 2010 – Juliol 2014 - Tècnica superior d’investigació en el Projecte Consolider-Ingenio 

2010 SCARCE “Assessing and predicting effects on water quantity and quality in Iberian 

rivers caused by global change (2009-2014)” (Ministeri de Ciència i tecnologia, contracte 

CSD2009-00065), Universitat de València.  

Maig 2007 – Gener 2009 – Tècnica superior d’investigació en el Projecte Europeu ZERO+ 



“Integral Liquid Waste Management Model for Surface Treatment Industries through 

BAT’s”, Universitat de València. 

Març 2005 – Juliol 2005 – Tècnica superior d’investigació en el Projecte Europeu CPS-EU 

“Chemical product-services in the EU”, Universitat de València. 

Juliol 2001 – Desembre 2004 – Tècnica Superior d’Investigació en el Projecte Europeu 

CLEANTOOL “Innovative evaluation and design of metall surface cleaning processes”, 

Universitat de València.  

Maig 1999 – Juny 1999 – Tècnica d’investigació en el Projecte Europeu SPHERE+ “Substitution 

projects for health and environment: Lessons from Results and Experiences”, Universitat de 

València.  

3.1.2 AMB  BECA DE COL·LABORACIÓ  

 

Maig 2007 – Agost 2007 – Becària de col·laboració en el departament de Geografia Humana de la 

Universitat de Sevilla en el Projecte “Anàlisi dels discursos relacionats amb els processos 

territorials que condicionen la pressió sobre els recursos hídrics en la conca del Segura”  

Setembre 2000 – Juny 2001 – Becària de Col·laboració en el Projecte Europeu “Decisió tools and 

processes for integrated environmental assessment”, Universitat Autònoma de Barcelona. 

Setembre 2000 – Juny 2001 – Becària de Col·laboració en el Projecte “Governabilitat i Medi 

Ambient – Les Agendes 21 Locals”, Universitat Autònoma de Barcelona. 

Octubre 1999 – Febrer 2000 – Becària Col·laboració en el Mòdul Jean Monnet “La Política 

Ambiental en la Unió Europea”, Universitat de València. 

Octubre 1998 – Abril 1999 – Becària de Col·laboració en el Projecte Europeu SPHERE+ 

“Substitution projects for health and environment: Lessons from Results and Experiences”, 

Universitat de València.  

 

3.2 Experiència investigadora en projectes d’investigació no universitaris  
 

Febrer 2009 – Agost 2009 – Tècnica d’investigació en el Projecte “Seguiment de la 

Implementació de la Directiva Marco de l’Aigua en les conques hidrogràfiques espanyoles”, 

Fundació Nova Cultura de l’Aigua.  

Juny 2006 – Febrer 2007 – Tècnica d’investigació en el Projecte “Seguiment de la Implementació 

de la Directiva Marco de l’Aigua en les conques hidrogràfiques espanyoles”, Fundació Nova 

Cultura de l’Aigua.  

Novembre 2004 – Maig 2005 – Tècnica d’Investigació en el Projecte “Democratising Water 

Management – Democratitzant la gestió de l’aigua”, Fundació Nova Cultura de l’Aigua i 

Fundació Goldsmith. 

 

3.3 Altres activitats relacionades amb la investigació  
 

2010 - Avaluadora per a la Comissió Europea (DG Investigació) de propostes de projectes 

d’investigació (Collaborative Projects), a finançar-se per mitjà del VII Programa Marc Europeu 

d’Investigació, línia d’investigació de Medi Ambient. 

2008 – Avaluadora per a la Comissió Europea (DG Investigació) de propostes de projectes 

d’investigació (Collaborative Projects), a finançar-se per mitjà del VII Programa Marc Europeu 

d’Investigació, línia d’investigació de Medi Ambient. 

2007 – Avaluadora per a la Comissió Europea (DG Investigació) de propostes de projectes 

d’investigació (Collaborative Projects), projectes de coordinació (Coordination Projects) i projectes 

de suport  (Supporting Projects) a finançar-se per mitjà del VII Programa Marc Europeu 

d’Investigació, línia d’investigació de Medi Ambient. 



 

4. DOCÈNCIA 
 

4.1 Docència universitària  
 

2012-2014 – Coordinació i impartició de continguts del cas pràctic “La gestió i planificació de 

l’aigua en la conca del Xúquer”, curs presencial de 40 hores lectives, en el Màster en Gestió 

Fluvial Sostenible i Gestió Integrada d’Aigües (Universitat de Saragossa). 

2011 – 2012 - Professora Associada en la Universitat de València, Depto. d’Economia Aplicada, 

impartint les assignatures  “Economia dels recursos naturals”, “Política Econòmica II” i 

“Política econòmica per a l’activitat empresarial”, en els graus de Ciències Ambientals, 

Economia i Administració i Direcció d’Empreses. (6+6) 

2010 – 2011 - Professora Associada en la Universitat de València, Depto. d’Economia Aplicada, 

impartint l’assignatura  “Economia dels recursos naturals”, quart curs de Ciències Ambientals. 

(3+3)  

2010 – Professora Associada en la Universitat de València, Depto. d’Economia Aplicada, impartint 

l’assignatura  “Estadística I”, primer curs de Ciències Empresarials. (3+3) 

2010 – Coordinació del cas pràctic “La gestió de l’aigua en la conca del Xúquer”, de 40 hores de 

duració, celebrat Al Gener de 2010 a València, en el marc del Màster de Gestió Fluvial Sostenible i 

Gestió Integrada d’Aigües, de la Universitat de Saragossa. 

2006 – Professora Associada en la Universitat de València, Depto. d’Economia Aplicada, impartint 

l’assignatura “La Política Ambiental de la Unió Europea”. (3+3) (Sustitució 1 mes) 

 

4.2 Participació com a ponent en Cursos, Seminaris i Jornades Formatives 
  
Novembre de 2014: Participació com a ponent en la taula redona de la Sessió Tècnica sobre cabals 

ecològics al CONAMA, Madrid, 27 de noviembre. 

Juny de 2014: Participació com a ponent en la taula redona de la Jornada Informativa “L’EpTI 

de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer, 2015-2021”, organitzat per la Confederació 

Hidrogràfica del Xúquer, València, 18 de Juny. 

Juny de 2014: Participació com a ponent en la Jornada “El futur el Xúquer amb el nou Pla de 

Conca?”, organitzat per Xúquer Viu, València, 4 de Juny. 

Maig de 2014: Participació com a ponent en la Jornada “El futur el Xúquer amb el nou Pla de 

Conca?”, organitzat per Xúquer Viu, Alzira, 28 de Maig. 

Abril de 2014: Participació com a ponent en l’eixida de camp “L’Albufera i el Xúquer” en el marc 

de les Jornades d’iniciació al dret a l’aigua i la nova cultura de l’aigua, organitzat per Enginyeria 

sense Fronteres (València) en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València, 9-13 

d’Abril.  

Setembre de 2013: Participació com a ponent en les Jornades “Aplec Ecologista Carrícola 2013”, 

organitzat per Gorgera Ecologista de la Vall d’Albaida, Carrícola, 22 de Setembre.  

Maig de 2011 – Impartició de la sessió “The role of economics in participative decision 

making”, en l’Advanced Course “Economics for water ecosystem services management”, 

organitzat pel Consorci SCARCE, Sevilla, 19-21 Maig. 

Novembre de 2010: Participació com a ponent en el Cicle de Conferències “2010 Any 

Internacional de la Biodiversitat Biològica”, organitzat per l’Institut d’Estudis Comarcals del 

Baix Vinalopó, Elx, 14 de Novembre. 

Juliol de 2010: Participació com a ponent en la Jornada formativa “Vaig mesurar ambient, 

canvi climàtic i gestió de residus”, organitzada pel Departament de Medi Ambient de la Unió 

Intercomarcal Vinalopó-Vega Baixa de de la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País 

Valencià, Villena, 1 de Julio.  



Maig de 2010: Participació com a ponent en el curs “El canvi climàtic: ús d’energies i 

desenvolupament de programes d’eficiència energètica i estalvi als administracions 

publiques”, organitzat per la Federació de Servicis a la Ciutadania de Comissions Obreres, que va 

tindre lloc a València, en la Fundació 1r de Maig, 11-13 de Maig.   

Maig de 2010: Participació com a ponent en el seminari “Quin futur pel Xúquer?”, organitzat pel 

Prof. Guillermo Palau, Dpto. d’Enginyeria Rural i Agroalimentària de la Universitat Politècnica de 

València, ETSI Agrònoms, 19 de Maig.  

Març de 2010: Participació com a ponent en la Taula Redona “El nou Pla de Conca del Xúquer i 

la Directiva Marc de l’Aigua”, el dia 23 de març, en el marc de les Jornades “Els rius, molt mes 

que aigua” celebrades a València, en el Centre de Cultura Contemporània OCTUBRE, els dies 4, 

11, 23 i 30 de Març, organitzades per Xúquer Viu amb la col·laboració de l’Institut del Territori.  

Desembre de 2009: Participació com a ponent en les II Jornades de Sostenibilitat, organitzades 

per la Mancomunitat Manxa del Xúquer, en l’Ajuntament de Barrax (Albacete), el 3 de Desembre.   

Novembre de 2009: Participació com a ponent en la Jornada formativa “Gestió de l’Aigua a la 

Conca del Segura”, organitzada por el Departament de Medi Ambient de la Unió Intercomarcal 

Vinalopó-Vega Baixa de de la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià, Elx, 

25 de Novembre.  

Juliol de 2009: Participació com a ponent en la Jornada Centre de Tecnologies Netes “MTD’s: 

Sector de tractament de superfícies. Projecte Zero Plus”, organitzada pel Centre de Tecnologies 

Netes de la Comunitat Valenciana, Parc Tecnològic de Paterna, 15 de Julio.  

Juny de 2009: Participació com a ponent en la Taula Redona “Nova visió dels rius” en les 

Jornades “Rius amb Vida”, organitzades per l’Ajuntament d’Enguídanos, Enguídanos, 26 i 27 de 

Juny.  

Agost de 2008: Participació com a ponent en el curs d’estiu de la Universitat Menéndez Pelayo -  

Santander “Planificació hidrològica”, organitzat pel Ministeri de Medi Ambient i de Medi Rural i 

Marí, Santander, 24-29 d’Agost.  

Juliol de 2008: Docent en el curs “L’aigua i la vida dónes de la perspectiva ecologista”, 30 hores 

lectives, impartit en el Seminari d’Estiu “Un nou paradigma de vida: paisatges i passatges” 

organitzat pel CREC (Diputació de València), celebrat a Enguera (València), 15-18 de Julio 2008.  

Juny de 2008: Participació com a ponent en la Jornada de Medi Ambient “Aigua, sindicalisme i 

vaig mesurar ambient”, organitzada per la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País 

Valencià, València, 25 de Juny.  

Setembre de 2005: Participació com a ponent en l’Assalt Table “IRBM (Integrated River Basin 

Management) as a tool for the conservation and sustainable use of wetlands” celebrada en 

l’Escola Politècnica Superior de Gandia (Universitat Politècnica de València) el 23 de setembre, 

davall l’organització de WWF, SEHUMED i Universitat Politècnica de València. 

Juliol de 2005: Participació com a ponent en la Taula Redona sobre Gestió Hídrica celebrada en 

el marc del Curs d’Estiu “Gestió Integrada dels Recursos Hídrics” que va tindre lloc en la seu 

de la Fundació Caixa Castelló, Castelló, els dies 18 a 22 de juliol, organitzat per la Fundació Caixa 

Castelló i la Universitat Jaume I de Castelló.   

Julio 2001: Participació com a ponent en el marc de la IV Universitat Ambiental d’Estiu a 

Figueres, el dia 12 a Figueres (Girona, Espanya). Ponència presentada: “Economia i vaig mesurar 

ambient: la necesitat d’una democratització del coneixement".  

Març 2000: Participació com a ponent en el curs “Introducció a l’Economia Ecològica”, entre els 

dies 27 i 31, en la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València (convalidat a 2 

crèdits de lliure opció) 

Novembre ’99: Participació com a ponent en el curs “Política Integrada de Producte: l’empresa 

europea davant dels reptes de la sostenibilitat”, entre els dies 8 i 12, en la Facultat de Geografia i 

Història de la Universitat de València (convalidat a 2 crèdits de lliure opció).  

Març ’99: Participació com a ponent en el curs sobre “Perspectives de Política Ambiental 

Europea”, d’un crèdit, organitzat per Centre d’Estudis Polítics i Socials, la Càtedra Jean Monnet i 

la Revista Àgora, celebrat els dies 11 i 12 en el Campus dels Tarongers de la Universitat de 



València.       

 

 

5. ALTRES ACTIVITATS  
 

5.1 Professionals 
 

2014 – Investigadora associada al projecte SCARCE (professional autónoma), Universitat de 

València. 

2011-2012 – Investigadora associada al projecte PART-DMA “Democràcia deliberativa i política 

d’aigua: experiències de participació en el context de la DMA” (professional autònoma), 

Universitat Autònoma de Barcelona. Casos d’estudi: Demarcació Hidrogràfica del Guadalquivir, 

Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre (conca Arga), Demarcació Hidrogràfica del Duero i Demarcació 

Hidrogràfica del Xúquer. 

04-10-2010 – 30-11-2010 - Conveni de prestació de servicis a l’Associació Bakeaz per a 

l’elaboració d’un material divulgatiu entorn de la Directiva Marco de l’Aigua (professional 

autònoma). 

01-12-2009 – 31-12-2010 – Conveni de prestació de servicis a l’Associació Bakeaz per a 

l’elaboració de la Campanya de sensibilització ciutadana entorn de la gestió de l’aigua en la 

quadrilla d’Ayala (professional autònoma). 

15-10-2009 – 15-04-2010 – Conveni de prestació de servicis a l’Associació Bakeaz per a 

l’elaboració del Pla de Gestió de la Demanda d’Aigua Urbana del Municipi d’Entristisc 

(professional autònoma). 

 

5.2 Organització de congressos, seminaris o jornades, etc.  
 

12-04-2014 – Seminari FNCA-EFLUS II “Identificació de les necessitats d’investigació en la 

planificació hidrològica de la conca del Xúquer”, ADIMAN, Casasimarro. 

14-12-2013 – Jornada “El Pla de Conca del Xúquer a debat”, Xúquer Viu, Sueca (Mancomunitat de 

la Ribera Baixa) 

04-03-2010 – 30-03-2010 – Jornades “Els rius, molt mes que aigua”, Xúquer Viu, València (Centre 

de Cultura Contemporània Octubre) 

02-10-2009 – 03-10-2009 – III Jornades de l’Observatori de la FNCA, Madrid (Fundació Gómez 

Pardo) 

Gener – Juny 2009 – Cicle de Conferències “El fil daurat”, Reflexions sobre ecologia, societat i 

economia. En homenatge a Antonio Estevan, València (cicle de 6 conferències). 

13-6-2008 – II Jornades de l’Observatori de la FNCA, Madrid (Escola d’Enginyers Industrials) 

12-6-2007 – I Jornades de l’Observatori de la FNCA, Madrid (Casa Encesa) 

04-12-2006 – AQUANET International Workshop on Water Framework Directive Implementation, 

Universitat de l’Algarve, Far (Portugal). Organitzadora. Àmbit: Europeu 

22-11-2004 – Jornada de la Fundació Nova Cultura de l’Aigua  “Noves perspectives en la gestió de 

l’aigua”, celebrada l’Aula Magna de la Universitat de València, València. Organitzadora. Àmbit: 

Comunitat Valenciana 

20-11-2004 – Segona Edició del “Fòrum Xúquer i Albufera Vius”, celebrat en la seu de CCOO – 

València. Organitzadora. Àmbit: província de València 

20-07-2004 – Primera Edició del “Fòrum Xúquer i Albufera Vius”, celebrat en la seu de la Fundació 

Primer de Maig – València. Organitzadora. Àmbit: província de València 

11-04-2003 – 12-04-2003 – Congrés Iberoamericà sobre Desenrotllament i Medi Ambient 

“Desafiaments locals davant de la globalització”, celebrat en la seu de la FLACSO – Quito, 

Equador. Membre del Comité Organitzador. Àmbit: Amèrica Llatina, Espanya i Portugal 



09-04-2003 – 10-04-2003 – Curs avançat sobre Desenrotllament i Medi Ambient a Iberoamèrica, 

celebrat en la seu de la FLACSO – Quito, Equador. Membre del Comité Organitzador. Àmbit: 

Amèrica Llatina, Espanya i Portugal 

27-03-2000 – 31-03-2000 – Curs sobre Introducció a l’Economia Ecològica, celebrat en la Facultat 

de Geografia i Història de la Universitat de València. Co-organizadora. Àmbit: València 

8-11-1999 – 12-11-1999 – Curs sobre Política integrada de producte: l’empresa europea davant dels 

reptes de la sostenibilitat, celebrat en la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de 

València. Co-organizadora.Ambet: València 

 

5.3 Activitats de voluntariat 
 

Des de juliol de 2004 fins a l’actualitat, participació activa i assessorament gratuït i voluntari a 

grups ambientalistas i moviments socials de protecció de la naturalesa i el territori: 

 Elaboració d’informes i documents de posició relatius a la gestió de l’aigua, 

concretament sobre els temes següents: 

o Anàlisi de la situació del transvasament Júcar-Vinalopó (diversos documents, gener 

2005 – desembre 2005)  

o Estat d’implementació de la Directiva Marco de l’Aigua: caracterització i anàlisi 

econòmica (febrer 2005)  

o Cost ambiental i del recurs en els Informes de l’Art. 5 de les autoritats espanyoles  

(setembre 2005) 

o Costos ambientals relatius a l’agricultura en el context d’implementació de la 

Directiva Marco de l’Aigua, proposta metodològica (novembre 2005)  

o Notes per a la recuperació integral del Baix Xúquer (gener 2006) 

o Redacció del document d’al·legacions i suggeriments al Pla Especial de Sequeres i al 

seu Informe de Sostenibilitat Ambiental de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer 

(gener 2007) 

o Redacció del document d’al·legacions i suggeriments a la primera fase de consultes 

del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer (gener 2008) 

o Redacció d’informe (novembre de 2008) de comentaris i al·legacions a l’informe de 

juliol de 2007 de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per al compliment de les 

condicions imposades per la Comissió Europea per al cofinançament del 

Transvasament Júcar-Vinalopó, en el marc de la seua participació en el Grup Tècnic 

per al Seguiment del Compliment de les Condicions imposades per la CE en la 

Decisió de 16 de desembre de 2006. 

o Redacció d’informe (setembre de 2009) de comentaris i al·legacions a l’informe de 

juny de 2009 de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per al compliment de les 

condicions imposades per la Comissió Europea per al cofinançament del 

Transvasament Júcar-Vinalopó, en el marc de la seua participació en el Grup Tècnic 

per al Seguiment del Compliment de les Condicions imposades per la CE en la 

Decisió de 16 de desembre de 2006. 

o Redacció de l’informe (juny de 2010) de comentaris i al·legacions a l’Esquema 

provisional de Temes Importants de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer, per a 

l’Associació Xúquer Viu. 

o Redacció d’informe (febrer 2011) de comentaris i al·legacions a l’informe de febrer 

de 2011 de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per al compliment de les 

condicions imposades per la Comissió Europea per al cofinançament del 

Transvasament Júcar-Vinalopó, en el marc de la seua participació en el Grup Tècnic 

per al Seguiment del Compliment de les Condicions imposades per la CE en la 

Decisió de 16 de desembre de 2006. 

o Redacció del document d’al·legacions i suggeriments a la tercera fase de consultes 

del Pla Hidrològic de Conca de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer, 2009-2015 



(gener 2013) 

o Redacció de l’informe sobre el tractament de les aigües subterrànies en l’Esquema 

provisional de Temes Importants de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer, 2015-

2021, a petició de l’Associació d’Hidrogeòlegs Espanyols (maig de 2014) 

o Redacció del document d’al·legacions i sugerencais a la segona fase de consulta 

pública del Pla Hidrològic de Conca de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer, 

2015-2021 (juliol 2014) 

o Redacció del Informe d’Avaluació del Primer Cicle de Planificació Hidrològica en la 

Demarcació Hidrogràfica del Xúquer (2009-2015) i del Informe sobre el cas de 

l’Albifera de València per l’Observatori de Polítiques Públiques d’Aigua de la 

Fundación Nueva Cultura del Agua (noviembre 2014) 

 Elaboració de presentacions (PPT), impartició de xarrades i disseny d’activitats de 

divulgació relatives a la gestió de l’aigua en la conca del Xúquer (particularment sobre la 

problemàtica relacionada amb el Transvasament Júcar-Vinalopó i la planificació 

hidrològica) en col·laboració amb Xúquer Viu, Compromís pel Territori, Acció pel Clima i 

altres col·lectius i associacions locals. 

 Col·laboració en la elaboració de continguts per al blog de Xúquer Viu 

 Elaboración d’articles d’opinió sobre política de l’aigua (El País, Levante-EMV) i de 

notes de premsa (Xúquer Viu, Xarxa Nova Cultura de l’Aigua del Xúquer). Participació en 

rodes de premsa i documentals entorn dels problemes de gestió i planificació de l’aigua. 

 Representant dels interessos ambientals en el Consell de l’Aigua de la Demarcació 

Hidrogràfica del Xúquer. 
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