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Miquel Notari i Ibáñez és tècnic en activitats socioculturals. Nascut a Vila-real 
(Plana Baixa), de 41 anys d’edat, ha estat alumne de l’Escola d’Animadors 
Juvenils de la Generalitat Valenciana, del Centre d’Animation en Pays de Logne 
(Departament de la Loira Atlàntica, França) i ha cursat estudis a la Universitat de 
Girona. 
 
Ha treball com a director d’activitats d’educació en el lleure. Ha presidit el 
Consell de la Joventut de Vila-real i ha sigut membre de la Comissió Permanent 
del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, on també ha estat Tècnic 
de l’Àrea Territorial. 
 
Ha rebut el “Premi d’articles sobre medi ambient i educació ambiental” de la 
Fundació Roca i Galès de Barcelona i el premi de la Universitat Popular de Vila-
real, convocat pel seu desé aniversari, per un article relatiu a l’educació 
participativa i alliberadora. 
 
Coproductor i documentalista del curtmetratge dirigit per Xavier Manzanet  “La 
Terra Promesa”, sobre la contaminació atmosfèrica a la comarca de la Plana, 
premiat per la SGAE com a millor curtmetratge valencià de l’any 2008. 
 
Participa en la formació de professorat de persones adultes a través del “Centre 
de Recursos per a l’Educació Contínua” i l’EPA Francesc Bosch i Morata de Xàtiva. 
També ha publicat un article al voltant d’aquest polític, mestre i metge, dins la 
Sèrie “Quaderns d’Educació Popular”. 
 
Recentment, ha estat requerit per la Universitat de València per a l’elaboració de 
l’exposició “Ciència i cultura en temps de guerra”, que ha estat oberta al públic 
d’abril a juliol d’enguany. 
 
Col·labora amb entitats culturals i mediambientals d’àmbit valencià, tot 
continuant la seua recerca per la recuperació de la memòria democràtica 
valenciana i els processos de conscientització social lligats a la pedagogia crítica. 
En l’actualitat és membre del cooperativisme agrari, tot gestionant un projecte 
sostenible de conreu de cítrics de caire ecològic a l’horta de la Plana del Millars. 
 
Aficionat al cicloturisme i l’excursionisme, forma part de l’associacionisme 

esportiu i cultural. Parla, com a llengües de fora de l’Estat i amb relativa fluïdesa, 

anglés i francés. 

http://cpie-logne-grandlieu.org/contacts.php
http://cjcv.org/
http://www.rocagales.cat/
http://vimeo.com/24814229
http://vimeo.com/24814229
http://francescboschimorata.edu.gva.es/#/content-00
http://www.uv.es/uvweb/cultura/ca/exposicions/presentacio-/exposicions-actuals/ciencia-cultura-guerra-instituto-estudios-valencianos-1937-1938-1285867458881/Activitat.html?id=1285902966413
http://www.agroalcoop.es/
http://www.cevila-real.com/

