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Formación 
 
 
Año inicio-Año Fin 
 

 
1979-1984 Llicenciatura en Ciències geològiques UB. 
1983-84 Curs d’Adaptació pedagògica UB 
1984-1986 Cooperació internacional i educació per al desenvolupament Woodbrooke Collage 
Birminham, Anglaterra. 
1989 Cooperació Internacional al CIDOB. 
1991 Postgrado en Género y Desarrollo. IPADE e Instituto de la Mujer , Madrid. 
1992-1994 Màster en Estudis de les Dones. UB, Universitat de Lancaster a Anglaterra i al Centre for 
Social Studies de Delhi a l’Índia.. 
Diverses jornades i cusets en educació per a la Pau, el Desenvolupament i Educació Intercultural. 
 

Experiencia Profesional 
 
Año inicio-Año Fin 
 
 
                                         

1982-1984 Educadora en diversos centres d’educació ambiental.  

1984 Servei Civil Internacional. Oficines de Leicester a Anglaterra. 

1986-1987 Pràctiques de cooperació internacional a diferents ONGDs de l’Índia i viatge d’estudi a 
Nepal i Tibet. 

1989 Departament de cooperació Internacional del CIDOB i Tasques d’alfabetització d’Adults a 
Nicaragua. 

1987-1991  Substitucions a diferents centres d’educació secundària del Departament d’Ensenyament. 

1991 Pràctiques a UNIFEM de ONU a Quito, Equador. 

1992-1994 Treball de recerca sobre “Gènere, desenvolupament i medi ambient a l’Himàlaia indi. 

1994-1996 Tècnica en educació per al desenvolupament de l’ONG Concertació N/S, coordinadora i 
docent del programa d’activitats d’educació per a la pau i desenvolupament amb El Fons Català de 
cooperació per al desenvolupament i ConcertacioN/S. 

1995 Membre fundadora i coordinadora de l’Equip Àsia Formació. 

1995-2004 Docent en cursos sobre cooperació internacional, gènere i desenvolupament, sobre Àsia 
Meridional i sobre educació per a la pau, interculturalitat i desenvolupament per a diferents institucions 
de Catalunya i la resta de l’Estat. 

Des del 2001 treballo com a consultora per a diferents institucions: Casa Àsia, on coordino l’Escola de 
Bambú, FCONGD, Museu Etnològic de Barcelona, Consell Comarcal del Berguedà, diversos 
ajuntaments, etc.  

 

 

 

Idiomas 
 

Castellà (bilingüe)                                

Inglés (Nivell alt parlat i escrit)    Francés (Nivell mig) 

Catalán (llengua materna) 

Habilidades 
 

La comunicació, el treball en grup, l’intercanvi d’experiències i coneixements, la capacitat de connectar 
amb gent de diverses edats i procedències, la inquietud per aprendre, etc. 


