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TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 
Amb un perfil transversal en els àmbits de les produccions expositives, 
la comunicació, la consultoria ambiental i la visió estratègica dels 
projectes, treballa a ERF - Estudi Ramon Folch & Associats des de 
2002 com a Consultora ambiental, dirigint projectes de comunicació i 
gestió ambiental en estreta col·laboració amb grups de treball 
multidisciplinaris: ambientòlegs, biòlegs, periodistes, arquitectes, 
enginyers, advocats, paisatgistes, museòlegs, dissenyadors, etc. 

Paral·lelament a l’elaboració tècnica de projectes, ha desenvolupat 
tasques relacionades amb la comunicació corporativa de l’empresa, 
la innovació i el desenvolupament de nous productes i serveis. 

Ha dirigit la revista digital Sostenible.cat com a Cap de Redacció, on continua col·laborant en la 
redacció d’opinions, reportatges, entrevistes i articles sobre sostenibilitat en el món local i 
ecodisseny. Durant més de dos anys (2009-2011) va dirigir una especial sobre productes i 
serveis ecodissenyats, amb la publicació de més de cinquanta dissenys sostenibles. D’altra 
banda, és creadora i dinamitzadora del bloc Quincalla.org, centrat en disseny social i 
sostenible, i alternatives de consum i formes de vida més responsables i saludables.  

En relació a la gestió de xarxes socials, ha exercit com a community manager de la Xarxa de 
professionals de o2Spain, centrada en el bon disseny. També assessora sobre tècniques de 
màrqueting en social media a petites i mitjanes empreses del sector ambiental (estudis de 
disseny, ecoemprenedors, etc.). En el marc del III Fòrum de Medi Ambient i Món Local, celebrat a 
Barcelona el dia 10 i 11 de març, va realitzar tot el seguiment i dinamització de les xarxes socials 
de Sostenible.cat. El ressò de l’esdeveniment a nivell de xarxes socials va ser considerable. 

En l’àmbit de la comunicació ambiental, ha treballat en projectes integrals, conceptualitzant 
guions per exposicions i per audiovisuals, redacció de textos i proposant i desenvolupant 
estratègies de difusió (notes de premsa, pòsters, fulletons, web...). Concretament, ha elaborat la 
conceptualització, el relat i guió expositiu, el discurs museològic, la proposta museogràfica, la 
direcció de producció i de muntatge i comissariat d’exposicions. També ha treballat en la redacció 
i maquetació de catàlegs expositius i en el disseny de materials didàctics per a les visites 
escolars d'algunes exposicions.  

De manera transversal, també treballa en la conceptualització i coordinació de diversos 
cicles sobre temàtiques ambientals i sostenibilitat; amb un format presencial, amb sessions 
obertes al públic o a porta tancada i amb una plataforma digital potent a nivell de continguts i 
dinamització. 

Actualment també exerceix com a professora de l’assignatura Processos i productes sostenibles 
a l’Escola Superior de Disseny i Enginyeria Elisava. De manera puntual també col·labora en  
projectes  de comunicació, estratègia creativa i disseny sostenible i social amb organitzacions, 
empreses i dissenyadors com Formació i Treball, La Page Original, Milanta. Materials 
creatius per a l’educació, Metonimia i Mobles 114. 
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EXPOSICIONS I PROJECTES MUSEOLÒGICS 
 Exposició ‘Biomimesis. El disseny inspirat en la natura’.  Concepte, guió, relat, proposta 

museogràfica i comissariat d’ERF per a Roca Barcelona Gallery, Roca London Gallery i 
Roca Lisboa Gallery. 2013-2015. 

 Concepte, relat i guió del simulador del canal hidràulic de la presa d’Itaipú (Paraguai) per a 
Studio Ettore Piras. 2012. 

 Materials didàctics de l’exposició “Aire. Respiració i salut infantil” per a la Fundació “La 
Caixa”. 2010. 

 Concepte del futur Zoo Marí de Barcelona. Relat expositiu i prefiguració museogràfica per a 
BSM-Divisió Zoo. 2009. 

 Exposició itinerant “Cambio climático. Preguntas y respuestas” per a la Fundació Territori i 
Paisatge de l’Obra Social de Caixa Catalunya. 2007. 

 Instal·lació museogràfica permanent “Tu en el món teu” sobre ecologia quotidiana per a 
l’Obra Social i Cultural de Caixa Terrassa. 2007. 

COMUNICACIÓ SOCIOAMBIENTAL 
 Conceptualització, posada en marxa, organització i dinamització dels quatre cicles 

d’Ecotendències Cosmocaixa’ sobre mobilitat sostenible, urbanisme i alimentació, salut i 
medi ambient per a l’Obra Social “la Caixa”. 2010-2015.  

 Assessorament en comunicació del Pla de Medi Ambient de la Universitat Rovira i Virgili 
(Universitat Rovira i Virgili. 2012. 

 Coordinació de l’elaboració del Programa Català d’Ecodisseny (Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, 2010).  

 Convocatòria d’ajuts a projectes de millora ambiental. Plantejament, endegament i gestió, 
per a l’Obra Social i Cultural de Caixa Terrassa (posteriorment Unnim). 2007, 2008, 2010, 
2011. 

 El Comptador. Energia i canvi climàtic. Núm. 1,2 i 3. (2005, 2007 i 2008). Material de 
divulgació del Balanç energètic de Barcelona 2006, supevisant propostes de dissenyadors. 
(Agència d'Energia de Barcelona). 

 “Desarrollo de la estructura de contenidos de la Tribuna del Agua”. Expo Zaragoza 2008, 
S.A. 2006-07. 

 Comunicació Layetana. Continguts d'un fulletó publicitari per a la immobiliària Layetana: per 
què comprar un habitatge sostenible? (Immobiliària Layetana).  

CONSULTORIA ESTRATÈGICA 
 Coordinació de l’elaboració del Programa Català d’Ecodisseny (Departament de Medi 

Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, 2010).  
 Estratègia ambiental del Port de Gijón (Autoritat Portuària de Gijón, 2010). 
 Pla Estratègic Ambiental del Port de Barcelona 2010-2020 (Autoritat Portuària de Barcelona, 

2008-09).  
 Pla de sensibilització per als treballadors dels Vilars Rurals d'Arnes. Conjuntament amb un 

manual de bones pràctiques ambientals. (Grup Serhs, 2008). 
 Bases prospectives per a una nova cultura industrial i la seva aplicació al sector Seat de la 

Zona Franca (Consorci de la Zona Franca, 2007). 
 Disseny i programació d'una estratègia de futur per al verd urbanístic de Barcelona (Institut 

Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona, 2007).  
 Tribuna del Agua: Concepte, continguts i comunicació d’una conferència internacional de 

l’aigua, d’experts i per a experts, en el marc de l’Expo 2008 de Saragossa (Sociedad 
Zaragoza Expo 2008 S.A., 2005). 
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CANVI CLIMÀTIC I ENERGIA 
 Conceptualització i programació del nou Pla de l'Energia, Canvi Climàtic i Qualitat 

Atmosfèrica de Barcelona (Agència d’Energia de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 
2009). 

 Valoració Sostenibilista de la Central de Generació d'Energies Barcelona Sud (Agència 
d'Energia de Barcelona, 2007).  

 Marc estratègic de l'administració local per a la lluita contra el canvi climàtic (Diputació de 
Barcelona, 2006). 

 Conceptualització i continguts de la publicació divulgativa ‘El Comptador. Energia i canvi 
climàtic’ Núm. 1, 2 i 3 per a l’Agència de l’Energia de Barcelona. 2005, 2007, 2008. 

 Prospectiva estratègica de l'energia en l'horitzó 2030. (Col·laboració puntual). (Institut Català 
de l'Energia (ICAEN), 2005).  

 Concepció i disseny de l’Observatori de l’Energia de Barcelona (Agència d'Energia de 
Barcelona, 2004).  

 
 


