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ARTICLES INTERNACIONALS I PUBLI-
CACIONS 

- “Una onada ciutadana per recuperar 
l’aigua pública I democràtica a les 
ciutats catalanes” Reclaiming Public 
Services Capítol 10.  Transnational 
Institute (TNI)  [PDF] 
- “Una nova cultura de l’aigua: creant 
el model de cogovernança pública de 
l’aigua a Catalunya” Míriam Planas, 
Juan Martínez. Future is public  Capí-
tol ( PDF ) 

IDIOMES 
־ Anglès: Avançat, C1  
־ Castellà/català: Nadius 

Català Nivell D 

FORMACIÓ CONTÍNUA  
 

[2013-2015] Màster en Estudis Inter-
disciplinars en Sostenibilitat Ambien-
tal, Econòmica i Social. Universitat 
Autònoma de Barcelona.  
 

[2012-2013] Postgrau: Gestió I Opera-
ció de plantes de Tractament d’Aigua.  
UPC School of Professional & Executi-
ve Development amb Aigües de Bar-
celona (15 ECTS)  
 

[Set. – Nov. 2011] Curs d’introducció a 
la gestió de residus municipals I in-
dustrials. COAMB (80h) 

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

- [10/2015 -…] – Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres  
(ESF) 
Tècnica de projectes de la campanya d’aigua 

• Responsable de la recerca, activitats de difusió, campanya 
d’incidència política I xarxes locals i internacionals sobre 
Dret Humà a l’Aigua, remunicipalització I pobresa energèti-
ca. 

• Portaveu de la plataforma Aigua és Vida 
• Representant durant 5 anys al Consell Directiu de la Global 

Water Operators Partnership Alliance (UN-Habitat) 
• Tallers internacionals, participació i presentacions a con-

gressos 

Presentacions internacionals 

Presentacions sobre la remunicipalització de l’aigua a Catalunya, plata-
forma Aigua és Vida i el cas de la gestió de l’aigua a Barcelona a fòrums 
internacionals i congressos: 

• Asia-Europe People’s Forum (Manila Febrer 2018)  
• Fòrum Alternatiu Mundial de l’Aigua (Brasilia Març 2018) 
• Fòrum Mundial de l’Aigua (Brasilia Març 2018) 
• Congrés Future is Public (Montreal June 2018) 
• Congrés EPSU (Dublin Juny 2019) 
• Congrés Future is Public (Amsterdam Desembre 2019) 

Representant d’ESF a xarxes catalanes, estatals i internacio-
nals 

• Global Water Operators Partnership Alliance (internacional) 
• Associació de Municipis per l’Aigua Pública (català) 
• Reclaiming Public Water network (internacional) 
• European Water Movement (Europeu) 
• Red Agua Pública (Estat) 
• Aigua és Vida (Catalunya) 
• Moviment per l’Aigua Pública i Democràtica (Barcelona) 

- [02/2013 - 09/2015] - CETAqua (Recerca) 
Investigadora ambiental. Projecte Life AQUAENVEC: Avaluació I 
millora de l’ecoeficiència del cicle urbà de l’aigua mitjançant 
l’anàlisi del cicle de vida ( ACV) i de costos (LCC). 

• Recollida de dades i realització de l’inventari de dades de 
Calafell i Sitges per l’anàlisi ambiental i de costos de totes 
les instal·lacions del cicle urbà de l’aigua.  

http://www.tni.org/files/publication-downloads/chapter_10_reclaiming_public_services.pdf
https://www.tni.org/files/futureispublic_chapter_10.pdf
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