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Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona. Inicia la seva carrera
professional el 1998 al Consorci de gestió dels Residus Sòlids Urbans de Menorca, per al qual
desenvolupa tasques de tècnic de residus fins l'any 2000. L'any 2006 és coautora del Pla Director
Sectorial de gestió de residus de Menorca, encara avui vigent, que va establir el model actual de gestió
de residus que té l'illa de Menorca.
Ha desenvolupat la major part de la seva carrera professional en l'àmbit de la gestió de projectes
europeus de medi ambient per al Consell Insular de Menorca, entitat a la que va treballar com a tècnic
entre els anys 2000 i 2014. Entre ells destaquen 4 projectes INTERREG relacionats amb els recursos
hídrics i la implementació de la Directiva Marc de l'Aigua a Menorca. També desenvolupa la direcció
de 3 projectes europeus LIFE orientats a: la conservació de flora amenaçada (projecte LIFE FLORA), la
gestió i restauració d'hàbitats de rellevància ambiental (LIFE+RENEIX) i també el projecte LIFE BASSES,
dedicat a la conservació de basses temporals mediterrànies a Menorca, hàbitat prioritari de
conservació per la Directiva Hàbitats, que va rebre per part de la Comissió Europea el guardó "Best of
the best" LIFE projects, que la comissió atorgà als millors projectes finalitzats l'any 2010.
Des de 2015 és Directora insular de Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca, assumint
entre les seves atribucions la direcció de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera i també del Consorci
de Residus i Energia de Menorca, que agrupa al Consell i als vuit ajuntaments de l'illa. La seva tasca
en aquest període ha estat consolidar i impulsar la declaració per part de la UNESCO de l'illa de
Menorca com a Reserva de Biosfera, i afiançar les polítiques de sostenibilitat que des del Consell
Insular s'estan impulsant, així com l'ampliació de la Reserva de Biosfera de Menorca cap al mar i
l'elaboració del Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera (2018-2025).
Ha estat autora de nombroses publicacions, i també ha format part dels consells científics i comitès
organitzadors de diversos congresos nacionals i internacionals amb seu a Menorca entorn a
temàtiques ambientals, a tall d'exemple el Congrés Mundial de reserves de biosfera illes i zones
costaneres (2018), el Congrés Greening the islands (2018), la XX Reunió nacional de patrimoni geològic
(2017), el Vè Congrés de Biologia de Conservació de Plantes (2011) o el Congrés internacional sobre
basses temporals mediterrànies (2009), entre d'altres.
És membre numerari de l'Institut Menorquí d'Estudis i també membre del Consell de Gestors del
programa MaB Espanya.

