
Un equip multidisciplinari especialitzats en l’arquitectura del paisatge en els seus múltiples vessants, a Juliol de 2016 decideixen 
sumar la seva extensa formació, experiència i inquietuds comunes per a reivindicar una altra forma d’aproximar-se al lloc, des del 
ferm convenciment de l’extraordinària capacitat del paisatgisme per a regenerar el nostre entorn i repercutir directament en la 
millora de la qualitat de vida dels ciutadans. 

Des de lapaisatgeria  apostem per la creació de “llocs”, no tant de “dissenys”, a través de processos d’urbanisme participatiu en els 
quals tècnics i administració guien als ciutadans -d’una manera pedagògica i eficaç- en la transformació de l’espai públic en el qual 
diàriament conviuen. Ens proposem reflexionar d’una manera crítica però sempre constructiva sobre l’actualitat del nostre territori 
i difondre bones pràctiques en matèria d’urbanisme, paisatge i espai públic. 

A més de la pràctica professional, l’equip compta amb àmplia experiència en recerca, participació en seminaris, conferències, 
experiència docent universitària i redacció d’articles en mitjans especialitzats.
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Enginyera Agrònoma 
per la ETSIA de València 
(UPV-2005) i Màster en 
Jardineria i Paisatge per 
la Universitat Politècnica 
de València. Postgrau 
de Gestió i Ordenació 
del Territori de la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona. Ha treballat 
en el departament de 
Paisatge de VAERSA, per 
a la Direcció General 
de Paisatge de la C.V. 
Ha format part de la 
redacció de la revista 
internacional sobre 
paisatgisme paisea.
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Arquitecte per la ETSA 
de València (UPV-2003). 
Des de 2003 exerceix 
la professió com a 
professional independent 
centrat en els camps 
del paisatgisme, l’espai 
públic i el disseny 
orientat a les persones 
dependents. És 
membre de l’agrupació 
arquitectespelpaisatge 
del COACV, ha format 
part de la redacció de 
la revista internacional 
sobre paisatgisme paisea.

Arquitecte per la ETSA 
de València (UPV-
2003), especialitzat en 
Paisatgisme per la IUA 
de Venezia. Des de 2003 
té estudi propi en el 
qual ha desenvolupat, 
de manera particular 
i al costat d’altres 
professionals de l’àmbit, 
projectes de paisatgisme 
i espai públic de molt 
diverses escales. És 
membre de l’agrupació 
arquitectespelpaisatge 
del COACV, membre 
fundador i equip de 
redacció de la revista 
internacional sobre 
paisatgisme paisea

Arquitecta(2000) 
i graduada en la 
Diplomatura Superior 
de Paisatgisme 
(2005) per la ESAB. És 
professora associada 
en el Departament 
d’Urbanisme i del Màster 
Oficial de Paisatgisme 
de la ETSA de València. 
Especialitzada en l’àmbit 
de l’Espai Públic i el 
Paisatgisme, ha treballat 
en el Departament 
d’Espai Públic de l’Àrea 
Metropolitana de 
Barcelona i actualment 
té estudi propi a València 
. Ha format part de la 
redacció de la revista 
internacional sobre 
paisatgisme paisea. És 
membre de AEP.

Arquitecta . Màster en 
Arquitectura del Paisatge 
i Màster Oficial de 
Recerca en Urbanisme 
(UPC) Professora i 
coordinadora del Màster 
Oficial en Paisatgisme 
MBLandArch, des 
de 2016. Realitza 
projectes d’Espai Públic i 
Ordenació Territorial. Ha 
treballat com a membre 
de l’Equip de Rius de 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Ha participat
en seminaris 
internacionals sobre 
la Planificació del risc 
d’incendis forestals i 
altres riscos naturals. 
És membre fundador 
i equip de redacció de 
la revista internacional 
sobre paisatgisme paisea.

Enginyera Tècnica 
Agrícola amb l’especialitat 
en jardineria i 
hortofruticultura (2004) 
per la Universitat Jaume I 
de Castelló, amb Màster 
Universitari en jardineria 
i paisatgisme (2010) i 
Màster Universitari en 
biodiversitat: Conservació 
i evolució vegetal (2012) 
per la Universitat de 
València. És membre de 
l’Associació Espanyola 
de Paisatgistes (AEP) i de 
l’Associació Americana 
d’Arquitectes Paisatgistes 
(ASLA).

Arquitecte, especialitat 
d’urbanisme per la ETSA 
de València (UPV-2003) 
i Doctor Arquitecte 
cum laude per la 
Universitat Politècnica 
de València (2015) amb 
la tesi Cap a una nova 
identitat del paisatge. 
És soci fundador, de 
rsr_arquitectes. A 
més investiga, escriu i 
participa en seminaris, 
conferències i classes 
sobre paisatgisme 
i espai públic. És 
membre de l’agrupació 
arquitectespelpaisatge 
del COACV, ha format 
part de la redacció de 
la revista internacional 
sobre paisatgisme paisea.
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