
CURRICULUM VITAE

Antoni Marzo Pastor
nascut a València en 1954

Formació acadèmica:

Llicenciat en Ciències Biològiques. Universitat de València. 1980
Grau de Llicenciatura. Universitat de València. 1988
Diploma de postgrau en Paisatgisme. Escola Municipal de Jardineria de València i
Universitat de València. 1985
Diploma de postgrau en Avaluació d'Impacte Ambiental. Universitat de València. 1988

Activitat professional:

-Tècnic de l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació Provincial de València, de 1981 a 1999

Especialment, la seua activitat va anar adreçada a la restauració d'àrees degradades i amb risc de
desestabilització geomorfològica, propagació d'espècies forestals autòctones i disseny de parcs i
jardins mediterranis.

-Paralel.lament  va  col.laborar  amb  el  departament  de  Fisiología  Vegetal  de  la  Universitat  de
València, entre 2004 i 2008, especialitzant-se en fisiologia de llavors i micropropagació.

-Tècnic  de  l'Agència  de  Medi  Ambient  i  de  la  Conselleria  de  Medi  Ambient  de  la  Generalitat
Valenciana, als serveis d'Avaluació d'Impacte Ambiental i d'Espais Naturals Protegits, de 1990 a
1994.

-Des de 1995 fins a l'actualitat ha estat Director Tècnic del Banc de Llavors Forestals i des de 2000
Cap de la Secció de Conservació de Recursos Genètics Forestals. El Banc de Llavors Forestals va
quedar adscrit al Centre per a la Investigació i Experimentació Forestal (CIEF) de la Generalitat pel
Decret 19/2005.

-En els darrers 15 anys ha coordinat diversos projectes europeus de les iniciatives INTERREG, LIFE i
ENPI, en els què va participar el CIEF.

-Ha col.laborat amb la Fundació CEAM, amb el CIDE-CSIC i  amb la UPV donant suport tècnic a
projectes  d'investigació  aplicada  i  organitzant  jornades  de  transferència  adreçades  a  tècnics  i
agents ambientals de la Generalitat, tècnics de VAERSA, tècnics de medi ambient dels municipis i
voluntaris d'entitats de custòdia del territori.

-Entre 2004 i 2010 coordinà la xarxa GENMEDA, que agrupa Centres de conservació de recursos
genètics de flora de la conca Mediterrània.

-Ha  impartir  nombrosos  cursos  de  formació  i  divulgació  en  matèries  com  la  conservació  de
materials de reproducció, la producció de plantes forestals i l'ecologia de la restauració d'hàbitats
naturals degradats.


