Empar Martínez Bonafé

Llicenciada en psicologia per la Universitat de València i PADE en Alta Direcció d'Empreses per
ESADE amb formació permanent en l’ambit de la innovació en la gestió, lideratge, estratègia i
promoció d’empreses.
Directora general del Sector Pùblic, Model Econòmic i Patrimoni (Conselleria d'Hisenda i
Model Econòmic).

Ha sigut directora general de Florida Grup Educatiu Cooperatiu,, que agrupa les divisions:
Florida Secundària, Florida Universitària, Florida Empresa, Florida Idiomes, Ninos, i recentment
Xuquer coop.

Membre del consell d'administració d'empreses i promotora d'iniciatives empresarials de
caràcter cooperatiu.


Ha sigut Presidenta i secretaria general de la Fundació Florida



Ha estat presidenta de Florida Centre de Formació, societat cooperativa valenciana.



Ha estat presidenta i membre del consell d’administració de GESCOSA.



Ha estat promotora i cocreadora del model de cooperació públic privada per a la
construcció i gestió d’una xarxa d’escoles infantils municipals, amb la gestació de la
cooperativa NINOS liderant el consell de direcció.



Consellera de Concesiones educativas, Sl,



Promotora i membre del consell d’administració de l’empresa Start Up academy, SL.

Forma part de l'executiva de diferents organitzacions empresarials i de l'economia social,
assumint responsabilitats de manera activa en distints comités.
Entre elles destaquen:


Presidenta d'evap/BPW VAlencia (Associació d'Empresàries i Professionals de València)



Vicepresidenta de BPW Spain (Bussiness Professional Women)



Membre del Comité executiu de la CEV, Confederació empresarial Valenciana



Membre de la Junta directiva de la CEV, Confederació empresarial Valenciana



Membre de la Junta directiva de la CIERVAL




Membre de la comisió técnica d’innovació de la CEV i del Consell assessor per a la
innovació
Ha estat membre de la comisió de formació, educació i coneixement de la CEV, sent
nombrada presidenta fa uns mesos i no havent pogut exercir per ser aquesta mateixa
semana (primera reunió desconvocada dijous 11)



Presidenta del Club de Gerents de Torrent.



Membre de junta directiva i fundadora de ASCES, associació per a la cooperació de
l’economia social



Ha estat consellera del Consell Rector de CONSUM, societat cooperativa valenciana.




Membre del Pacte per a la innovació de la ciutat de Valencia de la Fundació INddea
Membre de la comissió de Tics y terciario avanzado de la Cámbra de comerç de
Valencia

Ha coordinat i promogut diversos projectes internacionals en el marc de l'empreneduria, la
innovació, l'educació, l'ocupació, la diversitat i l'economia social.
Ha participat com experta en el Pla estratègic de la ciutat de Valencia, en el grup de treball
València ciutat educadora
Ha participat com experta en el disseny del Plan estratégico para el aprendizaje a lo largo de la
vida promogut pel MEC.
Ha participat com experta en el Plan estratègico para la integración de personas migrantes
promogut pel Ministerio de trabajo y asuntos sociales
Ha participat com experta en els dissenys del Pla estratègic de la Formació Professional de la
Generalitat Valenciana
Ha participat en el grup de reflexió per al disseny del Pla estratègic del cooperativisme valencià
baix dues presidències i etapes diferents.
Ha dirigit la promoció de projectes per a l’impuls i la modernització de l’empresa cooperativa,
com ara el portal per a les empreses d’economia social de la Generalitat Valenciana.
Ha format part de la comisió de relacions internacionals de CEPES, Confederació estatal
d’empreses d’economia social
Ha estat membre de diferents jurats de premis en els àmbits del cooperativisme i
l’emprenedoria.
Membre del comité organitzador del Dia de la persona emprenedora en diferents edicions, ara
Focus innova Pyme.

Ha liderat i presidit la secretaría cientifíca de diferents congressos internacionals i jornades,
especialment en temes relacionats amb el gènere, la innovació i l'empresa i la cooperació.
Participa com a membre de BPW Spain en la consulta anual sobre l’estatus de la dona al món
realitzada per Nacions Unides, així com en l’assemblea anual de BPW Europe amb la
presentación de bones pràctiques desplegades entre l’empresariat femení.
Col.labora en diferents fòrums promoguts tant per institucions públiques com a privades
d'àmbit nacional i internacional.

