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C U R R I C U L U M  V I T A E  

E U R O P E U  

 
 

 

 

INFORMACIÓ PERSONAL 
 

Nom  Pardo i Marín, Rosa 

Data de naixement  12 d’agost de 1976 

 

 
 

 

EDUCACIÓ I FORMACIÓ 
 

• Dates  Des d’octubre de 2016 

• Universitat  Universitat Politècnica de València 

• Estudis  Estudis en el programa de doctorat en arquitectura, edificació. urbanística i paisatge, realitzant 
la tesi “Arquitectura tradicional i paisatge: un enfocament de gènere des dels llavadors 

valencians” (dirigida per Javier Pérez Igualada, i co-dirigida per Jose Manuel López Osorio i 

Carlos Barberá Pastor). 

 

• Dates  1994-2009. 

• Universitat  Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d’Arquitectura.  

Beca Séneca en la Escuela Tècnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada 

(curso 2002-2003).  

• Estudis  Arquitecta 

 

 

 

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 
 

• Dates  De juny de 2017 a agost de 2018 

• Empresa o entitat ocupadora  Ajuntament de Castelló de la Plana 

• Treball desenvolupat  Arquitecta interina en el programa temporal “Tasques de recolzament i col·laboració en la 

redacció del Pla General de Castelló”. Part de l’equip redactor del Pla General Estructural (PGE) 

i del Pla d’Ordenació Detallada (POD) de la ciutat.  

 

 

• Dates  De març de 2015 a agost de 2018 

• Empresa o entitat ocupadora  TALP CB / TALP SLP 

• Treball desenvolupat  Sòcia de l’estudi TALP (Territori, Arquitectura i Laboratori de Paisatge, primerament comunitat 

de béns i després SLP). Implicació en els següents treballs desenvolupats per l’empresa: 

seccions natural i de paisatge del Catàleg de Proteccions d’Alfafar; estudi d’integració 

paisatgística per a una DIC; medicions i alçament arquitectònic d’un edifici protegit en la plaça 

del Correu Vell; estudi del paisatge en l’àmbit del PATEVAL (Pla d’Acció Territorial Metropolità 

de València); participació en el projecte de rehabilitació d’edificis d’habitatges i reurbanització 

d’espais públics en l’ARRU de La Coma; projecte de rehabilitació del Bar dels Jubilats en 

Godella; projecte d’habitatge unifamiliar en Yátova; assistència tècnica en el Servei 

d’Infraestructura Verda i Paisatge; anàlisi visual de l’estudi de paisatge de la Font de la Figuera; 

diferents propostes i contribucions en matèria d’integració, investigació i difusió en temes de 

paisatge, etc. 
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• Dates  D’octubre de 2017 a juliol de 2018 

• Empresa o entitat ocupadora  Carles Dolç, arquitecte 

• Treball desenvolupat  Col·laboració en la participació pública i la redacció del Pla Estratègic de Vinaròs. 

 

 

• Dates  De març a desembre de 2015 

• Empresa o entitat ocupadora  Arquitecta, treballadora autònoma 

• Treball desenvolupat  Diferents treballs i/o col·laboracions relacionats amb l’exercici de la professió: ampliació de pati 

escolar (junt a Inma Agustí i Lola Aguilar); proposta d’intervenció en la Torre de Meca (Cádiz); 

assistència tècnica a la Subdirecció General d’Ordenació, Planificació i Actuacions Territorials 

Estratègiques per al registre alfanumèric mitjançant tècniques GIS dels instruments de paisatge 

de la província de Castelló; col·laboració en el Pla d’Acció Territorial de l’Horta de València; 

emissió de certificats i informes d’arquitectura; investigació i difusió en temes de gènere, 

arquitectura tradicional i paisatge; etc. 
 

 

• Dates  De setembre de 2009 a gener de 2015 

• Empresa o entitat ocupadora  VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA. 

• Treball desenvolupat  Recolzament en l’anàlisi cartogràfic dels usos urbans; en la redacció i difusió de guies 

metodològiques de l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, i en la gestió 

d’instruments d’ordenació del territori i paisatge. Col·laboració en les jornades i seminaris de 

divulgació i conscienciació ciutadana de la nova llei d’ordenació del territori, urbanisme i 

paisatge LOTUP. Anàlisi i tractament d’indicadors de l’estat del medi ambient de la Comunitat 

Valenciana. (CITMA).  

Elaboració, recolzament en la coordinació, actuacions de participació, difusió i seguiment dels 

plans d’acció territorial i de la política de paisatge en la Comunitat Valenciana. Recolzament en 

la definició i tramitació del PATP de l’horta i desenvolupament d’actuacions de participació, 

difusió pública i formació en matèria de paisatge (CMAAUV). 

 

 

• Dates  De gener a març de 2009 

• Empresa o entitat ocupadora  VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA. 

• Treball desenvolupat  Contracte en pràctiques d’empresa. Visites de camp, col·laboració en informes tècnics associats 

a instruments de paisatge i en l’estudi d’actuacions prèvies per a l’elaboració de la 

Infraestructura Verda del Paisatge de la Comunitat Valenciana. 

 

 

• Dates  De juliol a desembre de 2008  

• Empresa o entitat ocupadora  Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Paisatge 

• Treball desenvolupat  Pràctica en conveni de col·laboració educativa. Col·laboració en l’elaboració de guia 

metodològica per al desenvolupament d’estudis i valoració de paisatges; desenvolupament de 

plans d’acció territorials i projectes de paisatge (Estudis de paisatge, cartografia base, procés 

d’avaluació ambiental estratègica…); i supervisió d’instruments de paisatge. 

 

 

• Dates  D’abril a agost de 2007 

• Empresa o entitat ocupadora  Albert Prior i Romero, arquitecte. Mariola Fortuño i Bort, arquitecta (Nules) 

• Treball desenvolupat  Pràctica en conveni de col·laboració educativa. Col·laboració en disseny i elaboració de 

projectes d’edificació i urbanisme, càlcul d’estructures, mesures i pressupostos de projectes, 

aplicació de la normativa vigent, etc. 
 

 

• Dates  D’octubre de 2005 a març de 2007 

• Empresa o entitat ocupadora  Ortopèdia Ajudes Tècniques Burjassot. 

• Treball desenvolupat  Atenció al públic i disseny de solucions tècniques d’accessibilitat en edificis i habitatges 
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• Dates  De febrer de 2004 a febrer de 2005 

• Treball desenvolupat  Becària al Departament de Física Aplicada. UPV 

 

 

• Dates  De febrer de 2004 a febrer de 2005 

• Treball desenvolupat  Becària. Conveni entre la UPV i la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. 

  Col·laboració en el Mapa Cultural de la Comunitat Valenciana 

 
 
 
 

        FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
                     CURSADA O IMPARTIDA 
 
 

• Dates  Juny de 2018 

• Títol  Conferència impartida “La perspectiva de gènere en l’urbanisme: cap a una ciutat 

inclussiva” (junt amb Mariola Fortuño i Bort) 
• Centre d’estudis que l’imparteix   Instituto F.Ribalta (Castelló) 

 
 

• Dates  Maig de 2018 

• Títol  Curs d’especialista de QGIS 

• Centre d’estudis que l’imparteix   TYC GIS Formación (Ajuntament de Castelló) 
 

 
• Dates  Abril de 2018 

• Títol  Assistència a les “II Jornadas Internacionales de Investigación sobre paisaje, patrimonio y 

ciudad. Aproximaciones contemporáneas al paisaje urbano” i comunicació “Estudio de 
paisaje de Alfafar: metodologías para el análisis y puesta en valor del paisaje urbano y de 

la infraestructura verde” (amb Lluïsa Cerveró Tatay, i exposada per Juan Frontera Peña)  
• Centre d’estudis que l’imparteix   Universidad de Alcalá 

 

 
• Dates  Setembre de 2017 

• Títol  Jornada “Riesgos de inundación y planeamiento: la coordinación entre las administraciones 

públicas” 
• Centre d’estudis que l’imparteix   ICAV 

 

 
• Dates  10 de març de 2017 

• Títol  Conferència impartida sobre “Paisaje y patrimonio” (junt a Lluïsa Cerveró Tatay i Ana 

Miguel Escriche) 
• Centre d’estudis que l’imparteix   Cátedra Unesco de Arquitectura de Tierra, culturas constructivas y desarrollo sostenible en 

España.  
 

 

• Dates  Setembre de 2016 

• Títol  IX Biennal de Paisatge de Barcelona 

• Centre d’estudis que l’imparteix   COAC 

 

 
• Dates  5 i 13 de juliol de 2016 

• Títol  Seminario sobre género y política urbana. Arquitectura y urbanismo desde la perspectiva de 

género 
• Centre d’estudis que l’imparteix   Instituto Valenciano de la Edificación 
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• Dates  8 d’abril de 2016 

• Títol  Ponència “El paisaje productivo no agrícola”  (Villena) 

• Centre d’estudis que l’imparteix   Grupo Aranea. Ayuntamiento de Villena 
 

 
• Dates  17 de febrer de 2016 

• Títol  Jornada “Inspección y evaluación de la envolvente y las instalaciones: lesiones frecuentes” 

• Centre d’estudis que l’imparteix   Instituto Valenciano de la Edificación 
 

 

• Dates  11 i 12 de febrer de 2016 

• Títol  Jornada “Inspección y evaluación estructural, energética y de accesibilidad” 

• Centre d’estudis que l’imparteix   Instituto Valenciano de la Edificación 
 

 

• Dates  4 de febrer de 2016 

• Títol  Jornada “Pensando la ciudad: Rehabilitación, habitabilidad e integración social en viviendas 

existentes” 

• Centre d’estudis que l’imparteix   Instituto Valenciano de la Edificación 

 
 

• Dates  16 de desembre de 2015 

• Títol  Jornada “Pensando la ciudad: Herramientas de diagnóstico para la regeneración urbana 

integral” 
• Centre d’estudis que l’imparteix   Instituto Valenciano de la Edificación 

 

 

• Dates  Del 25 al 27 de novembre de 2015 

• Títol  Jornades “Género y Producción del espacio: de la exclusión a la reivindicación del derecho a la 

ciudad” 
Assistència a las jornades organitzades pel Grup de Recerca sobre Exclusió i Controls Socials 

(GRECS) i participació personal amb dues comunicacions: “Els llavadors públics en la 
comarca de l’Alt Millars. Una reflexió a partir de l’anàlisi integral de l’arquitectura 

tradicional” i “Perspectivas feministas territoriales: una aproximación comparativa” 
• Centre d’estudis que l’imparteix   Universitat de Barcelona. Facultat de Geografia i Història 

 
 

• Dates  23 i 24 d’octubre de 2015 

• Títol  4º Encuentro de Paisaje “Alianzas que hacen paisajes” 

• Centre d’estudis que l’imparteix   Agrupació d’Arquitectes pel Paisatge / CTAV 
 

 

• Dates  7 i 16 d’octubre de 2015 

• Títol  Jornades “Infraestructura verde y paisaje en el diseño del territorio”   

• Centre d’estudis que l’imparteix   CTAV 
 

 

• Dates  12 de juny de 2015 

• Títol  Curs “Guía práctica para la rehabilitación de estructuras de madera”   

• Centre d’estudis que l’imparteix   CTAV 
 

 

• Dates  De l’11 al 13 de març de 2015 

• Títol  I Jornadas de Arquitectura Tradicional: Estrategias y salvaguarda 

• Centre d’estudis que l’imparteix   Subdirección General del Instituto Cultural de España  
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• Dates  Del 13 de març al 8 de maig de 2014 

• Títol  Curs “Actividades de orientación y desenvolvimiento”. 

Orientació i traçat de recorreguts en el medi natural o urbà; planificació d’itineraris; etc. 
• Centre d’estudis que l’imparteix   Formación Fessia 

 
 

• Dates  Del 10 al 16 de marzo de 2013 

• Títol  Jornades “La construcción de la Ciudad Inclusiva” 
Assistència a las jornades i participació amb la ponència “Vivir un espacio propio: 28 

experiencias”. 

• Centre d’estudis que l’imparteix   urbanIN+ (urbanisme inclussiu) 
 
 

• Dates  Del 29 al 30 de setembre de 2011 

• Títol  Seminari Internacional “Reptes en la Cartografia del Paisatge. Dinàmiques territorials i valors 

intangibles” 
• Centre d’estudis que l’imparteix   Observatori de Paisatge de Catalunya 

 
 

• Dates  Abril de 2011 

• Títol  Participació com a docent en part de l’acció formativa “Responsabilidad y competencia 
ambiental desde la perspectiva local” 

• Centre d’estudis que l’imparteix   Diputació de Castelló 
 
 

• Dates  Del 24 al 26 de setembre de 2009 

• Títol  Primer encontre de paisatgisme València 

• Centre d’estudis que l’imparteix   Agrupació arquitectes pel paisatge / CTAV 
 
 

• Dates  Del 21 al 24 de juliol de 2008 

• Títol  Curs “Planes de Participación Pública en herramientas de paisaje” 

• Centre d’estudis que l’imparteix   CAM (CEMACAM Venta Mina) 
 
 

• Dates  Del 24 al 26 de març de 2006 

• Títol  Organització del taller “Compartir la Ciudad”, impartit per Isabela Velázquez (GEA21), en 

Godella. El taller se centrava en l’ús de metodologies participatives i la introducció de 

paràmetres alternatius per a l’anàlisi de l’espai urbà. 

• Centre d’estudis que l’imparteix   Associació Cultural GATOSA, ICARO CTAV. 

 
 

• Dates  De l’1 al 4 de març de 2006 

• Títol  Coordinació del curs “La casa sin género”, impartit per Zaida Muxi i altres arquitectes del 

col·lectiu Punt6. 

• Centre d’estudis que l’imparteix   Centre de Formació Postgrau UPV 
 
 

• Dates  De novembre de 2004 a febrer de 2005 

• Títol  Curs “Paisaje de los paisajes”. 

• Centre d’estudis que l’imparteix   Agrupació Arquitectes pel Paisatge / CTAV 
 
 

• Dates  Juliol de 2002 

• Títol  Curs “Patologies habituals en els edificis d’habitatge” 

• Centre d’estudis que l’imparteix   Universitat d’Estiu de les Terres de l’Ebre 
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• Dates  Del 3 al 12 de desembre de 2002 

• Títol  Taller-intercanvi “g2: Glasgow”. Estudi interdisciplinar de l’arquitectura. Proposta per a la ciutat 

de Glasgow i exposició en la Lighthouse. 
• Centre d’estudis que l’imparteix   Escola d’Arquitectura de Glasgow  

 
 

• Dates  Del 9 al 15 de novembre de 2002 

• Títol  Taller-intercanvi “g2: Granada”. Estudi interdisciplinar de l’arquitectura. Proposta sobre 

interpretació i intervenció en el patrimoni, en l’àmbit de la muralla de Granada  
• Centre d’estudis que l’imparteix   Escuela de Arquitectura de Granada  

 
 

• Dates  Del 4 al 21 d’abril de 2002 

• Títol  Programació i organització del taller d’urbanisme “Barreras urbanas”, impartit per Carles 

Dolç, Tini Simó, Carlos Lacalle, Juan Calduch i altres docents, en el barri de La Coma. Disseny 

d’estratègies i millores urbanes en aquest barri que, en el moment de realització del taller, es 

trobava aïllat i sense connexió amb altres espais urbans pròxims. 

• Centre d’estudis que l’imparteix   Col·legi Major La Coma  
 
 

• Dates  Del 4 al 21 d’abril de 2002 

• Títol  Programació i organització de conferències i activitats del seminari “Arquitectura y 

violencia”, co-dirigit per Cecilio Sánchez-Robles i Carlos Barberà.  El seminari tractava les 

implicacions ambientals i la repercusió en la salut del medi urbà, com a base teórica del taller 

d’urbanisme. 

• Centre d’estudis que l’imparteix   ETSAV, Col·legi Major La Coma  
 
 

• Dates  Del 28 de setembre al 15 d’octubre de 2001 

• Títol  I Taller para el inventariado de la arquitectura de Skoura (Marruecos). 

• Centre d’estudis que l’imparteix   CERKAS (Centre de Conservatión et Rehabilitatión du Patrimoine Archituctural Atlásique et 

Subastlásique). Ministère des Affaires Culturelles  
 
 

• Dates  Del 23 al 27 de juliol de 2001 

• Títol  Curs “Restauración Arquitectónica: las técnicas” 

• Centre d’estudis que l’imparteix   I Universidad Internacional de Verano sobre Patrimonio. UPV 
 

 

• Dates  De l’11 al 23 de setembre de 2000 

• Títol  Taller “Pensando el paisaje 9/00 Sot de Chera” 

• Centre d’estudis que l’imparteix   Grupo de Acción Comarcal de La Serranía / Programa Leader 
 

 

• Dates  De l’1 al 15 d’agost de 1999 

• Títol  Taller de treball per a la rehabilitació del ksar de Tamnougalt (Marruecos)” 

• Centre d’estudis que l’imparteix   CERKAS (Centre de Conservatión et Rehabilitatión du Patrimoine Archituctural Atlásique et 

Subastlásique). Ministère des Affaires Culturelles  
 
 

• Dates  Del 7 de febrero al 13 de març de 1997 

• Títol  Curs “Proceso creativo. Arquitectura como pretexto. Alejandro de la Sota” 

• Centre d’estudis que l’imparteix   ETSAV  
 
 

• Dates  Del 12 al 21 de juliol de 1996 

• Títol  Taller internacional de les coves de Paterna 

• Centre d’estudis que l’imparteix   Ajuntament de Paterna  
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• Dates  Del 30 de gener al 2 de febrero de 1995 

• Títol  Seminari “Fundamentos gráficos para la expresión de la arquitectura” 

• Centre d’estudis que l’imparteix   ETSAV  
 

 

 

 

CAPACITATS I COMPETÈNCIES 

PERSONALS 
 

 

LLENGÜES MATERNES  Castellà i valencià (Grau Superior de Coneixements de Valencià per la JQCV) 

 

ALTRES IDIOMES  Anglès (nivell mitjà) 

 

ALTRES CAPACITATS I APTITUDS 

 

 Entenc el paisatge i l’espai que habitem com un ens viu, plural i divers que, a més de les 

escenes urbanes configurades per façanes, paviments o construccions, manifesta les 

nostres experiències i el nostre pas pel món. El meu interés se centra en el respecte als 

paisatges quotidians i en la millora de la seua relació amb l’entorn natural.  

Tinc una bona capacitat de treball, tant de manera individual com en equip, i m’agrada 

organitzar i compartir amb altres persones cursos, tallers, concursos i jornades. Entre les  

col·laboracions més recents podríem citar el Consell Assessor d’Urbanisme i Medi 

Ambient de Godella, el Taller de Història Local de Godella, la plataforma Hipnopèdia 

Urbana o l’associació A Cada Lluna. 

 

També he realitzat diferents recerques i treballs pel meu compte, que he exposat en 

diferents fórums (detallats en l’apartat de formació). 

 

He escrit i publicat articles d’opinió, articles acadèmics o capítols de llibres; i he col·laborat 

en la redacció i elaboració de guies i plans, o en l’edició i la producció gràfica de llibres 

(alguns articles i capítols de llibres estan encara pendents de publicació). 

 

 Guía Metodológica. Estudio de Paisaje, València. Conselleria de Infraestructuras, 

Territorio y Medio Ambiente. Generalitat Valenciana  (Muñoz Criado, A. et al. 2012) 

 Col·laboració en la revista de paisatge PAISEA (2007-2009), València.  

 Arquitectura de tierra en el sur de Marruecos, Barcelona. Fundación Caja de 

Arquitectos (Soriano Alfaro, V. 2006)  

 Participación ciudadana para el urbanismo del S.XXI, València. ICARO-CTAV-COAV  

(Herrero, L.F. 2005) 

 Col·laboració en el llibre Paisaje de los paisajes (Vidal, J.M. et al. 2005) 

 Article en el llibre John Hejduck. Seminario de arquitectura, Valencia. UPV  (Aranda 

Navarro, F. et al. 2002) 

 Pensando el paisaje, Valencia-Andria. Comunità Europea-Iniziativa comunitaria 

Leader II (Llopis Alonso et al. 2001) 

 Col·laboració en el llibre Memoria construida: arquitectura tradicional del Rincón de 

Ademuz (Vegas, F. et al. 2001) 

 

 

Treballe habitualment amb ferramentes i programes de processament de text, taules i 

bases de dades, així com programes basats en sistemes d’informació geogràfica GIS 

(ArcMap, QGis), programes de dibuix (Autocad), programes de maquetació (InDesign, 

PageMaker) i programes de processament d’imatges (Photoshop, Gimp). 

 

 

 

 
 

 

 


