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Doctorada en Ciencies Físiques per la 
UB, la seva investigació es va centrar 
inicialment en la millora del 

coneixement i prevenció de les 
inundacions en un marc de col•laboració 

interdisciplinària, i es va ampliar a 
altres riscos naturals, el seu impacte 
social i la sensibilització de la societat 

envers ells, així com en l’impacte del 
canvi climàtic, dirigint el Grup d’Anàlisi 

de situacions Meteorològiques Adverses, 
GAMA. Aquesta visió interdisciplinar va 

ser afavorida per la seva col·laboració amb la Generalitat de Catalunya en la 

instal•lació de la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya i en el 
desenvolupament de les seves aplicacions agrometeorològiques, i pel 

tractament holístic de les inundacions. La  col·laboració amb l’administració 
pública s’ha estès al seu treball amb la Protecció Civil de diversos països, els 

serveis de prevenció d’incendis forestals, les agències de l’aigua, la 
Comissió Europea, etc.., el que l’ha portat ha situar-se en l’espai de trobada 
del món científic, els decisors de polítiques públiques i els ciutadans.  Així 

mateix, el seu interès per la divulgació del coneixement i la sensibilització 
de la societat en front el canvi climàtic i els riscos, l’han conduït a 

involucrar-se, amb el seu equip, en les línies més recents de ciència 
ciutadana i en un continu esforç divulgador i sensibilitzador envers la 
mitigació dels riscos naturals en un entorn de desenvolupament sostenible.  

 
Va ser presidenta de la Secció de Natural Hazards de la European 

Geosciences Union, editora en cap de la revista Natural Hazards and Earth 
System Science, i coordinadora internacional del grup de treball Heavy 
Rains del programa AMHY/FRIEND d’UNESCO. Ha estat la coordinadora, des 

de la seva creació, del Working Group of Social Impacts Research dels 
projectes MEDEX i HYMEX (recolzats per l’Organització Meteorològica 

Mundial), aquest darrer encara vigent, i en el que també es membre del 
Steering Committee.  
 

A més de la seva participació en una vuitantena de projectes de recerca i la 
participació com a revisora en nombroses publicacions i projectes, ha 

participat com a revisora en els darrers quatre informes de l’IPCC i ha 
publicat més de 200 articles i capítols de llibre, la major part internacionals. 
Destaquen les seves publicacions sobre incendis forestals, inundacions i 

canvi climàtic al Mediterrani a revistes d’alt impacte com Nature. Es co-
coordinadora del Màster de Climatologia Aplicada i Mitjans de Comunicació 

de la UB i ha dirigit més d’una quinzena de tesis doctorals. Actualment és 
membre del Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible de la 
Generalitat de Catalunya i del comitè executiu del Grup d’Experts de Canvi 

Climàtic de Catalunya, a més d’altres comitès internacionals (Société 
Hydrologique Française, Adour-Garonne, Panta Rhei Working Group 



“Changes in Flood Risk”, etc). Recentment s’ha incorporat al Comité Directiu 

del Mediterranean Experts on Climate and Environmental Change.  
 

 
  

 


