
 

 Carmen García Lores 

Consellera del Districte d’Horta-Guinardó  

Twitter: @CGLores 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/c-garcia-lores-
renovablecity/?originalSubdomain=es 
Facebook: https://www.facebook.com/carme.garcialores 

Formació acadèmica rellevant 
 
Màster en Història Contemporània pel Departament d’Història Moderna i Contemporània de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (màster oficial interuniversitari, 60 crèdits, 2011-2012). 
Llicenciatura en Filosofia i Lletres (Història Contemporània) per la Universitat Autònoma de 
Barcelona (1980-1985). 
Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP) de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (1984-1985). 

Trajectòria professional 
 
Consultora autònoma, especialitzada a dissenyar plans municipals i d’empresa per a la transició 
energètica renovable, la transició cap a una economia verda i la sostenibilitat ambiental (juliol 2018 - 
actualitat). 
Responsable institucional de N2E. Consultora, dirigida per Javier García Breva, especialitzada a crear 
oportunitats de negoci orientats a l'eficiència energètica i les energies renovables (juliol 2018 - 
actualitat) www.n2e.es. 
Responsable d’Ecooo Local a Catalunya. Departament de l’empresa Ecooo dedicat a la consultoria i 
implementació d’activitats d’eficiència energètica i energies renovables a l’àmbit municipal 
(desembre 2015 - juliol 2016). 
Diputada del Parlament de Catalunya. Vicepresidenta de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, membre de les comissions de la de Cultura i Llengua, d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació i del Síndic de Greuges (juny 2015 - octubre 2015).  
Alcaldessa de l’Ajuntament de Rubí, durant tres mandats consecutius (juny 2003 - juny 2015). 
Diputada de la Diputació de Barcelona, durant tres mandats consecutius (juliol 2003 - juliol 2015). 
Diputada delegada de l’Àrea de participació ciutadana i presidenta de l’Organisme Autònom Flor de 
Maig (juliol 2003 - juliol 2007), diputada delegada per a la Cultura Popular i Tradicional (juliol 2007 - 
juliol 2011) i diputada sense delegació (abril 2013 - juliol 2015). 
 
Regidora de l’Ajuntament de Rubí (juny 1999 - juny 2003): regidora, tinent d’alcalde de l’Àrea de 
Serveis a les Persones i regidora de la Dona (novembre 1999 - octubre 2000) i portaveu del grup 
municipal del PSC (gener 2000 - juny 2003).  
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Responsable tècnica del Servei de Documentació d’Història Local de Catalunya, del Departament 
d’Història Moderna i Contemporània de la UAB (març 1994 - juliol 1998). 
Tècnica documentalista al Servei de Documentació d’Història Local de Catalunya, del Departament 
d’Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona (1988-1993). 

Informació addicional 
 
Català (nivell C), anglès i francès (bàsics). 
Cursos de doctorat del programa “Estat i Nació” del Departament d’Història Moderna i 
Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona (24 crèdits, 1987-1990). 
Coneixement avançat d’eines informàtiques diverses: Paquet ofimàtic Microsoft Office (Word, 
Excel, PowerPoint, Access), vTiger CRM, Dropbox, Adobe Acrobat Reader. 
Coneixements d’Open Data i Big Data (consultes i reutilització de dades). 
 
Activitat associativa i comunitària 

• Secretària de la Junta Directiva de l’associació Fòrum Ecològic (juny 2017 - actualitat) 
• Vocal de la Junta Directiva del Col·lectiu per a un Nou Model Social i Energètic Sostenible 

(CMES) (gener 2017 - actualitat) 
• Patrona de la Fundación energías renovables (octubre 2018 - actualitat) 
• Membre del Consell Assessor de la Fundación Biodiversidad, dependent del Ministeri per a 

la Transició Ecològica (desembre 2018 - actualitat). 
• Sòcia de la cooperativa Som energia (2015 - actualitat). 

 
Publicacions: Tinc diferents publicacions i ponències (llibres, articles i comunicacions) sobre 
diversos temes, especialment sobre documentació històrica, temes de gestió pública, participació 
política, foment de la participació ciutadana, igualtat de gènere i l’àmbit de la implantació del nou 
model energètic sostenible i renovable als municipis (referències al LinkedIn). 

 

Data d’actualització 
15 de juliol de 2019 

http://cmes.cat/
http://cmes.cat/
https://fundacionrenovables.org/
https://fundacion-biodiversidad.es/es/conocenos/fundacion
https://www.somenergia.coop/es/
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