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MEN T X U  
B A L A G U E R  
P A S T O R   

 

DADES   PERSONALS 

 
Data de naixement : 16-04-1977. 

Correu: mentxu.balaguer@dival.es  

FORMACIÓ   ACADÈMICA   I   ESTUDIS   OFICIALS 

 
Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la UV Promoció 1995-99. 

Curs d’Aptitud Pedagògica (CAP), 1999-2000. 

Curs d’Anglès d’atenció al públic de formació professional ocupacional. Conselleria 
d’Ocupació, Indústria i Comerç (1999). 

Certificat Oficial de Valencià de la JQCV Superior (2001). 

DEA del Programa de Doctorat de Comunicació Audiovisual del Departament de Teoria 
dels Llenguatges de la UV (2002). 

Curs de capacitació docent de Valencià, de la Conselleria d’Educació (juny, 2009) 

EXPERIÈNCIA   LABORAL 

 
Diputada pel partit judicial d’Alzira de la Diputació de València (Mandat 2019-2022) 
Delegacions d’Informàtica, Modernització, Govern Obert, Transparència, Cooperació 
Internacional i GIRSA 

Regidora de l’Ajuntament de Corbera (Legislatura 2019-2022) Primera Tinent 
d’Alcalde delegacions d’Educació, Cultura, Serveis Socials i Comunicació. Portaveu 
del Grup Municipal del Grup de Compromís.  

Membre de la Direcció Permanent del Bloc Nacionalista Valencià (Maig 2016-
Juny 2019) 

Membre de l’Executiva Nacional del Bloc Nacionalista Valencià (Maig 2016-
Juny 2020) 

Secretaria de Comunicació del Bloc Nacionalista Valencià i Compromís (Maig 
2016-Juny 2019) 

Regidora de l’Ajuntament de Corbera (Legislatura 2015-2019) Primera Tinent 
d’Alcalde delegacions d’Educació, Cultura, Joventut i Comunicació. Portaveu del 
Grup Municipal de Compromís. 

 

 

EMTV Puçol (maig 2000 - octubre 2013); tasques periodístiques (redacció, locució, 
presentació i edició de notícies; edició de documentals i vídeos institucionals; direcció i 
presentació en directe de debats polítics i retransmissions de jornades electorals; conducció, 
planificació i presentació de programes sobre esports, societat, festes. Des de desembre de 
2002, Directora de Programació de la EMTV Puçol, i Directora de l’informatiu Notícies 
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d’Ací. I des de 2012 gestió comunicativa de l’ens a les xarxes socials. Tasques 
formatives a l’Institut de Puçol en diferents Tallers sobre publicitat i Cursos sobre 
construcció dels missatges audiovisuals (curs 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007). 

L’AGENDA, (des de setembre de 2011 fins a l’actualitat) redactora i assessora de 
comunicació en el butlletí trimestral municipal cultural de l’Ajuntament de Corbera.  

Las Provincias (maig-setembre, 2005) corresponsal de Puçol, Pobla Farnals, Foios i El Puig.  

Presentadora / locutora en gales socials i actes culturals, festius, esportius i polítics 
organitzats per diferents ajuntaments, institucions i col·lectius (2000-2014). 

Ribera Televisió (octubre 1999 - març 2000) periodista d’informatius amb redacció, locució, 
edició i presentació de notícies, a més de redacció de temes esportius i culturals.  Direcció i 
presentació en directe del magazine Falles 2000. I, redacció i locució de publicitat. 

Trivision SL (gener – setembre 1999). Auxiliar de producció i redactora al departament de 
comunicació. Documentalista en “Preguntes al Tercer Mil·leni”, co-produït per a Canal 9.  

Revista INTRO, Cartellera Cultural de la Ribera (gener-desembre de 2000). Redactora.  

ALTRES   TITULACIONS   I   CURSOS  

 
Curs de Creació i Gestió d’Empreses Socials de la Càtedra de Cultura Empresarial de la 
UV, organitzat per la Fundació ADEIT, amb el suport de La Caixa (setembre - octubre 2014). 

Curs de Fidelització de clients del CEAJE de l’acció formativa de INJUVE (agost 2014). 

Curs bàsic de Màrqueting Digital organitzat per IAB Spain i Google (juny 2014). 

V Jornades de Periodisme digital “La era del Periodismo social” organitzades per OIMED 
i el CEU en col·laboració amb la Unió de Periodistes Valencians (desembre, 2012). 

Curs de Tècniques de veu i de traducció per als mitjans audiovisuals als XXVII Cursos 
d’Estiu de lingüística i recursos de Formació Permanent del Professorat (juliol, 2010).  

Tècniques de veu, locució i presentació en ràdio i televisió, acció formativa de FOREM 
PV de CCOO en col·laboració amb el SERVEF i el FSE (desembre, 2008).  

Cursos del CEFIRE: TIC i recursos multimèdia per a l’àrea de llengua i literatura, del de 
Sagunt (juny, 2008). Curs Foment lector i educació literària, del d’Alzira (maig, 2008). Curs 
Elaboració de materials per alumnat nouvingut, del de València (abril, 2008).  

I Jornades “CONTD” Continguts per la Televisió Digital del Departament de Teoria 
dels Llenguatges de la Universitat de València, (maig, 2008).  

Curs de periodisme econòmic de l’Escola de Periodisme Universitat Autònoma de Madrid 
/EL PAIS - Fundación BBVA (juliol, 2006). 

Curs d’Introducció a la Llengua de Signes impartit per la Fundació FESORD CV 
a través de l’Ajuntament de Puçol (desembre, 2006). 

Taller Internacional de Guió per a cinema d’animació i Taller d’Introducció a la 
escriptura audiovisual per la UIMP (2001). 

Seminari: “Recuperació i usos dels fons audiovisuals” per la UIMP (2001). 

Curs “Tècniques de veu i introducció al cant” de la Societat Val. d’Actors i Actrius (2000). 

Cursos del Servei de Normalització lingüística de la Universitat de València: 
“Manipulació periodística del conflicte lingüístic”, “Animació lingüística per Internet” i 
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“Introducció crítica a la realitat sociocultural valenciana” (1998).  

I Seminari d’estudis de la dona en l’Antiguitat (SEMA), impartit pel Departament 
d’Història de l’Antiguitat de la Universitat de València (1997). 

II Jornades de Comunicació Interlingüística i Intercultural, impartides pel Departament 
de T. dels Llenguatges de la Universitat de València (1996). 

Els mitjans de Comunicació davant el repte de les noves tecnologies, cicle de 
comunicació i societat del Departament de T. dels Llenguatges de la U.V. 

Primer i segon curs d’anglès en l’Escola Oficial d’Idiomes d’Alzira (1992-94). 

D’INTERÈS 

 
Carnet de conduir categoria B i vehicle propi.  

Capacitat comunicativa i de lideratge.  

 


