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Àmbit personal i professional
Soc barcelonina de naixement i sesrovirenca de sentiment des de 1975, any en
què vaig conèixer el poble a on, com molts, venia els caps de setmana i vacances. Tinc
dues filles i un net i una neta que em motiven per continuar treballant pel que és
realment important: les persones i el seu futur, especialment al meu poble.
Em dedico professionalment al món de l’estètica i des de fa més de 5 anys, com
a emprenedora, amb un negoci propi a Martorell. Per tant, soc plenament conscient i
pateixo com tots els i les autònomes, les dificultats que en aquest país tenim les i els
petits empresaris i comerciants.
He format part de les juntes de l’Associació de Veïns de Vallserrat, de l’AMPA
de l’escola La Roureda i de l’AMPA de l’aula de l’Escola de Música quan encara
depeníem de l’Escola de Música d’Esparreguera.
Vaig ser la presidenta fundadora del grup de dones NOSALTRES, Dones en
progrés, per treballar activament, per la igualtat, contra la violència de gènere i pels
drets socials de les víctimes i els seus fills i filles.

Àmbit polític
Milito al Partit dels Socialistes des de l’any 1996 perquè crec que cal implicar-se
activament per defensar des del compromís els valors de la igualtat, la solidaritat, el
respecte a la diversitat i la llibertat.
A l’any 2004 vaig ser escollida amb eleccions primàries, Primera Secretària de
l’Agrupació del PSC de Sant Esteve, càrrec pel qual m’han anat renovant la confiança
els i les militants. Formo part de l’Executiva de Federació del Baix Llobregat i sóc
Consellera Nacional del PSC.
Regidora de l’Ajuntament de Sant Esteve pel PSC des de 2003. En aquests anys
he tingut les responsabilitats de les àrees de Joventut, Esports, Obres i Serveis, Via
Pública i Civisme, Mobilitat, Règim Intern i Seguretat Ciutadana (aquestes tres darreres
són les que actualment tinc delegades). Sóc la portaveu del grup municipal socialista a
l’Ajuntament.
Per a mi la política és una eina per treballar i per millorar la societat i el
benestar de la gent. Fer-ho des de l’àmbit municipal és apassionant i enriquidor a nivell
personal; i prestar aquest servei als meus veïns i veïnes és gratificant. Malgrat que
aquesta mateixa proximitat afegeix una duresa de vegades incomprensible, la
possibilitat de fer realitat objectius i projectes que contribueixin a dotar de més i
millors serveis a la gent de Sant Esteve, la compensa.
Haver estat electa i ser regidora de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires és
un orgull i una gran responsabilitat que agraeixo amb humilitat i exerceixo amb
honestedat i lleialtat.
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