BIOGRAFIA I CURRÍCULUM
MARÍA ÁNGELES RÍOS ECHEVERRÍA (regidora de l’Entesa per Sant Esteve com a independent)

Àmbit personal i professional
Nascuda a Barcelona, el 18 de febrer de 1961. Divorciada, soc mare d’una noia i d’un
noi. Soc veïna de Sant Esteve Sesrovires des de l’any 1997, encara que, des de l’any 1992, ja
venia gaudint del poble i com a participant de les seves activitats durant tots els caps de
setmana.
Treballo des dels 16 anys. Sempre he compaginat la feina amb els estudis i la formació
complementària. Santboiana per naixement, vaig treballar, mentre cursava el Batxillerat, com
Administrativa en un Laboratori Fotogràfic de Sant Boi de Llobregat. En iniciar els meus estudis
universitaris, vaig passar a treballar en una Gestoria de Sant Boi on vaig formar-me
professionalment durant 18 anys.
Soc llicenciada en Belles Arts, tinc finalitzat el Curs d’Adaptació Pedagògica (CAP) en
Dibuix i soc Diplomada de postgrau en Gestió Administrativa dels Recursos Humans. Vaig tenir
experiència com a docent d’ensenyament secundari públic.
Des de l’any 2002 treballo en el Departament d’Administració de Personal d’una
important empresa de comunicació catalana, actualment com a Tècnic/a de Recursos Humans.
Sempre he apostat per la formació continua i durant tots aquets anys he realitzat cursos de
millora personal, professional i de coneixement en general.

Àmbit polític
Membre de l’Entesa per Sant Esteve des dels seus inicis, vaig estar regidora per
l’Entesa a l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, a l’oposició, part de la legislatura 2003/2007
i durant la legislatura 2007/2011.
Abans però, vaig tenir l’oportunitat de conèixer i participar del ric teixit associatiu de
Sant Esteve. Vaig formar part de la Junta de l’AMPA de l’Escola La Roureda i de la Junta del
Grup de Dones de Sant Esteve. Més tard, també vaig formar part de la Junta de l’AMPA de
l’INS Joan Oró de Martorell.
Confio que aquesta experiència en la tasca comunitària m’ajudi a desenvolupar amb
rigor, i alhora amb il·lusió, el repte de l’etapa que inicio com a regidora en el govern de Sant
Esteve en les carteres que se m’encomanen d’Educació, Cultura i Participació Ciutadana.
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