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na el 16 de desembre de 
1950.

De joveneta va ser atleta del 
Club Gimnàstic de Tarragona 
fins al 1969.

Va ser membre actiu del Club 
de Joves.

Als 16 anys va entrar a treba-
llar a la Tabacalera. Les seves 
inquietuds socials la porten a 
presentar-se com a enllaç sin-
dical. També formà part de la 
JOC (Joventut Obrera Catòlica).

En la lluita ciutadana és 
membre de l’AAVV Tarragona 
Nova des d’on ha reivindicat el 
teatre romà i els plataners de 
la Rambla Nova i es posiciona 
en contra de la salinització de 
l’aigua per consum de boca de 
la ciutat. 

L’any 72 es vinculà a les Pla-
taformes Anticapitalistes. Polí-
ticament milità en l’Organiza-
ción de Izquierda Comunista 
(OIC) i es presentà a les elec-
cions municipals com a FUT 
(Front per la Unitat dels Treba-
lladors) i més endavant formà 
part del Moviment Comunista 
de Catalunya (MCC).

“TARRAGONINES”

C O N S E L L 
MUNICIPAL 
DE LES DONES
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à L’any 73 participà activament a 
la vaga que van protagonitzar 
les dones a Tabacalera contra 
la modificació de les condici-
ons de treball, amb el tanca-
ment d’una setmana al menja-
dor de l’empresa.

Al maig de 1974, per la seva 
activitat reivindicativa i polí-
tica, pateix la repressió de la 
dictadura i es veu obligada a 
marxar de Tarragona durant 
uns mesos.

Formà part de Silenci per la Pau 
i participa en les mobilitzacions 
contra l’entrada a l’OTAN i les 
nuclears.

Des de la transició fins al 2005, 
quan s’inicia el tancament de la 
fàbrica, és membre del comitè 
d’empresa pel sindicat CCOO, 
delegada sindical i la responsa-
ble de la Secretaria de la Dona 
de CCOO. I va donar suport a la 
llarga lluita en els anys 80 per 
la readmissió al treball de les 
dones en excedència.

També participa en el Bloc Femi-
nista, des d’on reivindica el cen-
tre de planning, la casa d’acolli-
da, el dret a l’avortament, etc. 

Forma part de la Colla Jove i 
l’any 1987 les dones aconse-
gueixen ser considerades cas-
telleres de ple dret. És escollida 
presidenta de la Colla Jove l’any 
2004 i 2005.

Els anys 2011 i 2012 va ser la 
primera dona a presidir la Coor-
dinadora de Colles Castelleres 
de Catalunya.

Continua activa a la colla, als 
moviments socials, pacifistes i 
solidaris.




