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V

a néixer a Cabezón de la Sal
(Cantàbria) el 30 de març
del 1950. Es va traslladar a
estudiar a Valladolid i el 1969,
mentre participa en les vagues
estudiantils entra en contacte
amb el Partit Comunista i s’hi va
afiliar. En anar a viure a Girona i
després a Barcelona, va passar
al PSUC. Va cursar els estudis
de Diplomatura en Treball Social, màster en Gestió i Dret Local
i màster en Intervenció i Gestió
Ambiental Local.
Va venir a viure a Tarragona el
1977. Amb la legalització del
sindicats, també s’afilia a Comissions Obreres. Des del juny
del 1977 fins al 1979 en va
ser la primera assessora juridicolaboral, i col·labora també
en les tasques de negociació
col·lectiva. Va formar part de
la candidatura del PSUC a les
primeres eleccions locals democràtiques.
Des de 1980 es funcionària de
la Diputació de Tarragona on ha
desenvolupat tasques de treballadora social i de medi ambient.
De l’any 1984 al 1991 va ser
membre del Consell Assessor
d’Ètica Professional del Col·legi
Oficial de Diplomats en Treball
Social i Assistents Socials, on
va participar en l’elaboració del
Codi d’Ètica.
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Des de l’any 1996 milita al Partit Socialista de Catalunya. Actualment és membre de l’executiva local.
De l’any 2003 fins al 2006 va
ser diputada al Parlament de
Catalunya, primer com a portaveu de la Comissió de Medi Ambient, i després com a presidenta de la Comissió d’Indústria.
L’any 2007 va ser directora de
l’empresa municipal de comunicació de l’Ajuntament del Vendrell.
Des de l'1 de setembre de 2007
és coordinadora de l’Agenda 21
a l’Ajuntament de Tarragona, on
ha dirigit l’elaboració de l’auditoria ambiental del municipi i
l’elaboració, execució i seguiment del Pla d’acció cap a la
sostenibilitat.
És sòcia de la Cooperativa
Obrera, de l’Ateneu de Tarragona, d’Amnistia Internacional i
d’ARED (Fundació per a la reinserció de dones).
Des de l’any 2012 és presidenta
de l’Associació Salvador Allende de Tarragona, entitat que vol
promoure els valors de justícia
social, solidaritat i llibertat que
van inspirar la vida del president
Allende, de cara a les noves generacions del segle XXI, a fi de
difondre la seva obra i el seu llegat a Catalunya, i especialment
a la província de Tarragona, i impulsar, organitzar i col·laborar en
actes i projectes per intercanviar
coneixements de les realitats culturals, econòmiques i històriques
de Xile i Catalunya amb la finalitat d'ampliar, enfortir i aproximar,
des dels diversos àmbits de la
cooperació, les relacions entre la
comunitat xilena i catalana.

