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“TARRAGONINES”

C O N S E L L 
MUNICIPAL 
DE LES DONES

25

Dolores va néixer a Benamejí 
(Còrdova) l’11/03/52. Està 

casada i té dos fills (una filla i 
un fill) i dos néts i una néta. 

El 1954, quan tenia dos anys, 
va venir a viure a Tarragona. Als 
pocs anys de viure a Tarragona 
la família es va traslladar al 
barri de Bonavista, on es van 
construir la casa, com van 
fer la majoria dels primers 
veïns del barri. Van haver de 
lluitar pels serveis, l’aigua a 
les cases, les clavegueres, 
l’asfaltat dels carrers, les 
escoles, etc. Als 14 anys 
va començar al món laboral 
com a minyona. Va estar 
treballant dels 14 anys fins 
als 16. Dels 16 anys fins als 
18 va treballar a la Creu Roja 
fent de netejadora. S’hi volia 
quedar com a infermera, però 
les condicions econòmiques 
que li demanaven per poder 
fer el curs eren molt cares i 
no s’ho va poder permetre. Als 
18 anys va entrar a treballar 
a la Tabacalera. L’any 73 es 
va vincular a les Plataformes 
Anticapitalistes, va participar 
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fàbrica contra la modificació 
de les condicions de treball i 
també en la lluita del barri per 
l’escola, l’ambulatori i contra 
la pujada de preu del bitllet 
d’autobús. 

Als 25 anys va deixar la feina a 
la Tabacalera per casar·se. 

Mentre els seus fills anaven 
a l’escola va participar activa·
ment en l’AMPA. A l’any 86 li 
van oferir fer un servei domi·
ciliari a hores i després va co·
mençar a treballar a l’empresa 
d’assistència domiciliaria de 
serveis socials de l’Ajunta·
ment, on segueix actualment. 
Durant aquests anys ha estat 
delegada de CC.OO., lluitant 
contra la precarietat i els drets 
laborals de les dones de la 
seva empresa i el sector.

Li agrada la seva feina. En 
ella ajuda les persones grans, 
moltes de les quals estans 
soles i amb necessitat de 
suport personal i de recursos.




