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N

eix el 17 de setembre de
1963 a Saragossa. Casada
i mare d'una filla. Mor el 27 de
juny de 2018 a Tarragona.
Nascuda en una família obrera,
té dues germanes i un germà.
Als catorze anys abandona els
estudis elementals i comença la
seva vida laboral treballant com
a ajudant en la perruqueria de la
seva família. Va reprendre els estudis uns quants anys després, a
través d'una escola nocturna de
formació per a adults vinculada
a la Joventut Obrera Catòlica.
Va arribar a Tarragona l'any
1991 i es va enamorar d'aquesta
ciutat, on va decidir quedar-se a
viure (en el sentit més ampli de
la paraula) fins a la seva mort.
Aquí és on va començar la seva
relació amb el sindicalisme i el
feminisme, lluites que va considerar inseparables i en les quals
va posar tota la seva passió i vitalitat. Aquí, també, és on es va
afiliar a les Comissions Obreres i
a Iniciativa per Catalunya.
En els seus primers temps a Tarragona, va treballar de manera
temporal al Centre Cívic de Sant
Pere i Sant Pau i en el comerç de
la ciutat, fins que va començar a
treballar a Port Aventura.
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Persona molt vehement, feia el
que creia i creia en el que feia,
i això anava acompanyat d'un
puntet de tossudesa aragonesa.
Això fa que les seves companyes
la triïn com a delegada de personal en les eleccions sindicals
de 2002 per la candidatura de
CCOO. Des de llavors, va romandre en el Comitè d'Empresa i
com a responsable d'organització i igualtat de la Secció Sindical
de CCOO a Port Aventura.
El seu treball sindical s'ha centrat en la lluita per la igualtat
de gènere. Així, ha col·laborat
amb la Secretaria de la Dona
de CCOO de Tarragona, però ha
estat sobretot en la seva empresa on ha exercit la seva acció.
Juntament amb les seves companyes de CCOO, hi ha liderat la
lluita per acabar amb les desigualtats de gènere: a través del
Comitè d'Empresa hi ha impulsat
mesures de conciliació familiar i
la consecució de protocols contra l'assetjament, fins a aconseguir la realització del pla d'igualtat dins de l'empresa, pioner en
aquells moments.
També, ha format part del Consell Municipal de les Dones des
de la seva creació, en representació d'ICV.
Preocupada per altres temes socials, és sòcia de la Creu Roja i
col·labora amb la Fundació Pau
i Solidaritat per fer cooperació
internacional i sensibilitzar els
treballadors i treballadores del
nostre país.

