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eix a Tarragona el 21 d'octubre de 1959 i mor el 13 de
novembre de 2017.
Cursa els estudis d’assistent
social a l'Escola Sant Fructuós
de Tarragona de 1978 a 1982.
S’inicia com a treballadora social a l'Instituto Social de la Marina
l’any 1982. Desenvolupa aquesta feina fins al 1985. Entre 1985
i 1987 treballa a l'Institut Català
de Serveis Socials.
L'any 1987 comença a treballar
a l'Institut Municipal de Serveis
Socials de Tarragona (IMSST) i
s'incorpora al Centre de Serveis
Socials de Sant Salvador fins al
setembre de 1988, quan es crea
l’Equip d'Atenció a la Infància i
l'Adolescència, del qual va ser
la primera coordinadora. Això
va significar un gran repte en la
vida laboral tan intensa de M.
del Mar, ja que eren equips de
nova creació a tot Catalunya. El
1995 s'incorpora a l'Atenció Primària de Serveis Socials Bàsics.
En paral·lel, des de 1998 fins a
2006 va formar part del Comitè
d'Empresa de l'IMSST.
L'octubre de 1998 s'afilia al PSC.
De 2008 a 2012 va formar part
de l'Executiva Local des de la Secretaria de Benestar Social.
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L'any 2007 és nomenada responsable de l’Àrea Bàsica de
Serveis Socials de l’IMSST, càrrec que va ocupar fins al final
de la seva activitat professional,
l'any 2012. Per poder desenvolupar-lo òptimament, va cursar el
màster per a directors de serveis
socials organitzat pel Departament d’Acció Social i Ciutadania
i ESADE.
Va ser la impulsora dels canvis
estructurals dels serveis socials
municipals: va ampliar el nombre de professionals, va crear
processos i protocols per a la
reorganització dels serveis socials bàsics, va fomentar l’expertesa tècnica i va dotar de major
qualitat l’atenció a la ciutadania.
Alhora va crear nous serveis: el
Punt d'Atenció a les Persones
sense Sostre, el Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social, el Servei
d’Assessorament Jurídic i Psicològic i el Servei d'Acolliment
Temporal d'Urgència. Va impulsar l’espai del Centre de Serveis
Socials de la Part Baixa i el Centre de Serveis Socials de Ponent
“Immaculada Sastre”.
La seva trajectòria professional
ha estat marcada pel seu caràcter innovador, inquiet i obert
a implementar noves formes
de treballar. En fi, ha estat una
pionera i referent professional
en el seu camp, que ha deixat
empremta en tot el que ha fet i
en les línies actuals de l’IMSST.
Aquesta personalitat, valenta,
forta i decidida, no només marca
la seva trajectòria laboral sinó
que és part de la seva essència
com a persona, i l’ha portat a
lluitar fins al final.

