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Neix a Tarragona el 1960. Ca-
sada i mare de tres filles. 

Diplomada en magisteri i llicenci-
ada en pedagogia, és funcionària 
de la Generalitat de Catalunya. 
Des de 1981 treballa de mestra 
d’adults als barris de Ponent de 
Tarragona. Va formar part dels 
inicis de les aules d’adults de Bo-
navista i Campclar, va posar en 
funcionament la primera campa-
nya d’alfabetització de la Canon-
ja, va engegar les primeres aules 
d’adults a Salou i la Plana (Vila-
seca), i actualment forma part de 
l’equip docent del CFA Tarragona 
des de la seva creació, centre del 
qual ha estat cap d’estudis i des 
d’on ha impulsat «El català ens 
apropa», projecte de parelles lin-
güístiques, o el «Teatre solidari», 
una col·laboració en projectes de 
desenvolupament amb països en 
conflicte. La seva implicació en 
l’àmbit de l’educació d’adults l’ha 
convertit en un referent.
Ha format part de seminaris 
d’educació d’adults organitzats 
conjuntament amb l’UB i l'ICE; 
del primer seminari permanent 
de formació d’adults dels Països 
Catalans, i impulsà els primers 
cursos de formació d’adults de 
l’Escola d’Estiu de Tarragona.
La seva feina l’ha fet bona conei-
xedora del món de la migració a 
Tarragona. Ha publicat en format 
CD: Torreforta. Primer nucli de 
ponent i Els nuclis de Ponent de 
Bonavista, Campclar, la Floresta, 
l’Albada, Riuclar i Parc Riuclar, 
treballs impulsats pel Museu 
d’Història de Tarragona i la URV.
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Ha publicat contes infantils, com 
Petita història de Tarragona I 
/ II, i per a adults, com Contes, 
relats i un comiat. També ha 
publicat narrativa de ficció: Dels 
sols i les llunes, Com les soques 
de les figueres velles i Memòria 
de les oblidades, aquesta última 
portada al teatre. Compta amb 
diversos premis literaris, com els 
de narrativa Fra Albert Vidal, de 
Montblanc, o Homilies d’Orga-
nyà, i el de contes de Nadal de 
Calafell, entre d'altres. La majo-
ria de les seves històries tenen 
les dones com a protagonistes.
Forma part de l’associació eco-
logista Defenterra, de la qual ha 
estat presidenta, i també és im-
pulsora de Xarxa-Sud, plataforma 
que aplega diferents entitats i as-
sociacions en defensa del territo-
ri de la demarcació de Tarragona.
 
Premis literaris
El meu racó
1r Premi – XIII Concurs Literari. 
Relats de dones. Ajuntament de 
Tarragona (2013)

Què volen aquesta gent?
2on Premi I Concurs literari de re-
lats breus. Vimbodí – Poblet (2013) 

La cabreta clapada
1r premi de Contes de Nadal. XIII 
La Mar de Lletres. Ajuntament Ca-
lafell (2013)

La Maria de la cantonada
Menció especial. Premi Lletres de 
Dones de relats curts. Homilies 
d’Organyà (2014)

La professional
1r Premi III Concurs literari de relats 
breus. Vimbodí – Poblet (2015) 

La mainadera
Menció especial. Premi Lletres de 
Dones de relats curts. Homilies 
d’Organyà (2015)

Com les soques de les figueres 
velles
Premi de narrativa (2016)

Aromes
1r Premi. Premi Lletres de Dones 
de relats curts. Homilies d’Orga-
nyà (2017)
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