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a néixer a Lepe (Huelva) el
4 d’octubre de 1946. Arriba
a Tarragona el 1953. Cursa els
primers estudis al col·legi de
les Dominiques i després estudia Comerç per lliure.
Integrada completament a la cultura catalana, va tenir dos fills i
una filla, i ara ja té tres nétes.
Quan la seva filla petita tenia
dos anys, una amiga va demanar-li que entrés al Club Vaixell.
La seva amiga sabia que el món
de la discapacitat li interessava
força. Era el 1983. Des d’aleshores forma part d’aquest col·
lectiu tan enriquidor. Al principi,
només feien esplai dissabtes a
la tarda, de 5 a 8 hores. Podia
assistir-hi gràcies al suport del
seu marit, que es quedava amb
les criatures.
El 1990, per decisió del fundador Mn. Joan Tomàs, un home
molt preocupat per les persones amb discapacitat, de les
quals es va enamorar quan les
va conèixer, es constitueix la
Fundació Sant Joaquim i Santa Anna, que engloba el Club
Vaixell, la Catequesi Especial i
l’Associació Fe i Llum. Aquest
mateix any Mn. Joan Tomàs
rep el premi Tarragoní de l’Any
per integrar les persones amb
discapacitat a l’Església i a la
societat.
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Es constitueix la Junta de la Fundació, de la qual forma part des
de l’inici, i des d’aleshores la
seva participació és més activa.
El 1994 mor Mn. Tomàs i des
de llavors n’és la vicepresidenta.
Això comporta una mica més de
feina, ja que la presidenta és honorífica, i per això li toca ser en
quasi totes les jugades. La Fundació disposa, des de l’inici, d’un
equip de voluntaris i dirigents fabulós, essencials per desenvolupar les seves activitats, cosa que
els ha permès fer molta feina
d’un valor incalculable.
Actualment, a la Fundació hi ha
el Centre Obert on diàriament
es fan diverses activitats d’educació en el lleure.
El Club Vaixell té també entre
els seus objectius pal·liar les dificultats en la integració de les
persones amb discapacitat, especialment en l’adolescència,
que és quan aquestes dificultats creixen.
El Grup de Teatre Ganyotes,
sorgit de l’activitat del Club Vaixell, ja ha complert els 20 anys
d’existència.
L’Associació Fe i Llum forma
part d’un moviment ecumènic mundial nascut a França.
Hi pertanyen pares i amics de
nens amb discapacitat. Treballen a partir d’un carret de ruta
i a través del diàleg i la vivència
de la fe.

