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Nascuda a Barcelona, he crescut al barri El Pla, a la Pl. Onze de Setembre, on encara
visc actualment. Algunes mudances temporals en la meva infantesa i adolescència per
temes laborals a Cervelló i a Santa Margarida de Montbui.
Trajectòria acadèmica
Educació Primària al CEIP José Echegaray; Educació Secundària al IES Pompeu
Fabra, Batxillerat a l’IES Montbui. Primer i segon curs de Ciències Polítiques a la
Universitat Pompeu Fabra, i tercer i quart curs, acabant actualment, a la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Trajectòria professional
Cambrera, operària de fàbrica, magatzems logístics, depenenta a botigues de roba i
calçat, administrativa, comercial, col.laboradora a diaris comarcals... Actualment, al
sector de l’atenció al client d’empreses de diversa índole, des d’asseguradores a
teatres o venda de roba.
Trajectòria política
Organitzada fa gairebé una dècada a diferentsmovimentssocials: contra la guerra; a
les assembleesestudiantils; al moviment feminista, especialment contra la llei de
l’avortament del PP;treballant per construir unitat contra el feixisme i el racisme; i
recentment, lluitantactivament contra elsdesnonaments i les estafes que bancs i caixes
han estatcometentsistemàticament des de fa anys. A nivel local, a lesmobilitzacions
contra la privatització de l’aigua o del CAP de Buenos Aires, com a les
mésdestacades. He participatdurantelsúltimsanys a ICV Martorellsense ser afiliada.No
obstant, sí afiliada a les ComissionsObreres (CCOO) i recolzantsempre vagues
generals i sectorialsambcompanyesd’altressindicats.
He participat de diversos projectes de cooperació: alscampaments de
refugiatssahrauís a Tindouf (Algèria, 2010), al projecte Global Impact sobre
desenvolupament sostenible a través del teatreforum, de NexesInterculturals de
Barcelona, a Bubhaneshwar (India, 2011). Recentment, voluntariateuropeu a
Atenesamb un projectesocioambiental, a través de COCAT.
Aficions.
Enamorada de la literatura, en especial la poesia de la resistència antifranquista i la
novela històrica, també, en menys mesura, de la literatura russa (Dostoievski, Gorki o
Nabokov). Eduardo Galeano i Gioconda Belli, predilectes. Música, cine, teatre… millor
si contenenmissatgessocials i aporten un valor afegit a la cultura. Incondicional, a
pesar meu, de la saga d’StarWars.

