Vaig néixer el 25/11/67 en la província de Turí (Itàlia) on vaig cursar la carrera de Ciències Politiques.
Als 25 anys vaig venir a viure a Catalunya, a Castelldefels i des de l’any 2004 visc a Calafell.
A principi de 2011 m’he fet militant de CDC i vaig sortir a la llista de les eleccions municipals del 2011 i
2015 al n. 16.
Durant els anys 2013 – 2014 vaig col·laborar amb help catalonia (fent traduccions d’articles des de el
català/castellà a l’italià, tots sobre ho que està passant a Catalunya). Ara ja no existeix.
A l’octubre 2013 em vaig fer membre de ple dret de ANC i vaig començar a col·laborar amb els
“traductors per la independència”.
Des de el novembre 2013 fins al agost 2017 vaig fer part de la executiva de CDC (Calafell).
Des de desembre 2013 fins al setembre 2014 que es va acabar la campanya, vaig ser apoderada i tresorera
territorial de SIGNA UN VOT de ANC.
Des de abril 2014 soc voluntària d’Òmnium Cultural i durant els any 2014 -2015 vaig col·laborar amb
agenciaincat.la escrivint articles d’opinió sobre el procés a Catalunya. Ara ja no existeix.
http://in.directe.larepublica.cat/help-catalonia/blog/11567/espanya-deixa-que-fem-el-nostre-cami-hitenim-tot-el-dret-del-mon
Durant el setembre 2014 em vaig fer voluntària de la campanya ARA ÉS L’HORA de ANC i em vaig ser
col·laboradora territorial de ANC. Vaig col·laborar al 9-N com “coordinadora del procés”.
Durant el gener 2017 vaig participar a “Jo pregunto”: https://www.youtube.com/watch?v=75DsyLROgSs
Campanya electoral pel 21-D: https://www.youtube.com/watch?v=6OdYuF_nEGo
El passat 26/12/2017 vaig fer una petició a www.change.org per demanar el premi Nobel de la Pau pels
Jordis (més de 149.200 firmes, pujant...).
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-12-28/independencia-cataluna-nobel-paz-sanchezcuixart_1498966/
https://www.rac1.cat/info-rac1/20180926/452044107859/la-campanya-per-proposar-els-jordis-per-alnobel-de-la-pau-a-punt-dassolir-el-repte.html
Durant l’any 2018 vaig passar dues hores a la presó itinerant, m’he fet fundadora de la “Crida Nacional
per la República” i també m’he inscrit al “Consell per la República”.
Durant el 2019 he pres contacte amb “Foreign Friends of Catalonia” @Foreign_Cat. Un moviment que
informa sobre tot amb el Twitter, en angles, francès, italià i alemany de ho que està passant a Catalunya.
El meu compromís es fer tot ho que esta a les meves mans per que Catalunya sigui l’Estat independent i
democràtic com s’està demanant perquè per a mi Catalunya es molt més que el meu País de acollida, em
sento a CASA MEVA i vull lluitar per que per a mi te tot el dret de tornar a ser l’Estat que va ser i ara per
a mi es el moment de posar tota la meva il·lusió i força a disposició del meu poble: Calafell.
Em puc comunicar sense cap problema en català, italià, francès i castellà.

