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Qui sóc jo?
Sóc nascuda a Barcelona l’any 1957 i no m’hi vaig moure fins a l’any 1988, quan vaig
anar als Estat Units per continuar la meva carrera científica, i quan vaig tornar, l’any
1990, em vaig traslladar a Premià de Mar.
Doctora en Ciències Biològiques des del 1988, treballo com a biòleg a temps complert
des del 1984, en concret en el camp de la recerca biomèdica, ara a l’Institut de Recerca
Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) a l’hospital Duran i Reynals. La meva llengua materna
és el català, però també parlo i escric l’anglès i nocions de francès.
He tingut tres fills amb en Ramon: en Bernat, la Laia i la Júlia. La Laia te una gran
discapacitat física i psíquica, pel qual el meu activisme s’ha centrat molt en l’àmbit de
Benestar Social i, en particular, en la problemàtica associada a la discapacitat física i
psíquica.
La literatura, la música, el teatre i la pintura són les meves principals passions. Sóc
membre de la Plataforma per la Llengua i de l’agencia de l’ONU de refugiats ACNUR,
entre d’altres.

Activisme social i polític
Sóc presidenta de l’associació de familiars i tutors de Les Casetes d’Els Garrofers de
Canet de Mar, residència on viu la meva filla; membre del patronat de la mateixa
Fundació; membre del comitè d’empresa de l’IDIBELL; soci actiu de l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC), tant a nivell nacional com local; impulsora de les
primariescatalunya.cat a Premià de Mar i recentment sòcia de la Crida Nacional per la
República. Tota aquesta activitat és possiblement deguda a que des de ben petita vaig
viure a casa meva el tabú d’entrar en els moviments socials i polítics. La família de la
meva mare i del meu pare van lluitar en la batalla de l’Ebre i mai en van voler parlar.
Els meus avis materns van emigrar a França i els paterns van ser presoners al camp de
concentració d’Argelers a França. Tots aquests fets van marcar la meva infantesa. Vaig
viure el final del franquisme a la Universitat, on vaig ser representant sindical durant
dos anys, i em vaig afiliar al partit del treball d’Espanya (PTE) durant un any. Mai més
he militat a cap partit. Al 2011 vaig participar com a impulsora de la constitució de

l’ANC que tingué lloc el març del 2012. En les eleccions municipals del 2014 em vaig
presentar a la llista d’ERC com a independent, amb els que comparteixo objectius però
no sempre l’estratègia per assolir-los.
Actualment, el meu principal objectiu és treballar per aconseguir la República Catalana
i així poder millorar significativament la qualitat de vida de la gent que viu i treballa al
nostre país.

Què vull per Premià de Mar?
Un govern fort, transparent i ètic on hi hagi una majoria disposada a treballar per
millorar la qualitat de vida dels premianencs i premianenques mitjançant la
construcció en paral·lel de la República Catalana.
Vull col·laborar i treballar, en la mesura de les meves possibilitats, per que tots els
premianencs gaudeixin d’igualtat d’oportunitats, millorar la seva qualitat de vida, i en
particular, incidir en l’àmbit de Benestar Social. Considero també important promoure
la figura del Síndic de Greuges a Premià de Mar per apropar més el govern municipal a
les problemàtiques dels premianencs.

