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Nascuda a Barcelona, al barri de la Barceloneta, conegut també com el barri de l’Òstia, vaig començar 
a involucrar-me amb les problemàtiques socials del barri l’any 2005 amb Barcelona Decideix, a partir 
d’aquí vaig formar part de la nova junta de Barceloneta Alerta l’any 2007, una associació dedicada a 
l’ajuda de la gent gran del barri , però que a més a més porta el Pla Comunitari de la Barceloneta, en 
el temps que en vaig estar formant part vaig estar fent un projecte amb el nom de Taula de Bon 
Veïnatge. La seva finalitat va ser el que les associacions més potents del barri, que en aquell moment 
treballaven per separat amb objectius comuns, podessin per mediació d’una taula treballar tots junts 
centrades en les tres grans problemàtiques socials: gent gran, ocupació i habitatge. 
 
L’any 2011, el nou president de l’associació de veïns de la Barceloneta em proposa formar part de la 
seva junta, acceptant deixar de formar part de la junta de Barceloneta Alerta, per passar a formar 
part de la junta de l’AAVV, per poder treballar més a fons les problemàtiques socials del barri. 
 
A partir d’aquí una de les activitats on he estat més activa ha sigut a la comissió de habitatge del 
barri, juntament amb la associació de l’Òstia, on tractem temes com pisos turístics i els 
desnonaments, sobretot de lloguer, on la problemàtica es més difícil que en els desnonaments per 
hipoteca , on estem amb contacte amb la PAH. 
En qüestió d’habitatge he fet moltes propostes a nivell de Districte, on hem aconseguit que els nous 
pisos d’habitatge social de rodalies (30 pisos) siguin sempre destinats a gent amb problemes de 
accessibilitat del barri de la Barceloneta. 
En l’àmbit de l’habitatge, he presentat varies propostes a nivell parlamentari, referent als habitatges 
buits que hi ha a la ciutat, per tal que puguin passar a formar part de l’habitatge social que avui en dia 
i a causa de les necessitats actuals és un dels problemes més importants de la nostra societat. 
També formo part de la comissió de l’habitatge de la FAVB, encara que actualment no es fan moltes 
propostes. 
 
Formo part de la Taula d’ocupació de la Barceloneta, que surt també de la taula de bon veïnatge, en 
aquesta proposta, hem aconseguit que el 51% de la gent que es trobava en atur trobés feina. 
 
Un altre projecte del que també formo part i ajudo a desenvolupar és el “Bon veí Bon profit”, on es fa 
recollida d’aliments als diferents comerços i empreses dels voltants del barri, es fa amb la 
col·laboració de diferents serveis com serveis socials i Maria Lluïsa de Marillac, i l’església evangèlica, 
on es dóna de menjar a unes 200 famílies actualment. 
 
A part de tot això, també formo part d’altres iniciatives com: 

Taula motor sobre la proposta del segle XX 
Moviment veïnal “Barceloneta diu prou” que va sortir arrel de la problemàtica dels pisos turístics. 

 
Un altre projecte que estic fent és “CIVICGOS”, on es procura fer polítiques de convivència en l’espai 
públic referent a la tinença d’animals de companyia, i el civisme i respecte de la gent cap els animals. 
 
El novembre del 2013, ERC Barcelona Vella hem va fer la proposta d’integrar me al casal i poder 
participar més activament en la política, proposta que vaig acceptar de bon grat i el març del 2014 
hem vaig fer militant del partit. 
 
Dit tot això, crec que puc estar preparada per exercir el càrrec de consellera de districte i poder així 
realitzar una nova etapa a la meva vida amb la finalitat de poder viure tots plegats en una societat 
més justa. 


