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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. 
 
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. 
 
Involucrada el 100 per cent amb els problemes socials del barri de la Barceloneta, però 
també del districte de Ciutat Vella, ja que les problemàtiques que es viuen en aquest barri 
tant peculiar són extrapolables també al seu entorn, encara que amb algunes diferencies. Tot 
i així, quan parlem de pisos il·legals per turistes, desnonaments, habitatges socials, ocupació, 
i gent gran, veiem que són els mateixos problemes dins del districte de Ciutat Vella, i que la 
solució no passa per un barri sinó per un districte, el nostre, i que puc contribuir a poder fer 
del nostre districte un lloc on el veïns se sentin realment veïns, on ells es sentin 
compromesos a fer tots junts el millor districte de la ciutat, i crec que la millor manera de 
poder arriba a aquest compromís és estar amb la gent, escoltar-la, ajudar-la, viure amb ells 
els seus problemes i ajudar-los a viure en una societat justa per a tots. S’han de fer polítiques 
noves sobre habitatge social on passin a ser sempre de lloguer i puguin accedir-hi les 
famílies amb més dificultats, i també el nostre jovent, que avui en dia està patint les 
conseqüències d’una mala gestió tant a nivell econòmic com educatiu. 
 
Tothom té dret a un habitatge digne, no podem seguir desnonant a la gent sense un lloc on 
viure, no podem ubicar famílies en pensions on no tenen ni cuines per poder alimentar 
correctament els seus fills, mentre hi ha pisos buits. Es poden fer propostes, com s’ha fet al 
barri de la Barceloneta, on s’ha aconseguit que un propietari d’un habitatge que feia una 
activitat il·legal com a pis turístic passi a ser un pis de lloguer social durant un temps X, i així 
pugui ser ocupat per una família del barri que estava patint un desnonament, i moltes més 
propostes per fer que la nostra societat sigui més justa. 
 
Totes aquestes polítiques sobre habitatge no tenen sentit sinó fas una bona inserció al món 
laboral. Per això crec, i per l’experiència que s’ha fet dins del meu barri, que les taules 



d’ocupació amb l’ajuda de la societat civil funcionen, nosaltres hem pogut col·locar a 
treballar el 51% de la gent aturada a la Barceloneta, la mateixa experiència es pot extrapolar 
als diferents barris del districte, incorporant les petites diferències que hi pugui haver entre 
ells. 
 
Un tema, també molt important en el nostre districte, és la gent gran. Calen més habitatges 
tutelars, residències..., hi ha una població molt elevada de gent gran que està sola, molts 
d’ells no poden ni baixar al carrer perquè viuen en habitatges on l’accés és una dificultat, 
però prefereixen estar en aquestes condicions abans de marxar del seu barri, un barri on 
trobem que hi ha moltes plantes baixes tancades. La meva proposta és fer permutes, on es 
puguin canviar l’habitatge de difícil accés per planta baixa desocupada. 
Fomentar les xarxes de voluntariat, de cara a la gent gran, fent que la societat civil s’impliqui 
cada dia més amb el veïnat, ajudant-se mútuament, amb una finalitat comuna, viure en una 
societat més justa per tothom. 
 
Un altre tema que m’apassiona, i que també estic fent un projecte al meu barri, és referent a 
la tinença d’animals de companyia. Vivim en un districte on la població d’animals de 
companyia és potser la més elevada de Barcelona, on tenim molts pocs espais lliures on els 
animals puguin relacionar-se entre ells, on de vegades l’incivisme de les persones 
posseïdores dels animals fa que la convivència amb les persones no posseïdores sigui un 
problema, per això s’han de fer polítiques sobre la bona tinença dels animals, i fer que l’espai 
públic sigui un espai de tots, amb el respecte dels uns cap als altres. Fer complir les noves 
ordenances, i aconseguir que el nostre districte, com el conjunt de la ciutat de Barcelona, 
sigui pioner en el respecte cap als animals de companyia. 
 
La meva voluntat és poder ajudar a fer-ho possible, fer tot el que faci falta per poder viure 
amb una societat més justa per a tots. 


