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Nascuda a Adamuz (Còrdova), l’agost de 1980.Casada amb dos fills. Des
de 2011 viu al barri de la Morera amb la seva família. Llicenciada en Dret
per  la  Universitat  Pompeu  Fabra.  Màster  en  Lideratge  per  a  la  Gestió
Política i Social per la Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciatura de
Postgrau  en  Hisenda  Local  per  l’Escola  d’Administració  Pública  de
Catalunya.  Llicenciatura  de  Postgrau  en  Dret  Local  per  l’Escola
d’Administració  Pública  de  Catalunya.  Cursant  Màster  en Gestió  Pública
Avançada per la Universitat de Barcelona. 

Afiliada a les Joventuts Socialistes des dels 17 anys on va desenvolupar
tasques de secretària d’Emancipació Juvenil i secretària d’Acció Social; i al
PSC des dels 18 anys. En la seva tasca al PSC des de 2004 forma part de
la  comissió  executiva  local  i  actualment  és  la  secretària  de  Polítiques
d’Igualtat  de  la  Federació  del  Barcelonès  Nord  i  membre  del  Consell
Nacional  del  PSC.  El  2004  va  començar  a  treballar  a  l’Associació
Prohabitatge  com  a  coordinadora  de  les  Borses  Joves  d’Habitatge  del
Barcelonès  promovent  Polítiques  d’Habitatge  Jove  a  la  comarca.  El
desembre de 2005 s’incorpora a  L’H2010 Societat  Privada Municipal  SA
com a  directora  de  l’Oficina  de  l’Habitatge  de  l’Hospitalet  del  Llobregat.
Actualment és Tècnica Superior en Dret a l’Ajuntament de L’Hospitalet del
Llobregat. Involucrada amb els problemes del teixit associatiu principalment
als  barris  de  la  Salut  i  Llefià  on  residia  fins  emancipar-se,  va  ser
entrenadora de bàsquet de l’Escola Pública Josep Carner, de l’UB Llefià i
membre  de  l’Associació  per  la  Cultura  i  la  Inclusió  Social  de Badalona,
entitat que va impulsar el Pacte per la Inclusió Social a Badalona.

Regidora a l’Ajuntament de Badalona en els mandats 2011-2015 i  2015-
2019.  1a  tinent  d’Alcaldia,  regidora  de  l’Àmbit  de  Recursos  Interns,
Participació, Habitatge i Salut i regidora del Districtes 5 i 2 a l’Ajuntament de
Badalona entre el 20 de juny de 2018 i el 15 de juny de 2019. Nomenada
vicepresidenta de l’IMSP el dia 4 de juliol de 2018 i de BSA el dia 31 de
juliol  de  2018,  així  com  a  presidenta  de  la  Mesa  Local  de  Valoració
d’emergències econòmiques i socials en l’Àmbit de l’Habitatge, en el Ple del
dia 25 de setembre de 2018.


