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DADES PERSONALS 

Nom i cognoms: Anna Mª Martínez i Gallemí 

Data de naixement: 11 d’octubre 1961 
Lloc de naixement: Barcelona 
Correu electrònic: martinezga@cubelles.org    
Grup polític al qual representa a l’Ajuntament de Cubelles:  
Cubellencs-FIC 
 

DADES ACADÈMIQUES 

Formació reglada: 
Estudis primaris i secundaris  

Formació especialitzada en el sector econòmic 

Formació especialitzada en el sector sanitari 

Curs Formatiu de Turisme en el sector Hoteler 

 
Idiomes estrangers: Francès  

 
DADES PROFESSIONALS 

Professió:  
Ocupació actual:  
Responsable del Departament Administratiu dels costos empresarials, d’un 

holding d’empreses. 

 

Trajectòria professional:  
Responsable del Departament de Radiologia,  en centre ginecològic. 
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DADES POLÍTIQUES 

Càrrec actual: Regidora de Cubellencs-FIC 

 
Trajectòria política: 
Regidora d'Entesa per Cubelles-FIC - Legislatures 2007-2011 i 2011-2015 

3ª Tinenta d'Alcaldia -  Legislatura 2011-2015 

Regidora de Dinamització Econòmica, Turísme i Emprenedoria - Legislatura 

2011-2015 

Regidora de Cubellencs-FIC - Legislatura 2015-2019 
 

ALTRES DADES D’INTERÈS 

Em defineixo com una persona treballadora, constant i autoexigent, considero molt 

importants els valors com la cultura de l’esforç,  l’honestedat,  tenir una mentalitat 

oberta, la capacitat per escoltar i el respecte. La família i els amics ocupen un lloc 

principal a la meva vida. M’agrada molt llegir, el cinema, la música i el teatre, també els 

esports i aquelles activitats propícies per practicar en família, com l’esqui o el tennis 

entre d’altres. 

 

La meva implicació i participació en la vida municipal,  ja va ser transmesa per als 

meus pares. Amb els meus dos fills ben petits, participàvem en els diferents tornejos 

de tennis de la vila, i vàrem formar part de la colla gegantera i els nens participaven en 

la colla de capgrossos, la qual cosa permetia transmetre de generació a generació 

l’estima per la nostra Cultura i la vila de Cubelles. Vàrem tenir l’honor de tenir a la filla 

com a Pubilla Cubellenca l’any 2002.  Vaig estar també de col·laboradora a l’emissora 

municipal,  la qual cosa em va permetre conèixer de prop, el món  dels mitjans de la 

comunicació, desconeguts per mi fins aquell moment i passar-ho molt bé amb tot 

l’equip .  
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El pas del meu pare com a Secretari a la formació política d’ Entesa per Cubelles 

durant més de deu anys, i la seva entrega totalment desinteressada als companys i a 

la formació local, disposat sempre a col·laborar en tot allò que fos en benefici de la 

vila,  em va fer continuar a la seva mort,  el seu treball amb entusiasme i amb els 

mateixos valors que ell em va transmetre. En el decurs d’aquells anys, i quasi sense 

adonar-me’n, ja estava immersa en l’activitat política municipal,  i així va ser com vaig 

donar el primer pas públicament, a la política local per tal de contribuir i aportar el 

millor per al nostre poble i per als vilatans, en definitiva, l’estima per Cubelles. 


