
    Maria Torres Torres neix a Sant Antoni de Portmany (Eivissa) l’any 1959, va estudiar
primària al col·legi Santísima Trinitat de Sant Antoni de Portmany, posteriorment estudià
batxillerat al IES Santa Maria d’Eivissa. Es diplomada en EGB, en concret en Ciències
Humanes, per la Universitat de les Illes Balears (1979-1982).

Va formar part del grup de teatre “CA Nostra” durant els anys 70 i 80, representant
obres com; “Fedra”, “Dios”, “Asamblea General”, “Titella Món”, etc. També va formar part
del grup d’animació de CA Nostra.
Va ser una bona esportista, Jugadora de voleibol femení a Societat Esportiva Portmany
(Aprox. 1974-75). Nominada millor persona física a l'apartat de voleibol a la festa de
l'esport del Consell Insular 1992. Entrenadora voleibol masculí juvenil Ca Nostra durant
els anys 80. 
Fou Sòcia fundadora i membre de la directiva de l'AAVV de Ses Païsses Can Boned i Sol i
Descanso (1990-99). Membre del sindicat UGT des de fa 3 dècades, primer a Comerç,
després a Educació i ara com a Jubilada. 

Abans d’iniciar la seva carrera com a professora va fer feina d’administrativa en
Cooperativa Eivissenca d'Hostaleria seva vida com a professora començà el curs 1994-
1995 al CEIP Vara de Rey y CEIP Cervantes. Més tard comença a fer feina al mateix
centre on es va jubilar Historia l’IES Quartó de Portmany, (1996-2020). Durant els seus
anys de professora es va formar com a mediadora. Va ser la impulsora de “Mediació
entre iguals” al mateix centre on impartia classe y coordinadora de convivència i
convièxit (programa de la conselleria d’Educació) entre els anys 2008- 2018. 

L’any 2018 fou elegida pregonera de les festes patronals del municipi de Sant Antoni de
Portmany. Va formar part del grup municipal PSOE a l'ajuntament de Sant Antoni de
Portmany durant les legislatures: 1999-2003, 2003-2007, 2007-2011 i 2011-2015.
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