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Agrupació Socialista de Palma
Neix el 13 d'octubre de 1950 a Barcelona i és llicenciada en matemàtiques per la
Universitat de Barcelona, Doctora en informàtica per la Universitat del País Basc i
Catedràtica en ciències de la computació i intel·ligència artificial a la Universitat de
les Illes Balears.
Es va afiliar al partit l'any 1978, va ser vocal de la comissió executiva de l'Agrupació
socialista Universitària, durant 2 anys i també va ser responsable de la UPC. L'any
1980, ingressa a FETE-UGT. Des del 1988 fins al 1991 va ser la secretària de
comunicació i imatge del PSIB-PSOE, i després, des de l'any 1991 al 1994, va ser la
secretària de participació de la dona a la comissió executiva del PSIB-PSOE. El 1996
va ser membre de la comissió executiva federal fins a l'any 2000 que va passar a
formar part de la comissió federal de garanties del PSOE fins a l'any 2004. Ha
estat dues vegades presidenta del PSIB-PSOE, la primera vegada va ser des del
1994 fins al 1997, i la segona vegada des del 2012 fins al 2017.
Al llarg de la seva vida política, va exercir diferents càrrecs institucionals, el primer
va ser l'any 1989, com a diputada al Parlament de les Illes Balears, on va ser
responsable d'investigació i innovació, per just després convertir-se en consellera
del Consell Insular de Mallorca, càrrecs que va ostentar fins a l'any 1996. A
continuació, va ser diputada al Congrés dels Diputats fins a l'any 2004, on va ser
portaveu de la comissió mixta, càrrec que compaginava com a membre de l'OTAN
(2000-2004), portaveu de la comissió mixta al Congrés i al Senat, d'investigació
científica i desenvolupament tecnològic, i com a secretària general de la Unió
Iberoamericana de la ciència, tecnologia i empresa (2002), autora d'informes com
la Global Climate Change and the Kyoto Protocol: The science of global change.
International response. EU and US position. Des del 2004 fins al 2014, va ser
eurodiputada d'indústria, investigació i energia.
Actualment és representant per la investigació i innovació de la UIB i del Barcelona
Super Computing Center (BSC), membre del RISE, presidenta del panell d'experts
per l'avaluació de les TIC horitzó 2020 i assessora de l'Alliance for Biomedical
Research in Europe.

