
         Aina Sebastiana Rado Ferrando, mestra, feminista, política i sindicalista, va néixer a Santanyí el 9
d'agost del 1947, morint, a Palma, el 25 d'abril del 2017, a l'edat de 69 anys.

         Es va afiliar a la Unió General de Treballadors i Treballadores (UGT), l'01 d'abril de 1983, participant
activament, en la lluita sindical a favor de l'ampliació dels drets laborals, millores salarials i socials i
exhaustivament per una educació pública, gratuïta i de qualitat, coeducativa i laica. Entre altres càrrecs, al
sindicat, va ser Secretària General de la Federació de Treballadors de l'Ensenyament (FETE-UGT) de 1987 a
1995 i Secretària d'Acció Social, de la mateixa Federació, a nivell estatal (1995-1998). Com a tal va
representar la UGT en innombrables organismes i institucions i va participar en diferents Comitès sindicals.
         En finalitzar la seva responsabilitat a Madrid, va tornar a Mallorca, afiliant-se al PSOE i incorporant-se
a la seva plaça de mestra al CEIP Els Tamarells (S'Arenal-Palma), fins que, el 1999, va ser requerida per
Francesc Antich per al càrrec de Directora General de Menors (1999), càrrec que va compatibilitzar amb el
de consellera del Consell Insular de Mallorca (1999-2006).

         El 21 de setembre de 2004 va prometre el seu càrrec com a diputada al Parlament de les Illes Balears,
renunciant, l'11 d'octubre de 2006, al seu escó de consellera del CIM en ser incompatible amb el
nomenament recent de Portaveu titular del PSIB-PSOE a el citat Parlament, del qual va ostentar la
vicepresidència des del 26 de juny del 2007 fins que, el 9 de març del 2010 és triada Presidenta fins al final
de la legislatura, és a dir, fins al 7 de juny del 2011. Des d'aquesta posició, va presidir i va participar en
diferents comissions específiques orgàniques del Parlament.

        Compromesa sempre amb la igualtat i la justícia social va ser Secretària d'Igualtat de la Federació
Socialista de Mallorca del PSIB PSOE (2000-2004), creant el prestigiós Premi María Plaza que, any rere
any, es concedeix a persones o entitats que destaquen per la seva defensa de la igualtat i la justícia.
Integrant d'alguns Consell Polítics i de grups sectorials del partit, entre ells, el d'educació. Fundadora i
dirigent de l'Associació de Renovació Pedagògica SAIS, i ferma col·laboradora del Lobby de Dones, amb
qui s'identificava plenament. Va representar el sindicat i el partit al Consell Social de la Universitat de les
Illes Balears.

A tots i cadascun dels espais la seva representació va estar marcada per l'essència dels valors del
feminisme i del socialisme. Ho va fer sent fidel als seus propis que coincidien plenament amb els
d'igualtat, laïcitat, justícia social i llibertat i contra tota mena de violència o descriminació. Va defensar
fermament la sostenibilitat, la protecció del medi ambient, així com el patrimoni, la cultura i la llengua.
Sempre sensible a les persones més vulnerables va defensar els drets que emanen de la diversitat
cultural, de creences o orientació del desig.

Va morir a Palma el 2017, però ens va llegar els seus grans valors, el seu exemple, la seva lluita incansable,
la seva rebel·lia i disciplina alhora, la seva noblesa. Aina continua vivint i ho fa a les arrels més profundes i
emblemàtiques del socialisme i del feminisme.
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