
JUSTA  

GOICOECHEA

REGIDORA DE L’HOSPITALET

Mallén, 1896 n
 L’Hospitalet, 1973

Nascuda a l’Aragó, en una 

família republicana amb 

la qual, el 1908 amb onze 

anys, arribà a Catalunya. 

Casada amb Jaume 

Puerto el 1918, la parella 

amb la seva filla Mercè, 

s’estableixen a l’Hospitalet 

a partir de 1927.

Treballadora del tèxtil, 

arran de la proclamació 

de la República, el 1931, 

s’adhereix a Esquerra 

Republicana de Catalunya 

i esdevé una de les 

impulsores de la Secció 

Femenina al Centre d’Unió 

d’Esquerra Republicana, 

del districte 3r, al barri de 

Santa Eulàlia.

A les eleccions municipals 

del 1934 és l’única dona 

que forma part de la 

candidatura d’ERC que 

guanya les eleccions, 

esdevenint la primera 

regidora de la història de 

la ciutat.

Arran dels Fets d’Octubre, 

l’Ajuntament es dissolt per 

ordre militar, com la resta 

d’ajuntaments governats 

per les esquerres. No serà 

fins la victòria del Front 

d’Esquerres a les eleccions 

legislatives del febrer 

de 1936 que reprendrà 

la tasca de regidora, 

assumint la cartera de 

Cultura.

L’esclat de la Guerra Civil 

porta una reorganització 

dels ajuntaments catalans i 

deixa la responsabilitat de 

regidora.

Amb la derrota 

republicana no marxa 

a l’exili convençuda que 

el seu capteniment ha 

estat impolut. Però el 

franquisme la deté, jutja  

i condemna a dotze anys 

de presó, complint-ne 

més de tres abans d’assolir 

la llibertat condicional, 

el 1942, havent-se de 

presentar mensualment a 

la Junta Local de Libertad 

Vigilada.

Viurà la resta de la seva 

vida, com tot el país, en 

una Catalunya gris

sota el franquisme, morint 

malauradament abans de 

veure la fi del dictador.
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Barcelona, 19 d’agost de 1934
Visita de la Secció Feminal del Centre d’Unió d’Esquerra 
Republicana de Catalunya del districte 3r de l’Hospitalet 
als tallers del diari republicà El Diluvio. A la part dreta 
de la imatge hi apareix Justa Goicoechea i la seva filla 
Mercè.
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L’Hospitalet, 8 d’abril de 1934
XIX Festa d’Homenatge a la Vellesa, celebrada al Cinema 
Oliveres on actuà la Societat Coral El Pensament. A la 
presidència hi apareixen, entre d’altres: el doctor Jaume 
Isern, del Patronat Local d’Habitatge; Enric Torrebadella, 
de la Caixa de Pensions; l’alcalde Ramon Frontera; el 
diputat al Congrés Josep Tomàs i Piera; el diputat al 
Parlament Pere Blasi; i els regidors Carles Martí i Feced 
i Justa Goicoechea.
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Barcelona, 2 d’octubre de 1941
Justa Goicoechea —la cinquena per l’esquerra, 
dempeus— al pati de la Presó de les Corts amb altres 
recluses. Aquest centre penitenciari —on hi havia 
tancades unes 2.000 dones amb més de quaranta 
criatures— estava administrat per l’ordre religiós de les 
Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paul.
FAMÍLIA ARTIGAS-VALL


