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REGIDORA DE MATARÓ

Argentona, 1882 ■ Corenc, 1951

Filla d’una família 

argentonina de carnissers, 

el 1907 es casa amb 

Joan Carbonell, amb qui 

tindran tres fi lls: Salvador, 

Josep i Santiago. El 1914 

el matrimoni s’instal·la a 

Mataró.

Dona activa i de fermes 

conviccions aviat s’implica 

en activitats culturals de la 

societat mataronina alhora 

que obre una carnisseria, 

seguint la tradició familiar.

Amb la proclamació de 

la República s’implica 

en política i el febrer de 

1933 impulsa la creació de 

la Secció Femenina del 

Centre Republicà Federal

que presideix.

La seva empenta i energia, 

així com el reconeixement 

dels seus companys, 

l’impulsen a incorporar-

se a la candidatura d’ERC 

a les eleccions municipals 

del gener de 1934, 

esdevenint la primera 

regidora de la història de 

la ciutat.

Els Fets d’Octubre i la 

destitució dels regidors 

d’esquerres suposen un 

parèntesi, que es tanca 

amb la seva restitució 

arran de la victòria del 

Front d’Esquerres a les 

eleccions del febrer de 

1936.

Amb l’esclat de la Guerra 

Civil i fi ns el seu fi nal, 

desenvolupa una intensa 

i meritòria tasca al 

capdavant de l’assistència 

social municipal: hospitals, 

dispensaris mèdics, 

assistència domiciliària i 

farmacèutica, acollida i 

manutenció dels refugiats 

de guerra...

Amb la derrota 

republicana emprèn el 

camí de l’exili amb el 

seu fi ll petit, Santiago. En 

creuar la frontera, homes 

i dones són separats. 

Després d’uns dies al 

camp de concentració 

d’Arles del Tec, fi nalment 

és enviada a Saint-Uze, on 

mesos després el seu fi ll 

s’hi retrobarà.

Viu la resta de la seva 

vida a França, treballant 

primer com a modista, 

després obrint una botiga 

de comestibles i enyorant 

un retorn a Catalunya 

que per desgràcia mai es 

produïrà.

3

Mataró, 19 de maig de 1934
Inauguració de la 3a Fira Comercial. D’esquerra a 
dreta: el diputat al Parlament Joaquim Bilbeny, el 
coronel Federico Rodríguez Belza, Consol Nogueras, el 
conseller d’Agricultura i Economia de la Generalitat Joan 
Comorera, l’alcalde de Mataró Salvador Cruxent, x i el 
diputat al Congrés Jaume Comas.
SALVADOR CARRERAS / ARXIU COMARCAL DEL MARESME

Mataró, 18 de març de 1933
Visita del president Francesc Macià al Centre Republicà 
Federal, guarnit amb el seu propi retrat, el dels màrtirs 
republicans Ángel Garcia Hernández i Fermín Galán, i el 
de Francesc Pi i Margall. D’esquerra a dreta hi apareixen, 
entre d’altres: Joan Alavedra, Salvador Cruxent, Francesc 
Macià, Joaquim Bilbeny i Consol Nogueras.
JOSEP MARIA SAGARRA / ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA

Mataró, 7 de juny de 1936
Acte de cloenda de la 4a Fira Comercial de la ciutat, 
al Saló de Sessions. D’esquerra a dreta: Albert Puig?, 
Martí Esteve, Joan Casanovas, Lluís Companys, Salvador 
Cruxent, Purifi cació Costa, Consol Nogueras, Martí 
Barrera, Carles Pi i Sunyer, Jaume Comas, Josep Escofet i 
Martí Rouret.
SANTIAGO CARRERAS / ARXIU COMARCAL DEL MARESME


