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Filla d’una família de 

treballadors tèxtils, el 1912 

es casa amb Joan Romeu, 

amb qui tindran tres fills: 

Joan, Mateu i Enric.

Inquieta i dinàmica, 

s’implica en el Centre 

d’Estudis Psicològics 

(espiritista) i el Círcol 

Republicà Federal, el 

qual esdevé un espai de 

socialització i llibertat 

que impulsa la modernitat 

lliurepensadora acollint 

entitats com El Brot 

Vallesenc, un grup 

excursionista, àcrata i 

naturista; l’Associació 

Mundial Anacional, 

divulgadora de l’esperanto; 

i el Centre de Cultura 

Popular, difusor del teatre 

sociològic.

El 1932 funda i presideix 

la Lliga Laica Femenina, 

pal de paller de l’acció 

d’assistència social 

republicana a Sabadell.

La seva feina en aquests 

àmbits i també com 

a impulsora i mestra 

de guarderia la porten 

a incorporar-se a la 

candidatura de la Coalició 

d’Esquerres —formada pel 

PRDF, ERC i USC— a les 

eleccions municipals de 

gener de 1934, esdevenint 

la primera regidora de la 

història de Sabadell.

Després del Bienni Negre, 

el 1936 reprèn la tasca 

d’assistència social 

municipal: promoció 

de guarderies, colònies 

escolars, Consultori 

de Puericultura i 

Maternologia, cos 

d’infermeres...

Amb l’esclat de la Guerra 

Civil, el setembre de 1936 

deixa de ser regidora, 

però continua implicada 

socialment presidint la 

Secció Femenina del 

Socors Roig Internacional 

a Sabadell i impulsant 26 

guarderies amb la Lliga 

Laica Femenina.

La derrota republicana la 

porta a l’exili fins el 1949 

quan retorna a Sabadell 

i s’incorpora a una nova 

lluita social: la defensa de 

les persones grans.

Activa fins al final, el 1976 

ingressa a una residència 

de les Llars Mundet que 

presideix i des de la qual 

impulsa la revista Mundet 

Paradís, un canal de debat 

sobre l’assistència social 

de la gent gran.

Sobreviu al franquisme i 

té l’honor de rebre en vida 

alguns reconeixements a 

la seva tasca i figura.
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Sabadell, 5 d’agost de 1934
Visita del conseller de Sanitat i Assistència Social 
de la Generalitat, per a inaugurar una exposició de 
puericultura al Consultori de Puericultura i Maternologia. 
D’esquerra a dreta: la regidora Fidela Renom, el conseller 
Josep Dencàs, l’alcalde Magí Marcè, el regidor Salvador 
Sarrà i el secretari del conseller, Josep Torres i Picart.
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Sabadell, circa 1930
Guarderia laica del carrer de Maria de Bell-lloc, 2.
A la dreta, amb una nena en braços, Fidela Renom.
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Sabadell, 19 d’abril de 1979
Fidela Renom entre les regidores Pilar Molins (PSC) i 
Assumpta Sànchez (PSUC), en l’acte de constitució del 
nou Ajuntament democràtic.
PERE FARRAN / ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL


