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Mestra d’escola. El juliol 

de 1936, a l’inici de la 

Guerra Civil, i només 

durant quatre mesos, 

assumeix l’alcaldia en 

representació del PSUC.

Amb la derrota 

republicana, el seu marit 

s’exilia a França i ella 

roman al país amb les 

seves dues filles.

És detinguda, jutjada i 

condemnada a vint anys 

de presó, commutada 

posteriorment per una 

pena de sis anys.
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Mestra d’escola. 

Republicana 

compromesa, milita 

sindicalment a FETE-UGT 

i políticament al BOC. 

Participa en la fundació 

del POUM.

Amb l’esclat de la Guerra 

Civil esdevé regidora en 

representació del POUM, 

fent-se càrrec de l’àrea de 

Cultura i desenvolupant 

el programa educatiu del 

Consell de l’Escola Nova 

Unificada.

Amb la derrota 

republicana s’exilia a 

França, on hi viu fins a 

la fi del franquisme amb 

el seu company Carmel 

Rosa, amb qui funda el 

Casal Català de París.

El 1976 s’afilien al PSC i 

retornen a Catalunya. El 

2006 rep la Creu de Sant 

Jordi.

De família republicana, 

treballa d’agent 

comercial amb el seu 

germà pagès, recollint a 

altres pagesos fruites i 

verdures i portant-les a 

vendre al Mercat del Born 

de Barcelona.

Militant d’ERC i la UGT, a 

l’inici de la Guerra Civil, 

el 1936, és designada 

regidora, primer 

d’Assistència Social 

i després de Cultura, 

presidint també el 

Consell Local de Primer 

Ensenyament, des d’on 

impulsa millores en totes 

les vessants del món 

educatiu.

Amb la derrota 

republicana opta per 

romandre al país. És 

detinguda, jutjada i 

condemnada a dotze 

anys de presó, dels quals 

en compleix dos, i tres 

més de desterrament a 

València.

Veïna d’Agullana des del 

1904, on es casa amb 

Ramon Gou i es traslladen 

a viure a Palafrugell el 

1924.

Treballadora de 

la indústria suro-

tapera i compromesa 

políticament, amb l’esclat 

de la Guerra Civil és 

designada regidora en 

representació de la CNT 

desenvolupant tasques 

de Sanitat, Assistència 

Social i Cultura.

Vídua de guerra, amb 

la derrota republicana 

s’exilia amb dos fills, 

primer a França, 

i posteriorment a 

Veneçuela on viurà 

la resta de la vida.


