
Filla d’una família de fort 

compromís revolucionari, 

el 1933 és candidata 

del Partit Comunista de 

Catalunya per Tarragona a 

les eleccions legislatives.

Amb l’esclat de la Guerra 

Civil funda el PSUC a 

Reus, conjuntament 

amb el seu company 

Josep Banqué i el 1937 

és designada regidora, 

desenvolupant tasques a 

Proveïments i Mercats, 

Cultura i Sanitat i 

Assistència Social.

Esdevé membre de la 

Comissió Executiva de 

la Unió de Dones de 

Catalunya.

El 1938 s’instal·la a 

Barcelona, on esdevé 

secretària femenina del 

PSUC de la ciutat. 

Amb la derrota 

republicana s’exilia a 

l’URSS amb el company 

i els pares, on continua 

la militància comunista al 

PCUS.
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Mestra d’escola, afiliada 

a FETE-UGT. Exerceix a 

diverses poblacions fins 

que el 1934 és destinada a 

Vilafranca del Penedès.

El 1936, amb l’esclat de 

la Guerra Civil, ingressa 

al PSUC formant part 

del Comitè Central. Es 

trasllada a Barcelona, 

on coneix al diputat al 

Congrés Pere Aznar, el 

seu company a partir 

d’aleshores.

El 1937 és elegida 

secretària general de 

la Unió de Dones de 

Catalunya i és designada 

regidora en representació 

del PSUC, desenvolupant 

tasques de Cultura.

Amb la derrota 

republicana s’exilien 

a França i finalment a 

Xile, on torna a treballar 

de mestra i manté la 

militància feminista i el 

compromís catalanista en 

el Centre Català.

Filla d’una família 

republicana, estudia 

Medicina a Barcelona i 

a València, i el 1933 es 

llicencia com a metgessa.

El 1936, amb l’esclat de 

la Guerra Civil, ingressa 

al PSUC i treballa a 

l’Hospital Intercomarcal 

de Lleida.

El 1937 és elegida 

secretària general de 

la Unió de Dones de 

Catalunya a Lleida i és 

designada regidora en 

representació del PSUC.

Amb la derrota 

republicana s’exilia amb 

el seu marit, el dirigent 

del PSUC Luis Pérez 

García-Lago, a França i 

finalment a Mèxic, deixant 

d’exercir de metgessa i 

mantenint una destacada 

militància al PSUC, a 

la Unión de Mujeres 

Españolas i al Patronat 

d’Ajut als Patriotes 

Catalans.

Treballadora tèxtil. 

Influenciada pels seus 

germans, freqüenta el 

Centre Obrer de Cultura 

Floreal formant part de la 

seva companyia de teatre.

Amb l’adveniment de la 

República s’afilia a les 

Joventuts Llibertàries.

El 1936, amb l’esclat de la 

Guerra Civil, és designada 

regidora en representació 

de la CNT fins a finals 

d’any.

Amb la derrota 

republicana s’exilia 

a França amb el seu 

company Salvador Piñol, 

líder sindical de la CNT i 

els dos fills d’ell.

Vídua des del 1947, a la 

fi del franquisme torna 

a Catalunya en diverses 

ocasions per a visitar 

familiars i amics.


