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Durant la Guerra Civil 

esdevé secretària de la 

secció femenina de les 

JSUC participant també a 

les organitzacions locals 

de la Unió de Dones de 

Catalunya i del Socors 

Roig Internacional. 

El 1937 és designada 

regidora en representació 

del PSUC.

Amb la derrota s’exilia 

a França però, el mateix 

1939 el partit li encomana 

tasques d’enllaç amb 

l’interior de cara a la 

reorganització del PSUC. 

Descoberta, és detinguda 

i torturada. Condemnada 

a 30 anys de presó, en 

complirà 12 a la presó 

de dones de les Corts, 

a Barcelona, sortint en 

llibertat condicional el 1951.

Des d’aleshores treballa a 

Barcelona en una feina de 

rehabilitació de dones fins 

a la jubilació, quan torna a 

Banyoles.
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Nascuda a Alemanya va 

arribar a Catalunya per a 

treballar en una empresa 

de rellotges. Casada amb 

Josep Calvet, artista, 

activista cultural i regidor 

d’ERC el 1931, amb qui van 

tenir un fill: Josep (1926). 

El 1937 és designada 

regidora en representació 

del PSUC.

Amb la derrota s’exilia 

amb la família, primer a 

França i després a Xile, 

on romandran fins al 1954 

quan tornen a Llagostera.

Teixidora. Casada amb 

Enric Castellà amb qui 

tingué un fill: Eliseu. 

Sindicalista de la UGT 

i militant del PSUC, 

durant la Guerra Civil 

forma part del Comitè 

d’empresa de la fàbrica 

col·lectivitzada Bertrand i 

Serra. També participa en 

les organitzacions locals 

de la Unió de Dones de 

Catalunya i del Socors 

Roig Internacional. 

El 1938 és designada 

regidora de la Propietat 

Urbana, en representació 

del PSUC, amb el repte de 

procurar allotjament als 

refugiats de guerra.

Amb la derrota s’exilia a 

França fins que enviada pel 

partit a la Unió Soviètica, 

mentre el seu marit acaba 

morint a un camp nazi. Es 

casa de nou amb Pedro 

Martínez amb qui tindrà 

una filla. El 1957 torna 

a Manresa continuant 

militant al PSUC.

Teixidora. Casada amb 

Joan Carreras amb qui 

tingueren dos fills: Màrius 

(1923) i Octavi (1925). 

Militant de la CNT i 

activa a l’Ateneu Porvenir 

d’Igualada. El 1936, a l’inici 

de la Guerra Civil, fou 

nomenada directora

de l’Hospital Comarcal. 

El 1938 és designada 

regidora en representació 

de la CNT.

Amb la derrota tota la 

família s’exilia a França 

passant breument pel camp 

de refugiats de Ribesaltes.

Posteriorment, s’instal·len 

de manera successiva a 

les poblacions occitanes 

d’Usès, Nimes i Mesa, on 

mor als 91 anys.


