Laia Berenguer Puget (1920)
Va néixer a Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental) el 1920. Filla de família de
camperols i republicana, als catorze anys va entrar a treballar en una fàbrica de teixits. El
1936 va ingressar en les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya de Sant Feliu, de
les quals en va arribar a ser responsable. Durant la guerra va organitzar un taller de
confecció de roba per al front, instal∙lat en un local de la plaça de la vila.
El 26 de gener del 1939 va sortir de Sant Feliu en direcció a França i es va incorporar
a les tropes d'Enrique Líster en retirada. La seva caravana va patir nombrosos
bombardejos durant la fugida, sobretot a Figueres. Una vegada en territori francès, fou
internada en un camp de refugiats del Massís Central, al sua de París. En aplicació del
Decret Daladier sobre la Seguretat de l'Estat, el 3 d'octubre del 1939 les autoritats
franceses la van retornar per la força a Espanya per la frontera d'Hendaia. Des
d'Hondarribia, juntament amb moltes altres companyes, fou traslladada en un tren de
càrrega fins a Barcelona: foren quatre dies i tres nits de viatge interminable.
Fou arrestada tan bon punt va tornar a Sant Feliu, delatada per onze persones del
seu poble, entre amics i parents. Segons el seu testimoni, va ingressar en la presó de Les
Corts el 14 d'octubre del 1939, on hi va romandre fins al 22 de juny del 1943. Allà va
coincidir amb nombroses companyes de les JSUC i del PSUC, com ara Maria González,
Maria Domènech, Isabel Vicente, Isabel Imbert, Soledad Real, Teresa Hernández y Maria
Salvo.
A partir del 1943, en règim de llibertat condicional, va provar de refer la seva vida a
Sant Feliu, patint el rebuig dels seus amics i veïns per causa de la seva condició de roja i
expresa. Però va continuar militant, aquesta vegada amb el seu company Josep: des del
1963 va col∙laborar en les comissions de Solidaritat amb els presos i el 1973 va ser a la
fundació de l'Assemblea de Catalunya. Fou detinguda una altra vegada aquell mateix any,
quan es va dissoldre l'Assemblea i va tornar a ser empresonada. Aleshores va ingressar a
la Trinitat, presó de la qual en guardaria un pitjor record, si pot ser, que de les Corts.
Des del 1986 fou membre del Comitè Central del PSUC i de l'Assemblea d'Iniciativa
per Catalunya (IC). Regidora de Governació de l'ajuntament de Sant Feliu de Codines des
de les primeres eleccions democràtiques, fou alcaldessa de 1988 a 1990. El 2001 es va
incorporar a l'Associació “Dones del 36”.

