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Miquel Benavent i Seguí  

 

Benigànim, València, 12 abril de 1924 

Vilanova i la Geltrú, 22 agost de 2010 

 

Alcalde de Vilanova i la Geltrú 1969-1976,  

farmacèutic 

 

Als set anys va venir a Vilanova i residí a casa del seu 
oncle Alfred Benavent Cuquerella, farmacèutic, a la 
rambla Principal, 124. Estudià batxillerat a Vilanova i la 
Geltrú, i més tard a la Facultat de Farmàcia de la 
Universitat de Barcelona, on aconseguí el títol de 
llicenciat. Es va diplomar en Bromatologia. Entre 1952 
i 1967 va ser professor de càtedra d’Anàlisi Clínica i 
Bromatologia de la mateixa facultat.  

El desembre de 1961 va obrir una farmàcia a Vilanova, la primera des de 1915 i la 
segona al segle XIX. Entre 1957 i 1963 va ser regidor de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. El 1969 va ser designat alcalde, en substitució d’Antoni Ferrer i Pi, i més tard 
diputat provincial. Ocupà els càrrecs a l’època que s’ha anomenat del franquisme 
crepuscular, fins al febrer de 1976.  

Entre els esdeveniments i realitzacions dels consistoris que presidí es poden citar la 
contractació d’aigua procedent del pou Collado de Canyelles que contribuí a pal·liar el 
greu dèficit que patia la localitat; la creació de l’Escola Sant Miquel, de diversitat 
funcional i la celebració de la primera Setmana del Mar.  

Va ser el primer alcalde que va col·locar la bandera de Catalunya al balcó de 
l’Ajuntament: subvencionà el català a les escoles i sol·licità el reconeixement del nom 
de Vilanova i la Geltrú per la ciutat. L’Ajuntament, presidit per ell, concedí a Franco la 
medalla d’or de la ciutat, que li va ser lliurada el 1974 en una audiència especial. També 
en el seu mandat s’inaugurà el primer institut de batxillerat, (Instituto Nacional), actual 
Institut d’Educació Secundària Manuel de Cabanyes, i es van crear, també, dues 
escoles de primària (els últims Grups Escolars) com l’Arquebisbe Armanyà, 1966, 
(actual Ginesta), i el Sant Jordi, 1974.  

En cessar com alcalde no va tenir cap més activitat política.  
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Per saber-ne més…  

RÀFOLS, JOSEP MARIA. (1997) Sis Alcaldes; La casa de la vila 1946-1997. Vilanova i la 
Geltrú. El Cep i la Nansa edicions. 

 


