DISCURS DE JUAN CARLOS JEREZ, COM A NOU PRIMER SECRETARI
DEL PSC MATARÓ
El socialisme, l’obrerisme i el federalisme formen part de la identitat de Mataró.
Fa 130 anys que es va crear l’Agrupació Socialista Mataronina (juliol de 1886). Aquest any
farà 131 anys que a Mataró es va gestar la idea del Congrés Nacional de Totes les Classes
Treballadores, a l’estiu del 1887 al Centre Obrer de Mataró, que va comportar la fundació
de la Unió General de Treballadors entre el 12 i 14 d’agost de 1888.
En 1891, 1896, 1898, 1899 i 1901, el fundador del PSOE, Pablo Iglesias, es va presentar
com a candidat a diputat per la demarcació de Mataró. A l’any 1895, a Mataró vam tenir el
primer regidor socialista de tot Espanya, Joan Rocafort.
Joan Peiró, dirigent de la CNT durant els anys 20’ (1922-1923 i 1927-1929), va ser un dels
pares del cooperativisme mataroní, un dels impulsors de la conversió en cooperativa del
Forn del Vidre (Cristalleries Mataró). Ministre d’Indústria al Govern del socialista largo
Caballero.
José Luís López Bulla, el dirigent històric del PSUC i de les Comissions Obreres, va iniciar
el seu compromís amb el sindicalisme quan vivia i treballava a Mataró (des de 1965).
A la fundació de l’actual Partit dels Socialistes de Catalunya, 1978, fusió de la federació
catalana del PSOE, el Partit Socialista de Catalunya Congrés i el Partit Socialista de
Catalunya Reagrupament, va tenir a Mataró destacats dirigents
A Convergència Socialista formaven part destacats militants de la nostra Agrupació: Pep
Puig, Anna Comas, Quim Amargant, Pilar González-Agàpito, Teresa Carreras, Esteve
Bergadà, Ramon Salicrú i Maria Carme Maltas,...
Els socialistes hem governat – i hem ajudat a transformar - aquesta ciutat des de 1979 fins
avui, amb un parèntesi de 4 anys entre 2011 i 2015. Als alcaldes Joan Majó, Manel Mas i
Joan Antoni Baron, s’uneix des de maig de 2015, el company David Bote, per tornar a la
nostra ciutat l’autoestima i la il·lusió per continuar transformant-se en la Mataró, ciutat
mediterrània del segle XXI, amb tots els valors de cultura, història, convivència, salut,
natura, gastronomia,... saber viure... que aquesta realitat implica.
Passat, present... i futur. El futur que construirem – com insistia el discurs d’investidura de
l’Alcalde Bote – “Nosaltres, Mataró”.
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Un futur en el que com a partit ens hi juguem molt. La polarització (més que la
radicalització) de la política i de la societat, aquí i a tot arreu, no afavoreix els partidaris del
consens, del diàleg, de trobar els comuns denominadors.
Estem en una època del ‘conmigo o contra mí’, del blanc o negre, del hutu o tutsi, del
nacionalista espanyol o nacionalista català,...
Estem en una època de l’exabrupte, de ‘tot s’hi val’, dels populismes.
I és difícil fer-se escoltar en mig de tant soroll, i més difícil encara és fer-se entendre.
Però aquest ha estat, és i ha de ser la nostra missió: perseverar en els nostres valors
democràtics, socialistes, federalistes, republicans, catalanistes, feministes, ecologistes,
pacifistes...
És el camí. El nostre país s’ha construït així. El pacte entre el capital i la classe treballadora
que es va produir a la Europa de postguerra, es va traduir aquí també durant la Transició
però amb l’afegit del pacte de tota la societat catalana (el catalans nascuts aquí i els
nascuts fora) per construir un sol poble.
Hem de rectificar errors del passat. Ens hem de posar inequívocament al costat de la gent.
Hem de fer una bona lectura del que passa en cada moment, i actuar ràpid i
conseqüentment.
I tornant a Mataró. Tenim l’enorme tasca de fer que els veïns i veïnes de Mataró tornin a
tenir confiança en nosaltres i ens ajudin a recuperar la il·lusió per la nostra ciutat.
Torno al lema del nostre Alcalde David Bote: és el “nosaltres, Mataró”.

Gràcies

Mataró, 25 de febrer de 2017.
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