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1. VENIM DE LLUNY. (La nostra història)

11

Avui els socialistes de Mataró ens reclamem hereus de la nostra història. Una història diversa i
plural, però amb un fil conductor: la defensa dels més desafavorits, la lluita per la justícia social,
i contra les desigualtats.

12

Hereus de les idees federals. Fills del catalanisme popular: Amb un projecte per una Catalunya
rica i plena, amb autogovern. I amb un projecte per una Espanya plural, que reconegui i respecti
a Catalunya, una Espanya oberta i democràtica I una Europa federal, forta, competitiva i líder
dels valors de progrés.

13

Venim del moviment obrer i popular dels segles passats. Del sindicalisme de classe: Mataró
bressol de la fundació de la Unió General de Treballadors. Passant per la Confederació
Nacional del Treball i també de CCOO.

14

Venim també del cooperativisme i del mutualisme, de Joan Peiró, dels moviments culturals de
base. Dels moviments veïnals i de renovació pedagògica, de la lluita de la resistència
antifranquista i del llarg camí de transició cap a la democràcia.
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15

Som la suma de “Vindrà aquell dia que el treball vencerà” del PSC-Congrés liderat per Joan
Reventós, del pensament de Josep Pallach i del “Socialismo es libertad” de la Federació
Catalana del PSOE, que va encunyar Felipe González bebent de les fonts de Pablo Iglesias.

16

Venim també de l‟acció transformadora dels nostres ajuntaments, inclosos el de Mataró, liderant
com a socialistes un canvi sense precedents amb les alcaldies de Joan Majó, Manuel Mas i
Joan Antoni Baron. I venim de l‟esforç per canviar aquesta societat que han fet els treballadors,
els emprenedors, les associacions i la gent que innova.
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2. ELS NOSTRES PRINCIPIS.
21
El 13è congres del PSC vol tornar a refermar la nostra carta d’identitat, assentada sobre els

nostres valors i principis:
 La democràcia.
 El socialisme.
 El catalanisme.
 El federalisme.
 El municipalisme.
 El feminisme.
L’ecologisme.
22

Estem lluny del col·lectivisme estatalista i del fetitxisme del mercat. Volem tant de mercat com
sigui possible i tanta intervenció pública com sigui necessària.

23

També assumim com a valors propis el respecte i la tolerància, el treball, l’austeritat i l’esforç,
l’honestedat i l’ètica. Els socialistes de Mataró estem plenament identificats amb aquests ideals
4

i valors polítics i en aquest cinquè congrés renovem el nostre compromís.
24

Però els valors i els ideals no són per tenir-los en una vitrina. Es tracta de posar-los en pràctica
cada dia, en cada moment, ho fem com a partit i ho fem individualment, en l’exercici de la
representació pública , com a càrrecs del partit i com a ciutadans i ciutadanes. Aquest principis
ens obliguen també en la nostra vida privada i professional.

3. L’ACCIÓ DE CANVI DEL PSC DE MATARÓ.
31 Amb aquests fonaments ben arrelats a la nostra ciutat, els socialistes hem estat uns dels

protagonistes més decisius a l'hora de transformar Mataró.
32

Ho varem ser durant la resistència a la dictadura, també ho varem fer durant la transició i la
recuperació de les llibertats. Més endavant i, ja en democràcia, hem estat el partit clau, que des
de l'esquerra, hem transformat Espanya. Catalunya i també Mataró.

33

Amb el lideratge dels socialistes a l'ajuntament de Mataró es va canviar la ciutat. Tant en la seva
configuració urbana com social.

34

Reformant els antic espais urbans, Amb nous barris moderns i de qualitat, amb més parcs i
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zones verdes que mai i construint nous equipaments públics educatius esportius, culturals i
socials i girant la ciutat al mar.
35

La nostra acció política ha buscat sempre que la societat sigui la protagonista del futur de
Mataró. Impulsant a les entitats i associacions a tenir un paper decisiu.

36

Malgrat l'actual moment de crisi, Mataró ha avançat cap a un canvi de model econòmic, un nou
model que ens ha de fer compatibilitzar l'activitat economia més tradicional amb la innovació del
projecte Tecnocampus, amb la creació cultural i amb un comerç viu.

4. QUÈ VOLEM ?
41
Volem ser l’opció forta i majoritària del centre esquerra catalanista de Mataró.
42

Volem ajudar a refer el projecte socialista a Catalunya i a Espanya.

43

Volem ser opció majoritària de Govern a la a l’Ajuntament de Mataró.

5. A QUI VOLEM REPRESENTAR?
51
Hem de buscar i recuperar suports. Però no podem oblidar mai els nostres ancoratges socials:

la gent que sempre ha estat amb nosaltres: sindicats, clubs, entitats socials, associacions
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locals, la gent de progrés de la ciutat.
52

Aspirem a ser el gran partit socialdemòcrata de Mataró. Un partit obert, un partit reformista,
volem ser la causa comuna del centre esquerra de Mataró.

53

Aspirem a representar el catalanisme, allunyat dels extremismes, Ho volem fer a partir del
nostre convenciment, ferm, de que som una Nació i que volem tenir un futur compartit en una
Espanya plural, democràtica i en una Europa social.

54

Aspirem a representar els federalistes, a la gent de diàleg i d'entesa.

55

Volem representar a la gent compromesa amb Mataró, que treballa en entitats, en clubs i
associacions.
Volem representar a la gent optimista, que creu en la nostra ciutat i en el nostre futur.

56

Volem donar veu a la gent de Mataró que pateix i que sovint no te qui els representi.

57

Volem representar als joves.

58

No volem tenir un paper de fals paternalisme, no

demanem adhesions cegues, ni

interessades, demanem suport exigent i crític per construir, junts, la ciutat.
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6. EL NOSTRE PROJECTE MUNICIPAL
61
Els socialistes de Mataró ens declarem municipalistes, Això vol dir posar la ciutat, els seus

ciutadans i ciutadanes per davant de tot.
62

El municipalisme del PSC implica la reivindicació i l'exercici d'un veritable Govern Local per
Mataró. No veiem l’Ajuntament com a una gestoria. Reivindiquem un Govern amb recursos,
amb competències i amb autoritat per atendre els problemes de la ciutadania. Un Govern
Local que gestiona, que proposa, que planifica i que escolta.

63

Un Govern Local que, quan convé alça la veu davant d'altres administracions, siguin del color
polític que siguin, per defensar els drets i els interessos dels seus veïns i veïnes.

64

I un Govern Local que dona protagonisme a la societat: a les seves entitats i associacions.
Que proposa acords, que busca complicitats i que congestiona projectes i serveis.

65

Les eleccions municipals de 2015 han suposat una nova oportunitat pels socialistes de Mataró.
La ciutadania ens va donar una nova majoria. En un nou marc polític municipal de pluralitat, els
socialistes estem al capdavant de la casa gran i David Bote n'és l'Alcalde.
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66

Això implica molta responsabilitat i requereix un gran esforç per fer les coses ben fetes. Ara, a
punt de tocar l'equador del mandat municipal, és un bon moment per fer un primer balanç.

67

Les eleccions municipals varen determinar un Consistori Plural, que és reflex viu de la pluralitat
de la ciutat.

68

El nostre equip municipal està a l'alçada. Treball, criteri, rigor, proximitat, valors i honestedat
son pilars que sustenten la nostra acció municipal.

69

El Grup Municipal Socialista està implicat a fons amb la gestió municipal i sense perdre la
connexió amb la societat. Durant aquests mesos s'ha tingut que posar en ordre aspectes
interns de l'ajuntament, assumir i resoldre problemes que venien de lluny, empènyer les
prioritats polítiques i començar la urgent reflexió del model de ciutat.

610

I tot s'ha fet amb diàleg i acords i estant a peu d'obra.
Una feina notable per part dels nostres Regidors i Regidores, amb l'Alcalde al capdavant, que
mereix el reconeixement d'aquest congrés.

611

Fem una valoració positiva de l'acord de Govern “Pel progrés de Mataró” firmat amb
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Convergència i Unió, creiem que és útil per la ciutat i és la nostra voluntat arribar amb aquesta
entesa fins a finals del present mandat municipal.
Mantenim la porta del diàleg i el pacte amb tots els Grups Municipals sempre oberta.
7. LA CIUTAT. CON ESTÀ, COM LA VOLEM.

71

Lluny de visions catastrofistes, ni de discursos complaents, amb la visió realista que ens donen
les dades i estar a peu del carrer afirmem que la ciutat està en un situació delicada.
La crisi ens colpeja amb força, fa mal a la nostra indústria, al comerç i al conjunt de l’economia
local i ha debilitat la nostra la nostra base productiva. El tèxtil i gènere de punt, primer i
posteriorment la construcció ja no representen els pilars de la nostra producció i altres opcions
i sectors són encara molt tendre per absorbir o suplir-los

72

El desembre de 2016 a Mataró teníem 10.356 aturats, 5.936 son majors de 44 anys. molts ho
són de llarga durada, amb un risc de que esdevinguin en aturats estructurals i crònics. Les
noves contractacions es fan sota pràctica de la temporalitat

73

El nostre nivell de qualificació professional i de formació del conjunt de la ciutat es situa per
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sota de dades d’altres ciutats similars.
74

Tenim una economia i un sistema productiu dèbil i vulnerable, sense veure encara els efectes
d’una recuperació econòmica.

75

Podem afegir la problemàtica aguda de l’habitatge i les conseqüències de la gestió de
productes financers tramposos de els entitats bancàries, especialment de caixa Laietana.

76

A determinades zones de Mataró és va evident la suma de tots aquests factors el que
determina de vulnerabilitat social, amb un perill de que la ciutat vagi cap a la dualitat, amb una
divisió entre zones que podran prosperar i altres que entraran en declivi. Això suposaria el
trencament de la cohesió social i de la igualtat d’oportunitats.

77

La gestió de la crisi per part dels Govern del PP i de CiU primer i desprès amb la col·laboració
d’ERC, han aplicat formules neoliberals que no han servit ni per resoldre l’atur, ni per ajudar a
pal·liar els problemes socials, al contrari, la falta d’inversió, la retallada dels serveis socials i la
falta també de polítiques urbanes, com la llei de barris, ha fet més greu la nostra situació
socioeconòmica.
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78

Remuntar la ciutat no ho pot fer un alcalde sol, ni un partit sol, ni un govern municipal sol.
Ni tant sols ho pot fer sol l’Ajuntament. Necessita de la intervenció decidida i cooperadora dels
Governs de Catalunya, d’Espanya i de l’Administració Europea.

79

Hi ha motius d’esperança i de futur, clar que sí, però s’han de mimar i treballar: la consolidació
del sector dels serveis, el manteniment de la nostra industria tradicional, el que està suposant i
haurà de suposar encara més en un futur el projecte TecnoCampus com a motor de canvi, de
coneixement i d’innovació per la ciutat i la voluntat de molts ciutadans i ciutadanes, innovadors
i emprenedors, empresaris i inversions que també veuen oportunitats a Mataró i, com sempre,
la força dels treballadors i treballadores que volen viure i guanyar-se la vida a Mataró.

710

Amb força i amb il·lusió, tocant de peus a terra, el Congrés dels socialistes de Mataró vol
proposar una nova agenda política per la ciutat.
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8. UNA NOVA AGENDA PER MATARÓ.
81
Farem de Mataró una ciutat de drets.

 Dret a l'habitatge.
 Dret a l'educació.
 Dret a la sanitat
 Dret als subministraments bàsics
 Dret a opinar i a participa
 Dret a la inclusió social
82

Farem de Mataró una ciutat amb oportunitats.
 Oportunitats per trobar feina.
 Oportunitats per la formació.
 Oportunitats per la innovació i la cultura.
 Oportunitats per desenvolupar un projecte empresarial.
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83

Farem de Mataró una ciutat per viure i conviure.
 Una ciutat, neta i segura.

84

Farem de Mataró una ciutat amb un model de desenvolupament.
 Amb un posicionament estratègic a la Comarca, a l’àmbit metropolità, al conjunt de
Catalunya, a Espanya i al món.
 Una ciutat amb una planificació urbana orientada cap el desenvolupament econòmic i la
sostenibilitat.
 Una ciutat connectada.
 Una ciutat ecològica.

85

Mataró ha de tenir un lloc al concert de els ciutats catalanes i espanyoles. Volem que tingui
també un paper a Europa i al món.

86

Mataró és i ha d’exercir com a ciutat metropolitana, aquesta és una realitat determinat pel futur
de Mataró. Mataró és i ha d’exercir com a capital de la comarca del Maresme.
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87

No volem una nova fase de creixement de la ciutat, volem un desenvolupament sostenible i
intel·ligent per Mataró.

88

Mataró necessita un nou marc estratègic que sigui fruit d’una reflexió rigorosa, amb un gran
acord social i polític que generi una agenda estratègica compartida per tothom.

89

L’actual planejament urbanístic de la ciutat ja ha complert la seva funció. Els temps i la ciutat
han canviat. Mataró necessita repensar el pla general d’ordenació urbana.

810

Apostar per la innovació i el canvi de model economic no vol dir abandonar a la seva sort els
sectors econòmics tradicionals, al contrari cal recolzar i promocionar la nostra industria i la
pagesia.

811

Mataró ha de ser ciutat d’acolliment i promoció d’emprenedors i autònoms.

812

TecnoCampus no ha de s er només una universitat. TCM també ha de ser Motor de canvi
econòmic i social. Ha de tenir una incidència directa a les empreses de la ciutat.
Ha de ser un element d’atracció d’inversions a Mataró i ha de desenvolupar la connexió social
de ciutadans i entitats amb la innovació i la tecnologia.
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813

Mataró necessita buscar, atraure i rebre inversions privades, Empresaris, professionals
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emprenedors han de veure les oportunitats que la ciutat ofereix pel desenvolupamentr dels
seus projectes. Crearan riquesa.
814

Mataró mobilitat i connexió transports
Canvi de zona tarifària

815

Mataró habitatge Les ocupacions il·legals d’habitatges, les que són espontànies i les que estan
dirigides i organitzades, dificulten un política justa d’habitatge.

816

L’oferta comercial ha de ser un motor de treball per Mataró. Per això volem una oferta
comercial equilibrada entre les grans superfícies i el comerç tradicional. És compatible i és
necessari.

817

Mataró necessita un salari de ciutat per fixar la gestió directa dels serveis locals. Com a criteri
que ha de regir la contractació pública de serveis municipals i també per a totes les licitacions i
serveis.

818

Els i les socialistes creiem que el desenvolupament sostenible i la lluita contra el canvi climàtic
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són els reptes més importants als que s’enfronta la humanitat en els propers anys. Des de la
ciutat hi ha molt per fer
819

Volem un nou model de política cultural, amb un relació estreta i de compromís amb les
entitats, artistes i creadors.

820

Com a feministes i socialistes fem de la igualtat entre els homes i les dones una de els nostre
senyes d’identitat.

821

No volem violencia contra ningú. Ens plantem d’avant d’aquells que vulguin alterar les regles
democratiques. Volem que Mataró sigui ciutat lliure de violencia domèstica.

822

Volem que la Formació Professional sigui un distintiu de l’aposta de la ciutat per l’educació.

823

Els socialistes de Mataró estem a favor del dret a la diferencia, no a al diferencia de drets.

824

Estem a favor de la Renda Garantida de Ciutadania com a sistema de suport de les persones,
de garantia dels recursos bàsics necessaris i també com a mètode d’eficàcia en la gestió de
les més de 150 prestacions que avui dia existeixen a Catalunya.

825

Reclamem al Govern de la Generalitat de Catalunya que, de manera urgent i extraordinària
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recuperi les polítiques urbanes i de cohesió social. El millor exemple del que estem demanat
és que es torni a posar en marxa la Llei de Barris.
826

Estem per una nova cultura de les capacitats, que valora les persones pel seu valor com a
ésser humà, on les capacitats de qualsevol persona estan per sobre de les seves discapacitats

827

La cultura ha de ser un element d’identitat de la ciutat, cultura i creació han d’estar orientades
cap al desenvolupament econòmic de la ciutat

828

Necessitem repensar el concepte de participació ciutadana, estem pel compromís social, com
a concertació entre l’administració, les entitats ciutadanes i amb els veïns i veïnes.

829

Volem un centre de la ciutat que sigui el cor que bombeja cultura i comerç a tota la ciutat

9. EL PARTIT
91
Els socialistes de Mataró volem que el nostre partit sigui exemple del que proposem per la

nostra ciutat, volem un partit obert, igualitari, transparent, democràtic, Participatiu i compartit,
on el militant en sigui protagonista.
92

Els afiliats i afiliades socialistes (militants i simpatitzants) són els protagonistes de l‟activitat de
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l‟agrupació. La comissió executiva de l'agrupació impulsarà la participació i garantirà els drets i
deures que recullen els estatuts del partit.
93

La comissió executiva de l'agrupació treballarà amb transparència. Aprovarà un pla de treball i
en donarà comptes regularment de la seva gestió a l'assemblea de l'agrupació.

94

Les assemblees de l'agrupació socialista de Mataró es convocaran d‟acord amb els estatuts i
el reglament de les assemblees del partit.

95

Com a mínim amb una convocatòria ordinària cada dos mesos. I de manera extraordinària
quan sigui necessari, les assemblees es convocaran amb el temps necessari, amb un ordre
del dia i sempre que es pugui es posarà a disposició dels afiliats la documentació sobre els
temes a tractar.

96

Els àmbits de treball polític de l'agrupació seran dos; el territorial i el sectorial.

97

Sobre l'activitat territorial. La comissió executiva de l'agrupació impulsarà la figura del
corresponsal i dels grups de barri per disposar d'una xarxa organitzada de militants que tinguin
presència al seu barri que puguin fer arribar les propostes del PSC als veïns i veïnes a l’hora
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que pugui remetre a l’agrupació les inquietuds, queixes i propostes del veïns i veïnes.
98

Sobre l'activitat sectorial. La comissió executiva de l'agrupació impulsarà la reactivació de
grups sectorials per debatre les polítiques concretes de diferents sectors socials de Mataró.
Les sectorials tindran una acció coordinada amb el dia a dia de la política municipal. Cada
sectorial podrà tenir un coordinador o coordinadora.

99

L’agrupació tindrà un paper de màxima cooperació amb la federació socialista del Maresme i
amb les altres agrupacions locals de la comarca. Els consellers de federació participaran
activament a les reunions i treball que el consell promogui i donaran compte a l'assemblea de
l’agrupació.

910

Els consellers i conselleres nacionals de l‟agrupació de Mataró seran portaveus del PSC
Mataró al Consell. Participaran activament als debats i treball polític de l‟agrupació. Tanmateix,
transmetran a la següent Assemblea els acords presos al Consell Nacional.

911

La formació política ha de ser un eix clau de l'acció de la comissió executiva de l'agrupació, per
això la Comissió Executiva presentarà un pla de formació a l’assemblea. Haurà de tenir
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continguts sobre els principis i valors que ens inspiren, oferir a la militància coneixements
pràctics per desenvolupar l'activitat política.
912

Un altre eix clau de l'activitat dels socialistes de Mataró ha de ser el debat polític. La comissió
executiva promourà la presència regular i organitzada de diputats, diputades, experts i càrrecs
del partit per debatre temes d’actualitat política.

913

El PSC de Mataró organitzarà com a mínim una vegada a l‟any unes jornades de debat sobre
temes d'actualitat. Amb caràcter obert i amb la participació de ponents especialitzats, Cal
també que el debat polític tingui un àmbit ciutadà i que fem arribar les nostres propostes i
reflexions a la ciutadania.

914

La nostres seu acollirà l'activitat pròpia del partit i també ha d’estar oberta a activitats culturals i
socials, com presentacions de llibres, conferències o exposicions. Volem la nostra seu com a
espai cívic i socials, esdevenint còmode per la trobada de la militància.

915

Vivim en la societat de la informació i la comunicació i pel projecte socialista és imprescindible
disposar de canals i polítiques de comunicació ben organitzades i que siguin eficaces.
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916

Necessitem una relació fluida amb els mitjans de comunicació, però necessitem també els
nostres propis instruments de comunicació.
En aquest sentit la comissió executiva de l'agrupació tindrà especial atenció al bon
funcionament dels nostres instruments de comunicació i prestarà màxima atenció a la seva
actualització i difusió en tots els àmbits possibles.

917

El millor comunicador del projecte socialista han de ser els afiliats i afiliades de l‟agrupació, per
això la comissió executiva de l’Agrupació ha de mantenir degudament connectats als afiliats a
l‟hora que haurà de ser receptiva a les informacions que els militants els hi facin arribar.

918

El Grup Municipal Socialista editarà un butlletí periòdic per difondre la seva acció política .

919

L‟executiva s‟organitzarà en Secretaries i vocalies
 Primer secretari/a. Responsable del conjunt de l’Agrupació, de la estratègia i de la línia
política, portaveu.
 Secretari/a d’organització. Responsable de l’enquadrament dels afiliats i afiliades
(sectorials i territorials) i del normal funcionament de l’agrupació.
 Secretari/a de ciutat. (política municipal) Coordinació amb el Grup Municipal i de els
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relacions amb la societat.
 Secretari/a d’idees i debats . (estudis) Promoure debats a l’agrupació i a la ciutat,
biblioteca de l’agrupació, presentació de llibres...
 Secretari/a del programa. Responsable del programa electoral per les municipals 2019.
 Secretari/a pels afiliats i afiliades (formació i dinamització) Formació permanent i
especialitzada
 Secretari/a de comunicació. Responsable de comunicació interna i externa.
 President/a
10.
UN MOVIMENT PER LA MAJORIA.
101 Volem ser opció majoritària de Govern a l’Ajuntament de Mataró.

Per fer-ho aspirem a articular, a l’entorn del PSC un moviment, una majoria plural pel progrés
de Mataró.
Cridem a aquesta majoria a ciutadans i ciutadanes a entitats, a col·lectius socials que tinguin
una visió progressista de la política, que es preocupin i que creguin en la ciutat i en les seves
23

oportunitats.
102

A moltes d’aquestes entitats i veïns i veïnes ja els coneixem i ara ja ens ajuden, volem
estrènyer més aquesta relació I en queda també gent per conèixer.

103

No els demanarem que es sumin al PSC.
No els hi demanarem un suport incondicional.
No els hi demanem que siguin figurants d’una campanya.

104

Els hi demanem que mantinguin la seva independència.
Que ens aportin la seva visió critica i exigent.
Que comparteixin amb nosaltres les seves propostes per la ciutat.
els hi demanem que participin, d’igual a igual en la definició d’un programa pel progrés de la
ciutat.
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