Resolució del 5è. Congrés Socialista de Mataró
De suport al 75è. Aniversari de l’afusellament del líder sindicalista i cooperativista
JOAN PEIRÓ BELIS
Exposició de motius
La ciutat de Mataró compta entre els seus personatges més destacats amb Joan Peiró Belis
(Hostafrancs, Barcelona, 1887-Paterna, 1942), una figura senyera en la història del moviment obrer
català i espanyol. Peiró no va néixer ni morir a Mataró, però hi va treballar i va viure entre 1921 i
1939, quan va marxar a l’exili, excepte en els períodes de presó. A Mataró, com a impulsor i
director de Cristalleries de Mataró, Soc. Coop., és on va poder dur a la pràctica gran part dels seus
plantejaments i des de la nostra ciutat va ser més reconegut com a dirigent sindical.
Peiró, obrer del vidre des dels 8 anys, des dels seus orígens molt humils va arribar a ser un
sindicalista de referència, un dels líders més destacats de la Confederació Nacional del Treball,
teòric i innovador del pensament anarcosindicalista i de les formes d’organització dels sindicats. Va
ser un convençut cooperativista que creia que la propietat cooperativa i al servei del bé comú era
un model socioeconòmic molt més just que la propietat individual capitalista o la totalment estatal.
Analfabet fins prop dels 20 anys, va destacar com a propagandista i escriptor a la premsa
confederal, director dels diaris Solidaridad Obrera i Catalunya i autor de diversos llibres. Entre
aquests destaca el conjunt d’articles publicats al diari mataroní Llibertat. Recollits en el volum Perill
a la rereguarda, hi denunciava la violència indiscriminada que practicaven impunement grups
d’incontrolats que deshonoraven la revolució, segons les seves paraules.
Arran del cop d’Estat del 18 de juliol de 1936, va formar part com a vicepresident, del Comitè Local
Antifeixista de Mataró, on es va distingir per una actitud moderada. Va ser nomenat ministre
d’Indústria en el Govern presidit pel socialista Largo Caballero entre novembre de 1936 i maig de
1937. Quan va sortir del Govern va tornar a dirigir la cooperativa a Mataró. L’abril de 1938 va
acceptar ser comissari general d’Energia Elèctrica del Govern Negrín. Acabada la guerra, es va
exiliar a França on es va incorporar a la Junta d’Auxili als Republicans Espanyols (JARE).
L’any 1940, la policia francesa el va detenir i lliurar a la Gestapo que el va entregar a les autoritats
franquistes. Empresonat a Madrid, jutjat a València, va ser afusellat a Paterna el 24 de juliol de
1942, després d’un judici sumari i de negar-se a acceptar les ofertes de col·laboració amb els
sindicats verticals del Règim. El Sumaríssim 1156-V presenta nombrosos i excepcionals testimonis
de descàrrec per part de militars, falangistes, religiosos, jutges, funcionaris de presons, empresaris i
persones de dretes.
La significació de Peiró a la ciutat sempre ha estat molt destacada, reconeguda per amplis sectors
socials i persones de distintes ideologies. Ja l’Ajuntament de 1976 va donar el seu nom a una
ronda de la ciutat, a Cirera. El 1989 l’Ajuntament presidit per Manuel Mas va honorar Peiró
declarant-lo “Fill adoptiu a títol pòstum” i traslladant les seves despulles al cementiri dels Caputxins.

El 2002 amb motiu del 60 aniversari de la seva mort una Comissió ciutadana, formada per
sindicats, entitats i historiadors, amb el suport municipal, va dur a terme una sèrie d’actes de record
i homenatge a Peiró a Mataró i Barcelona.
L’octubre de 2016 el Grup Parlamentari Socialista va presentar a la Mesa del Parlament una
Proposta de resolució instant el Govern de la Generalitat a: “1. Realitzar els actes necessaris de
reconeixement a Joan Peiró. I 2. Donar suport als actes de reconeixement a Joan Peiró que
organitzaran a Mataró la plataforma ciutadana i l’Ajuntament de la ciutat”.
Davant la data del 75è. Aniversari de l’afusellament de Joan Peiró i les iniciatives ciutadana i
parlamentària al respecte, el 5è. Congrés Socialista de Mataró
Acorda
1.- Reconèixer Joan Peiró com una figura senyera del moviment obrer, cooperatiu i per a
l'economia social, amb una gran vinculació i influència a la nostra ciutat,
2.- Sumar-se a la commemoració endegada per la Comissió ciutadana i als actes previstos durant
el present any.

Mataró, a 25 de febrer de 2017
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