Resolució del 5è. Congrés Socialista de Mataró
Ratificació de la Proposta del Grup Municipal Socialista de 10 d’octubre de 2016 de
dedicar dos vials de la ciutat a Francesc Anglas Sarlat i Francesc Tristany Alsina

Exposició de motius
El Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Mataró amb data 10 d’octubre de 2016 va registrar
la Proposta a la Comissió Municipal del Nomenclàtor de dedicar dos vials de la ciutat a Francesc
Anglas Sarlat i Francesc Tristany Alsina.
Francesc Anglas i Francesc Tristany van ser dos dirigents socialistes locals de llarga trajectòria i a
la vegada implicats en la vida ciutadana cultural o esportiva.
Francesc Anglas Sarlat (Mataró, 1899-1988). Teixidor d'ofici, va treballar gairebé tota la seva vida
laboral a la coneguda fàbrica Asensio S. A. Va ser membre actiu del Sindicat de l'Art Fabril i Tèxtil i,
a partir de 1931, del Sindicat de la Indústria Tèxtil, Fabril i Annexes, adherit a la UGT.
Afiliat també a la Federació Socialista Catalana (FSC) del PSOE, quan el setembre de 1931 el
Comitè de Catalunya de la FSC resideix a Mataró Anglas n’és el secretari, amb Jaume Comas i Jo
de president.
El 1933 la FSC es fusiona amb la Unió Socialista de Catalunya (USC) i el 1936 s’integrarà al
PSUC. Anglas havia representat les organitzacions locals del Partit i del Sindicat en alguns
congressos federals.
El 1931 Anglas formant part de la Coalició republicano-socialista (ERC-PSOE- Acció Catalana
Republicana), és elegit regidor. Serà cinquè tinent d'alcalde, membre de la Comissió de Finances i
delegat del Mercat. Reelegit a les eleccions de 1934, participarà en els fets del Sis d'Octubre al
costat de l'alcalde Salvador Cruxent (ERC), el govern municipal i el llavors diputat a Corts Jaume
Comas (USC).
Amb 37 anys va ser dels darrers a incorporar-se al front. Amb la retirada, és internat als camps
francesos de Sant Cebrià, Argelers i el Barcarès. Les dones de la família tornen el 1941, però ell no
ho farà fins al 1944. Reintegrat a Mataró, serà detingut i passarà uns quinze mesos a la presó
Model, d'on va sortir en llibertat vigilada.
Mort Franco, s'afilià a la reconstituïda FSC. Va assistir al 17è. Congrés de la FSC celebrat a
Barcelona el 1976 i va confluir el 1978 al nou Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE).
Tancà simbòlicament la candidatura de les eleccions municipals de 1979 encapçalada per Joan
Majó i també la de 1983 amb Manuel Mas. La Fundació Rafael Campalans dedicà a la seva
biografia el Full suplement 29 del seu Butlletí de l’Arxiu Històric.
Francesc Tristany Alsina (Mataró, 1922-2009). Nét i fill de socialistes. El seu avi Ricard Tristany
Gomis va ser un dels fundadors del Partit Socialista i de la UGT a Mataró, un dels primers nuclis de
Catalunya i d’Espanya. El seu pare, Narcís Tristany Lladó, va ser un dirigent local i regidor de
l’Ajuntament d’octubre de 1936 al final de la Guerra Civil.

Francesc Tristany als 15 anys es va apuntar per anar a la Guerra voluntari, al Cos de Carrabiners,
amb altres companys de les Joventuts Socialistes. S’hi incorpora als 16, essent un dels combatents
més joves. El van fer tornar del front per tenir cura dels pares i del germà petit, malalts de tifus, ja
que el germà gran també era al front.
En la represa democràtica s’afilia de nou a la UGT i a la FC del PSOE, i conflueix a la unificació
socialista de 1978 al nou PSC (PSC-PSOE). Va ser membre de l’Executiva nacional de l’Associació
Socialista d'Excombatents i Víctimes de la Guerra Civil Espanyola.
Regidor de l’Ajuntament de Mataró (1983-1987). President de l’Agrupació de Mataró del PSC i des
del 2000 President d’Honor. Va ser secretari general de l’Associació de Jubilats i Pensionistes del
Vallès Oriental-Maresme de la UGT i posteriorment president. També va ser president del Sindicat
Comarcal d'Alimentació i delegat de l’empresa "Panaderías Reunidas de Mataró", a petició dels
treballadors.
En el terreny esportiu va ser durant 30 anys membre directiu (president i tresorer) de la U. E.
Mataronesa i 15 anys vocal de l’Esport Ciclista Mataró. Va rebre la Medalla a la constància com a
dirigent esportiu per part del Patronat Municipal d’Esports.
Amb motiu de complir els 80 anys l'Agrupació de Mataró del PSC li reté un homenatge públic
l'octubre de 2002, que recollí nombroses adhesions sindicals, polítiques, esportives i ciutadanes. Es
va publicar un llibret amb la seva biografia, Francesc Tristany, una vida de lluita pel socialisme
(2003). La Generalitat de Catalunya li atorgà la Medalla Francesc Macià el 2002.
Per tot això, el 5è. Congrés Socialista de Mataró
Acorda
Ratificar la Proposta del Grup Municipal Socialista de l’ajuntament de Mataró de 10 d’octubre de
2016 de dedicar dos vials de la ciutat a Francesc Anglas Sarlat i Francesc Tristany Alsina.

Mataró, a 25 de febrer de 2017
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