“Me considero una persona normal, dedico mi tiempo
libre a la familia, los amigos, la lectura y a escribir.”
Tu ets físic. Creus que t’ha servit per fer d’alcalde?
L’important de la física és que t’ensenya a resoldre problemes. En aquests quatre
anys hem resolt molts problemes. I la veritat és que haver après a com estructurar i
a pensar una solució, i a com seguir i seguir fins a trobar-la, és una de les coses que
m’ha regalat la física.
Què t’agrada fer quan no fas d’alcalde?
Em considero una persona molt normal. Aprofito el meu temps lliure per visitar la
meva mare, els meus germans i els meus amics. I també per llegir, per escriure.
Tinc a mitges un llibre de poemes que em fa molta il•lusió.
Què llegeixes, ara?
Ara mateix estic llegint El enigma de Lea, és una obra de Rafael Argullol que m’agrada moltíssim. És un text que està pensat per ser representat com una òpera. Com a
novel•les recomano Les vuit muntanyes, de Paolo Cognetti, que també m’ha agradat
molt, i que suggereix molts paisatges i molts missatges. I també vull aprofitar per
recomanar autors mataronins, que n’hi ha de molt bons. Estic pensant en la Care
Santos, amb la Maria Escalas o amb els llibres d’en Joan Carles González Pujalte.

Mataró,

pel bon camí
David Bote
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La gent, l’economia i la
feina i posar la ciutat al
dia i el futur de Mataró
són les nostres prioritats
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d’entrada a Barcelona per
obrir-nos a tot el món

Somos mayoría la gente
positiva que trabaja pensando en el futuro de
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Com a Alcalde, quines han estat les teves prioritats en aquest mandat?
Primer, la gent. Cada any hem incrementant la despesa en polítiques socials.
En segon lloc, posar la ciutat al dia. Era molt necessari,
després de molts anys sense invertir res a la ciutat,
arreglar carrers, millorar els equipaments, les escoles…
I en tercer lloc ser capaços d’aixecar la mirada i de
planificar el futur, un futur de prosperitat, una ciutat
cohesionada, amb qualitat de vida, segura… I això és el
que hem fet.
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Què és el que més et preocupa de la ciutat?
Que la gent tingui feina.
Això és clau. Per això dediquem molts esforços i
moltes energies a incentivar que hi hagi més activitat
econòmica i més llocs de treball per a la nostra ciutat.

I El Corte Inglés vindrà?
Està difícil, però no llenço la tovallola. Necessitem
aquesta “locomotora comercial al centre”.
Els tribunals ens han dit que no es varen fer les coses
prou bé.
Sabem que hi va haver persones que van fer tot el
possible perquè El Corte Inglés no vingués a Mataró i
gairebé ho aconsegueixen.
Però aquesta “locomotora comercial” al centre segueix
essent necessària, i seguirem treballant per fer-ho
possible.

gen 2016 -

Estos cuatro años han coincidido con el llamado
"procés". Los independentistas te criticaron por
no haber apoyado el referéndum independentista…
Hice lo que tenía que hacer. Cumplir con mi palabra.
Cumplir con mi compromiso con la ley y velar por los
intereses de todo el mundo.
Esa es mi manera de hacer: buscar la convivencia,
buscar la unión y que entre todos juntos nos concentremos en mejorar nuestra ciudad.

¿Así, se ampliará Mataró Parc?
Es una oportunidad que no podemos dejar escapar.
Podemos hablar de un modelo de equilibrio comercial,
entre el centro, los barrios i Mataró Parc. Es posible y
traería más puestos de trabajo.
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¿Qué es lo que más te ha sorprendido de Mataró
estos años?
Su gente. En estos años he tenido la oportunidad de
conocer a gente positiva, gente que cree en su ciudad y
somos mayoría la gente positiva que trabaja pensando
en el futuro de Mataró

¿Hay oportunidades en Mataró para quienes
buscan trabajo y hacerse un futuro?
Es una buena noticia que el paro se haya reducido en
Mataró. Pero todavía hay personas que no tienen trabajo. Son nuestra prioridad. Por eso trabajamos y hablamos de industria en los polígonos, hablamos de tecnología, de innovación, de conocimiento, de Tecnocampus; hablamos de turismo y de comercio en el frente
marítimo, en en centro de la ciudad… para crear puestos de trabajo y reactivar la economia
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Ara fa quatre anys que vas decidir encapçalar la
llista del PSC per a l’Alcaldia de Mataró. ¿Creus
que va valer la pena?
I tant! Han estat quatre anys molt intensos. Molta feina
feta a peu de carrer, en contacte amb la gent.
I tant que ha valgut la pena!

PER MILLORAR I POSAR AL DIA:

50M€
d’inversió a Mataró
en 4 anys

Serveis municipals: aigua, enllumenat públic.
L’espai públic: carrers, places, jardins.
Habitatge públic: compra i rehabilitació
Equipaments públics: esportius i escolars i cívics

Has governat amb l’equip de regidors i regidores
més petit de la història. Com ha anat?
És un orgull treballar amb gent normal, amb veïns i
veïnes, amb professionals... al servei dels ciutadans i
ciutadanes. Som un govern petit, estem units, i som un
grup honrat. I vull tenir un record pel regidor Vinzo —el
Dr. Joan Vinzo— que va fer molta feina i que malauradament ens va deixar ara fa un any.
Molts mataronins troben que la ciutat caldria que
estigués més neta. Què heu fet per atendre-ho?
Cert, hem de millorar la neteja. Hem fet feina, hem
millorat serveis, però també és cert que és insuficient i
que de millorar la neteja.
I també és cert que sols no ho podem fer, que necessitem la col•laboració dels veïns i les veïnes, que hem de
cuidar la ciutat entre tots i que sense més civisme serà
difícil tenir una ciutat més neta.
En toda Catalunya hay un repunte de la inseguridad ciudadana. ¿Cómo le hacéis frente desde
Mataró?
Quiero ser muy claro en este tema. En Mataró necesitamos más mossos d’esquadra. Así se lo he dicho varias
veces al Conseller.
En aquello que dependa del Ayuntamiento hacemos y
haremos todo lo posible. Acercar policías locales o, por
ejemplo, utilizar las nuevas tecnologías (por ejemplo,
las cámaras) para mejorar la seguridad en nuestra
ciudad.
Una de les partides més importants del pressupost
d’aquest any és per a l’educació, oi?
El futur passa per l’educació dels nostres fills i filles.

Per això hem fet un esforç molt important en educació I
hem invertit molts diners en millorar l’estat de moltes
escoles de Mataró.
Feia més de 30 anys que no s’obria cap institut nou a
Mataró.
Com veus Mataró?
Mataró és una ciutat treballadora, una ciutat mediterrània. I som ben a prop de Barcelona, que ens ha de servir
per créixer i per trobar noves oportunitats.
La ciutat que té el Tecnocampus, el districte tecnològic
que ha de servir per portar empreses, innovació i
coneixement a Mataró.
Amb els polígons indutrials, perquè Mataró ha estat
sempre una ciutat industrial.
I els barris, en els quals hem de seguir treballant per
continuar millorant la qualitat de vida.
I el centre, el pinyol històric de la nostra ciutat, el que
ens fa singulars i diferents.
I altres peces importants, com l’Hospital, el Mataró
Parc… En definitiva, el Mataró del futur, la ciutat mediterrània amb el mar al fons i també el verd que ens envolta. Aquesta és la ciutat per a la qual treballem i aquesta
és la ciutat que aconseguirem.
La demografia de Mataró s’inclina cada vegada
més a les persones grans.
Sí; la ciutat que m’imagino és una ciutat cuidadora. Una
ciutat que acompanya la gent gran, que ha treballat tota
la seva vida i, ara, necessiten el màxim de drets, d’activitats, el màxim de qualitat de vida.

