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La Riera 48, 1r 
08301 Mataró 
Tel. 937.582.108 / 937.582.111 
alcalde@ajmataro.cat  

 

M. Hble. Sr. Quim Torra i Pla 

President de la Generalitat de Catalunya 

Palau de la Generalitat 

Plaça Sant Jaume, s/n 

08008 Barcelona 

 

 

Benvolgut President, 

Mataró necessita l’acció urgent del Govern de Catalunya. 

 

Actualment la ciutat està patint una situació d’inseguretat greu que 

està avalada per les dades del propi Departament d’Interior i que 

provoca alarma entre els ciutadans i ciutadans. 

 

No dubto que sou coneixedor de les dades dels darrers temps, són 

insostenibles: increments de robatoris amb violència i intimidació a la 

via pública i en establiments i una activitat organitzada d’ocupacions 

d’habitatges. 

 

M’adreço a vostè, president, com a darrer recurs i com a màxim 

responsable del Govern de la Generalitat. Tot i les nostres reiterades i 

justificades demandes d’incrementar la presència i acció del cos de 

Mossos d’Esquadra a Mataró, fins a dia d’avui el conseller Buch no ha 

pogut atendre aquesta petició. 

 

No vull entrar en cap retret, els Mossos d’Esquadra que actuen a 

Mataró fan bé la seva la feina però són clarament insuficients i cal que 

es reforcin de manera urgent els efectius. 

 

Tot això provoca un estat d’angoixa en diferents sectors socials i del 

territori de la ciutat que pot acabar malament. 

 

Des de l’Ajuntament estem actuant amb unitat política, i des de la 

Policia Local i altres serveis municipals fem tot allò que està en les 

nostres mans, però sols no ens en sortirem. Som la vuitena ciutat del 

país i ens mereixem un esforç com el que s’ha fet a Barcelona, on la 

intensificació del treball preventiu ha assolit una significativa millora 

dels índexs delictius. 

 

President, us convido a venir a Mataró, el més aviat possible, per 

estudiar conjuntament la situació i prendre compromisos que ens 

portin a recuperar la seguretat i la tranquil·litat que la ciutat de Mataró 

necessita i es mereix. 

 

Quedo a l’espera de les vostres novetats i a la vostra disposició. 

 

David Bote 

Alcalde de Mataró 

 

Mataró, 5 de juny de 2020 


