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● Mataró. L’Institut Municipal de Promoció
Econòmica de Mataró
ha posat en marxa el
projecte Atenea, que
pretén fomentar la
igualtat d’oportunitats
de les dones a les empreses locals. Es tracta
d’un programa pilot
que s’adreça a 35 dones
en situació d’atur i amb
competències professionals de nivell alt i a
empreses que vulguin
dur a terme plans
d’igualtat. El projecte
té dues línies de treball.
La primera orientada
cap a les dones, que
preveu crear més de catorze cursos, seminaris
i talles als quals les participants poden optar en
funció de les seves necessitats. Pel que fa a la
segona, s’orienta cap a
les empreses i pretén
informar i assessorar 50
societats de la ciutat. / EL PUNT

Mataró millorarà
els carrers de
Cristina i de Sant
Bru, al centre
● Mataró.

L’Ajuntament
de Mataró ha aprovat el
projecte executiu de renovació dels carrers de
Cristina i de Sant Bru,
entre el carrer de La Coma i el Rierot, incloent
un tram del carrer del
Portal de Valldeix. El
pressupost d’execució
és de 278.683 euros i es
preveu que els treballs
tinguin una durada de
set mesos. La nova pavimentació serà a un
únic nivell i la calçada
es diferenciarà de les
voreres pel material
que està previst utilitzar. / EL PUNT
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Malgrat no «puja» al bus nocturn perquè
diu que ja té prou joves a la zona d’oci
El servei connectarà els pobles de l’Alt Maresme amb Blanes durant tots els dissabtes d’estiu
TERESA MÁRQUEZ / Malgrat de Mar

●

Malgrat de Mar ha dit que no participarà en
el nou servei de bus nocturn que enllaçarà les
poblacions de l’Alt Maresme i Blanes durant
tots els dissabtes d’estiu. Des del govern muniPosar en marxa un servei
de bus nocturn els dissabtes d’estiu és una iniciativa
que arrenca de l’any passat
i que es va haver de quedar
al calaix perquè no hi havia prou suport dels pobles
implicats. Ja llavors, Tordera i Palafolls van situarse al capdavant de la iniciativa, però ni Malgrat de
Mar ni Santa Susanna hi
van voler participar. En
aquesta ocasió, Santa Susanna s’ha apuntat a la proposta, però Malgrat n’ha
volgut continuar al marge.
El regidor de Joventut,
Jordi Romero (PSC), explica que tot i valorar positivament el servei «les particularitats de Malgrat no
s’adeien amb la demanda
del servei». Romero especifica que el municipi turístic i de serveis «és el
principal receptor dels
usuaris pels quals es planteja majoritàriament el bus
nocturn». «La nostra població ofereix els espais
d’oci i, com a contrapartida, pateix els excessos derivats d’aquest oci, per la
qual cosa ja hi inverteix indirectament», comenta.
«No criminalitzar»
El regidor vol, però, aclarir que «no es tracta de criminalitzar el jovent», però
afegeix que «a Malgrat i a
l’espai d’oci estem bastant
coberts pel que fa a aquest
sector, tant de la població
com
de
poblacions
veïnes». En aquest sentit,
Romero insisteix que «els

cipal –PSC i PP– es considera vàlida la iniciativa, però s’ha rebutjat col·laborar-hi econòmicament. Entre altres arguments es defensa que
el municipi és el principal receptor d’usuaris
–principalment joves– de la zona, en la seva

qualitat de poble de serveis, i que no li cal rebre’n més. D’altra banda, es va autoritzar una
única parada al vehicle en el terme municipal,
la més propera a la zona d’oci, i es van denegar
les altres dues per evitar molèsties als veïns.

De tres quarts
d’onze de la nit
a dos quarts de
set del matí

Una imatge d’arxiu d’una parada de bus nocturn amb usuaris esperant. / ANDREU PUIG.

joves de Malgrat no van a
Palafolls, Tordera o Santa
Susanna en bus nocturn,
perquè no hi ha l’oferta
que ja tenen al seu municipi». A més, el titular de Joventut recorda que Malgrat es troba en plena redacció del pla director del
transport públic «que permetrà determinar amb dades les mancances de mobilitat dels veïns respecte
als pobles veïns».
D’altra banda, el regidor també justifica que
s’hagi rebutjat la petició
de tres parades en el nucli
urbà i que només es deixi
parar el bus a la cruïlla entre l’avinguda Costa Brava

i Països Catalans. «És el
lloc més proper a la zona
d’oci i les altres dues opcions podien generar molèsties als veïns», creu.
Massa problemes
El regidor de Joventut de
Tordera, Marc Unió
(CiU), assegura que respecta la decisió presa per
Malgrat però que no la
comparteix. «L’any passat
no vam poder tirar endavant la iniciativa perquè
Malgrat ens va dir que no i
ara que ja tenim el suport
d’altres poblacions, continua posant massa problemes», es lamenta. Per
Unió, l’actitud presa pel

govern malgratenc «no
ajuda gens». Per aquest
motiu el bus no fa parada a
Malgrat de Mar, encara
que sí que s’atura al passeig marítim de Santa Susanna, que està a tocar. «No
podem acceptar l’argument que són un poble receptor i per tant no haurien
de col·laborar econòmicament en el servei. Seria un
greuge comparatiu per la
resta de pobles que paguem», assenyala. Tot i això, Marc Unió confia que
Malgrat «acabi participant
perquè en definitiva es
tracta de facilitar un servei
segur i eficaç per a l’oci
dels nostres joves.»

● El nou servei de bus
nocturn es va posar en
marxa el 28 de juny i funcionarà cada dissabte fins
al 28 de setembre, excepte
el 26 de juliol. L’horari és
de tres quarts d’onze de la
nit a dos quarts de set del
matí. Connecta els municipis de Blanes –a La Selva–, Palafolls, Santa Susanna i Tordera, i passa per
Malgrat de Mar però no
s’hi atura. Farà un total de
sis sortides i vuit parades
al llarg del recorregut, que
començarà a l’estació de
bus de Blanes. Continuarà
cap a Palafolls, on hi té
dues parades –al Palauet i
al barri de Sant Lluís–. Des
d’aquí marxarà cap a Santa Susanna, on s’aturarà al
passeig marítim i a Can
Feliu, a l’N-II. En aquest
punt el bus tornarà cap a
Blanes, passarà de nou per
Palafolls, però es dirigirà a
Tordera, on hi ha habilitades tres parades més:
veïnat de Sant Pere, plaça
Lluís Companys i l’N-II, a
l’altura de Fibracolor.
D’allà continuarà cap a
Blanes. El servei, que ja es
contempla com a deficitari, costa 6.814 euros, que
són assumits en un 40%
pels ajuntaments de Palafolls i Tordera i en un 20%
pel de Santa Susanna.
PUBLICITAT
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LA BODA DE MI NOVIA
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Dilluns - Dijous: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45 Divendres: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45
Dissabte: 12.15, 16.00, 18.15, 20.30, 22.45 Diumenge: 12.15, 16.00, 18.15, 20.30, 22.45

EL INCREÍBLE HULK

13
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Dilluns - Dijous: 16.00, 18.10, 20.20, 22.30 Divendres: 16.00, 18.10, 20.20, 22.30
Dissabte: 16.00, 18.10, 20.20, 22.30 Diumenge: 16.00, 18.10, 20.20, 22.30

FUNNY GAMES

13

INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL

TP

Dilluns - Dijous: 16.30, 19.30, 22.15 Divendres: 16.30, 19.30, 22.15
Dissabte: 12.15, 16.30, 19.30, 22.15 Diumenge: 22.15, 16.30, 19.30, 22.15
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Dilluns - Dijous: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45 Divendres: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45, 01.00
Dissabte: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45, 01.00 Diumenge: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45

LOS CRONOCRÍMENES

TP

Dilluns - Dijous: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45 Divendres: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45, 01.00
Dissabte: 12.20, 16.00, 18.15, 20.30, 22.45, 01.00 Diumenge: 12.20, 16.00, 18.15, 20.30, 22.45

Dilluns - Dijous: 18.00, 20.15, 22.30 Divendres: 18.00, 20.15, 22.30
Dissabte: 12.15, 22.30 Diumenge: 12.15, 22.30

EL INCIDENTE

EL PATITO FEO
Dilluns - Dijous: 17.00 Divendres: 17.00
Dissabte: 12.10, 17.00 Diumenge: 12.10, 17.00

Dilluns - Dijous: 16.00, 19.00, 22.00 Divendres: 16.00, 19.00, 22.00, 01.00
Dissabte: 16.00, 19.00, 22.00, 01.00 Diumenge: 16.00, 19.00, 22.00

RIVALES

TP

Dilluns - Dijous: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45 Divendres: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45, 01.00
Dissabte: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45, 01.00 Diumenge: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45

Dilluns - Dijous: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45 Divendres: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45, 01.00
Dissabte: 12.00, 16.00, 18.15, 20.30, 22.45, 01.00 Diumenge: 12.00, 16.00, 18.15, 20.30, 22.45

SEXO EN NUEVA YORK

PASO DE TI

LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE CASPIAN

TP

Dilluns - Dijous: 16.00, 19.00, 22.00 Divendres: 16.00, 19.00, 22.00, 01.00
Dissabte: 12.00, 16.00, 19.00, 22.00, 01.00 Diumenge: 12.00, 16.00, 19.00, 22.00
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LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE CASPIAN
Dilluns - Dijous: 17.00, 20.00 Divendres: 17.00, 20.00, 23.00
Dissabte: 12.15, 17.00, 20.00, 23.00 Diumenge: 12.15, 17.00, 20.00

TP

* La venda per telèfon i internet suposa un recàrrec

Mataró afavorirà
la igualtat
d’oportunitats al
món empresarial

M AR E S M E

