
Què faríeu per millorar el
districte de Sant Martí? 

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Jordi i Josep Rizo
Fundadors i membres actius
dels diables del Clot 

“Vam començar 
un grup d’amics i ara 
som una entitat”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

Es constitueix el 
nou Consell Plenari
del Districte

Els veïns de Sant Martí tenen el
Bicing més a prop. Aquesta tardor
s’ha posat en marxa la segona fase
per estendre aquest servei a tot el
districte, amb la inauguració d’es-
tacions noves que s’afegeixen a les
que hi havia a la plaça de les Glò-
ries i a la zona de les platges. Sant
Martí tindrà unes 68 estacions al
final d’any, i la xifra continuarà
augmentant l’any vinent.  
El Bicing és un sistema de trans-
port públic que permet fer en bi-
cicleta petits desplaçaments,
equivalents a dues o tres parades
de metro o autobús. Aquest ser-
vei, que funciona com a comple-
ment d’altres mitjans de trans-
port públic, té el mateix horari
que el metro. 

Noves estacions de 
Bicing a Sant Martí

Detall del lector de targetes del terminal del Bicing. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Poliesportiu Vintró 
S’amplia i ofereix més 
capacitat i versatilitat 

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Campanya  de 
vacunació contra 
la grip 
Acaba el 30 de novembre
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www.bcn.cat

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

El PIAD
Un servei d’informació,
assessorament i suport 
a les dones

PARTICIPACIÓ

Tothom pot fer 
encara propostes
durant el novembre

DEBAT

Reunim set veïns 
del districte per 
veure què proposen 

CANAL

És una manera més 
de fer propostes per al
Programa d’Actuació

Les aportacions de les set persones participants a la taula rodona formen part dels centenars de propostes que està rebent el Districte.
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I N F O Ú T I Lt
ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficina d’atenció al ciutadà (OAC) Districte

Pl. de Valentí Almirall, 1.
Telèfon d’informació 010 

(0,39 ¤ + IVA d’establiment de trucada, més 0,05
cèntims + IVA per minut tarifat per segon)
Telèfon del civisme 900 226 226
Síndica de Greuges de Barcelona 93 413 29 00
Ronda Sant Pau, 43-45, 3r.

CENTRES CÍVICS I CULTURALS

C. cultural La Farinera del Clot 93 291 80 80
G. Via de les Corts Catalanes, 837.
Centre cívic Besòs 93 266 39 36
Rambla de Prim, 87-89.
C. cívic Poblenou-Can Felipa 93 256 38 40
Pallars, 277.
Centre cívic Sant Martí 93 308 97 93
Selva de Mar, 215.
Centre de barri La Palmera 93 305 37 05
Duoda, s/n.
Centre de barri La Pau 93 278 05 35
Pere Vergés, 1.
Centre de barri Besòs 93 313 29 42
Cristóbal de Moura, 230.
Centre de barri de Diagonal Mar 93 498 24 46 
Selva de Mar, 22-32.
Centre cívic Parc Sandaru 93 309 06 35 
Buenaventura Muñoz, 21.

BIBLIOTEQUES

Bibl. pública Xavier Benguerel 93 225 18 64
Av. Bogatell, 17.
Bibl. pública Alòs-Moner 93 266 39 36
Rambla de Prim, 87-89.
Bibl. pública Sant Martí 93 308 68 03
de Provençals

Selva de Mar, 215.
Sala de lectura Clot 93 246 39 28
Clot, 21-25.

SERVEIS SOCIALS

Centre Clot-Camp de l’Arpa 93 291 84 48
G. Via de les Corts Catalanes, 837.
Centre serveis socials Besòs 93 266 39 36
Rambla Prim, 87-89.
Centre serveis socials Poblenou 93 256 38 56
Pallars, 277.
Centre serveis socials Verneda 93 308 97 93
Selva de Mar, 215.

GENT GRAN

Casal Joan Casanelles 93 485 03 24
Pl. Joan Casanelles, s/n.
Casal Joan Maragall 93 313 08 96
Bermejo. 1-5.
Casal Paraguai-Perú 93 305 12 04
Paraguai, 11-15.
Casal de gent gran Parc 93 300 62 78
Buenaventura Muñoz, 21.
Casal de gent gran del Taulat 93 485 25 40
Llull, 220.
Casal de gent gran Sant Martí 93 308 97 93
Selva de Mar, 215.
Casal de g. gran Verneda Alta 93 305 17 54
Binèfar, 16-20.

ALTRES SERVEIS

Arxiu municipal de Districte 93 221 94 44
Av. Bogatell, 17.
Agència tributària Poblenou 93 308 51 66
Josep Pla, 163.
C. de Normalització Lingüística 93 352 24 14
Clot, 228, 1r.

SEGURETAT

U.T. Guàrdia Urbana Sant Martí

Espronceda, 146.
Comissaria Mossos d’Esquadra

Bolívia, 30-32.
Emergències Guàrdia Urbana 092
Emergències Mossos d’Esquadra 088

SERVEIS URGENTS

Telèfon únic d’emergències 112
Urgències sanitàries 061
Cos Nacional de Policia 091
Bombers 080

SALUT

CAP Vila Olímpica 93 221 37 85
Joan Miró, 17.
CAP Poblenou 93 433 77 00
Lope de Vega, 132.
CAP Besòs 93 278 82 35
Alfons el Magnànim, 57.
CAP El Clot 93 303 73 00
Concili de Trento, 25.
CAP Sant Martí 93 307 04 12
Pl. Infància, s/n (cantonada Fluvià)
CAP La Pau 93 278 86 60
Pere Vergés, 3.
CAP Passeig Maragall 93 446 29 50
Pg. Maragall, 52-54.
CAP Ramon Turró 93 446 57 00
Ramon Turró, 337-339.
CAP Paraguai 93 314 73 19
Paraguai, 17-19.

W L ’A G E N D AW

FESTA MAJOR DE LA VERNEDA

Dissabte 10 de novembre
Castellers de Barcelona 
A les 12 h. Parc de Sant Martí
Cercavila
A les 18 h. Sortida de Selva de Mar, 215

Dimarts 13 de novembre
Pallassos 
A les 17 h. Plaça dels Porxos

Dissabte 17 de novembre
Correfoc
A les 20 h. Sortida Guipúscoa

FESTA MAJOR DE CAMP DE L’ARPA

Diumenge 11 de novembre
Cercavila de gegants
A les 11 h. Plaça Sant Josep de Calassanç
Castellers
A les 12.30 h. Plaça Valentí Almirall
Amb la participació de les colles: Castellers de la Sagra-
da Família, Nois de la Torre i Castellers de Barcelona
Havaneres
A les 21 h. Plaça Carme Monturiol
Amb el grup Els Pescadors de l’Escala

Dissabte 17 de novembre
Correfoc
A les 20.30 h. Sortida de Can Robacols

Dijous 15 de novembre
Enllaç amb l’altre barri
A les 21 h. Centre cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215)
Històries i contes de dues germanes sobre la mort. Cia.
La Esdrújula Aguda.

Divendres 23 de novembre
Wayamañano
A les 21.30 h. Centre cívic Can Felipa (Pallars, 277)
El misteri de Wayamañaño es remunta a l’ancestral tribu
de Los Tupis, a Xile. Fins allà viatja la Cía. DeJabugo. 

Dissabte 24 i diumenge 25 de novembre
El mateix paisatge
A les 22 h. Farinera de Clot (Gran Via de les Corts, 837)
A càrrec de l’Associació Teatral El Partiquí.

Dissabte 10 i diumenge 11 de novembre
Cançó d’amor i de guerra
A les 22 h (ds) i 18 h (dg). Centre Moral i Cultural 
del Poblenou (Pujades, 176)
Sarsuela catalana interpretada pel Cor de Cambra 
Poblenou i la Secció de Teatre .

Dijous 15 de novembre
Flamenkas
A les 21 h. Centre cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)
Sabor flamenc d’avui i de sempre en clau femenina.

Dissabte 17 de novembre
Orquestra Germinans
A les 18 h. Farinera de Clot (Gran Via de les Corts, 837)
Concert gratuït.

Dijous 22 de novembre
Ambalam
A les 21.30 h. Centre cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)
Fusió flamenca amb un combinat de luxe amb la parti-
cipació de membres d’Ojos de Brujo i Calima.

Divendres 23 de novembre
Sofás Martínez i Herederos del Taxi
A les 22 h. Farinera de Clot (Gran Via de les Corts, 837)
Concert gratuït.

Diumenge 18 de novembre
Taller de circ
A les 11 h. Centre cívic Can Felipa (Pallars, 277)
Els més joves es podran iniciar a les habilitats circenses
amb monitors de l’Ateneu Popular 9 Barris.

Dissabte 24 de novembre
Taller de contes
A les 12 h. C. c. Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
Escriu, il·lustra i narra el teu conte.

Diumenge 2 de desembre
Hansel i Gretel
A les 12 h. Farinera de Clot (Gran Via de les Corts, 837)
Per a tots els públics. A càrrec de Zum-Zum Teatre.

Diumenge 2 de desembre
Els viatges de Lilian
A les 12 h. C. c. Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
Contes amb titelles i màscares per parlar de l’Índia,
Costa d’Ivori i Tailàndia.
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Gerard Maristany

“Estaria bé que fessin al-
gun minibosc al dis-

tricte, un espai verd diferent,
no un parc”, diu l’Antonio, que
viu a Sant Martí des de l’any
92. “Però seria un focus d’inse-
guretat”, li contesta la Sara, de
27 anys. “En tot cas, cal més
manteniment als parcs que ja
hi ha. A la nova Gran Via, per
exemple, tallen l’herba quan ja
fa un pam d’alta”, es queixa en
Josep, jubilat i extaxista. El
debat acull set persones amb
perfils molt diferents. Es parla
molt d’equipaments i es dema-
na que els que s’han de fer a
l’antiga fàbrica Alchemika
(Guinardó-Indústria) es cons-

trueixin aviat. També es pro-
posa la compra de l’edifici de
l’antiga comissaria de la ram-
bla Guipúscoa per fer-hi equi-
paments (la compra ja s’ha fet.
Ara s’està negociant amb les
entitats el tipus d’equipa-

ments que s’instal·larà). Parlen
d’instal·lar-hi una biblioteca o
un ambulatori que atengués
primeres urgències, “com el de
Lope de Vega”, diu en Josep. 
En Manuel (veí de Sant Martí

des de l’any 1962) té un pro-
blema amb l’àrea verda. De ve-
gades és fora de Barcelona i no
arriba a temps de pagar l’euro
setmanal. “No podrien fer un
abonament anual?”, demana. 
Sembla que la seguretat és un
altre problema de fons. “Cal-
dria més policia comunitària.
Els únics vigilants que veiem
són els de l’àrea verda”, diu
l’Antonio, i treu un altre tema
punyent: “cal que el Districte
faci d’intermediari perquè els
pisos buits es posin a lloguer”.
La Sara (27 anys), però, es
queixa: “Els propietaris estem
desprotegits. Encara que els
inquilins no et paguin, no pots
fer-los fora…” 

Durant la conversa sorgeixen
moltes propostes. “Zona wi-fi
a totes les biblioteques”, es diu.
“Cal reduir el soroll al passeig
Maragall i també limitar les si-
renes de les ambulàncies vora
l’hospital de Sant Pau”. “Falta
alguna zona més comercial al
districte, i fer que els botiguers

xinesos no s’acumulin”, recalca
l’Ana, que ha arribat tard. “Més
il·luminació als carrers, i aju-
des també per als més grans
de 35 anys”, diu en Xavi, de
37. “Barcelona és molt gran,
potser n’hi ha massa per a un
sol alcalde”, diu rient en Ma-
nuel, al final de la conversa.
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Les set persones que van participar a la taula rodona.

Barcelona Informació reuneix set

veïns de Sant Martí per conèixer

les seves propostes. Les idees

aportades seran considerades per

l’equip de Govern a l’hora

d’elaborar els projectes 2008-2011

“Tu què faries?” Set veïns del
districte responen la pregunta

Durant aquest mes
encara es poden
enviar propostes per
al futur del districte 

C IU TA DA N S OPINE N

Anna Moncayo
Administrativa

Faria escoles bressol,
equipaments per a la
gent gran i més ambu-
latoris. També locals i
esplais per als joves.

Santiago
Martínez
Jubilat

Milloraria els serveis
dels menjadors socials
que hi ha al barri i
posaria més policia de
barri per controlar una
mica.

M. Carmen Cano
Infermera

Faria menys infraes-
tructures de pisos i
donaria prioritat a les
zones verdes i als equi-
paments per a la gent
del barri.

Alfred Gilbert
Funcionari

Principalment equipa-
ments socials i espor-
tius on es puguin reu-
nir els joves.

Eva Simon
Comercial

El més important és la
política social i política
de família, que engloba
la gent d’entre 40 i 50
anys, perquè els joves i
la gent de la tercera
edat ja tenen molts
equipaments i serveis.

Antonio Castellón
Informàtic

Ampliaria el CAP, que
està molt massificat,
perquè penso que en fal-
ten. I també prestaria
més atenció a les escoles
bressol, perquè hi ha
manca de places.

El Districte de Sant Martí està preparant el Programa d’Actuació per als quatre anys vinents. Vostè què faria i a què donaria prioritat?

C O M  PA R T I C I PA R - H IA
Es poden fer aportacions durant tot el mes de novembre.

• Per Internet: www.bcn.cat/pam, www.bcn.cat/blogpam

• Per telèfon: 900 226 226 (gratuït)

• Per SMS: missatge al 7010+PAM+un text de 160 caràcters (el

cost del missatge és de 0,15 ¤)

• Per escrit: a través de les butlletes que es poden trobar a cen-

tres cívics, mercats, biblioteques, oficines d’atenció al ciutadà

i altres punts de tots els barris de la ciutat. Allà mateix hi ha

una bústia on es poden dipositar les butlletes un cop plenes.

• Personalment: assistint a les reunions informatives, consells

de barri i audiències públiques que organitzen els districtes

municipals.

Més informació: www.bcn.cat/pam



El Tolc en plena acció en el darrer correfoc de la Mercè
2007. (Foto: JMC.)

SANT MARTÍ4 Novembre 2007

P L E  D E L  D I S T R I C T E

Daniel Venteo

Ja s’ha constituït el nou
Consell Plenari del Dis-

tricte de Sant Martí. Nova-
ment Sant Martí ha estat
capdavanter en el conjunt de
la ciutat de Barcelona, per-
què el seu Consell Plenari ha
estat el primer de tots els
districtes a constituir-se. En
paraules del regidor del Dis-
tricte, Francesc Narváez, es
tracta de “cares conegudes i
altres de noves, el que vol dir
que arriben noves energies
al Consell Plenari”. En el
transcurs de l’acte institucio-
nal, que va tenir lloc el pas-
sat 17 de setembre a la Seu
de la plaça de Valentí Almi-
rall, els nous consellers van
acceptar el seu càrrec. En
aquesta legislatura, el nom-
bre ha augmentat de 15 a 21
consellers, la qual cosa obli-
garà a fer una nova distribu-
ció de la històrica sala de

plens de la la casa de la vila
de l’antic municipi de Sant
Martí de Provençals. Pel
PSC, els consellers són Josep
Maria Barroso, María José
del Caño, Robert Castro,
Maite Collelldemont, M.
Lluïsa Latasa de Aranibar,
Miquel Àngel Martín, Emili
Moya, M. Pilar Oliva i Juan

Andrés Prieto. Per CiU, Mar-
garida Planas, David Puen-
tes, Ricard Galitó, Josep M.
Bardés i Rita Alvar. Pel PP,
Manuel Gallardo, María Sa-
cramento López i Ramon Sa-
baté. Per ICV-EA, Francesc
Carmona i Carles Méndez. I

finalment, per ER, Montse-
rrat Carreras i Sergi Alcón.
Per unanimitat de tots els
grups polítics es va presen-
tar una única proposta de
persona per a la presidència
del Districte, la qual ha recai-
gut novament en la regidora
Montserrat Ballarín, i ha es-
tat ratificada per l’alcalde de
Barcelona. El càrrec de vice-
president del Districte l’ocu-
parà el conseller socialista
Miquel A. Martín.
Sant Martí també ha estat
un dels primers consells
plenaris de la ciutat a po-
sar-se a treballar. En el pri-
mer Ple de gestió, celebrat
el passat 3 d’octubre, es va
donar compte de la propos-
ta de pressupostos del Dis-
tricte per a l’any 2008. S'hi
destaca l’increment d’un
11,36% respecte dels recur-
sos de l’any passat. Algunes
de les partides que aug-
menten són, entre d’altres,
les destinades a la millora
de la neteja i el manteni-
ment, així com la del ser-
veis a les persones. 

Es constitueix el nou Consell
Plenari del Districte

Al centre, la presidenta i el regidor del Districte, Montserrat Ballarín i Francesc Narváez.

Montserrat
Ballarín torna 
a ser elegida 
com a presidenta
del Districte 

L’equip de Govern és format pels conse-
llers i conselleres del PSC i IC-EUiA, amb
Francesc Narváez al capdavant com a
regidor del Districte

Tolc,
la Bèstia del Clot

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

La Festa Major del Clot i del Camp de l’Arpa de 1977 va
ser cabdal: d'una banda per la recuperació democràtica de
la festa i de l'altra, perquè es van posar diferents primeres
pedres que han consolidat la imatgeria festiva i la festa
popular al Clot. Una d’aquestes pedres la va posar la Sec-
ció de Cultura del Centre Moral de Sant Martí de Pro-
vençals (Orfeó Martinenc), creant una secció de gegants i
construint un drac, una peça llavors gairebé inèdita en
una ciutat amb poca cultura de foc. Aquest primer drac,
fet de roba i articulat a partir d’unes motxilles que duien
dos portants, tenia una excel·lent mobilitat, però poca ca-
pacitat de foc. Va tenir una vida efímera, perquè en el cor-
refoc de les festes de la Mercè del 1981 va ser substituït
per un segon. Construït de manera similar que el seu an-
tecessor, però molt més gros, la nova fera va donar el pri-
mer disgust el mateix dia de l’estrena, perquè es va des-
muntar. Per sort, els hàbils portants saberen resoldre el
problema. Pocs dies després el drac fou reforçat i va conti-
nuar traient foc fins a la seva jubilació, el 1995.  
La nova fera, Tolc, la Bèstia del Clot, amb un pes de 400 kg,
es va estrenar durant la Festa Major de 1995. Construïda
per Xavier Jansana, representa una gàrgola voladora que
treu foc pels queixals i fins a onze llocs més. El monstre,
que el seus impulsors van tenir la picardia d'anomenar-la
Tolc, Clot llegit al revés, és més sòlid que els anteriors dracs
de roba i per tant la seva potència de foc és més gran. Mo-
gut pels portants des de l’exterior, el Tolc s’ha convertit en
una de les bèsties de foc més interessants de la ciutat.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 221 94 44



Felicia Esquinas

El Bicing ja és una opció de
transport públic per als

veïns de Sant Martí. Fins ara
n’hi havia algunes estacions, a
la plaça de les Glòries i a la
zona de les platges, però
aquesta tardor s’han posat en
funcionament estacions no-
ves a diferents punts del dis-
tricte. Al final d’any, Sant
Martí disposarà d’unes 68 es-
tacions de Bicing, i la xifra
continuarà augmentant al
llarg del 2008.
El Bicing és un sistema de
transport públic individual
que neix com a complement
dels altres transports públics
de Barcelona. Dóna la possibi-
litat de fer en bicicleta petits
desplaçaments equivalents a
dues o tres parades de metro
o d’autobús. Per això les esta-
cions de Bicing s’instal·len a
prop de les de metro, tren,

ferrocarrils de la Generalitat i
dels aparcaments públics. El
seu horari és el mateix del
metro: de diumenge a dijous,
de 5 a 24 hores, i divendres i
dissabtes, les 24 hores del dia. 

Com funciona?
Per ser usuari del Bicing, cal
donar-se d ’alta al web
www.bicing.com amb el DNI,
una targeta de crèdit i l’adreça
postal. Al cap d’uns dies es

rep al domicili un fullet infor-
matiu i una targeta, personal
i intransferible, que s’ha d’ac-
tivar al web per utitilitzar el
servei. 
L’abonament costa 24 euros
l’any. Dóna dret a un ús de

mitja hora, com a màxim, du-
rant un nombre il·limitat de
vegades cada dia. Hi ha un
cost addicional de 0,30 cèn-
tims d’euro per cada mitja
hora de més que s’hi faci,
però en cap cas es pot sobre-
passar les dues hores seguides
d’ús.
El Bicing es va posar en mar-
xa el 22 de març passat. Sis
mesos després tenia 90.000
abonats. El 2008 es projecta
donar servei a tot Barcelona,
amb un parc de 6.000 bicicle-
tes i 400 estacions. 
Paral·lelament, l’Ajuntament
té previst construir 22 quilò-
metres nous de carrils bici a
tota la ciutat (al final del
2006 n’hi havia 128) i també
crear més Zones 30, on la li-
mitació de la velocitat màxi-
ma a 30 km/h permetrà que
bicicletes i vehicles de motor
puguin compartir la calçada.
La implantació del Bicing es
finança amb els ingressos ob-
tinguts de l’àrea verda (siste-
ma de regulació integral de
l’aparcament). 
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N O T Í C I E Sf
Chano Domínguez i Ojos de Brujo al Besòs
La participació de Chano Domínguez en una taula ro-
dona i l’actuació de membres d’Ojos de Brujo i Calima
són algunes de les activitats que mostren l’alt nivell
de qualitat que ha assolit l’edició d’aquest any
d’“(in)fusión flamenca, cicle de flamenc al Besòs”,
que tindrà lloc del 8 al 22 de novembre al centre cívic
del Besòs (rambla de Prim, 87-89). Es pot consultar
tota la programació a www.ccbesos.org

Nova àvia centenària al barri del Clot
Tomasa Blasco, veïna del barri del Clot, va celebrar el
seu centenari el passat mes de setembre. El regidor
del Districte, Francesc Narváez, va voler participar en
aquesta celebració i va visitar-la per lliurar-li un ram
de flors i una placa commemorativa. Juntament amb
la seva família, la Tomasa va tenir oportunitat de fer
una acció no gens fàcil d’aconseguir: bufar un pastís
amb tres espelmes.

Tardor de festes majors a Sant Martí
La tardor també és temps de festa a Sant Martí. Del 3
al 18 de novembre, la Verneda celebra la seva Festa
Major, i el barri del Clot i del Camp de l’Arpa del Clot
ho fan del 9 al 18 d’aquest mateix mes. En tots dos
casos, l’esforç de les entitats veïnals, amb el suport
del Districte de Sant Martí, permet oferir una pro-
gramació engrescadora per a grans i petits per igual.
www.bcn.cat/santmarti

Segona oportunitat per als llibres usats
El centre cívic del Parc “Sandaru” (Buenaventura Mu-
ñoz, 21) ha organitzat un punt permanent d’intercan-
vi de llibres usats (el que es coneix amb el terme
anglès de bookcrosing). En aquest espai es poden aga-
far i endur-se, de manera completament gratuïta, els
llibres que altres persones hi han deixat, com també
dipositar-hi els que ja hem llegit i volem compartir.
www.bookcrossing.org

El Bicing és un sistema de transport públic

que permet fer petits desplaçaments en

bicicleta

Els alumnes que van a Monterrey, durant la recepció a l’Ajuntament.

Comiat als estudiants que assistiran al Fòrum de Monterrey 
Joan Anton Font

32alumnes d’escoles del
districte de Sant Martí

i de Ciutat Vella faran d’am-
baixadors de la ciutat de Bar-
celona durant deu dies en el
projecte “Camp de la Pau” en
el marc del Fòrum de les Cul-
tures que se celebra enguany a
Monterrey. El passat 26 de se-
tembre, la regidora de d’Edu-
cació i presidenta de Sant
Martí, Montserrat Ballarín, i
el regidor del Districte, Fran-

cesc Narváez, van acomiadar
els nois i noies que es traslla-
daran a la ciutat mexicana.
L’acte es va celebrar al Saló de
Cròniques de l’Ajuntament.
Els joves, d’entre 12 i 14 anys,
són estudiats de l’IES Miquel
Tarradell de Ciutat Vella i de
diferents escoles del districte
de Sant Martí que participen
en activitats de la ludoteca
Maria Gràcia Pont. 
A Monterrey, els joves es tro-
baran amb nois i noies de 19

ciutats del món. Tots plegats
intercanviaran experiències i
opinions a partir dels projec-
tes que hauran treballat a l’es-
cola sobre els Objectius del
Mil·lenni establerts per Na-
cions Unides, com ara eradicar
la pobresa extrema i la fam,
aconseguir l’ensenyament pri-
mari universal, promoure la
igualtat de gènere, reduir la
mortalitat infantil, millorar la
salut materna, o combatre la
SIDA, entre d’altres.

Sant Martí tindrà 68 estacions 
de Bicing al final d’any

Aquest servei té 
el mateix horari
que el metro

Aquesta tardor s’han creat noves estacions a diferents llocs del districte.
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E Q U I P A M E N T S

Felicia Esquinas

E l  Punt d ’Informació i
Atenció a les Dones

(PIAD) de Sant Martí ofereix
serveis molt diferents, però
el denominador comú és
atendre totes les dones que
ho necessitin, sigui quina si-
gui l'edat, condició civil o so-
cial. I de manera gratuïta. 
El que ofereix el PIAD és
orientació, informació, asses-
sorament i suport en qualse-
vol àmbit. Pot ser la recerca
d’una feina, de formació la-
boral i acadèmica o d’atenció
psicològica. O bé l’interès per
conèixer l’oferta cultural de la
ciutat. O que es vulgui fer
consultes sobre divorci,
custòdia dels fills, discrimi-
nació, maltractament, salut,
assetjament, sexualitat... 
Els interessos, les preocupa-
cions, els defineixen les do-
nes. El PIAD les ajuda a tro-
bar-ne una resposta amb els
mitjans i recursos que hi ha a
la ciutat, i les acompanya du-
rant aquest procés.
Aquest centre municipal ofe-
reix atenció individualitzada,
i s’hi pot anar directament a
fer qualsevol tipus de consul-
ta, si bé és millor demanar

hora prèviament. Disposa
d’un servei d’assessorament
jurídic atès per dues advoca-
des, una de família i l'altra la-
boralista. 
Al PIAD de Sant Martí, s'hi
reuneix quinzenalment un
grup de dones sorgit d’un ta-
ller d’autoestima que es va
organitzar fa dos anys. En
aquest grup, s'hi treballen di-
ferents dinàmiques de creixe-
ment personal. 
Un tercera línia d’actuació del
centre és la tasca de prevenció
i sensibilitació per a la comu-
nitat, que es fa en col·labora-
ció amb escoles, instituts, ser-
veis públics i associacions del

districte. S ’organitza mit-
jançant xerrades, cursos i al-
tres activitats. 
Ara tenen en agenda un taller
de sexualitat per al desembre,
i en preparen un altre sobre
relacions, igualtat i llibertat.
A l’horitzó, un projecte: do-
nar a conèixer el PIAD a les
joves i a partir d’aquí fer pro-
jectes que impliquin aquesta
generació en la reflexió i el
treball a favor de la igualtat. 

Més informació:
Punt d’Informació 
i Atenció a les Dones 
Pallars, 277 (Can Felipa) 
T. 93 307 72 60
Horari d’atenció 
individual: 
Dilluns, dimecres i 
divendres, de 9 a 12 h 
Dimarts i dijous, 
de 16 a 19 h
piadsantmarti@bcn.cat

El PIAD disposa
d’un servei 
d’assessorament
jurídic gratuït

L’objectiu del PIAD

és atendre totes les

dones que necessitin

informació i assesso-

rament en qualsevol

àmbit de les seves

vides 

Al PIAD també es fan tasques de prevenció i sensibilització.

El PIAD, un servei d’informació,
assessorament i suport a les dones 

Fa un any i mig que va obrir la sabateria
Mendoza, al número 68 de la rambla de

Guipúscoa, un establiment del tot adaptat als
temps actuals. Disposa d’una entrada amb ram-
pa i portes amples que permeten un fàcil accés a
les persones amb cadira de rodes. Precissament,
per la seva accessibilitat, l’establiment va rebre
una menció especial en els premis de la Setma-
na del Comerç . Tenen sabates de dona i home, i
la primavera vinent hi incorporaran la secció de
nens. Estan especialitzats en calçat de confort,

que cada cop és més demanat i que ara trobem
sense haver de sortir del barri. Tot i ser un esta-
bliment recent, la història ve de lluny, ja que el
propietari, el Josep Maria Mendoza, ja fa 25
anys que va obrir al carrer Tajo, 36, a Horta, un
establiment de marroquineria, bolsos i articles
de viatge, i en fa dotze, la botiga del número 63
de la mateixa rambla de Guipúscoa.

Mendoza sabateria
Rambla Guipúscoa, 68 / Tel. 93 308 36 96

E L  T A U L E L L

Una sabateria que camina un pas endavant

Ha rebut una menció especial de la Setmana del Comerç.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Núria Mahamud

El Departament de Salut ha engegat un altre cop la
campanya de vacunació antigripal adreçada especial-
ment als grups de risc, als quals s’aplicaran de manera
gratuïta prop d’1.500.000 dosis de vacuna. Cal tenir en
compte que la grip pot tenir conseqüències mortals
–unes 3.000 persones moren cada any a Espanya d’a-
questa malaltia vírica– i que la millor manera de preve-
nir-la i evitar-ne les complicacions és vacunar-se.
La campanya de vacunació antigripal s’adreça especial-
ment a les persones que tenen un alt risc de complica-
cions si agafen el virus de la grip, com són les de més
de 60 anys, les que viuen en residències geriàtriques,
centres de malalties cròniques i malalties mentals, les
dones embarassades i les persones amb malalties pul-
monars o cardiovasculars cròniques, incloent-hi l’as-
ma. En aquest grup d’alt risc, també hi són incloses les
persones que han estat hospitalitzades a causa de ma-
lalties cròniques metabòliques –com la diabetis–, anè-
mies, malalties neuromusculars greus o immunosu-
pressores –com els portadors del VIH–, i malalties
renals o hepàtiques cròniques. Completen la llista els
infants i adolescents de 6 mesos a 18 anys tractats du-
rant un llarg temps amb àcid acetilsalicílic, la famosa
aspirina.
D’altra banda, la vacuna també és destinada als profes-
sionals sanitaris i altres treballadors que tenen contac-
te amb persones amb alt risc d’agafar la grip.
La campanya acabarà el 30 de novembre.

Més informació: 
www.gencat.net/salut
Telèfon Sanitat Respon: 902 111 444 

La campanya de vacunació
contra la grip acaba el 30
de novembre
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

El nou Poliesportiu Municipal Vin-
tró-Joan Alentorn estrenarà no-

ves instal·lacions al principi de l’any
2008, una nova etapa en la qual es
vol oferir als abonats la màxima ver-
satilitat per satisfer totes les seves ne-
cessitats. 
Els actuals abonats del complex es-
portiu del carrer Consell de Cent veu-
ran ampliades una part de les
instal·lacions: la part administrativa i
secretaria, la zona de fitness i el nom-
bre de sales d’activitats dirigides.
“Amb aquesta ampliació esperem po-
der duplicar el nombre d’inscrip-
cions”, diu Raquel Araco, directora
tècnica d’aquest complex esportiu de
Sant Martí.

El poliesportiu és situat on hi havia
una antiga fàbrica i això es nota en la
seva estructura, ja que la part on es
troben les piscines ocupa una nau in-
dustrial de dos pisos d’altura. Aques-
ta zona (les piscines climatitzades i el
jacuzzi) no patirà variacions. En can-
vi, l’antiga pista poliesportiva passarà
a formar part de la nova sala de fit-
ness, que fa poc ha renovat el mate-

rial i compta amb més de 30 noves
estacions cardiovasculars.
Les noves instal·lacions, que torna-
ran a tenir l’entrada principal pel
carrer Consell de Cent, s’ampliaran
també amb un solàrium situat a la
tercera planta del remodelat edifici
i una nova zona totalment dedica-
da a l'spinning.
El Poliesportiu Municipal Vintró “vol
donar resposta a totes les necessitats
dels nostres abonats”, diu la directora
tècnica, “ja sigui mitjançant activitats
dirigides o no. Busquem que els pro-

grames siguin saludables i que els
abonats puguin escollir entre les més
de cent classes setmanals d’activitats
dirigides com: el yogui-pilates, batuka,
el tono-step, el ioga, el tai-txi, o l'aqua-
cardio i l’aqua-gym”.

Més informació:
Poliesportiu Municipal 
Vintró-Joan Alentorn
C. Consell de Cent, 623 
Tel. 93 245 02 68 
vintro@asme.es 
www.asme.es 

Les obres fetes al

Poliesportiu Municipal

Vintró permetran 

duplicar el nombre 

d’abonats, que són 

2.500 actualment

El fitness, les activitats
dirigides i l'spinning 
són les activitats més
beneficiades 

Les noves instalacions del poliesportiu s’estrenaran a principis del 2008.

El Poliesportiu Vintró s’amplia i
ofereix més capacitat i versatilitat 

per MANEL

M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

Barcelona Televisió
“Hola Barcelona”
De dilluns a divendres, de 12.30 a 15.30 h
Dissabte i diumenge, de 14 a 15.30 h
Canal 39 UHF i canal 26 TDT

RÀDIO

Radio Unión Catalunya - 88.0 FM
Almogàvers, 68-70

PUBLICACIONS

La Veu de Sant Martí
Maresme, 220-230.  Tel. 93 314 71 65

El Butlletí
AV Clot-Camp de l’Arpa 
Joan Sibelius, 3.  Tel. 93 232 46 10

Poblenou
AV del Poblenou
Pallars, 277.  Tel. 93 266 44 41

A tot esport
Associació Sant Martí Esport
Campo Arriaza, 99.  Tel. 93 266 44 41

INTERNET

Web del PAM

El web permet a la ciutadania informar-
se sobre el Programa d’Actuació
Municipal (PAM) 2008-2011, i participar
en el debat i el procés d'elaboració del
document. A més, els ciutadans poden
presentar les seves aportacions d'una
manera senzilla per mitjà d'un qüestiona-
ri electrònic que es pot emplenar i enviar
des del mateix web del PAM. 
www.bcn.cat/pam

Blog PAM 

Permet que tothom pugui aportar propos-
tes concretes en cada àmbit d'actuació que
l'Ajuntament de Barcelona portarà a
terme durant els propers quatre anys. Es
pot iniciar una conversa sobre els assump-
tes següents: cohesió social, economia i
ocupació, proximitat, medi ambient, capi-
tal de Catalunya i bon govern. A més, per-
met conversar sobre propostes concretes
que l'Ajuntament durà a terme en els 10
districtes de la ciutat.
www.bcn.cat/blogpam

w
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Com se senten sent els diables
degans de Barcelona?
Més vells. Ara et mires les coses d’u-
na altra manera, perquè ja ho diu sà-
viament la dita popular: “sap més el
dimoni per vell que per dimoni”. Però
és una experiència que ens permet
entendre més bé els joves i que ha
donat estabilitat a la colla, perquè
sempre hem tingut un flux impor-
tant de gent.
Què han aportat els diables a la
ciutat?
Cultura, cultura popular i del foc, ele-
ment que ha recuperat el seu lloc en
les festes tradicionals. Quan vam co-
mençar, anàvem a tots els barris de
Barcelona i això va engrescar molta
gent a crear grups de diables per tot
arreu.
I el correfoc, què significa?
Correfoc és una paraula que es va in-
ventar una persona per denominar la
cercavila de foc de la Mercè. És l’acció
de ballar sota el foc, una cosa que pot
semblar molt moderna, però ja es

feia antigament. Els diables, com els
altres grups de cultura popular, for-
maven part del seguici en celebra-
cions com el Corpus. El que passava
és que la gent estava més pendent
dels diables que de l’acte religiós i
això va fer que en fossin apartats.
Bé, però ara és quan aglutina la
gent.
Sí, ara és el gran moment, és l’esclat
de foc que et permet entrar en èxta-
si. La pólvora emborratxa i la música
del tabal i el foc et fan agafar ganes
de ballar amb el diable sota el parai-
gua del foc. És un fet ancestral en el
qual una part dels participants pot
embogir.
En què han canviat els diables
del Clot en aquests trenta anys?
Quan vam començar, érem un grup
d’amics i ara som una entitat, inte-
grada en la secció de cultura de l’Or-
feó Martinenc, que amb el drac i els
gegants formen un tot. A més, per
sort, sempre hi hagut relleu genera-
cional al capdavant.
I per a vostès?
Nosaltres acabàvem de sortir de la
lluita clandestina contra la dictadura,
que havia dut el Josep a la presó, te-
níem ganes de treballar per la de-

mocràcia i consolidar-la i, en aquest
context, la cultura popular era un
bon camí. Aquests han estat anys de
normalitat democràtica, un estat que
ara sembla que l’hàgim tingut tota la
vida, però que només fa a penes tren-
ta anys que el vivim. Va ser aquesta
obertura la que va propiciar el naixe-
ment dels diables del Clot.

Quina estat la projecció de la co-
lla en aquests anys?
Bé, vam sortir acompanyant la cerca-
vila de Festa Major i amb el pas dels
anys hem arribat a generar els nos-
tres propis muntatges, com l’especta-
cle de foc que des de fa vint anys fem
al parc del Clot, al qual incorporem
dansa, teatre, audiovisuals, etc. Hem
recuperat també els balls parlats, els
“versots”. I col·laborem en altres ac-

tuacions de la secció de cultura, com
la festa de l’arbre, la cavalcada de reis,
la rua del carnestoltes, i també parti-
cipem en actes de celebració de les di-
ferents entitats del barri.
Com se’ls va ocórrer fer una co-
lla de diables?
L’any 1977, com a representants del
Centre Excursionista Sant Martí,
formàvem part de la Coordinadora
d’Entitats del Clot i Camp de l’Arpa
per a la preparació de la Festa Major.
Llavors el representant dels castellers
de Barcelona ens va donar la idea
d’organitzar una colla de diables a
Sant Martí, perquè hi havia molta
gent jove i participativa. Aquell any
vam sortir amb un castell de bruixes i
set diables, l’any següent ho vam fer
amb una màquina de tren i algun dia-
ble més. Ara, després de trenta anys,
som un bon grup de diables i taba-
lers, i gràcies a tots plegats som el
que som.
Com veuen el futur?
Ja som al futur, perquè la gent cada
vegada arriba a més llocs. Ara bé, en
el futur immediat es troba la creació
d’una colla infantil de diables i l’espe-
rança de la nova seu de l’orfeó per a
l'any que ve.

E N T R E V I S T A J o r d i  i  J o s e p  R i z o ,  f u n d a d o r s  i  m e m b r e s  a c t i u s  d e l s  d i a b l e s  d e l  C l o t  

Jordi i Josep Rizo al bell mig de l’avinguda Meridiana.

L’any 1977, en un moment en què no hi havia

cap mena de tradició de foc a la ciutat, Jordi i

Josep Rizo amb cinc companys més crearen els

diables del Clot. Avui, la colla i els germans Rizo

continuen essent els degans de Barcelona

“Ballar sota el foc pot
semblar molt modern,

però ja es feia 
antigament”

“Vam començar un
grup d’amics i ara 
som una entitat”

Josep Maria
Contel


