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Si tens alguna queixa o suggeriment sobre temes
municipals porta'l a ICV-EUiA

4 A la nostra seu, carrer Mas Baell, 2-baixos:
de 6 a 8 de la tarde de dilluns a divendres.

4 Al despatx del nostre grup a l’Ajuntament:
dilluns  i dijous de 12 a 13.

Este es el mensaje que se puede encontrar en Internet, de la mano de una serie de blogueros,
médicos y pediatras de atención primaria, como respuesta a la alarma generada por los llamados

"medios de comunicación" (¿comunicación?) e iniciada, ni más ni menos que por la OMS (Organización
Mundial de la Salud), en su estrategia de "ponerse en lo peor", ante el surgimiento de un nuevo virus
gripal. Puestos a "ponerse en lo peor", la OMS ya nos hizo sufrir bastante con la dichosa gripe aviar, que
podría acabar produciendo millones de muertos en el mundo. La cosa quedó en menos de 300
fallecimientos en todo el mundo, gente que, en sus míseras casas, tenia a las aves. Habría que pensar a
qué tanta preocupación, ya que, en los países en que hubo esos fallecimientos, podemos estar seguros,
murieron muchísimas más personas por causas relacionadas con un factor mucho, muchísimo peor que
la gripe: la pobreza, una causa evitable, por más que se empeñen en convencernos de lo contrario.
La OMS ha perdido toda su credibilidad, si es que le quedaba alguna, pero nuestros gobernantes no
parecen haberse dado cuenta, visto que persisten en seguir sus recomendaciones.Hay que decirlo claro
y alto: priman los intereses de corporaciones farmacéuticas y la OMS es su instrumento, uno de ellos.
Los gobiernos de los países "desarrollados" se convierten en peones a su servicio. Hay que comprar más
Tamiflú, aunque el que almacenamos cuando la gripe aviar no se haya usado, se está utilizando ahora.
Hay que comprar una vacuna de dudosa eficacia, dudosa seguridad y más que dudosa necesidad y hay
que usarla, caiga quien caiga. Hay que mantener el negocio de unos pocos, muy pocos, a costa de toda
la población.
En el Hemisferio Sur ya ha acabado el invierno y, con él, lo peor de la epidemia de gripe.
Las conclusiones son, según todos los expertos en salud pública, aplicables al Hemisferio Norte, aunque
la OMS, de nuevo insiste en posibles "segundas oleadas" más agresivas con la misma evidencia con la
que podría afirmar que Marte podría chocar con la Tierra: ninguna.
Lo más importante es que esta gripe A ha demostrado ser mucho más leve que la gripe estacional, la
que sufrimos todos los años. Ha desplazado a la gripe estacional, de forma que apenas ha habido casos
de ésta y la gran mayoría han sido de gripe A. La mortalidad ha sido mucho menor, los ingresos
hospitalarios también.
Los mayores de 65 años apenas se han visto afectados, probablemente porque en los años 1918 al 1957
circuló un virus A, similar a éste. Es decir, mantienen la inmunidad tantos años después.
Nos encontramos en el inicio de una epidemia mucho más leve que nunca y, mientras tanto, nuestros
gobernantes y nuestros "medios"se comportan como si fuera la peor en nuestra historia.
Señoras y señores, los médicos no nos vamos a vacunar, ni de la gripe estacional, porque no es
necesario, ni de la gripe A porque, además de no ser precisa, no es segura y, lo peor, nos puede evitar
una inmunidad natural mucho más efectiva y duradera. Podría durar más de 50 años, como la de 1918-
1957.
Esta gripe la hemos de pasar como todas, "entre dos sábanas", con mucha agua, buena alimentación y
algún analgésico como el Paracetamol o Ibuprofeno para aliviar el malestar. Las embarazadas no han
de sufrir más que en otras ocasiones. Sólo ante síntomas que nos alarmen, consultar con nuestro
médico.
Y sin miedo, sobre todo sin miedo.

.

Fuentes
http://gripeycalma.wordpress.com/
http://www.equipocesca.org/
http://www.sespas.es/ (Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria)
http://www.scpediatria.cat/primaria/ (Societat Catalana de Pediatria, secció d'Atenció Primària)

Ese es el peor virus que nos quieren inocular.¡No lo
permitamos!

Sara Ortiz, Médica de Primaria

Gripe A. Ante todo mucha calma
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La principal funció universal que té la protecció
d'espais naturals és la preservació de la
biodiversitat. Dit així sona senzill, fins i tot a

algú li pot semblar un lloc comú ja molt gastat
però no es cosa de broma. Un dels grans drames
al que ens enfrontem és la incontenible pèrdua de
diversitat biològica que l'acció humana està
provocant. Les conseqüències poden ser fatals ja
que la biodiversitat és la mare dels ous de
l'equilibri natural del planeta. Les generacions
futures, i no cal anar molt més enllà dels nostres
fills, en patiran les consequencies.
Però anem a pams i abans de posar el crit al cel
veiem que implica la declaració d'una zona com a
PEIN:

Limitacions a la urbanització o la
implantació d'usos, instal·lacions i altres
activitats susceptibles d'afectar significativament
els valors protegits.

Avaluació d'impacte ambiental de qualsevol
obra i acció que si realitzi. P r o h i b i c i ó
d'obres i infraestructures i d'actuacions que
impliquin modificacions o canvis essencials en
determinades formacions vegetals o sistemes
naturals.

Protecc ió d 'a igües super f i c ia l s i
subterrànies.

I ja està? -Dirà un lector atent- Doncs si, res més! .
Impedeix fer activitats, transitar, promoure
qualsevol nou element? Doncs no de manera
taxativa i amb una única i important excepció,
demostrar que no s'afecten els valors que la
declaració d'espai protegit vol defensar. Res més!
Però tornem a les "limitacions" que implica un

PEIN, i seguim apel·lant a l'agudesa i
intel·ligència dels nostres lectors. Ho havíeu
pensat, veritat? Aquests factors de limitació, no
haurien de ser desitjables per a qualsevol altre
part del territori, declarat PEIN o no? De normal
no hauríem d'exigir que qualsevol actuació
tingués el seu corresponen estudi d'impacte
ambiental previ, no hauríem de protegir les
aigües ( font de vida i de salut per les persones i
per tots els éssers vius!!), i prohibir qualsevol
actuació o infraestructura de la que sospitéssim
efectes perniciosos per l'entorn natural? Entre
d'altres coses pel fet que en el paquet del "medi
ambient" hi anem també inclosos els humans. És
un petit detall, ho reconec, però permanentment
oblidat per aquells que, menyspreant
sistemàticament qualsevol polít ica de
preservació, aplaudeixen tota transformació de
l'entorn, sigui necessària o prescindible. Els
PEIN's tenen ja molts anys. Han complert
funcionalitats, per desgracia moltes menys de les
que podien haver donat. La manca crònica de
planificació, de finançament i de gestió seriosa els
han fet esdevenir unes simples fites, unes
senyalitzacions, això si en fusta rústica! que no
explicaven gairebé res. Tot i així han posat en
valor uns espais que molts cops eren vistos com a
marginals o susceptibles de ser ocupats per altres
tipus de elements. Els hi han donat un
reconeixement social i universal i sobre tot ens
han recordat que tenim un país divers, ric en
valors naturals i culturals, de bells paisatges i
indrets amb significats seculars que cal mantenir.
Els PEIN, en un país de "privatitzat" com el
nostre, son també una forma de re-apropiació
col·lectiva de la terra. Ens recorda que més enllà

del seu valor crematístic, el territori
és molt més que un receptacle buit
d 'act iv i ta ts humanes i que
necessitem un entorn viu i dinàmic
també des del punt de vista ecològic.
Tot plegat no és un desig romàntic.
Avui és una necessitat de primer
ordre per garantir la qualitat de vida i
la supervivència de les futures
generacions.

!

!

!

Raül Valls
Responsable de Relacions del
Centre per a la Sostenibilitat
Territorial

FUNCIONS D’UN PEIN



GR92-11
A n t e e l h e c h o
consumado del cierre de
este camino a su paso
por la finca de Can
Juncadella en base a un
conven i o en t r e e l
ayuntamiento y los
propietarios de esta
finca, desde ICV-EUiA de
Lloret, entendiendo que
se contravenia incluso dicho convenio, con fecha 15 de Julio
denunciamos el cierre de este camino ante el Departament de
Governació de la Generalitat.
En respuesta a nuestro escrito el Departament nos comunica
que ha pedido al Sr. Alcalde que informe al Departament de
Governació sobre la cuestión planteada.

Coalició d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
C/Mas Baell, 2 - baixos - Tel: 972901523

Correu : icv_euia@iservicesmail.com

Per ajudar a mantenir la publicació podeu ingresar el vostre ajut al c/c  2100 - 3200 - 912201234980 de “La Caixa”
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Si vols rebre informació de les nostres activitats omple
aquesta butlleta i porta-la a la nostra adreça:

VINE AMB NOSALTRES

NOM i COGNOMS____________________________________

ADREÇA____________________________________________

TELÈFON___________________________________________

C/Mas Baell, 2, baixos.

Email: antidotojoven.lloret@iservicesmail.com
Adreça: Mas Baell,2-baixos  Tel: 972901523

ENERGIA
FOTOVOLTAICA A
LLORET DE  MAR

La decissió presa en el ple de
l'Ajuntament de Lloret de Mar el passat
28 de setembre per tal d'iniciar el procés
d'implantació d'enegia solar en edificis
públics, és un bon exemple per reduir
les emissions de CO2 aprofitant els
recursos naturals que no contaminen i
d'aquesta manera contribuir a la
sotenibilitat d'aquest planeta.
De totes maneres, no hem d'oblidar, que
una imprescindible nova cultura de la
política energètica s'ha se substentar
principalment, en la reducció del
consum, tant a nivell industrial i de
transports, com a nivell individual.
El fet que l'energía eléctrica que es
pugui produir a les instalacions
fotovoltàiques municipals, es vengui a
les companyies eléctriques, no deixa
d'ésser una contribució dels ciutadans i
ciutadanes de Lloret de Mar a la
reducció de les emissions de carboni a
l'atmósfera (tractat de Kyoto) i també,
d'aprofitar els incentius econòmics
establerts per les administracions, per
ta l d 'amort i tzar aquests t ipus
d'intalacions.
Desde ICV-EUIA ens alegrem que les
propostes ecologístes que defensem,
també arribin al nostreAjuntament.

NOTÍCIES BREUS

JOVES
Els joves de la coalició
han renovat la seva
comissió política local
havent estat elegit com a
coordinador en Cesar
Gómez Avelleira.
L’objectiu prioritari que
s’han marcat es el de
portar la veu dels joves a
l’ajuntament a travès del
grup municipal d’ICV-
EUiA.
Els desitgem el major
dels èxits en aquesta
nova etapa.

NOVA EXECUTIVA LOCAL DE LA
COALICIÓ

En l’assamblea del passat 7 d’Octubre es
va procedir a l’elecció de la nova executiva
local, havent estat escollit com a
coordinador local en Xavier R. Pacios.
Els dos objectius prioritaris d’aquesta
nova executiva son:

1.- La preparació de les eleccions
municipals del 2001

2.- Aconseguir que la coalició no sigui
tan sols una coalició electoral si no que es
transformi en una coalició política.


