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overn central i
G e n e r a l i t a t
comprometen ajudes

per als llauradors afectats per
l’aiguat del passat cap de setmana

La ministra de Medio Ambient y
Medio Rural i Marno, Elena Espinosa,
va visitar les zones afectades per les
pluges torrencials del passat cap de
setmana a Benicarló i Peníscola i va
prometre ajudes. Acompanyada per la
consellera d'Agricultura i Pesca,

Maritina Hernández, Espinosa va
garantir el suport d’ambdues
institucions davant aquesta classe de
situacions atribuïbles a desastres
naturals. La ministra va recordar que
la figura de Declaració de Zona
Catastròfica “ja no existeix” però que
s’arbitraran ajudes “conjuntament
amb la comunitat autònoma i
habilitaran les ajudes corresponents
com s’ha fet sempre en
circumstàncies com les que ens
trobem”. La ministra veu ara prioritari
arreplegar una estimació dels danys i
activar les ajudes “ja que la informació

amb la que vam comptar no era
significativa del que ha passat i, per
descomptat, treballarem amb la
comunitat autònoma, la delegació del
Govern i Protecció Civil que és la que
unifica la informació, per a dir de
quina quantitat estem parlant en tota
la zona afectada”. “Afortunadament
crec que es pot tornar a una activitat
de normalitat després de les fortes
pluges”, va indicar. Les ajudes aniran
des de les pròpies infraestructures
com camins, aigua, regadius, les
lligades a l'activitat agrària i les més
generals i altres sectors afectats. 

Desastre amb precedents
La falta d’infraestructures, la falta de previsions meteorològiques fiables i, una certa dosi

d’arrogància per part de les autoritats, davant uns problemes que se sabia tornarien a passar
(i tornaran si ningú li fica remei aviat), són les causants, en gran mesura, que els aiguats del
cap de setmana passat foren com el pas de l’huracà Katrina però traslladat a la zona de Sant
Gregori, Barranquet i Centre Comercial. Tot i així ens semblen hipòcrites, i mancades de tota
mena de sensibilitat, les paraules de la Ministra dient que totes les alertes havien funcionat

correctament. Si no, que els ho diguen a tots els afectats que, mentre quasi s’ofegaven,
teníem aquesta zona fora de la preemergència. Tot el contrari que a dues passes, a l’altra

banda del Sénia que estaven en alerta roja.
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-Adrián Ballester: “ Convidem als
joves del Baix Maestrat a
participar en els programes del
IVAJ” 

-Govern central i Generalitat
comprometen ajudes per als
afectats per l'aiguat del passat cap
de setmana

-La Plataforma contra el projecte
Castor presenta més de 16.000
al·legacions a la llicència
ambiental i demana ampliar
l'exposició pública 

A les associacions no se’ls deixa

utilitzar la pista annexa del pavelló

poliesportiu per a fer no sé sap

quines coses. Ací és veu con la

pista ha servit per fer una paella

monumental. És que l’equip de

govern del PP té categories

d’associacions, segons siguen més

els votants? Ho tots, ho ningú. I, si

no, que la deixen per a allò que va

ser construïda: practicar l’esport.

FOTO!

El pintor Fernando Peiró ha organitzat un curs en el
MUCBE amb l'objectiu de sensibilitzar als participants en la
comprensió de la Història de l'Art. A través de les sessions que
es relitzaran els divendres, els alumnes s'acostaran a l'obra
d'art. Els amplis coneixements de Peiró sobre la història dels
moviments artístics, estan ara a l'abast dels seus alumnes. A
través del complet material didàctic del que disposaran,
arribaran a conèixer les diferents etapes dels principals
moviments artístics. 

Del Paleolític a Tàpies, passant pels diferents itsmes de la
pintura. Peiró no ha posat data de finalització a aquest nou
projecte que ara ha engegat. El seu objectiu és que els seus
alumnes siguin capaços d'interpretar una obra d'art. I per a
això, fa falta molt temps. Com a mínim, dos mesos, que és el
temps que inicialment invertirà a desenvolupar l'ampli
programa que ha dissenyat per al curs. 

El pintor Fernando Peiró ha organitzat un curs en el MUCBE


