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Accidents de trànsit

Epidèmia entre els jóvens del segle XXI
Ja fa temps que una cosa m’inquieta.
Cada dia veig més accidents de trànsit
als mitjans de comunicació on els
jóvens i els menors perden la vida a les
carreteres. He revisat la premsa de l’últim mes i no us podeu imaginar la quantitat de tinta destinada a este tema:
“Cuatro menores mueren en dos accidentes de tráfico en la pasada madrugada” (El País 30/09/07) o “La noche
del sábado deja cuatro menores muertos en la carretera” (El País
07/09/07), són alguns dels titulars
que hi podem trobar. Un dels articles
comença així: “Alrededor de 1.400 jóvenes mueren cada año en accidentes de
tráfico en España, que constituyen la
primera causa de muerte entre las personas de entre 15 y 29 años”(El País
31/01/07).
Si llegim un poc més enllà descobrirem
aspectes comuns com els que es produïxen els caps de setmana, sobretot el

dissabte a la nit, on un grup d’amics ha
estat bevent i ha agafat el cotxe per a
desplaçar-se’n. A l’alcohol se li suma
l’eufòria de la festa, en alguns casos, la
inexperiència al volant i l’excés de velocitat, entre altres. La majoria dels
jóvens que agafen el cotxe o la moto
entre les dos i les quatre de la matinada han consumit alcohol o alguna altra
substància que afecta la conducció,
segons diferents estudis. I jo em pregunte, es poden evitar estes tragèdies?
Tots/es coneixem altres alternatives
com: el transpor t públic (autobús,
metro, taxi, que sempre estan disponibles); el conductor responsable és un
altre; però a mi m’agradaria reflexionar
sobre una qüestió, realment és necessari abusar per a disfrutar? Pensaho, un abús d’alcohol o altres substàncies barrejat amb la conducció pot tindre un final NO feliç.

Entrevista realitzada a un jove que va
tindre un accident:
Recordes que vas fer eixa nit?
Vam eixir de festa, tots van beure
menys jo, a l’anada vaig conduir jo, però
quan vam tornar l’amo del cotxe es va

posar cabut i a la fi va conduir ell.
Com va ser eixe moment?
Jo pensava que podia passar alguna
cosa, és un moment però tens la sensació que és molt lent i que no hi pots fer
res, et sents impotent. El conductor va
perdre el control del cotxe.
I què va passar en eixe moment?
Gràcies a Déu no va passar res, el que
pitjor parat va eixir vaig ser jo que em
feia mal el coll.
Quan vam eixir del cotxe vam cridar un
amic que va vindre per nosaltres, jo em
vaig quedar esperant la policia.
Havies tingut algun altre accident?
Sí, per excés de velocitat en un dia de
pluja. No anava a més de 110 o 120
per autovia però havia d’anar a 80.
Ha canviat alguna cosa des de l’accident?
Sí, ara no pujaria amb un conductor
ebri.
Amb totes les notícies que ixen últimament, quin consell donaries?
SI BEUS NO CONDUÏSQUES.
UPC AEPA-Mislata

VIATJAR

Donosti i el 30 aniversari
del “Peine del viento”

A la vora del Cantàbric es troba Donosti (Sant
Sebastià), la capital de la província Guipuscoana i una de les ciutats més belles de la península Ibèrica. Abraçada per les seues muntanyes, Igueldo i Urgull i emparant en el seu
centre l’Illa de Santa Clara, la preciosa badia
de la Contxa lluïx esplèndida tant en dies grisos com solejats i captiva inevitablement amb
el seu encant tots els seus visitants.
En un emplaçament perfecte i envoltada d’un
paisatge verd i privilegiat la ciutat de Donosti
invita amablement a passejar per les seues
platges; vagarejar pels seus barris; disfrutar
dels seus famosos pintxos i de la seua gastronomia així com també de les seues nombroses
ofertes culturals i d’oci.
Però si hi ha un lloc realment especial a Donosti este és sense cap dubte El peine del viento,
obra escultòrica d’Eduardo Chillida, situada als
peus de la muntanya Igueldo en què es combinen components tan diferents com el metall
retorçut, la roca i l’onatge del mar, una fusió
que visualment no resulta indiferent a ningú i que dóna com
a resultat un espai màgic.
Enguany, es complix el trenta aniversari del Peine del viento i
amb motiu del mateix s’han celebrat diversos actes de reinauguració i celebració com concerts, tallers didàctics, concursos
i conferències entre altres…

MÚSICA

Donació
de sang
Novembre
• Dilluns dia 19
al Centre de Salut
Mislata 2
(C/Ortega i Gasset, 3-5)
de 17 a 20.30 hores.
• Dimarts dia 20
al Centre de Salut
(Av. Buenos Aires)
de 17 a 20.30 hores.

Jo us recomane encaridament que si no heu visitat Donosti (i
en general tot el País Basc) que no deixeu de fer-ho quan tingueu l’oportunitat perquè us sorprendrà molt gratament i no
sols pels seus paisatges sinó també pels seus menjars i per
les seues gents.

Més informació:
963 868 100
http://centro-transfusion.san.gva.es

Text i fotografies: Ana Mª Rodríguez

Concert

Lucita la Vela

El dia 30 de novembre actuarà al Centre Jove del Mercat Lucita la Vela, grup
de Picanya que toca FUL-fusion i Di-fusión (pop-flamenc, rock-salsa...). És un
dels grups seleccionats per a actuar als concerts del Circuit de Música Jove.
Serà a les 20 hores a l’Espai Obert del Centre Jove del Mercat.
El grup el formen: Rafael Rodríguez (bateria), Luís Villanueva (teclats), Vicente Salvador (baix), Guillermo Martínez
(veu/guitarra), Antonio Tébar (veu/guitarra) i Carmen
Martínez (veu/percussió).
L’entrada és gratuïta i hi hauran algunes sorpreses més.
Us hi esperem a tots i a totes!!!

