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BASAGLIEVA REVOLUCIJA - Pobudo podprle občini Trst in Milje, Pokrajina Trst in Dežela FJK

Kampanja za dokončno
zaprtje sodnih umobolnic
Tržaški strokovnjaki bodo z konjem Marcom Cavallom obiskali 16 italijanskih mest
Konj Marco Cavallo, simbol Basaglieve revolucije, bo prihodnji teden začel
turnejo po različnih italijanskih regijah in
mestih. Sinje modri konj iz lesa in papirne mase, s katerim so duševni bolniki v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja rušili
realne in virtualne zidove, bo galop ubral
v Trstu v torek, 12. novembra, ko bo v
družbi svojih somišljenikov zapustil svetoivanski park. Predno bo nadaljeval pot
v druge italijanske regije, se bo ustavil še
pred deželno palačo, kjer mu bo predsednica dežele Debora Serracchiani izročila sporočilo, namenjeno predsednikom
regij, v katerih se bo konj ustavil.
Podrobnosti simbolične poti so na
včerajšnjem srečanju z novinarji predstavili organizatorji projekta, med katerimi so tako predstavniki zadrug kot institucionalni zastopniki. Pobudo organizacije stopOPG so podprli občini Trst in
Milje, Dežela FJK in Oddelek za duševno
zdravje tržaškega Zdravstvenega podjetja, namen in cilj celotne operacije pa je
ozavestiti širo javnost o pomenu zapiranja sodnih psihiatričnih bolnišnic. Več o
samem projektu je povedal njegov pobudnik, sicer ugledni tržaški psihiater in
nekdanji kolega slovitega Franca Basaglie,
Peppe Dell’Acqua, ki je na kratko spomnil, v kakšnih razmerah živijo duševni bolniki v nekaterih italijanskih regijah. Psihiater je namreč prepričan, da lahko Trst
s svojo zgodbo in s svojim primerom dobrih praks veliko pove psihiatričnim
ustanovam, ki še vedno duševno stisko
obravnavajo kot bolezen. Ukinitev psihiatričnih ustanov v Trstu je dober zgled
uspešno izpeljane revolucije, meni

Predsednik tržaškega pokrajinskega sveta Maurizio Vidali spet
opozarja, da bi morebitna ukinitev
pokrajin hudo prizadela slovensko
manjšino v Italiji. Zastopnik Slovenske skupnosti je prepričan, da
bi ukinitev pokrajin prizadela prisotnost Slovencev v izvoljenih telesih in s tem njihov doprinos k
upravljanju ozemlja, na katerem
živijo. Vidali je omenjena stališča
posredoval vsedržavnemu predsedniku Zveze pokrajin Antoniu
Saitti iz vrst Demokrtske stranke,
ki je bil na skupščini zveze zelo
kritičen do prizadevanj Lettove
vlade za ukinitev pokrajin. Slednje
hoče ukiniti tudi predsednica Furlanije-Julijske krajine Debora Serracchiani.

V soboto v Križu Dan srca

Skupina prostovoljcev iz DevinaNabrežine in Križa prireja v soboto, 9. novembra, v nekdanjem kriškem rekreatoriju tradicionalni
Dan srca. Ob tej priložnosti bodo
med 8. in 12. uro izvedli brezplačno analizo krvi in krvnega pritiska. Obvezna je predhodna prijava na telefonski številki 040299616 med 9. in 11. uro do jutri,
8. novembra.

Pobudo so včeraj
predstavili na
sedežu pokrajinske
uprave
KROMA

Dell’Acqua, ki bo skupaj s konjem Marcom ozaveščal stroko širom po Italiji, kako potrebno bi bilo zapreti vse sodne psihiatrične bolnišnice in deželne »norišnice« ter vzpostaviti centre za duševno
zdravje, ki bi bili odprti 24 ur na dan. Podporne storitve in servisi bi uporabnikom
omogočali, da kljub svoji drugačnosti in
posebnosti živijo v svojem okolju in se
normalno vključujejo v družbeno okolje,
je prepričan Dell’Acqua, ki je tudi spomnil, katere kraje v tujini je že obiskal konj
Marco Cavallo.
O tem, da ta konj na zanimiv način širi tržaško kulturo in seznanja Ita-

DS - Zahodni Kras, Nabrežina in Dolina

Tajniki krožkov Zeriali,
Moro in Alenka Vazzi
V Demokratski stranki se iztekajo kongresi krajevnih krožkov,
na katerih volijo člane pokrajinske
skupščine in istočasno lokalna
strankina vodstva. Sinoči je bil v Saležu kongres zgoniške občinske
sekcije, pokrajinska skupščina pa bo
zasedala v soboto ter za tajnika ponovno izvolila Štefana Čoka.
Alenka Vazzi je nova tajnica
dolinskega občinskega krožka namesto Emilia Corettija. Novo vodstvo sestavljajo Igor Cavarra, Emilio Coretti, Franco Crevatin, Michele Di Donato, Antonio Ghersinich, Sandy Klun, Eric Medvet,
Rosana Pettirosso, Igor Tul, Lucio
Ulian in Sergio Velicogna. Nova tajnica je občinska odbornica za šolstvo v levosredinski upravi županje
Fulvie Premolin.
Na Zahodnem Krasu je bil za
tajnika potrjen Križan Giorgio (Juri) Zeriali, ki je tudi podpredsednik
krajevnega rajonskega sveta. V vodstvo krožka, ki zaobjema vasi Križ,
Prosek in Kontovel, so bili izvoljeni Tomaž Ban, Luciano Ceschia,
Martina Sardo, Maja Tenze, Stefano Ukmar in Maria Grazia Villi.
Novi tajnik devinsko-nabrežinskih demokratov je občinski
svetnik Michele Moro, ki je nasle-

Vidali: Ukinitev pokrajin
bi prizadela Slovence

dil Francesca Fotija (tajnik je bil od
leta 2008). Novo vodstvo krožka
sestavljajo Francesco Foti, Roberto Gotter, Ciriaco Sau, Maurizio
Petroni, Mara Bonifacio in Marisa
Škerk. Član stranke Walter Pertot
je na kongresu obžaloval, da je bil
za tajnika DS znova izvoljen človek,
ki ne obvlada slovenščine, kar se
mu ne zdi spoštljivo do večjezičnega značaja devinsko-nabrežinske stvarnosti in tudi same Demokratske stranke.
Kongresi krožkov so bili, kot
rečeno, namenjeni izvolitvi novih
vodstvenih organov in potrditvi
Štefana Čoka za pokrajinskega tajnika. Iz sestave pokrajinske skupščine bo najbrž že razvidno razmerje sil med glavnima kandidatoma za državnega tajnika Giannijem Cuperlom in Matteom Renzijem, čeprav se bo državni volilni
postopek začel po ponovni izvolitvi Čoka.
Pokrajinski tajnik, ki se menda nagiba k podpori poslancu Cuperlu, bo potrjen na osnovi sporazuma med Cuperlovimi in Renzijevimi pristaši, volili pa ga bodo tudi somišljeniki Giuseppeja (Pippa)
Civatija, ki imajo sicer svoje ločene
zastopnike v pokrajinski skupščini.

Srečanje o usodi
parka v Miramaru

lijane z Basaglievim svetom, je prepričana predsednica Pokrajine Maria Teresa Bassa Poropat, ki je spomnila, da
je ustanova, ki jo vodi, že pred leti spoznala potencial svetoivanskega parka in
zgodovine, ki ga obdaja. Besaglievo revolucijo pa je pohvalila tudi sedanja
predsednica tržaškega Oddelka za duševno zdravje Assunta Signorelli, ki meni, da zaprtje umobolnic predstavlja
zgodbo, ki se še ni končala. Po njenem
prepričanju je zapiranje storilcev kaznivih dejanj z duševnimi boleznimi na
zaprte oddelke pihiatričnih bolnišnic
nesprejemljiva rešitev.

To sporočilo bodo konj Marco Cavallo in njegovi sopotniki predstavili
stroki in širši javnosti v Piemontu, Liguriji, Toskani, Siciliji, Kampanji, Laciju, Abrucom, Lombardiji in v Emilji Romagni. Ustavili se bodo v šestih tako
imenovanih kazenskih pediatričnih bolnišnicah in v nekaterih manjših psihiatričnih bolnišnicah. Skupno bodo obiskali 16 italijanskih mest, v 13 dneh pa
bo konj s sopotniki prepotoval kar
3.500 kilometrov. Marco Cavallo bo na
vsej tej poti poosebljal tržaško zgodbo
o ponovno pridobljeni svobodi nekoč
zaprtih duševnih bolnikov. (sč)

ŠTIVAN - Protest

OBČINA TRST - Rešila sta kopalko

V nedeljo, na dan ko bo na Krasu potekal shod terenskih vozil, bo iz
Štivana krenil pohod poimenovan
Dan naravovarstvene vzgoje. Prirejata ga Sklad za naravo (WWF) in Zveza za zaščito ptic (Lipu), zbirno mesto
je ob 8.30 na parkirišču pred cerkvijo
v Štivanu. Gre za svojevrstno protestno pobudo za skupno doživljanje narave, ki je - kot piše v vabilu - namenjena otrokom in odraslim, vabljeni so
tudi javni upravitelji, ki bodo imeli s
pomočjo izvedencev priložnost za
spoznanje bogate biotske raznovrstnosti naših krajev.
Prireditelji pozivajo deželno vlado, naj se odpove ponovnemu zmanjšanju finančnih podpor za upravljanje
naravnih rezervatov. Odbor predsednice Debore Serracchiani hoče ta sredstva še dodatno zmanjšati za okoli 250
tisoč evrov, kar naj bi znašalo stroške
za gradnjo manjšega cestnega krožišča. Naravovarstveniki se tudi bojijo
takšnih posegov, podobnim tistim, ki
so lani povzročili pravo okoljsko razdejanje v Glinščici.
Pohod terenskih vozil za nedeljo
napoveduje društvo Nord est 4x4. Pobuda je v javnosti sprožila tako nasprotovanja, kot tudi odobravanja. Privoljenje je dala Občina Devin-Nabrežina, v Doberdobu pa prireditvi nasprotujejo.

Tržaški župan Roberto Cosolini je
v torek na županstvu sprejel mladega kopališkega mojstra Luisa Petraccija, člana
zadruge La Bora, ki že vrsto let sodeluje s tržaško občino in skrbi za varno kopanje na barkovljanskem nabrežju.
Petracci je z ravno tako mladim kolegom Brunoom Maistom 26. julija letos
pri kopališču Topolini namreč rešil življenje starejši kopalki. Med dopoldanskim kopanjem je bilo ženski slabo. Kopališka mojstra sta jo zagledala, kako je
v vodi mahala in s težavo dihala. Privle-

Ne pohodu
terenskih
vozil na Krasu

Prefektinja Francesca Adelaide Garufi je na srečanju z voditelji deželnih zavodov za spomeniško varstvo izrazila zadovoljstvo nad začetkom izvajanja razvojnih projektov v Miramaru. Gre za načrte,
ki zadevajo ovrednotenje tako gradu kot tudi tamkajšnjega parka, ki
ni v ravno dobrem stanju. Govori
se, da naj bi prihodnje leto za ogled
parka uvedli vstopnino.

Pohvala mladima
kopališkima mojstroma

kla sta jo na kopno in jo oživljala z umetnim dihanjem, dokler ni do kopališča
pripeljal rešilec službe 118 in žensko odpeljal v katinarsko bolnišnico.
Cosolini je pohvalil hiter in učinkovit pristop mladih, ki sta s svojo strokovnostjo najbrž rešila življenje kopalki.
V zahvalo jima je izročil tudi spominsko
plaketo (v imenu obeh jo je dvignil Petracci, na fotografiji), posebne pohvale in
prav tako plakete pa je bila deležna tudi
predsednica zadruge La Bora Roberta
Zacci.

