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El grupo municipal de Com-
promís en Almoines ha propues-
to al Gobierno local, de Units per
Almoines, la creación de «rutas
saludables» que unan el centro
urbano con las zonas verdes del
término municipal. Esto supon-
dría «plantar nuevos árboles para

crear más zonas de sombra; ins-
talar bancos, papeleras y fuentes;
y colocar aparatos de ejercicios al
aire libre», explicaron  a través de
un comunicado.  

El colectivo añade que habría
dos alternativas para estas rutas de
la salud (también conocidas co-
loquialmente como «del coleste-
rol»), que ya de por sí son muy
concurridas por caminantes y co-
rredores. Una es el camino de
l’Antigor, que une la Seda con el ce-
menterio, donde se podrían plan-
tar nuevos árboles y crear sombras,
y acondicionar el parque como

una gran zona de actividad física
al aire libre.

La segunda ruta que propone
Compromís son las vías que limi-
tan con el polígono industrial –las
calles de la Alqueria de Canet y la
de Llanterners– también muy uti-
lizadas por caminantes y corre-
dores, y donde faltan umbráculos
y mobiliario urbano. La propues-
ta es habilitar las zonas verdes
del polígono para colocar apara-
tos de ejercicios, como por ejem-
plo de «cross fit».

Compromís plantea al resto de
partidos consensuar un calenda-
rio de actuaciones para conse-
guir que el municipio tenga espa-
cios saludables. «Es una propuesta
que llevábamos en el programa
electoral y que es factible hacer
con las subvenciones de Diputa-
ción y Generalitat», añadieron. 
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Compromís per Almoines propone crear 
«rutas saludables» en el término municipal  

El grupo plantea dotar
ciertos senderos y parques
con aparatos de ejercicio,
más arboles y fuentes 
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Una zona sobre la que se podría actuar, junto al río Serpis. LEVANTE-EMV

Quan diumenge passat, els far-
dells d’este diari arribaven als
quioscs, Torre Pacheco, un po-

ble de la província de Múrcia, es desper-
tava amb la terrible notícia que es clava-
ria enmig de l’ànima dels seus habitants:
cinc joves d’allí, quatre xics i una xica, ha-
vien perdut la vida en un accident de
trànsit i tres més, totes xiques, estaven
greument ferides ingressades en un hos-
pital. Ocupaven, repartits, dos cotxes que
havien xocat quasi frontalment a la carre-
tera.

Causa horror pensar en els moments
en els quals aquells pares reberen la no-
tícia. El mateix alcalde del poble anà,
casa per casa, a comunicar-los-la. Com
els ho va dir? Com va decidir l’ordre per
anar-hi? Com es va acomiadar de cadas-
cuna de les famílies per a anar a tocar el
timbre de la porta de la següent? No vull
ni imaginar-me les paraules que es van
dir, no puc ni imaginar-me les paraules
que es van escoltar. No m’he llevat de da-
munt la sensació d’angúnia tots estos
dies. No puc traure’m del cap les cares de
terror de les famílies, unes cares que no
he vist. No puc oblidar-me de les escenes
de dolor dels amics i familiars, que tam-
poc no he contemplat. 

Tots els mitjans de comunicació s’han
fet ressò de la notícia, tots. Diumenge,
amb imatges dels vehicles destrossats;
dilluns, amb les del tanatori esperant l’a-
rribada del cossos, amb les del soterra-
ment multitudinari al frontó municipal.
Jo no n’he vist cap. Quan eixien les imat-
ges i les veus en la televisió canviava im-
mediatament de canal. Ja no puc supor-
tar el dolor que em causen estes tragè-
dies, sentir el patiment dels pares i dels
familiars, ni escoltar, una altra vegada,
les respostes reiterades dels amics i dels
veïns a les preguntes dels periodistes. Ja
no ho puc fer!

Durant els quinze anys que vaig treba-
llar com a cirurgià en l’hospital Francesc
de Borja i durant els quatre anys ante-
riors en els quals era metge d’Urgències,
vaig fer un munt de guàrdies. Les nits
dels divendres i dissabtes eren especial-
ment dures. Els joves gandians i els de la
comarca havien de desplaçar-se a la plat-
ja perquè allí estaven els locals de diver-
sió i, aleshores, el mitjà de locomoció
més habitual era el Vespino. El recorden?
Una motocicleta lleugera, de poca cilin-
drada, que es podia conduir abans de te-

nir dihuit anys i per a la qual, crec recor-
dar, no era necessari el permís de circu-
lació. Aleshores no hi havia obligació de
l’ús del casc i en estos trajectes curts era
habitual que algun amic anara de «pa-
quet» assegut darrere del conductor. Ni
recorde la quantitat de joves accidentats
en aquelles nits que foren atesos en el
servici de Traumatologia, ni la de vega-
des que tinguérem que intervenir nosal-
tres els cirurgians quan havia ferides in-
ternes, unes intervencions quasi totes a
vida o mort perquè els joves estaven des-
sagnant-se. Sí que recorde, i m’esgarrifa
el record, quan arribaven ja morts i ha-
vies de telefonar als pares per dir-los que
el seu fill estava en el dipòsit. Aquelles
cares quan havien d’identificar els fills,
aquelles escenes de dolor esquinçado-
res, com les puc oblidar? Les tinc clava-
des en les entranyes dels meus senti-
ments. Morts sobtades que condiciona-
ren, de segur, la resta de la vida d’aque-
lles persones si és que després de perdre
un fill en una carretera pot existir alguna

cosa a la qual es puga nomenar vida.
Jo vaig rebre una d’estes telefonades

un dissabte a la nit. Un policia em va cri-
dar des de l’hospital comunicant-me
que el meu fill estava en Urgències, on
l’havien traslladat després d’haver patit
un accident, amb la seua motocicleta, a
la platja. A la meua pregunta immediata,
d’angoixa, de com estava el meu fill em
van contestar que el seu estat no era
greu. A la meua pregunta següent, de sú-
plica, dient-li que jo era metge i dema-
nant-li, per favor, que em diguera la veri-
tat, el policia em va dir que era veritat i
que em tranquil·litzara. El vertiginós tra-
jecte cap a l’hospital fou horrible. Quan
vaig entrar en Urgències els meus com-
panys (jo treballava allí), no pararen de
dir-me que Pascual estava bé, conscient,
tothom m’ho deia, tal seria la cara d’es-
pant que jo duria mentre travessava
aquell llarg corredor. Quan el vaig veure,
li vaig mirar als ulls i vaig comprovar que
no hi havia gravetat, jo vaig notar una
cremor en el bell mig del pit i el xicon,

que tindria uns dèsset anys, es posà a
plorar i no va parar de demanar-me per-
dó, perquè sabia del meu temor pels fre-
qüents accidents dels joves i pel mal que,
de segur, aquella telefonada m’havia
causat. 

Jo sóc un dels pares que puc contar
que la història va acabar bé, però l’expe-
riència em deixà marcat. Ha sigut la cau-
sa d’algun malson, sempre amb un rea-
lisme i dramatisme brutals. Ara com-
prendran perquè em són insuportables
de veure i d’escoltar les situacions que
envolten a este tipus d’accidents.

Accidents? Sovint es denomina així als
luctuosos successos que esdevenen a les
carreteres, però quants d’ells es podrien
denominar, realment, així? Accidents
són aquells que ocorren per un proble-
ma inesperat i imprevisible en el vehicle,
en la via o en el conductor: una rebenta-
da d’una roda, un ensorrament de la ca-
rretera o la pèrdua de consciència de la
persona. O per qualsevol altra circums-
tància pareguda. Tots els altres, la major
part, no són accidentes, són el resultat de
la imprudència, de la temeritat o de la
inconsciència i, a més a més, darrere de
molts està la  acció de l’alcohol i de les
drogues. 

La Direcció General de Tràfic a Es-
panya des de fa desenes d’anys realitza
campanyes d’informació i de sensibilit-
zació, de vegades amb un realisme esga-
rrifós, mostrant les conseqüències de la
imprudència al volant. Hi ha controls de
tot tipus per als infractors amb penes,
fins i tot de presó, per a alguns d’ells. Cal
llegir l’Estratègia de Seguretat Viària de
la DGT per al període de - per
adonar-se’n de la magnitud del proble-
ma i del gran interès de les autoritats per
a abordar-lo.      

Déu vullga que quan s’acabe la inves-
tigació del que haja passat amb la col·li-
sió entre els dos cotxes dels joves de To-
rre Pacheco es puga afirmar que l’estran-
ya maniobra que feu el vehicle dels xics
fou deguda a un problema en el binomi
mecànica-via, perquè si no fóra així, si
fou una imprudència, a l’inesborrable
dolor que tindran, per sempre, els pares
del conductor del cotxe hauran d’afegir,
quasi segur, el sentiment de rebuig i, per
què no, d’odi que despertaran en els pa-
res dels altres joves llevat que Déu, en ei-
xos moments, exercisca, amb misericòr-
dia, com l’Ens necessari que és.
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Un accident mortal
ocorregut el maig de

2016 a la ronda de Gandia.


