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Atropellament vora la Facultat de Medicina

A principis del mes d’octubre una estudiant de 4t de Medicina, una estudiant que es trobava fent una
estada en la nostra universitat pel programa SICUE, va morir atropellada en la cruïlla entre l’Av. Blasco
Ibáñez amb el carrer Gómez Ferrer. Trobàrem a faltar una ressenya al no�ciari parroquial de la nostra
universitat, molt ocupat en mostrar-nos les ventures i desventures de la nostra rectora i haguérem
d’assabentar-nos per la no�cia d’un diari.

Compar�r el dolor de les persones també és fer comunitat universitària, un recordatori en la web
podria haver estat un detall per a la família, per als companys i companyes, un homenatge al col·lec�u
més nombrós i menys reconegut de la universitat.

Afortunadament la seua Facultat, la Facultat de Medicina sí li va fer l'homenatge, a les portes de la
mateixa, que una mort absurda com aquesta es mereixia.

Una estudiant atropellada en ple dia, un doble atropellament per un cotxe i després per una moto, en
una de les cantonades més perilloses d'aquesta ciutat, en la qual, els qui treballem al campus ja ni ens
fixem en els rams de flors que se succeeixen per atropellaments amb resultat de mort. Rams que, els
qui coneixien i volien a les persones atropellades, insisteixen a deixar en el seu record i potser també
com a toc d’atenció perquè es prenguen urgentment les mesures que els eviten.

Perquè mentre els qui ens atrevim a tenir com a mitjà de transport la bicicleta o un pa�net anem
sempre vigilant la presència d'un policia local disposat a amonestar-nos per qualsevol incompliment
–a vegades ni tan sols real- de la norma�va municipal, no sembla importar-los tant la velocitat que en
aquest encreuament agafen els vehicles que travessen Blasco Ibáñez. Diuen que el semàfor estava
encara en groc, però si haguera anat a la velocitat que corresponia només haguera estat un esglai, una
rebolcada, algun os trencat, però no un brutal atropellament que va amputar totes dues cames i va
causar dies després la mort de l'estudiant.

L'ar�cle parla de les visites de l'equip rectoral a l'hospital, un gest humà i proper, però també esperem
que, a més d'interessar-se en privat, hagen parlat amb les autoritats corresponents per a evitar que
tornen  a  produir-se  aquests  atropellaments  en  un  carrer  on  circula  con�nuament  el  personal
d'aquesta casa. En cas que encara no ho hagen fet, des d'ací, els exigim que ho facen, i que siga quan
més  prompte  millor,  que  es  preguen  mesures  dràs�ques  immediatament.  Recordar  altres  punts
negres als nostres campus, com l’Av Vicent Andrés Estellés, a l’alçària de la Facultat de Farmàcia, una
vorera menudíssima, un tramvia i trànsit per a avorrir i,  com no, la cruïlla de l’Av. dels Tarongers i
Ramon Llull, on encara que sigues una conductora conscienciada és impossible veure les bicicletes,
pa�nets  o  vianants  que  s’apropen  per  a  creuar  des  de  Magisteri.  És  necessari  parlar  amb  els
ajuntaments implicats i desplegar estratègies i plans al més prompte possible.

En record  de  l'estudianta  de  Medicina  atropellada  a  l'octubre  de  2022 a  les  portes  de  la  seua
Facultat. Una mort absurda i que podria haver-se evitat.

Que la terra et siga lleu, companya

CGT - Universitat de València

  CGT-PV  Universitat de València              cgt@uv.es          96 39(83041)                           

https://www.uv.es/uvweb/cgt/ca/comunicacio/cgt-informa/cgt-informa/2022-1286241062162.html
https://www.uv.es/uvweb/cgt/ca/comunicacio/cgt-informa/cgt-informa/2022-1286241062162.html
https://www.uv.es/uvweb/cgt/ca/comunicacio/cgt-informa/cgt-informa/2022-1286241062162.html
mailto:cgt@uv.es
mailto:cgt@uv.es
https://www.facebook.com/seccio.cgtuv.5
https://www.facebook.com/seccio.cgtuv.5
https://twitter.com/SCgtuv
https://twitter.com/SCgtuv
https://www.youtube.com/channel/UCzI6fay0WA69I5Tk9NP6-bQ
https://www.youtube.com/channel/UCzI6fay0WA69I5Tk9NP6-bQ

