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Dispositiu de DYA en l’acte de presa de possessió del bisbe Pardo

Associació DYA

Durant tot l’estiu, DYA ha mantingut un bon ritme 
d’activitat. Hem fet serveis preventius en tota classe 
d’actes esportius, festius i socials. Alguns d’aquests 
esdeveniments són ja uns veritables clàssics per a no-
saltres, com Sant Joan o el piromusical de l’Estartit, el 
correfoc de Torroella o les baixades de carros −o sigui 
andròmines de fabricació casolana− que s’han fet a 
Colomers i Camallera. Es tracta d’unes «competicions» 
que, sense ser perilloses, no deixen de suposar alguns 
riscos per als participants, sobretot si no són gaire bons 
enginyers automobilístics o conductors experts; d’altres 
han estat innovadors a Verges: la Nit de Sant Joan, el 
cercaporrons o la Nit Jove per la Festa Major. També 
hem cobert algunes activitats castelleres a Salt, Sant 
Pere Pescador, Girona i la Tallada d’Empordà. 

Així mateix ha estat per a nosaltres un orgull ocupar-
nos de la prevenció sanitària i la logística en dos actes 
religiosos de primera magnitud. El primer és el comiat 
del bisbe de Girona, Mons. Carles Soler, que va tenir 
lloc en un acte multitudinari celebrat a la catedral de 
Girona el 5 d’octubre passat. El segon va ser dues 
setmanes després, el 19 d’octubre, i consistia en la 
consagració i presa de possessió del nou bisbe, Mons. 
Francesc Pardo; calculem que hi van assistir més de 
2.000 persones. L’envergadura de l’esdeveniment 
requeria un bon plantejament. Uns dies abans ja ens 
havíem reunit amb els responsables de l’organització 
per plantejar les qüestions de prevenció, de com seria 
la distribució del públic, els passadissos de seguretat, 
les vies d’evacuació en cas necessari, etc. L’operatiu 
de DYA era compost per deu persones, un hospital de 
campanya, una ambulància UCI i un vehicle de suport 
logístic, que en tot moment va estar perfectament co-
ordinat amb les forces de seguretat i els serveis d’ordre 
intern de la catedral.

Des d’aquí volem agrair al Bisbat la confiança que va 
dipositar en nosaltres.

Amb els anys, observem que les institucions, entitats 
i organitzacions són cada vegada més conscients de la 
importància que té la prevenció sanitària in situ a l’hora 
d’organitzar qualsevol acte públic. 

Un altre tema important per a nosaltres va ser la tro-
bada d’Associacions DYA de tot l’Estat, que es va fer al 
Palau de Congressos Kursaal de Donosti el dissabte 25 
d’octubre. Varen assistir-hi components de les associ-
acions DYA de Guipúscoa, Biscaia, Cantàbria, Navarra, 
Aragó, la Rioja, Extremadura, Múrcia, Catalunya, el País 
Valencià i Andalusia. De Girona (amb seu a Verges), hi 
vam ser representats per tres membres. En l’ordre del 
dia hi havia punts tan importants com el nou marc es-
tatutari i la reactivació i redefinició en un sol òrgan que 
coordini les diverses seus de tot el territori espanyol. 
Es preveuen, doncs, importants canvis organitzatius en 
un futur proper. De moment s’ha designat una comissió 
de treball, de la qual DYA Girona som membres, per a 
preparar la futura unificació de totes les associacions 
DYA, La propera trobada tindrà lloc a Madrid l’abril del 
2009.
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Després d’un matí d’intens debat, a la tarda 
i a la nit érem convidats als diferents actes de 
celebració del 35è aniversari de l’Associació 
DYA de Guipúscoa, que va fer una jornada de 
portes obertes per mostrar al públic en general 
el seu equipament i els seus efectius.

Per acabar, només volem anunciar-vos que, 
durant el primer trimestre d’aquest any tenim 
previst, sempre que hi hagi prou demanda, 
impartir un curs de socorrisme (primers auxi-
lis) a Verges. No cal que us recordem com és 
d’important saber què cal fer (i no fer) quan ens 
trobem davant d’un accident, sigui domèstic, 
escolar, de trànsit, laboral, esportiu, etc. Da-
vant una emergència, cal estar mínimament 
preparat; improvisar pot sortir molt car. 

Com sempre, us animem a apropar-vos a 
la nostra entitat i a fer-vos voluntaris o col-
laboradors de DYA. Recordeu que podeu 
contactar amb nosaltres per mitjà del nostre 
correu electrònic info@dyagirona.org o visitar-nos al web 
www.dyagirona.org, on també trobareu molta informació 
sobre l’Associació i les seves activitats.

Des de DYA us volem desitjar unes bones festes de 
Nadal i un venturós 2009!
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