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E n t i t a t s

Associació DYA

Com a conseqüència de la petició de l’Ajuntament de 
l’Escala, des de primers de juliol i fins al 16 de setembre 
la nostra organització va ser l’encarregada de prestar 
els serveis de vigilància i salvament a les platges esca-
lenques. Un servei d’aquesta envergadura i de temps 
prolongat no es podia dur a terme únicament amb per-
sonal voluntari, per això vam comptar amb la participació 
conjunta d’una empresa professional vinculada a DYA, 
que aportà el personal i l’equipament necessaris per a 
la cobertura de temps establerta. 

El dispositiu era compost diàriament per dotze so-
corristes especialitzats en salvament aquàtic, des de 
les deu del matí fins a les set de la tarda. Les platges 
a cobrir foren Montgó, Riells, la del centre de l’Escala 
(platja de les Barques) i dues de Sant Martí d’Empúries. 
Per a poder donar resposta en tots aquests llocs, calia la 
participació de diversos mitjans, com ara l’equipament 
sanitari en cada punt d’atenció, una llanxa pneumàtica, 
una ambulància i els corresponents equips essencials 
de ràdio i comunicacions. 

Membres de la Unitat de Voluntaris davant la nova tenda de campanya

L’objectiu era atendre in situ totes les petites lesions i 
estar en disposició de detectar, rescatar i evacuar en el 
mínim temps possible tots els usuaris de la platja que 
inesperadament poguessin presentar problemes greus 
de salut, (fallades cardíaques, insolacions, ofegament, 
entre altres situacions importants que poden originar-se 
a l’entorn del litoral).

El dispositiu va ser dirigit i coordinat des de la platja 
de Riells, que per la seva estratègica ubicació –pràcti-
cament equidistant de Montgó i d’Empúries– ha estat 
escollida com a seu dels mitjans motoritzats (llanxa i 
ambulància). L’organigrama del dispositiu era encapçalat 
per uns supervisors de DYA de Verges, especialitzats 
en aquest afer, que tenien la funció de garantir l’eficàcia 
del conjunt del servei  amb els diversos caps de les 
diferents platges. 

 La vigilància de les platges de l’Escala, un nou repte assolit per DYA

Amb la posada en marxa d’aquest servei, DYA –una 
entitat amb seu social a Verges, recordem-ho–, va ampliar 
el seu àmbit d’actuació i assumí amb il·lusió un gran repte: 
proporcionar seguretat als milers de turistes que enguany 
visitaren les platges de l’Escala.

Des de DYA valorem molt positivament els resultats 
d’aquesta campanya i, amb l’experiència adquirida, ja tre-
ballem en la introducció de millores en futures edicions.

També pensant en la millora del servei, fa poc la nostra 
associació ha adquirit nou equipament, una tenda de 
campanya (marca Mastertent, model Rescue) de 14 m2 
quadrats, que complementa els recursos disponibles i ens 
servirà per a millorar la qualitat en les tasques de suport i 
logística de la Unitat de Voluntaris de DYA.

Bones Festes a tothom!

ÀREA DE PREMSA DE DYA

NOTA: Hem canviat les adreces del web i del correu electrònic. A partir 
d’ara ens podeu visitar a www.dyagirona.org i ens podeu escriure a 
info@dyagirona.org

Vigilant la platja de Riells




