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Associació DYA

Com sabeu, des de DYA insistim des de fa anys en la 
necessitat que tothom tingui uns coneixements ade-
quats de socorrisme per a saber què fer i com actuar 
en cas que es presenti qualsevol eventualitat sanitària. 
Per això, a més de les nostres tasques habituals de 
prevenció i assistència, la formació és també uns dels 
eixos importants.

Del 14 d’abril al 23 de maig vam portar a terme a 
Verges el Curs d’Assistència Sanitària Immediata Nivell 
2. Les classes es van impartir en una sala cedida per 
l’Ajuntament, i hi participaren catorze alumnes d’edats 
compreses entre divuit i cinquanta-cinc anys. El curs 
era a càrrec de membres de l’Àrea de Formació de DYA 
i reconegut per l’Institut d’Estudis de la Salut de la Ge-
neralitat de Catalunya, la qual cosa és una garantia de 
qualitat i professionalitat.

El programa era previst per a cinquanta hores lectives, 
i vam treballar un temari de dinou punts. Es van tractar 
situacions com les emergències cardiològiques, reani-
mació cardiopulmonar (RCP), hemorràgies, fractures, 
traumatismes, cremades, electrocucions, intoxicacions, 
emergències ginecològiques i altres eventualitats que 
ens podem trobar en la vida quotidiana en el lloc i el mo-
ment menys esperat. A més de les classes teòriques, el 
curs incloïa sessions de pràctiques, aspecte fonamental 
per a completar una bona formació.

El dissabte 23, com data del final del curs, els alumnes 
van haver de superar una prova d’examen individual 
teòrica i una de pràctica. Un cop superades totes dues, 
van obtenir el diploma que els acredita com a aptes per 
al programa formatiu efectuat. El més importat, però, és 
que aquestes persones han adquirit uns coneixements 
que els permetran afrontar amb encert situacions en què 
hagin de prestar una primera assistència sanitària. No cal 
recordar que, sovint, la diferència entre sobreviure o no 
a un accident depèn de rebre l’atenció adequada des del 
primer moment, i per això és imprescindible tenir molt 
clar què cal fer. No ens cansarem mai de repetir que 
aquest tipus de formació s’hauria de començar a impartir 
ja a les escoles, perquè ens sembla evident que saber 
ajudar i actuar correctament davant una emergència és 
tan imprescindible com saber llegir i escriure. O no?

En un altre ordre de coses, volem comentar-vos que, 
per a DYA, un dels grans reptes de la temporada ha es-
tat la Processó. Com sabeu, enguany l’«efecte Llach», 
sumat a un temps molt favorable, van provocar una 
assistència de públic sense precedents als actes del 
Dijous Sant, tant a la tarda com a la nit. La jornada va 
suposar un autèntic test de capacitat, i podem dir que 

estem molt satisfets de comprovar que el nostre operatiu 
va respondre molt bé a les diferents situacions de «so-
brecàrrega». L’experiència de tant temps fent el servei 
i les oportunes adaptacions de millora de la Comissió 
de Seguretat local any rere any va permetre superar la 
prova amb bona nota. Amb tot, ja estem treballant en 
possibles millores de cara a l’any vinent.

Bon estiu a tothom!
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La Coral Vergelitana

El meu nom és Laura. Segur que molts dels qui co-
menceu a llegir aquestes ratlles em coneixeu molt bé; 
potser no coneixeu tant la meva faceta musical –he 
estudiat música i piano quinze anys per tenir el títol de 
professora d’aquest instrument– com la laboral: fa un 
any que sóc la infermera de Verges, Jafre i la Tallada 
d’Empordà, i la veritat és que m’hi sento molt a gust 
(espero que aquest sentiment sigui mutu).

La finalitat del meu escrit és parlar de la meva relació 
amb la Coral Vergelitana.

La Laura després d’interpretar una peça al piano

La Laura al dispensari

Aquest any n’ha fet deu que en formo part com a 
soprano. Com passen els anys! Sembla que era ahir 
que un vespre de 1999, tot just acabada la carrera d’in-
fermeria, em va trucar en Ramon Joanmiquel a casa 
dels pares per proposar-me de formar part del grup; 
necessitaven donar un nou impuls a la Coral i em va 
demanar, juntament amb altres noies que havíem estat 
alumnes seves al Sant Gabriel de Torroella i que havíem 
format la Coral Jove del col·legi, d’entrar a la d’aquí. Jo, 
fins aquell dia, no sabia que a Verges hi hagués una coral 
ja formada, però no m’hi vaig pensar gens. En Ramon 
em coneix perfectament de fa molts anys i sabia que si 
es tractava de qualsevol tema relacionat amb la música 
l’acceptaria de bon grat, i així ho vaig fer.

Dic que em coneix molt bé perquè vaig començar els 
estudis musicals amb ell a l’edat de sis anys al mateix 
col·legi, i fins avui dia no hem perdut mai el contacte; 
encara que jo seguís el meu camí cap al Conservatori 
de Música de Girona, ell sempre trobava el moment 
de comprovar com anava avançant any rere any amb 
el piano.

Des del primer assaig amb la Coral Vergelitana, m’hi 
vaig trobar molt a gust: formem un grup de persones 
que estimem la música i ens agrada el que fem; també 
ens caracteritzem pel bon ambient, tant a dins com 
a fora dels assaigs: sempre trobem algun dia per a 
fer un bon sopar i alguna sortida tots plegats a veure 
algun musical, amb un somriure i unes bones cançons 
acompanyades de les guitarres d’en Joan Roca i en 
Jordi Feliu.

Durant aquests deu anys, he anat creixent amb la Coral 
i passant diverses etapes de la meva vida, algunes de 
molt importants, com el dia en què em vaig casar i quan 
va néixer la meva filla, l’Alba.

Vull tornar agrair a la Coral la seva participació en la 
missa celebrada pel meu casament, no hi podien faltar, 
i us vull dir a vosaltres, lectors, que van cantar com mai. 
Em vaig sentir tan orgullosa de la «meva» coral... Jo no 
tinc l’oportunitat d’escoltar-la en directe, ja que sempre 
sóc a dins, cantant, però en aquella ocasió era a fora, i 
sonava tan bé... Em van dedicar la cançó Laura, de Lluís 
Llach, que molts ja ens heu sentit a cantar més d’un cop, 
però el dia 10 de juny del 2006 la van estrenar per a mi, i 
això no ho oblidaré mai! L’havien assajat d’amagat meu 
perquè no m’assabentés de la sorpresa; a més, em van 
regalar una adaptació d’Amor particular, també d’en Lluís, 
amb piano i tenora (gràcies, Àlex!).

A part de sentir-me orgullosa de pertànyer a la Coral, 
estic encantada de vosaltres com a públic, el «nostre» 
públic; dic «nostre» perquè vosaltres sou els qui doneu 
sentit al que fem; públic i Coral som una unitat; mostreu 
la vostra fidelitat omplint l’església de gom a gom en 
qualsevol dels nostres actes, siguin petits o grans. L’última 
vegada que vaig veure l’església plena com mai va ser 
quan vam estrenar el Glòria de Vivaldi, en la celebració 
del 25è Aniversari de la Coral Vergelitana, i no sabeu com 
va ser de gratificant comprovar que el nostre esforç per 
tirar endavant una obra de les característiques del Glòria 
era recompensat amb escreix en veure les vostres cares 
d’entusiasme i rebre uns aplaudiments que no tenien fi.

No voldria acabar aquest escrit sense dir-vos que, encara 
que no sigui de Verges, sento la Coral com una cosa molt 
meva i me l’estimo com si fos una autèntica vergelitana, i 
això crec que ho puc fer extensiu a tots els cantaires que 
venim dels pobles del voltant.

Moltes gràcies per haver-me dedicat aquesta estona 
llegint l’escrit.

LAURA LÓPEZ

Juliol 2009




