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10 anys de DYA a les 
comarques de Girona

En d’aquesta  tercera edició de la revista local PAÍS 
PETIT i amb motiu de la celebració del desè aniversari 
de la posada en marxa de l’Associació de Voluntaris DYA 
Província de Girona, a Verges, creiem oportú de fer un 
breu repàs de la feina feta. Ens aquests deu anys DYA 
ha dut a terme més de noranta serveis en els àmbits més 
diversos. Des de 1994 la gent de Verges s’ha acostumat 
a veure’ns treballar en el servei preventiu sanitari i de 
coordinació de la Processó, però fem moltes altres coses 
que sovint el públic en general desconeix. Entre l’agost i 
l’octubre de 1995, quan encara ningú no parlava de reci-
clatge, vam portar a terme una campanya de recollida de 
materials reciclables i vam aplegar un total de 15.890 kg 
de paper, cartró, vidre i ferralla. 

Des de 1997 som responsables de la seguretat en 
prestigiosos premis de ciclisme, com el Gran Premi del 
Montgrí, el Gran Premi Illes Medes o el Campionat de 
Catalunya. També som presents en molts altres esdeve-
niments esportius de la nostra comarca, com ara marxes, 
triatlons, trials, etc. Hem fet tasques de divulgació orga-
nitzant tallers i cursets de primers auxilis, socorrisme, 
orientació i interpretació de mapes. Ens ocupem de la 
prevenció sanitària també en actes festius, com con-
certs, cavalcades de Reis, festes majors i desfilades com 
les carrosses de Palafrugell. En l’àmbit de la protecció 
ciutadana, l’octubre del 2003 vam elaborar la primera 
fase del Pla de protecció Civil Municipal de Verges 
(INUNCAT), referent a les emergències per inundacions, 

i no fa gaire hem participat activament en les tasques 
d’extinció de l’incendi que es va declarar al massís del 
Montgrí el passat mes-9.

A continuació us detallem les activitats de l’any 2004 
per mostrar-vos la intensa activitat que portem a terme 
i els nombrosos àmbits (seguretat, esport, divulgació, 
emergències...) en què DYA és present, sempre amb la 
vocació de servei voluntari al conjunt de la ciutadania. 
En aquesta relació no hi figuren altres tasques prepara-
tòries i de vigilància que no són registrades com a servei 
prestat. 

Serveis any 2004 (fins al novembre)

- Protecció i seguretat carretera Cavalcada de Reis, 
Verges (5-1).

- Jornades d’Educació Viària i Socorrisme, conjuntament 
amb la Policia Local de Torroella de Montgrí (classes de 
socorrisme alumnes 2n ESO a l’IES Montgrí i al Col·legi 
Sant Miquel. Torroella de Montgrí (2, 22, 23 i 26-3).

- Curset teòric i pràctic Iniciació bàsica d’orientació i 

  Servei preventiu a l’espectacle piromusical i el concert de 
Rosario Flores (l’Estartit, 17 de juliol de 2004)
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d’Interpretació de mapes, Verges (26-3).

- Control i seguretat recorregut I Gran Premi de Ciclisme 
Vila de Torroella (4-4).

- Coordinació i prevenció, senyalització accessos i con-
trol de pàrquings  Processó de Verges (8-4).

- Control i seguretat XXVI Marxa Xino Xano, Bellcaire 
d’Empordà (12-4).

- Control i seguretat recorregut ciclista VII Duatló de 
Girona (18-4). 

- Curset circulació viària i normativa, conjuntament amb 
la Policia Local de Torroella de Montgrí. Verges (30-4).

- Controls seguretat IV Cursa contra Rellotge Individual 
de Ciclisme, veterans i femenina, Torroella de Montgrí 
(15-5).

- Control i seguretat prova en línia IV Copa Espanya 
Femenina de Ciclisme, Torroella de Montgrí - l’Estartit 
(16-5). 

- Acció formativa primers auxilis Associació d’Empresa-
ris de Llars d’Infants de Catalunya (encàrrec de General 
Fast Service, SA de Barcelona), Torroella de Montgrí 
(maig-juny).

- Assistència Jornada Informativa sobre INCENDIS 
Forestals, organitzada per l’Escola de Bombers i Segu-
retat Civil de Catalunya, Parc de Bombers de Torroella de 
Montgrí - l’Estartit (6 de juny).

- Serveis especials de cerca d’una persona desaparegu-
da. Centre Coordinador  de l’Escala (19 i 20-6).

- Servei preventiu Concert de gospel, Verges (10 i 11-7).

- Servei preventiu espectacle piromusical i concert Ro-
sario Flores, l’Estartit (17-7).

- Servei preventiu Campionat del Món de Bike Trial, zona 
espigó, l’Estartit (24-7).

- Servei preventiu Campionat del Món de Bike Trial, zona 
torre Moratxa, l’Estartit (25-7).

- Servei preventiu correfoc Festa Major, Torroella de 
Montgrí (21-8).

- Servei preventiu Nit de Techno Festa Major, Torroella de 
Montgrí (21-8).

- Servei preventiu zona barraques, Festa Major, Torroella 
de Montgrí (27-8).

Servei preventiu zona barraques, Festa Major, Torroella 
de Montgrí (28-8).

- Controls seguretat III Marxa als Termes del Puig Rodon, 
Verges (12-9).

- Controls seguretat Evolution Race, II Triatló Llarga Dis-
tancia, Banyoles (26-9).

- Servei especial incendi forestal massís del Montgrí i 
rodalia, Torroella de Montgrí (26-9).

- Servei especial primera actuació per la recuperació del 
Montgrí desprès d’incendi, Torroella de Montgrí (17-10). 

- 1a fase monogràfic Suport vital bàsic, Àrea de Formació 
de DYA, Verges (22-10).

- Serveis preventius sanitaris i de zones I Trofeu del 
Montgrí d’Orientació, puntuable Campionat d’Espanya, 
Torroella de Montgrí (30 i 31-10).

- 2a fase monogràfic Transport sanitari i material d’ambu-
làncies, Verges (6-11).

Que aquest escrit serveixi d’agraïment a les persones, 
entitats i empreses que, d’una manera desinteressada, 
tots aquests anys ens han ajudat a portar a terme els 
objectius de DYA. Us demanem també la vostra col-
laboració per a continuar aquesta línia ascendent que, 
resumidament, serveix per a prestar ajut als altres.

JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ DYA

E n t i t a t s
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La Penya de l’Espardenya  
A La Penya de l’Espardenya hem iniciat el nou curs 
amb ànims, gràcies a l’interès per part dels pares i 
principalment per les ganes dels infants i joves que ens 
encoratgen a fer anar endavant l’associació. Les sorti-
des programades, tot i la forta tramuntanada del mes de 
novembre i les pluges de primers de juliol, s’han pogut 
fer sense incidències, i les hem pogut salvar amb algun 
canvi d’última hora.
Cronològicament, les sortides han estat aquestes:
Juliol: Ruta Infantil Oix – la Vall del Bac - Oix
Agost: Travessa, amb pares, de Coma de Vaca a Núria
Setembre: Camí de ronda de Begur a Aigua Blava
Novembre: Cova oberta «Forat Clos» (Sadernes)
Desembre: Sortida, amb pares, al castell de Solius (pro-
gramada)

E n t i t a t s

Durant aquests dies de Nadal, podreu veure penjats a les 
diferents botigues i al col·legi la programació per al pro-
per trimestre fins a la Setmana Santa, però per a qualse-
vol dubte o qüestió podeu posar-vos en contacte amb en 
Jordi Matas (972 780 291) o en Lluís Vilanova (972 780 576), 
que us atendran amb molt de gust; també podeu escriu-
re’ns a l’adreça electrònica lapenya.verges@terra.es i 
us enviarem les activitats programades.
I finalment volem animar-vos a participar en les diferents 
activitats que organitzem, tant als petits, com als grans 
perquè col·laboreu en les diverses tasques d’organitza-
ció i suport per a poder fer les sortides. Hem de recordar-
vos també que aquest curs que hem iniciat resta obert als 
nascuts a partir de l’any 1996.

JORDI MATAS I DOMÈNECH

La foto de rigor en la Ruta Infantil d’Estiu
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La Processó
L’Associació La Processó de Verges, a part de les acti-
vitats del Dijous Sant, s’interessa en la promoció d’ac-
tivitats relacionades amb el teatre o d’altres que tinguin 
efectes positius en la vida de la nostra vila. Així, doncs, 
en aquests darrers anys l’Associació ha organitzat di-
versos esdeveniments culturals o els ha donat suport, 
com són la macroexposició artística sobre la Processó 
de Jordi Rodríguez-Amat, en els establiments i cases 
particulars de Verges, l’edició del videoreportatge sobre 
la Processó, patrocinada per la Generalitat de Catalunya, 
o la Cavalcada dels Reis i els Pastorets.

Però les activitats més interessants i interessades que 
abona l’Associació són les relacionades amb el teatre, 
les quals, a part de fer gaudir els vergelitans, permeten 
sempre descobrir les capacitats interpretatives de nous 
actors i actrius de cara a la Processó.

Després dels Pastorets 2003, un grup de joves amb em-
penta parlaven de les ganes que tenien de fer un grup 
de teatre, però les activitats de la Processó van aturar 
els seus projectes. Més tard, i un cop superats els pro-
blemes de disponibilitat per causa d’estudis i feina, es 
constituí un grup de teatre amb joves i no tan joves amb 
l’objectiu d’estrenar la comèdia El senyor Lluc es desta-
pa, dintre de la programació de l’estiu a la fresca que 
organitza l’Ajuntament. Un imponderable en la salut d’un 
dels membres de la companyia va fer-ne ajornar l’estrena 
fins a la festa major de setembre, però els resultats de 
l’experiència van ser ben satisfactoris: una actuació vista 
per més de 450 persones i rebuda i acomiadada per forts 
aplaudiments, que va tenir a més un fort impacte social, 
ja que les converses de carrer sobre l’esdeveniment van 
durar unes quantes setmanes i eren comentades com un 
fet rellevant dins la vida del poble.

Algunes setmanes més tard, altres obres portades pel 
Casal de Jubilats han confirmat aquest interès que susci-
ten sempre les obres teatrals a Verges.

Així, doncs, si la gent de Verges gaudeix del teatre, com 
els demostren fets, seria bo que hi hagués una continu-
ïtat que permetés la doble funció, lúdica i formativa, del 
teatre de cara a la Processó. L’Associació, sens dubte, 
seria al darrere de qualsevol iniciativa que tingués 
aquests objectius.

JORDI ROCA

Associació Esportiva 
d’Agricultors i Caçadors 
de Verges
Aquest passat mes de setembre, concretament els dies 
11 i 12, la nostra associació va organitzar la quarta edició 
de tir al plat, amb una gran afluència de participants.

Un cop més volem agrair la col·laboració de tots els co-
merços, bars, empreses i també de l’Ajuntament. Gràcies 
a ells hem fet possible aquest esdeveniment esportiu.

També desitgem fer avinent un record especial envers el 
nostre amic i company Lluís Teixidor i Matas, que sempre 
havia ajudat moltíssim l’Associació, tant per la seva tas-
ca com a secretari, com en l’organització del tir al plat.

Lluís: no t’oblidarem mai!

JORDI PRAT

Un moment del tir al plat 2004
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La Coral Vergelitana

La Coral Vergelitana, juntament amb la Coral Anselm Viola 
de Torroella de Montgrí, dirigides per Ramon Joanmiquel 
i Jordi Molina, respectivament, va estar preparant durant 
aquesta primavera–estiu un concert de música gospel. 
Vam comptar amb la col·laboració especial del pianista 
Ramon Escalé, que ens impartí un esplèndid i alliçonador 
taller de gospel. 

El gospel és un gènere musical desenvolupat a partir 
de la dècada dels trenta. Vinculat a l’espiritual i inspirat 
en himnes religiosos, combina la lírica del cristianisme 
amb melodies i ritmes similars al blues i el jazz. Entre els 
seus representants més famosos, podem citar Mahalia 
Jackson i els grups Golden Gate Quartet i Reverend Lee 
Brown Gospel Consort.

Finalment vam fer dos entranyables concerts amb la 
cantant nord-americana Mònica Green i el trio de Ramon 
Escalé. El primer, a Torroella de Montgrí, als jardins de 
Can Quintana, va ser un èxit de públic i participació. L’au-
ditori ens va fer saber que havia agradat. Aquest concert 
ens va motivar molt a poder aconseguir al nostre poble 
l’empenta necessària per a compartir amb tota la gent de 
Verges el treball que havíem fet a la Coral.

Així, vam preparar el segon concert, el de Verges, per 
al dia 10 de juliol a la Plaça Major; però la pluja d’estiu 
impedí que aquest dia pugéssim a l’escenari. La fatalitat i 
la decepció ens va envair per uns instants, però el desig 
i l’entusiasme de tothom van fer que trobéssim un forat a 
l’agenda per a l’endemà, en especial els músics i la Mò-

nica Green, que celebrava el seu aniversari.

Va ser un concert memorable i molt emotiu, dels que es 
recorden sempre, dels que fan festa. La gent de Verges 
i del voltant van respondre acudint massivament al Pa-
velló; vam fer ple total. I el que és millor: el públic es va 
bolcar completament a l’acte i, immers en la màgia de la 
música gospel, s’aixecà de les cadires, va corejar, cantar, 
picar de mans, ballar i participar activament d’aquesta 
gran festa musical que encara tenim a la memòria. 

Posteriorment la Coral Vergelitana ha continuat tenint 
molta activitat musical, fent concerts pels pobles veïns i 
amb nous projectes que es van fent realitat.

MANEL VALLMAJOR

La Coral Vergelitana en plena actuació



32     Desembre 2004 33     P a í s     

E n t i t a t s

C/ Canonge Iglesias, 15 - Tel. 972 78 01 56 - VERGES
Tel. 972 75 20 22 - L’ESTARTIT

Tel. 972 75 88 48 - LA ROQUETA (Ullà)

Casal de Jubilats de Verges

Hi ha veïns del nostre municipi que ens 
tracten com «la gent de la casa de la fer-
ralla» o de «la casa dels trastos vells»... 
Doncs nosaltres, des d’aquí, us hem de dir 
que aquesta gent va molt equivocada. 

Aprofitem aquest espai que ens dóna la revista PAÍS PE-
TIT per a fer-vos saber totes les activitats d’aquest últim 
semestre.

Per la Diada vam organitzar una exhibició de balls de 
saló. Durant la mitja part, es va fer una rifa en benefici de 
la Lliga Catalana d’Ajuda als Malalts de Càncer. Val a dir 
que ens hem associat a aquesta lliga i que la nostra se-
cretària és la delegada del poble de Verges. Cal recordar 
que tothom pot ser membre d’aquesta associació; només 
cal posar-se en contacte amb el Casal de Jubilats.

Els dies 22 i 23 de setembre vam fer un curs de voluntari-
at intensiu al Casal de l’Onyar de Girona. Aquest curs va 
ser impartit per voluntaris socials, infermeres, psicòlegs 
i oncòlegs, que ens van informar sobre les investigacions 
que s’estan portant a terme sobre aquesta malaltia. 

El dia 15 d’octubre, a l’Escola d’Hostaleria de Girona, es 
va celebrar la Setmana contra el Càncer, amb l’enunciat 
«Cuinar sa: la verdura és vida», a la qual vam assistir uns 
representants del Casal de Verges. Va ser una jornada 
molt interessant.

El 30 d’octubre, el grup Centre Cultural Parroquial de 
Sarrià de Dalt va representar al nostre local l’obra de 
teatre La viudeta es vol casar. 

A més a més, hem fet xerrades informatives de temes ac-

tuals, com les de l’assistenta social, o també la dels Mos-
sos d’Esquadra, referent a les estafes que fan a la gent 
gran. Hem tingut reunions amb Pilar Heras, delegada de 
Benestar i Família de Girona, i ens hem reunit també amb 
el Consell Consultiu de la Gent Gran del Gironès i la Selva 
per solucionar temes de sanitat i transport públic.

Cal dir també que el president i el tresorer del Casal van 
ser convidats el passat mes de setembre al Parlament 
de Catalunya, amb motiu de la celebració del Dia Inter-
nacional de la Gent Gran. Dirigien l’acte el president del 
Parlament, Ernest Benach, i la consellera de Benestar i 
Família, Anna Simó.

Com a activitats de tot el curs, dues vegades per setma-
na es fan classes intensives de ioga i, si tot acompanya, 
tenim previst de dur a terme classes correctives per a les 
persones amb menys mobilitat, ja que tots necessitem 
que el cos no se’ns adormi. També hi ha pedicura cada 
primer divendres de mes a la tarda, i cada diumenge hi 
ha bingo i ball amb músics. Així mateix fem excursions; 
aquest darrer semestre hem anat, per exemple, a Cam-
prodon, a Carcassona o a visitar el Fòrum de les Cultures 
a Barcelona. Sempre busquem llocs que puguin agradar-
nos a tots, i ho fem amb molta il·lusió.

Durant tot l’any, al Casal de Jubilats celebrem també 
moltes festes de germanor, com el dia de Sant Jordi, les 
revetlles de Sant Joan i Cap d’Any o la Castanyada, entre 
d’altres.

Des de la Junta us animem perquè participeu en totes les 
activitats que programem.

JUNTA DIRECTIVA

Un moment de la visita al Fòrum de les Cultures
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Casal d’Estiu
Aquest estiu han passat pel nostre casal vuitanta-vuit 
nens i nenes de la població i també dels pobles ve-
ïns, com ara la Tallada, Ultramort, Parlavà, Torroella 
de Montgrí, les Olives, Jafre, Vilopriu, Rupià, l’Estartit, 
Bellcaire d’Empordà, Colomers, Peratallada, Foixà i 
Viladamat. La gran majoria ho han fet en horari de tarda i, 
al voltant de quinze, en horari de matí.
Dins les novetats d’aquest any destaquem la piscina de 
la Tallada –on hem passat molt bons moments– i la nova 
ubicació a l’escola, que ha fet que canviéssim una mica 
les «tradicions» del Casal; no hem jugat gaire «a matar»,  
però ens hem afartat de fer «a caus».
Un any més agraïm la col·laboració de tots els pares i 
mares que han confiat en nosaltres i que, entre altres 
coses, ens han portat a la piscina, ens han acompanyat a 
acampar i a les colònies, ens han ajudar a fer la xocolata 
desfeta... Moltes gràcies a tothom i fins l’any que ve.
Bones festes a tots!

EQUIP DE MONITORS, MONITORES, PREMONITORS I PREMONITORES 
DEL CASAL D’ESTIU
ASSOCIACIÓ DE LLEURE LES TRIBANES DE VERGES

C/Progrés, 11 - 17142 VERGES
Tel. 972 78 03 75

Llar d’Infants Bombolles
L’Associació Cultural i Educativa Bombolles, a més 
del servei de llar d’infants que ofereix durant el curs 
escolar, també organitza el Casalet d’Estiu.
Durant els mesos de juliol i agost es programen tot ti-
pus d’activitats lúdico-educatives per a nens i nenes 
d’un a sis anys.
Les activitats estan organitzades tenint en compte 
l’edat dels més petits; per això es respecten els seus 
ritmes de joc, descans i alimentació. També es tenen 
en compte els seus interessos i necessitats perquè, 
a més de passar-s’ho bé tot l’estiu, aprenguin coses i 
desenvolupin totes les seves capacitats.
Les activitats són molt variades i es treballa en petits 
grups i fent tallers rotatius. Hi ha tallers de plàstica, 
expressió, cuina, esport, psicomotricitat, etc., com 
també jocs de pistes, jocs d’aigua, sortides...; tot 
adaptat perquè els més petits gaudeixin de l’estiu 
amb els amics.
Aquest any hem compartit l’estiu amb una cinquan-
tena de nens i nenes que van ser els primers d’es-
trenar les activitats i que l’estiu que ve ja aniran al 
Casal dels grans.

MONTSE I NEUS    

Els primers nens que van venir a Casalet

ELECTRICITAT

AIGUA

CALEFACCIÓ

AIRE CONDICIONAT

ELECTRODOMÈTICS

GAS

PORTERS ELECTRÒNICS

FIL MUSICAL

REGS


