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Associació DYA

De les múltiples activitats que la nostra entitat ha dut 
a terme en aquesta primera meitat de l’any 2008, 
voldríem destacar especialment la participació en les 
Primeres Jornades de Seguretat als Petits Municipis, 
que va tenir lloc a Sant Cebrià de Vallalta (Maresme) 
el dia 5 d’abril. La jornada, a la qual van assistir també 
l’alcaldessa de Verges i el sotsinspector dels Mossos 
d’Esquadra de la comissaria de la Bisbal, va ser dedi-
cada a analitzar qüestions d’organització, coordinació 
i seguretat en grans esdeveniments que es fan en 
poblacions petites. La ponència de DYA va ser de-
fensada per Antoni Expósito i Eduard Roca, i versava 
sobre les actuacions que en matèria de prevenció, 
seguretat i sanitat es van dur 
a terme en el recital de comiat 
de Lluís Llach (Verges, 23 i 24 
de març de 2007), que per la 
seva excepcionalitat i magnitud 
representava un important repte 
en la matèria que ens ocupa. En 
la taula rodona vam tenir l’opor-
tunitat de compartir interessants 
experiències amb altres profes-
sionals de la seguretat.

En el terreny de les activitats 
«ordinàries» o «normals», hem 
d’assenyalar la nostra presència 
en diversos esdeveniments. 
Dins les activitats culturals, per 
exemple, hem format part dels 
serveis de prevenció en actes 
com la cavalcada de Reis de 
Torroella i l’Estartit, la rua de 
Carnaval de l’Escala, les jorna-
des castelleres dels Marrecs 
de Salt, o la festa de cloenda de 
«La sardana a l’escola», sense 
oblidar, és clar, la nostra habitual 
participació en el dispositiu de 
seguretat del Dijous Sant ver-
gelità, que en el seu moment 
us vam exposar amb detall. Pel 
que fa a l’àmbit esportiu, ens 
hem ocupat d’actes com el 
XII Moto Arena de l’Estartit, el 
Trofeu Caixa de Girona de BTT, 
la Mediterranean International 
Cup (MIC) de futbol, la XXX 
Marxa del Xino-Xano de Bellcaire 
d’Empordà, la Festa del Pedal 
de Torroella de Montgrí, la cursa 
contra rellotge de ciclisme Me-
morial Rafel Fabra, la VI Marató 

d’Empúries - l’Escala i la cursa ciclista de la Copa 
d’Espanya femenina; tot plegat, un bon reguitzell 
d’actuacions que donen compte de la vitalitat i el 
dinamisme de la nostra entitat.

Quant als aspectes interns de l’associació, des-
tacaríem, per una banda, la incorporació al nostre 
parc mòbil d’un nou vehicle que ens servirà per a 
complementar els recursos disponibles. Aquest 
vehicle, marca Wolkswagen, era una ambulància de 
DYA Biscaia que havia acabat el seu temps de servei 
–tots els vehicles sanitaris tenen una data màxima de 
8 anys de vida, siguin quins siguin el quilometratge i 
l’estat–, i ens fou lliurat en perfecte estat de conser-

vació; nosaltres ens hem ocupat 
de legalitzar-lo com a furgó i 
adaptar-lo en funció de les nos-
tres necessitats específiques. 
Farà les funcions d’unitat de 
suport i logística, com a centre 
de comunicacions i transport 
d’equipament divers en les 
activitats a desenvolupar.

D’altra banda, en els darrers 
mesos ens hem ocupat in-
tensament d’ampliar i millorar 
els continguts del nostre web 
(www.dyagirona.org), afegint-hi 
noves seccions, com la dedica-
da al medi ambient, o donant 
més continguts a apartats com 
el de la meteorologia local. 
També hem introduït la possi-
bilitat que els usuaris puguin 
expressar les seves opinions o 
fer comentaris sobre els diver-
sos temes que hi exposem. Us 
encoratgem a fer-nos una visita 
virtual i, com sempre, esperem 
que us animeu a col·laborar amb 
nosaltres. 

Aprofitant aquest espai de la 
revista, DYA agraeix el suport de 
totes les persones particulars, 
entitats i empreses que de ma-
nera desinteressada col·laboren 
en el sosteniment econòmic de 
l’associació. 

A tots, moltes gràcies!
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