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Associació d’Ajuda en Carretera DYA a Girona

1. Activitats
Si fem un resum del 2011, a hores d’ara DYA ha fet més 
de seixanta activitats, de les quals n’hem seleccionat 
una, la que ens va encarregar el Bisbat de Girona, ba-
tejada com a «Girona Acull». Amb aquest nom l’entitat 
eclesiàstica va dur a terme un esdeveniment molt espe-
cial de singularitat internacional en promoure uns afers 
importants a la ciutat de Girona i en altres llocs de la 
comarca.

La fita era acollir ordenadament els milers de persones 
provinents d’arreu del món que feien tres dies d’escala a 
Girona abans de continuar el viatge a Madrid per assistir 
a les Jornades Mundials de la Joventut presidides pel 
papa Benet XVI.

El Bisbat de Girona i els col·laboradors varen treballar 
de valent per tenir-ho tot a punt; molts voluntaris iden-
tificats amb unes samarretes de color taronja varen ser 
els veritables guies dels desplaçats. Un dels llocs clau 
de referència fou el Pavelló Firal de Girona com a hotel 
de recepció, allotjament i càtering; també es varen fer 
servir altres edificis públics i privats per a poder encabir-
hi tanta gent.

L’organització va establir per als dies concertats uns 
actes protocol·litzats, tant religiosos, com lúdics o turís-
tics, perquè els visitants poguessin gaudir de la capital 
de la demarcació gironina.

Pel que fa a DYA, li van encomanar el preventiu sanita-
ri. El divendres 12 i el diumenge 14 d’agost, DYA va mo-
bilitzar una ambulància i la dotació tècnica al Palau Firal i 
a la catedral de Girona per donar cobertura als diferents 
actes programats, treballant juntament amb un equip de 
set metges, els quals ajudaren desinteressadament el 
Bisbat a portar endavant la comesa facultativa in situ.

El dilluns 15 d’agost (dia de Santa Maria) a les vuit de 
matí, des de l’esplanada natural de les ribes del Ter a 
Fontajau, es va celebrar una «macromissa» de campa-
nya presidida pel bisbe de Girona i altres degans de l’Es-
glésia; l’homilia es va fer en diversos idiomes perquè 
l’entengués tothom: a l’acte hi havia congregades més 
de sis mil persones. 

En aquesta manifestació, DYA aportà un dispositiu 
més gran, dues ambulàncies, una parada com a punt 
assistencial sanitari, un vehicle de comunicacions i un 
vehicle lleuger d’assistència. Un total de 12 voluntaris, 
entre conductors, tècnics sanitaris, infermers i personal 
de suport i logística varen intervenir per preservar i aten-
dre els qui necessitaven atenció. 

Un cop acabats els actes religiosos i fetes les benedic-
cions i cloendes pertinents, es va iniciar el moviment de 
partença. Podem donar testimoni del civisme, respecte 
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i mostra d’agraïment envers l’organització dels milers 
de persones, la majoria d’edats compreses entre 18 i 
30 anys, que s’acomiadaven abans d’accedir als seus 
autocars. Més de 146 autocars esperaven a l’esplanada 
enquitranada de davant del pavelló per iniciar la ruta cap 
a Madrid. Un cop va haver sortit l’últim, cap a les 11 del 
matí, es va donar per finalitzat el Girona Acull. 

2. Expandiment de DYA 
DYA fa indagacions institucionals –ja estan molt avança-
des– per obrir una nova delegació; el motiu principal és 
expandir la institució en un lloc més gran. 

Bones festes i feliç 2012!
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 Més informació sobre DYA

 www.dyagirona.org
 www.dya.cat

DYA en l’acolliment previ a les Jornades Mundials de la Joventut




