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Entitats

ASSOCIACIÓ D’AJUDA EN CARRETERA 
DYA A GIRONA

Darreres activitats 
de DYA

Col·laboració en la cerca d’un home extraviat a la 
muntanya de l’Estartit

A dos quarts de vuit del vespre del dimecres 23 de novem-
bre, DYA rebia una trucada telefònica de la Policia Local 
de Torroella demanant suport per a cercar un home amb 
Alzheimer extraviat a l’indret de l’antiga base militar ameri-
cana de la muntanya de l’Estartit. Ràpidament es va enviar 
un SMS amb codi urgent al voluntariat exposant l’afer. A les 
deu, tres vehicles de DYA i deu voluntaris eren, amatents, 
al centre de coordinació instal·lat pels bombers, tot espe-
rant rebre les corresponents instruccions. Al lloc hi havia 
altres grups d’actuació (Mossos d’Esquadra, Policia Local, 
Bombers, ADF, Agents Forestals, Creu Roja) i moltes per-
sones que venien a ajudar. 

El pas de les hores era important pel quadre de salut 
de l’extraviat, amb tercer grau de la malaltia i sense comu-
nicació, l’alt risc del lloc de poder estimbar-se per algun 
penya-segat, les condicions meteorològiques: nit freda, 
tramuntana, cel molt estrellat però sense claror per la lluna 
nova, impossible de veure res sense l’ajut de llum artificial. 

Primer la cerca es va fer per grups. Cada un tenia un 
sector marcat sobre un plànol del territori, però aquesta 
planificació no va tenir èxit. Després es van fer pentinades 
del terreny; tampoc no van tenir èxit. A un quart de tres de 
la matinada els efectius de DYA demanaven de fer retirada 
del servei per haver exhaurit les reserves de llum artificial. 

A les deu del matí del dijous 24, personal de DYA lliure 
de tasques s’afegí a la resta del contingent per continuar 
la cerca, a peu i per aire amb l’ajut d’un helicòpter; tampoc 
no fou satisfactòria. 

L’home va ser localitzat viu dos dies desprès d’haver de-
saparegut, visualitzat per l’helicòpter. 

La participació en una cerca és una tasca molt seriosa 
i alhora feixuga: cal posar-hi tots els cinc sentits, no ser 
barroer, controlar-ho tot i no anar amb presses. Una perso-
na extraviada pot haver caigut, estar a terra sense sentits, 

envoltada de matolls, i, per més senyals auditives que es 
facin, no donen resultat. Tot es complica si és de nit: s’ha 
de treballar amb llum artificial, condició que comporta un 
temps limitat d’ús, i a nivell humà, un esgotament físic i 
mental més gran (forçar molt més la vista i treballar amb 
la constant tensió de no deixar-se res enrere); es creen 
moltes ombres sovint enganyoses; també hi juga el risc 
de l’orografia del terreny, on pot haver-hi abundants clots 
naturals de gran profunditat, inapreciables per ser coberts 
de vegetació. Amb tots aquests condicionants, cal prendre 
mesures preventives: portar calçat adequat (botes), roba 
forta, motxilla amb roba d’abric, aigua, llanternes, equips 
de comunicacions o de telefonia, i estar assessorats i con-
trolats pels professionals; en aquest cas tenen les compe-
tències els bombers. 

X Exhibició i Demostració de Vehicles dels Cossos 
de Seguretat i d’Emergència de l’Estartit 

Un cop acabades les festes nadalenques, des fa deu anys 
l’Estartit celebra una exhibició de cossos de seguretat i al-
tres grups que participen en una emergència. 

Enguany DYA va fer presència a l’esdeveniment amb una 
parada tècnica amb alguns dels recursos disponibles.

Com de costum, a l’esplanada del port de Llevant s’hi 
van situar ordenadament tots els organismes participants. 
A les deu del matí es va iniciar la visita oficial per part de les 
autoritats autonòmiques, comarcals, locals i d’altres. A les 
onze s’obrí l’accés al públic en general, que podia partici-
par de tot el material de terra, mar i aire. 

Els participants en la jornada varen ser Bombers, Mossos 
d’Esquadra, Policia Local de Torroella, GEAS, Guàrdia Civil 
del Mar, Servicio de Vigilancia Aduanera, SEM061, CTSC, 
Creu Roja i DYA. 

DYA va presentar una furgoneta ambulància tipus Suport 
Vital Basic, una altra de transport logístic i centre de comu-
nicacions, un vehicle de suport ràpid i un tot terreny, amb la 
participació d’onze voluntaris.

L’acte va comptar amb un simulacre de rescat d’un ferit a 
les roques amb la mediació d’un helicòpter dels bombers. 
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