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Entitats

ASSOCIACIÓ D’AJUDA EN CARRETERA 
DYA A GIRONA

LA CURSA DELS ENGINYERS, 
OMEXOM 2012, A VERGES

El dissabte 15 de setembre Verges va ser l’escenari d’un 
esdeveniment. Prop de mil persones de diferents països 
es varen concentrar a la vila per practicar unes activitats 
esportives i d’entreteniment a càrrec d’una empresa mul-
tinacional de noves tecnologies que organitza cada any 
per als seus treballadors en un indret diferent de la geo-
grafia europea, i enguany varen escollir la nostra comarca. 
L’Ajuntament de Verges, quan se’n va assabentar, ho va 
considerar i va veure que podria oferir una sèrie de pos-
sibilitats locals importants. Per això, des principis del 2012 
va treballar minuciosament amb altres possibilitats compe-
tencials perquè part d’aquesta estada es pogués desenvo-
lupar al municipi.

El punt neuràlgic escollit per la direcció empresarial va 
ser el càmping La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador, 
un espai molt complet que oferia una diversitat d’activitats, 
tant de natura, com d’oci, descans o pràctica d’esports. 
Pel que fa al municipi de Verges, fou escollit per a dur-hi a 
terme dues activitats marcades en el calendari d’actuaci-
ons: un biatló i una gimcana. L’Ajuntament va cedir l’ús de 
l’espai municipal situat al costat de l’institut de secundària.

El dia 15, a primera hora del matí, l’organització encarre-
gada dels preparatius previs instal·là al lloc tendals, globus 
inflables, equips de megafonia i so, un tancat amb 360 bi-
cicletes de muntanya, un circuit d’habilitats, diversos punts 
de serveis, etc., i ho preparà tot minuciosament per garantir 
una bona estada i diversió als participants desplaçats; tam-
bé hi varen col·laborar voluntaris de Verges, ajudant a fer 
controls, avituallaments, etc. 

Els concursants varen ser transportats amb diversos au-
tocars i furgons des del càmping fins al lloc d’inici de les 
proves. A les 10 del matí, complint l’horari marcat, l’organit-

zador va donar el senyal de començament de totes dues 
proves, subjectes a un horari de finalització fitxat.

El biatló, amb una complexitat de grau mitjà a alt, con-
sistia en tres proves: la primera, d’atletisme, amb un recor-
regut de 6,6 km. El circuit transcorria per Verges, el camí 
de Marenyà, Marenyà, el mas Bagué, el mas de la Figa, el 
camí del mas Bagué, la carretera de Garrigoles i Verges. 
La segona prova era anar amb bicicleta tot terreny per un 
recorregut de 21 km. El circuit transcorria pels termes de 
Verges, Tor, Albons (puig Segalar) Viladamat, Garrigoles i 
Verges. La tercera i darrera prova tornava a ser d’atletis-
me, amb un recorregut de 2,3 km per Verges, el camí de 
Marenyà, el camí de Tor (mitja volta), el camí de Marenyà i 
arribada a Verges; en total, 30 km.

La gimcana era l’alternativa al biatló i consistia a formar 
equips de sis persones, cada un fent competició amb d’al-
tres. Havien de fer diferents proves d’habilitat, orientació, 
creativitat..., tant dintre de l’espai habituat, com pels carrers 
i espais del poble de Verges.

DYA, a petició de l’Ajuntament, va dur a terme el servei 
preventiu sanitari, i va emprar per a l’ocasió una ambulància 
en el punt d’inici, un vehicle per a enllaços de radiocomu-
nicacions al puig Segalar i un tot terreny al castell de Sant 
Feliu de la Garriga, i cobrí el sector ciclista de muntanya 
amb un total de set persones. Constatem que l’ambulància 
va fer dos trasllats de participants indisposats al CAP de 
Torroella, els quals, finalment, varen ser derivats a l’Hospital 
de Palamós pel quadre mèdic no favorable que presenta-
ven. També es varen efectuar divuit assistències tòpiques 
per petites ferides i contusions.
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