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Entitats

ASSOCIACIÓ D’AJUDA EN CARRETERA 
DYA A GIRONA

El Mes de la Salut de Sarrià de Ter 

El dissabte 4 d’abril de 2013, dins les jornades del Mes 

de Salut de Sarrià de Ter, l’Associació d’Ajuda en Carretera 

DYA a Girona va ser convidada per l’Ajuntament d’aquella 

localitat a col·laborar-hi amb una parada d’exhibició dels re-

cursos sanitaris i d’emergència de què disposa. A la plaça 

de Salvador i Genís, coneguda popularment com a plaça 

de l’Iglú, s’hi varen desplaçar cinc vehicles (dos de lleugers, 

una furgoneta de suport logístic, un vehicle 4 x 4, i una 

ambulància) i nou voluntaris. Al centre de la plaça s’hi va fer 

un parc tancat, en què es varen col·locar tots els vehicles, 

com també el muntatge del punt sanitari avançat. De les 

cinc a les vuit de la tarda, tothom qui volia podia observar 

tot el material exposat, el punt sanitari, els vehicles o dema-

nar informació sobre DYA.

I Triatló de l’Institut-Escola Francesc 
Cambó i Batlle de Verges

El dia 14 de maig els alumnes de l’Institut-Escola Fran-

cesc Cambó de Verges van canviar els llibres i els exàmens 

per les bicicletes tot terreny i els caiacs, ja que l’institut va 

organitzar un triatló per a ells. Un total de 95 participants 

dels cursos de 1r, 2n i 3r d’ESO van participar-hi. La sortida 

va ser des la pista esportiva de Verges, a dos quarts de 

deu del mati, de manera ordenada i per cursos. Primera-

ment havien de fer una ruta de 23 quilometres amb BTT. El 

traçat escollit era per camins dels pobles de la rodalia de 

Verges (la Tallada, Tor, Maranyà, Garrigoles, les Olives, Ja-

fre) fins a la presa de Colomers. En aquest lloc tots els parti-

cipants havien de deixar les bicicletes, fer una petita parada 

per a esmorzar, agafar forces, escoltar uns bons consells 

per part del responsable dels caiacs i, de tres en tres, re-

mar pels 6,5 quilometres que te el riu Ter fins a Verges, 

aproximadament una hora i mitja de navegació, en què les 

«picades», els avançaments, les bolcades, les remullades 

i les dificultats d’anar endavant van fer que tots els qui hi 

participaven s’ho passessin d’allò mes bé. Per evitar el risc 

d’haver de travessar el pont de Verges, els organitzadors 

varen adaptar un baixador eventual a la banda de la llera 

de Verges; el punt de desembarcament era als denominats 

Jardins del Ter. A partir d’allí, els quedava fer tres quilome-

tres corrent, per camins i carrers de Verges, fins a la pista 

poliesportiva de darrere del pavelló municipal.

A les dues del migdia tots els participants havien acabat 

les proves, després d’un bonic dia d’esport i potser inobli-

dable.

Per garantir la màxima seguretat i el bon fer de tot l’esde-

veniment, la direcció va adaptar un esquema organitzatiu 

molt complet, un full de ruta per a tots els col·laboradors 

(pares, familiars, simpatitzants, docents...). Va marcar tots 

els camins de la ruta, barrant els de «prohibit el pas», i va 

demanar recursos als Mossos d’Esquadra per assegurar 

el punt de l’encreuament de la carretera de Jafre amb el 

camí de Colomers; també va posar vigilància en diversos 

punts de navegació del riu, diferents cotxes en el recor-

regut ciclista i un sistema de control de pas per a tots els 

controladors.

S’ha de dir que l’esdeveniment va comptar amb una gran 

implicació de tots els qui varen creure en la iniciativa del 

centre; molts pares i voluntaris varen agafar-se el dia lliure 

del seu lloc de treball per poder ajudar en les diferents tas-

ques encomanades. 

DYA va mobilitzar una ambulància i dos tècnics sanitaris 

per a actuar en qualsevol incidència que pogués originar-se 

d’àmbit sanitari, entre altres afers de suport.
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