
44 

Pa
ís

 P
et

it
 2

1 
 | 

  G
en

er
 2

01
4

Entitats

ASSOCIACIÓ D’AJUDA EN CARRETERA 
DYA A GIRONA

Ajuda’ns a ajudar, solidaritza’t i 
col·labora amb DYA!

El 20 d’abril de 1994 es va crear l’Associació d’Ajuda en 

Carretera DYA a Girona. DYA és una entitat no governa-

mental, sense ànim de lucre i apolítica, formada i gesti-

onada per voluntaris que fan una tasca social totalment 

altruista.

En aquests quasi vint anys de vida, no tot ha estat de color 

de rosa; es va començar de zero, això sí, amb molta il·lusió 

de voler fer i de créixer. Actualment, gràcies a l’esforç i al 

saber fer dels voluntaris que l’integren, l’entitat ha anat crei-

xent, tant en nombre de voluntariat com d’equipament, la 

qual cosa ha facilitat una major implantació i presència a la 

demarcació de Girona i, ocasionalment, en altres indrets, 

portant el nom de Verges allà on s’ha desplaçat.

D’ençà que es va instaurar, l’entitat ha estat molt arrelada al 

municipi de Verges, i ha ofert i dut a terme tasques organit-

zatives, preventives, sanitàries i formatives. Us en citarem 

algunes: l’any 1993 vàrem engegar el primer Pla específic 

d’actuació sanitària en els actes del Dijous Sant i la Proces-

só; l’any 1996 s’inicià un registre de la pluviometria local; 

l’any 1999 vàrem començar el primer Pla organitzatiu de 

la xarxa d’hidrants local (boques d’aigua per als bombers); 

l’any 2003 vàrem impulsar i posar en marxa la primera esta-

ció meteorològica municipal consultable totes les 24 hores 

per internet; també hem dut a terme, entre d’altres, diver-

sos cursos formatius oberts a tothom (xerrades a l’escola, 

d’orientació, de primers auxilis ) i fa poc hem estrenat un 

centre de radiocomunicacions amb cobertura en tot el mu-

nicipi, a més del compromís d’estar totalment a la disposi-

ció d’aquest davant qualsevol situació d’emergència que 

pugui sorgir. 

Recentment ens hem vist obligats a canviar l’ambulància de 

què disposàvem a Verges, atès que ha finalitzat la seva vida 

útil legal, que és de vuit anys, i resignada davant aquesta 

situació totalment burocràtica, l’associació ha fet l’aposta 

d’adquirir dues ambulàncies a fi de poder donar una millor 

resposta assistencial.

Atès que el cost d’aquests dos vehicles i del corresponent 

material sanitari és alt, per primera vegada endeguem una 

campanya de recerca de patrocinadors i socis protectors 

que ens ajudin a tirar endavant. Així, fem una crida a em-

preses, entitats i particulars del municipi i de la comarca 

que desitgin col·laborar amb nosaltres i fer possible el pro-

jecte voluntari iniciat l’any 1994.

Som molt conscients del temps en què som, sabem que 

és un moment complicat, però no ens queda més remei 

que demanar-vos el vostre incondicional suport.

Per als particulars, organismes i empreses que vulguin do-

nar-nos suport, DYA disposa d’un compte bancari a l’ofici-

na de “la Caixa” a Verges. 

A les entitats i empreses que vulguin col·laborar amb nos-

altres, els agrairem el gest fent publicitat de la seva col-

laboració a la pàgina web de la nostra associació, en els 

diferents comunicats de premsa que fem, etc.

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres per 

correu electrònic a info@dyagirona.org o per telèfon 609 

87 03 50. 

També podeu consultar l’apartat Ajuda a DYA www.dyagi-

rona.org

ÀREA DE COMUNICACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DYA A GIRONA

 Una de les noves ambulàncies




