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Associació d’Ajuda en Carretera DYA a Girona
LA PLANIFICACIÓ DE DYA EN ELS ACTES DEL DIJOUS SANT
La planificació d’aquest esdeveniment no és una cosa
nova. L’inici hem de cercar-lo l’any 1986, quan l’antic
Patronat de la Processó va voler disposar d’un servei
sanitari in situ a Verges durant els actes del Dijous
Sant (vg. el núm. 4, juliol 2005). La complexitat que
representa una activitat amb moviment va obligar
des d’un primer moment a fer un acte de reflexió i
estudiar un protocol d’actuació per a tenir lligades una
sèrie de respostes a qualsevol problema. Aleshores
el personal de servei desplaçat a Verges ja disposava
d’un petit guió d’actuació, que bàsicament es componia d’un foli de tasques a fer i un mapa de Verges
amb el recorregut de la Processó.
Des d’aquesta data fins ara han transcorregut una
colla d’anys, i moltes qüestions de l’àmbit quotidià
han canviat, tant en el vessant humà com en l’urbanístic o l’arquitectònic local, i la suma d’aquestes
qüestions i altres afers han portat a aquesta entitat
a anar adaptant el seu book de servei (guió de referència d’afers) a l’actualitat. Avui DYA disposa d’un
dossier-guia de més de 100 pàgines de contingut,
classificat en nou apartats específics:
1. Presentació esquemàtica de l’operatiu.
2. Quadrant de servei. És l’abc de tot l’organigrama a fer: personal, horaris, plànols, tasques,
llocs a protegir...
3. Centre Receptor d’Alarmes i Comunicacions.
Documentació específica per al personal encarregat del Centre Receptor .
4. Guies d’actuació en situació d’urgència. Exposen les diferents maneres en què
s’actuarà en cas de rebre o tenir
un avís urgent.
5. Vies d’emergència de la vila.
Classificació i denominació específica de totes les vies o rutes
considerades d’emergència de
les quals disposa el nucli antic
de Verges.
6. Vies o rutes d’evacuació de la
plaça Major. Mapes de la plaça
Major, amb una denominació específica dels carrers que l’envolten com a rutes d’emergència en
cas d’evacuació multitudinària.
7. Llista i fitxes dels carrers de
Verges. Mapes dels carrers de
Verges (nucli antic) on s’especifiquen les numeracions de les
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cases i les rutes d’accés per a poder arribar-hi
amb un vehicle en cas d’urgència.
8. Servei de pàrquings. Classificació i numeració
dels llocs adaptats per l’Ajuntament com a pàrquings municipals i control de les tasques del
personal contractat encarregat de l’ordenació
dels vehicles.
9. Ubicació dels serveis contra incendis del nucli
antic. Mapa específic on figuren tots els hidrants
instal·lats.
Tot aquest «totxo» de papers i mapes és l’argument
que estipula tot el dispositiu a càrrec de DYA per al
Dijous Sant, i està pensat perquè els equips d’intervenció puguin desenvolupar el seu treball sense
provocar molèsties –o les mínimes possibles si les
condicions ho permeten– en els actes teatrals que
es porten a terme.
El dossier específic és fruit del treball d’un conjunt
de voluntaris, alguns aliens a Verges, els quals, desprès d’anys de servei, experiències viscudes i hores
de treball, el van completant any rere any; l’única
ambició que els envolta és poder garantir al màxim
que dintre de la diada en qüestió surti tot bé.
ÀREA DE COMUNICACIÓ DE DYA A GIRONA
NOTA: Amb la denominació «la Processó que no es veu» volem fer esment
especial de totes aquestes persones, entitats, i d’altres que, d’una manera
anònima i fora dels objectius de càmeres i flaixos, aporten el seu granet
de sorra al desenvolupament dels actes principals. A totes elles, moltes
gràcies

