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Al terme de Verges, el Parc de Bombers que li correspon 
per zona és el de Torroella de Montgrí. El seus profes-
sionals porten a terme regularment les comprovacions 
de funcionament de cada un dels hidrants, del control 
de les aixetes d’obertura, de la pressió de la línia i 
d’estancament, i també del temps que triga la càrrega 
de la cisterna del camió. Al llibre de registre del parc hi 
queda reflectida la data de la revisió i l’estat. Per això és 
aconsellable, sempre que es pugui, de no estacionar cap 
vehicle sobre la tapa d’un hidrant, ja que no se sap mai 
si s’ha de fer servir per a alguna urgència a la seva zona 
d’influència.

Una pregunta corrent 
Si es pinten amb vermell les tapes de registre, ja queda 
identificat on es troba un  hidrant... Aleshores per què cal 
posar els senyals enlairats o clavats a les parets?

Imagineu-vos un vehicle estacionat sobre un d’aquests 
senyals pintats que en dificulti la visibilitat o, per exem-
ple, una nevada d’uns 20 cm, situació climatològica poc 
probable per la nostra situació geogràfica però no impos-
sible. Com es localitzaran els registres per a poder con-
nectar-hi les mànegues si s’origina un foc en un domicili? 
La senyalització enlairada facilita una manera més ràpida 
de localització per part dels equips actuants.

Avui dia en tot el terme municipal de Verges hi ha vint-
i-tres hidrants. Aquest augment es deu a les noves 
infraestructures municipals que s’han efectuat a partir 
d’aquest treball. 

Seria important de fer-ne una nova revisió per tal de 
renovar la senyalització trencada, majoritàriament per 
vandalisme, i de posar-ne una de nova allí on manqui a 
l’hora de tornar a pintar les tapes amb vermell, ja que 
actualment són incolores.
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Característiques i simbologia de la 
placa
Mesures: 226 x 176.

Colors: Rectangle amb l’exterior vermell, fons blanc i 
numeració i símbols en negre.

H = Hidrant. Núm. 100. Diàmetre de la boca de connexió. 

T = Símbol per a l’orientació.

2,5 = Distància en metres, en línia recta.

4 = Distància en metres, lateral esquerra.

Significat i descripció ràpida del 
senyal 
Mànega de connexió amb ràcord de 100. Les distàncies 
són: ens col·loquem davant del  senyal i comptem 2,5 me-
tres cap enrere en línia recta, amb un desplaçament de 4 
metres cap a l’esquerra. Allí es troba la tapa registre i la 
boca de l’hidrant.
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