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E n t i t a t s

DYA
Senyalització dels hidrants
 En aquesta segona edició de la revista PAÍS PETIT, us 
parlarem d’una senyalització exclusiva i sobre la qual us 
deveu haver preguntat més d’una vegada: Què carai vol 
dir, aquesta placa, aquí clavada?

Ens referim a les plaques d’identificació per a les boques 
de presa d’aigua o hidrants, d’ús dels bombers en cas 
d’incendi. 

L’inici d’aquest treball es va esdevenir per un succés 
ocorregut al carrer del Ribossà, quan a les dotze de la nit 
un vehicle aparcat es va cremar completament, causant 
una situació de perill important en aquest lloc. Això va 
posar en guàrdia els qui en aquell moment regien l’Ajun-
tament, que van haver de buscar unes mesures bàsiques 
municipals que servissin per a protegir tant les persones 
com els immobles o béns en situacions d’incendi.

La primera conclusió compartida entre el Consistori i DYA 
va ser la necessitat de saber on es trobaven exactament 
tots els hidrants instal·lats a la xarxa municipal d’aigua.

Després de demanar l’assessorament tècnic i professio-
nal dels bombers, es portaren a terme las tasques de do-
cumentació i cerca de cada hidrant. Val a dir que alguns 
ocasionaren grans dificultats a l’hora de poder trobar-los, 
per estar coberts de terra o per l’asfalt mateix dels car-
rers. Aleshores s’aprofità l’oportunitat per a marcar les 
tapes de registre amb pintura vermella i diferenciar-les 
d’altres serveis, també soterrats, que passen pel poble 
(xarxa  telefònica, aigua potable, clavegueram...).

Pel desembre de 1997 DYA va lliurar a l’Ajuntament de 
Verges un estudi,  complementat amb uns mapes exclu-
sius de la zona urbana i de la disseminada, amb indicació 
del lloc exacte, la numeració específica i les caracterís-
tiques tècniques de cada hidrant i la senyalització de 
la ruta més fàcil per a localitzar-lo ràpidament en cas 
d’actuació.

La segona fase va ser la col·locació dels corresponents 
senyals o plaques als divuit hidrants existents en aquell 
moment al municipi. Els serveis administratius de l’Ajun-
tament varen informar per escrit els propietaris dels 
immobles d’aquesta senyalització abans de ser clavada, 
i les plaques quedaren col·locades a les façanes d’algu-
nes cases i parets de tanca o de jardí. Als llocs sense 
cap base sòlida clavàrem a terra uns pals metàl·lics que 
serveixen de suport a les plaques d’identificació.

La totalitat del treball va acabar el primer trimestre de 
l’any 1999. Aquesta feina es va fer per triplicat, i en tenen 
una còpia exacta l’Ajuntament de Verges, el Parc de 
Bombers de Torroella i DYA.

Col·locació d’un pal metàl·lic i el senyal d’hidrant a terra


