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LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA, 
UNA BONA EINA PER AL DIA A DIA DE DYA

En la nostra societat de la informació, la tecnologia ens 
permet transmetre o conèixer dades en temps real de 
tot allò que passa pràcticament en qualsevol punt del 
planeta

En aquest número de la revista volem explicar-vos allò 
que no es veu i que fan els voluntaris de DYA quan no 
els veieu vestits de groc el dia d’un servei en qüestió. 
Al llarg dels 365 dies de l’any, porten a terme d’una 
manera silenciosa, en hores intempestives i sense mi-
rar el dia de la setmana en què cau, un sens fi d’afers 
–manteniments, projectes, adaptacions, formació, in-
formació, etc.–, punts tan importants com la cobertura 
d’un esdeveniment en si mateix.

En el dia a dia de DYA hi ha matèria a tractar, la qual, 
per la nostra condició de voluntaris –estem sotmesos 
a uns horaris i unes obligacions laborals–, necessitem 
tenir una sèrie de mecanismes que donin facilitats a l’ho-
ra de poder rebre i donar resposta. Per mitigar aquest 
condicionant, equips de comunicacions i persones 
pertanyents a l’associació i enteses en la matèria s’han 
ocupat i preocupat de posar al corrent sistemes relaci-
onats amb les noves tecnològiques, les quals ens són 
de gran ajuda a l’hora de poder portar aquest afer.

Evolució tecnològica de DYA 
1994 - De la màquina d’escriure manual al ús de l’or-
dinador.
2003 - De les cartes amb paper al correu electrònic 
(info@dyagirona.org).
2003 - Dels fullets o tríptics informatius a internet. 
A principis del 2000, la primera aplicació de DYA a les 
noves tecnologies va ésser la posada en marxa de la 
seva primera pàgina web (www.dyagirona.org). Actu-
alment renovada, és dinàmica i comunicativa.

 
Treballs realitzats amb innovació tecnològica de 
cara a rebre i donar informació 
Des l’any 2003, DYA controla i gestiona l’estació me-
teorològica municipal, denominada Verges1. Personal 
voluntari de l’entitat va fer un excel·lent treball infor-
màtic: Els valors meteorològics recollits pels equips 
de mesurament exterior, són enregistrats internament 
i transmesos de manera automàtica cada cinc minuts 
per un servidor a internet. Les dades són consultables 
en temps real les 24 hores del dia. 

Una altra aplicació tecnològica que fa poc ha adaptat 
DYA és un nou sistema de consulta del fax, denominat 
FAX SERVER, gràcies al qual rebem tots els comunicats 
destinats a paper directament al nostre correu electrò-
nic. Per a nosaltres és una millora molt important:j Ja 
no ens cal desplaçar-nos cada dos per tres a l’oficina 
a comprovar les entrades; amb aquest sistema ho po-
dem consultar còmodament des de qualsevol lloc amb 
connexió a internet. Guanyem comoditat, però també 
immediatesa i capacitat de reacció i comunicació; a 
més, ens permet fer un estalvi important de paper i de 
tinta, de manera que contribuïm a preservar el medi.

Un altre treball dut a terme a inicis del 2009 de difusió 
informativa, ubicat en un lloc específic del nostre web, 
és donar a conèixer tots els comunicats enviats pel 
CECAT (Centre d’Emergències de Catalunya). Aquest 
centre emet avisos d’informació o activació de plans 
d’emergència i alerta sobre situacions de risc per a la 
població per inclemències meteorològiques, pluges, 
nevades, onades de fred, onades de calor, ventades, 
estat de la mar, accidents, contaminació, incendis, 
allaus, riuades, desguassos de pantans, etc.

Abans tots eren rebuts de paper que, un cop llegits, 
eren numerats i ordenats dintre d’una carpeta. Des de 
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DYA varem creure oportú que aquesta informació prou 
important havia d’estar a l’ abast de tothom; per tant, 
vàrem fer l’apartat específic de consulta al nostre web. 
Per a fer-vos-en una idea, fins a la data de 18-11-09 hem 
rebut 252 avisos. 

Una altra innovació adaptada gràcies al sistema de 
Google Maps ha estat poder inserir al web diversa 
informació cartogràfica de Verges. Quan entreu a la 
plana principal de DYA, hi trobareu una icona amb un 
esquelet de la Dansa de la Mort, denominat «Infor-
mació referent als actes del Dijous Sant, Processó de 
Verges». En clicar-hi, entrareu en un apartat amb unes 
recomanacions i tres mapes a continuació; en puntejar-
los amunt, es fan més grans: el primer es denomina 
«Recorregut de la Processó»; el segon, «Punts d’interès 
local» i el tercer, «Actes de la Processó de tarda». Hi 
surten recorreguts, detalls dels actes, llocs d’interès, 
restaurants, bars, punt informatiu..., consultables per 
tothom i des de qualsevol lloc per internet.

DYA ha implementat recentment al seu web –per a ac-
cedir-hi des de la plana principal, cliqueu en «Activitats» 
i «Notícies municipi»– la xarxa d’hidrants de Verges. 
El passat novembre es va fer la tercera actualització 
del cartipàs iniciat per DYA l’any 1997. Com sabeu, 
els hidrants són punts d’aigua on, en cas d’incendi, 
els bombers poden connectar les mànegues i treure’n 
aigua per fer-ne ús directe a l’incendi o bé fer la càrrega 
dels camions.
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El treball dut a terme és una continuació i posada al 
dia perquè els serveis contra incendis puguin conèixer 
amb la màxima exactitud on i quants són els hidrants 
disponibles en tot el terme municipal. El registre numè-
ric l’any 1999 era de 18, el 2005 de 23, i el novembre 
del 2009 de 25; les revisions i proves de funcionament 
de cada un la fan els bombers.

Mapa d’hidrants 2009

Cursa del Carrer Nou

Servei
No podem acabar el nostre escrit sense fer esment 
d’una de les darreres activitats, la XXXI Cursa del Carrer 
Nou de Girona, el 18 d’octubre. Enguany és el cinquè 
que cobrim l’esdeveniment esportiu. Estem molt sa-
tisfets de com ha anat tot; felicitem l’organització per 
les millores introduïdes, algunes a partir de les indica-
cions que nosaltres havíem fet en passades edicions. 
Enguany va superar l’índex de participació: unes dues 
mil persones varen sortir de la Gran Via. Per donar cober-
tura a l’esdeveniment, DYA va mobilitzar els següents 
recursos: dotze persones, un hospital de campanya, 
tres vehicles de suport, un centre de comunicacions i 
una ambulància. 

Finalment, és desig de tots els qui formem DYA que 
tingueu molt bones festes de Nadal i un venturós any 
2010.
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