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MOTIVACIÓ

Facilitar a la ciutadania l’obtenció d’informació i ubicació dels aparells desfibril·ladors 
externs automàtics que hi ha pels carrers de Catalunya.

En cas de parada cardíaca, poder localitzar fàcilment la ubicació d’un aparell DEA



QUE SÓN 
ELS DEA?

Els DEA són uns aparells externs automàtics que diagnostica 
i tracta la parada cardíaca causada per una fibril·lació 
ventricular.

Aquesta parada es caracteritza per provocar una alteració de 
l’activitat elèctrica del cor.

Aquest aparell genera una descàrrega elèctrica que si s’aplica 
abans dels deu minuts, pot reactivar la funció cardíaca.

El DEA és un aparell amb la suficient simplicitat perquè 
qualsevol ciutadà el pugui utilitzar.



PROJECTE
Desenvolupar una aplicació web on l’usuari que hi accedeix localitzi ràpidament la 
ubicació del desfibril·lador extern més proper. 



PROJECTE
El primer de tot i més important, és que quan l’usuari hi accedeixi es trobi amb el 
punt més pròxim a la seva ubicació.



PROJECTE
A la pàgina inicial, es mostrarà un llistat amb els punts més pròxims. Aquests 
estaran ordenats de més propers a més llunyans.  



PROJECTE
Hi haurà un formulari de registre, accés i contacte. 



PROJECTE
Es podrà proposar i revisar nous punts fins que l’administrador els validi 

definitivament.



PROJECTE
També trobarà un llistat amb tots els DEA més pròxims. Aquests estaran ordenats 
del més proper al més llunyà.



PROJECTE
Des del backoffice, l’administrador podrà gestionar el contingut de les diferents 
taules.



PROJECTE



PROJECTE



PROJECTE



PROJECTE



TECNOLOGIES UTILITZADES

FRONTEND BACKEND BASE DE DADES

CONTROL DE 
VERSIONS



ARQUITECTURA DE L’APLICACIÓ



DESENVOLUPAMENT DE TREBALL



RESULTAT
El resultat el trobarem a la pàgina web: www.deacatalunya.cat on es troba l’aplicació 
en fase de proves, ja que requereix acabar alguns detalls per ser una aplicació 
totalment funcional.

http://www.deacatalunya.cat


PRÒXIMES FITES

- Emplenar la informació dels DEA que falten per tot el territori

- Finalitzar i penjar l’aplicació en un servidor web amb certificat SSL

- Creació d’aplicació per a mòbils per facilitar encara més la localització en cas de 

parada cardiorespiratòria

- Promocionar l’aplicació perquè arribi als centres de salut

- Posicionar la pàgina en els cercadors web per aparèixer en els primers resultats


