
WEB i APP del projecte “No puc esperar!”

www.nopucesperar.cat



Al web es troba tota la informació actualitzada del projecte, amb un disseny que
pretén reflectir el seu carisma, sense oblidar la funcionalitat que ha de tenir:

✓ difondre el projecte,
✓ geolocalitzar els lavabos adherits,
✓ geolocalitzar els hospitals col·laboradors,
✓ geolocalitzar els municipis en els quals funciona el projecte,
✓ informar dels gremis, associacions i entitats que donen suport al projecte,
✓ oferir la possibilitat d'inscriure's com a voluntari,
✓ oferir la possibilitat d'adherir lavabos al projecte,
✓ respondre les preguntes freqüents,
✓ i oferir la possibilitat de contactar amb la comissió del projecte.



S'han creat unes imatges del projecte: pacients, hospitals col·laboradors,
establiments/equipaments, i voluntaris. Cada imatge té el seu color, el seu
personatge i les seves icones. Ells ens guiaran pels menús del web, la infografia i
el vídeo.

Menú superior: amb informació del projecte i informació de municipis adherits.



Clicant  en  Pacients, 
s'obre un altre menú 
amb sis apartats.

Clicant en Hospitals 
i Unitats MII, s'obre 
un altre menú amb 
quatre apartats.



Clicant en Establiments/ 
Equipaments, s'obre un 
altre  menú  amb  cinc 
apartats

Clicant en Voluntaris, 
s'obre un altre menú 
amb quatre apartats.



L’APP del projecte “NO PUC ESPERAR!”

✓ L'APP està disponible per a les plataformes iOS, Android i Windows Mobile.
✓ Al web es troben els enllaços per descarregar-la.
✓ Amb l'APP es poden consultar els lavabos adherits al projecte per població o per mapa.
✓ També es pot geolocalitzar el lavabo més proper a l'usuari i li indicarà l'itinerari més curt

i ràpid per arribar-hi.



L’APP del projecte “NO PUC ESPERAR!”

L’app es descarrega des 
del web: 

www.nopucesperar.cat

Fàcil d'utilitzar: 

Es pot buscar el lavabo més 
proper, clicant aquí.

Es  pot cercar per població, 
en aquest espai.



Projecte “No puc esperar!”: Volem millorar la qualitat de vida
dels pacients, i entre tots podem fer-ho possible.

Moltes gràcies!


