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Tema : Risc sísmic 
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 Promoure una cultura comuna 
del risc sísmic a escala dels Pirineus 

Pirineus

Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Cofinanciado por el Fonds 

Développement du Territoire

https://pocrisc.eu
Visite el sitio

POCRISC
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Accions del projecte
Acció 1 Acció 4

Reducció de la vulnerabilitat
Acció 5
Intervencions postsísmiques

-
-

Acció 3
Preparació per a la crisi sísmica

Acció 2

Context Perímetre d’acció 
del projecte
 

Objectius

-

Proporcionar a les administracions dels ter-
ritoris de muntanya eines i procediments
 per protegirse del risc sísmic.  

Desenvolupar eines d’ajuda per a la 
presa de decisions en moments 
de crisi.

Proposar mètodes d’avalua-
ció i reducció de la vulne-
rabilitat dels edificis.  

Promoure la cultu-
ra del risc sísmic. 

Gestió del projecte

Comunicació

Zona elegible pel programa POCTEFA

Zona elegible fora de la Unió Europea

Andorra

D’una banda i de l’altra 
de la cadena pirinenca, 

els territoris de munta-
nya estan sotmesos a una 

activitat sísmica important. 
Cada any, les estacions sismolò-

giques enregistren uns quinze esdeveniments 
sísmics de magnitud superior a 3. La possibili-
tat que es produeixi un sisme fort als Pirineus 
planteja el tema del nivell de preparació de la 
població i dels agents competents en matèria 
de gestió del risc. Diversos agents espanyols, 
francesos i andorrans es reuneixen per 
reflexionar al voltant d’aquesta qüestió i 
desenvolupar eines útils per a la resiliència 
dels nostres territoris. 

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
(ICGC) s’ocupa de la gestió tècnica i financera 
del projecte en qualitat de coordinador. 
L’ICGC planifica i coordina les accions dels 
socis. El projecte es va iniciar el 15 de març de 
2018 en la reunió de llançament a Barcelona. 

La població i les administracions locals són els 
objectius principals del projecte. És primordial 
situar la persona, ja formi part de la ciutadania 
o dels gestors de risc, en el centre de les 
reflexions. Informar el públic general sobre les 
accions del projecte és la tasca essencial 
d’aquest eix.

La coordinació i el desenvolupament d’eines i 
mètodes útils per a la gestió del risc sísmic 
permetrà reforçar la nostra capacitat de 
resposta quan es produeixi un esdeveniment 
de gran magnitud. La informació està en el 
centre d’aquesta acció. El seguiment d’una 
situació de crisi en 
temps real mitjan-
çant les xarxes 
socials i la genera-
ció automàtica 
d’escenaris de 
danys basats en 
els mapes 
d’intensitats (Shake- 
maps) hauran de 
permetre una millor 
presa de decisions i organització dels serveis 
d’emergència . 

La vulnerabilitat dels nostres edificis respecte 
al risc sísmic constitueix una problemàtica 
essencial, sobretot quan es tracta d’objectius 
primordials com els hospitals, les escoles i 
altres establiments oberts al públic. Els socis 
del projecte han instrumentat 3 edificis (un a 
cada país) per recollir dades experimentals i 

associar-les a models numèrics 
per tal de poder estudiar 

els danys provocats 
pels sismes.    

S ’ e s t a b l i r a n     
recomanacions 

p r à c ti q u e s 
adreçades a les 

administracions locals 
per recolzar els procedi-

ments de reducció de 
vulnerabilitat. 

Quan es produeix l’inevitable, és molt difícil 
avaluar les conseqüències provocades per un 
fenomen sísmic, fet que complica la presa de 
decisions. Per reforçar la gestió del risc sísmic 
al massís, el projecte preveu desenvolupar 
una aplicació mòbil destinada a avaluar la 
vulnerabilitat i els danys sísmics. D’altra 

banda, la 
formació 

d’un grup 
d ’ e x p e r t s 

especialitzats 
en la interven-

ció macrosísmica 
(GIM-PYR) perme-

trà d’ajudar les 
autoritats en la presa 

de decisions. L’acció 
també preveu exercicis de simulació. 


