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Seminari web del dia 
25 de març de 2021

Aquest seminari web està dirigit a 
representants de tots els serveis 
pirinencs implicats en la gestió operativa 
de terratrèmols en un context de crisi, 
des de la urgència dels primers minuts 
fins a aspectes a més llarg termini.

El seu objectiu és presentar i debatre les 
eines posades en marxa en el marc del 
projecte Interreg POCRISC, tot 
responent cronològicament a les 
principals qüestions que sorgeixen:
• Com establir un coneixement 

anticipat de la situació?
• És possible l’ocurrència d’altres 

terratrèmols?
• Sobre quina base podem jutjar la 

intensitat real del fenomen al 
territori (perspectiva asseguradora)?

• Quins edificis es poden rehabilitar i 
sota quines condicions?

© BRGM

Projecte cofinançat pel Fons europeu de 
desenvolupament regional (FEDER)Per una cultura comú del risc sísmic

Eines del projecte POCRISC per a la gestió 
operacional de crisis sísmiques



10h50 Avaluació ràpida dels danys en edificis
• Context espanyol (15’)

- Marc organitzatiu
- Referència metodològica
- Experiència del terratrèmol de Lorca (maig de 2011)

R. Mata (DIGC), P. Martinez (DeveryWare)

• Context francès (15’)
- Marc organitzatiu
- Referència metodològica
- Experiència del terratrèmol de Le Teil (nov. de 2019)

A. Balgiu / S. Auclair (AFPS)

• Aplicació POCRISC per la planificació,  realització i
seguiment de les avaluacions
P. Martinez (DeveryWare), R. Mas (IEA)

• Discussió (10’)

12h00 Conclusió

12h10 Fi del seminari web

Terratrèmol

9h00 Introducció

9h10 Estimació ràpida de l’abast dels danys: 
notificacions POCRISC
• Cartografia ràpida de la intensitat del moviment del
terreny (10’)
J.A. Jara (ICGC)

• Càlcul de pèrdues potencials en termes de danys a
béns i persones (10’)
C. Negulescu (BRGM)

• Resum dels resultats per al suport a la presa de
decisions (10’)
S. Auclair (BRGM)

• Discussió (10’)

9h50 Seguiment de sèries sísmiques
• Protocol de registre de rèpliques (10’)
A. Macau (ICGC)

• Anàlisi de rèpliques (10’)
T. Frontera (ICGC)

• Discussió (10’)

10h20 Estimació de la severitat del moviment 
sísmic a nivell municipal (Escala 
macrosísmica EMS-98)
• Grup transfronterer d’intervenció macrosísmica (20’)
C. Sira (CNRS)

• Discussió (10’)

Programa

Foto : © BRGM – Carrer de Le Teil després del terratrèmol de l’11 de novembre de 2019

> formulari d’inscripció
Durant l’acte s’oferirà interpretació

simultània francès <-> castellà

https://fr.surveymonkey.com/r/MBVKZB2

