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Summary
This document provides a comprehensive description of the different Communication
and Dissemination activities performed thorough the lifecycle of the ANYWHERE
innovation action, with a later assessment of its outcomes.
A review of the project objectives is included in Section 2. Afterwards, a detailed
analysis of the different activities carried out are gathered in Section 3. Different sorts
of activities performed during the project execution are being described in detail,
including the project visual identity, project presentations, website and social media
tools, newsletters, press releases, videos, participation to events of international
scope, among others. Project Workshops and Training activities promoted are also
being described.
Section 4 analyses the impact of the actions conveyed by the ANYWHERE project
partners and the audience reached. Finally, Section 5 gathers the conclusions of the
document based on the actions performed and the impact achieved.
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1 Introduction
Implementing an efficient communication and dissemination strategy is key for
maximising the impact and promotion of the project and its outcomes. It is also
necessary to raise awareness about the capacities developed and ensure the uptake
of the project results by relevant end-users and stakeholders to guarantee the impact
of the developments beyond the duration of the project.
In order to carry out the project dissemination in a comprehensive way, a detailed
dissemination plan was defined (Deliverable D8.1, “Communication, Dissemination
and Training plan”), establishing the target audiences and the communication
channels. This document also sets the communication strategy, which has been
followed during the ANYWHERE project execution by the project partners and
supervised by UPC-CRAHI (WP8 leader).
The core elements of the project such as deliverables and milestones were
disseminated all along the project community and their publication was always
accompanied by a targeted communication campaign via the owned media channels
(see Section 3 below).
The disseminated content was consequently closely linked to the project’s progress
and communication activities had to be adapted to the general planning of the project.
Nonetheless, in parallel and in addition to the dissemination of project outputs, partners
made great efforts to enhance the dissemination of the project results on external and
internal events, published scientific articles and their participation in meetings and
workshops, as is being detailed in the sections above.
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2 Dissemination and communication objectives
The dissemination activities of ANYWHERE are intended to enable the project reaching
all categories of potentially relevant targets. Given that high-impact weather and
climate events are affecting the society in an increasing way, these targets range from
civil protection, policymakers and first responder stakeholders in the field of Weatherinduced Emergency Management, up to the general public at large.
The dissemination activities have the following objectives:
1. To manage the communication network of ANYWHERE, both internally and
externally;
2. To ensure the appropriate and timely implementation of activities in order to
reach the objectives of the project for every partner involved;
3. To disseminate the results of the project;
4. To create a dedicated website for ANYWHERE project with public and private
sections;
5. To participate in relevant related events and conferences to promote the project,
the research performed and the results achieved;
6. To foster overall knowledge management within the Consortium, e.g. via the
exchange and dissemination of project results through the website;
7. To liaise with other related projects in Europe by establishing synergies with
other consortia and raising awareness;
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3 Dissemination and communication activities performed
This section analyses the different communication and dissemination activities carried
out during the project lifecycle. In principle, all communication materials have been
produced in English, being project partners responsible for customizing the
communication and dissemination material in their own languages for a local audience
if necessary.
The following subsections gather the details of the different sorts of actions performed.

3.1

Project visual identity

At the beginning of the project, both a project logo and a text font has designed set in
order to set the basis of the branding identity. This branding has been in every
communication material produced during the project life-cycle.
The project logo has evolved during the project execution, been redesigned to adapt it
to the different communication materials and channels (website, printed publication
and backgrounds (black & white and colour versions available), as shown in Figure 1.

Figure 1. ANYWHERE project logo samples, from the initial one (left) to the final
version (right).

3.2

Project presentations on various communication supports

During the project lifecycle, the project Coordination has prepared a series of
presentations, communication materials, and templates containing useful and
descriptive information on the project activities, the tools and services being developed
and the solutions that the project is proposing. These materials have been available
for project partners in different supports, electronic format as well as in physical form
(such as leaflets and brochures, see sample in Figure 2), depending on its
adequateness to the communication action or meeting where it would be shown. All of
the generated communication materials use the project visual identity.
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Figure 2. ANYWHERE sample leaflets

Other communication materials include posters, standardized slides and
presentations, roll-ups and similar supports, which are commonly used tools during
events to promote and raise awareness around a subject (see Section 3.7). The
presentation materials have been used and distributed at main project events,
workshops, media events, etc.

3.3

Project website

The ANYWHERE project website represents the main dissemination channel towards
and for the general public interested in the project and its achievements. It is also
considered a fundamental communication channel to keep the organizations belonging
to the different project boards (Stakeholders’ and Network of Commercial Associates)
informed and as gateway to the Market development and support. A detailed
description of the project website is available on the Deliverable 8.2 “Project Website
and project’s intranet”. The project website is available at the following link:
http://www.anywhere-h2020.eu.
A section highlighting the latest project news as well links to the ANYWHERE social
network pages are present (Facebook, Twitter, Youtube) to foster keeping a regular
communication to a broader audience (see Section 3.4 for details).
During the project execution, the website evolved to be adapted as the communication
needs varied depending on the level of development of the project and the
corresponding results and outcomes to be highlighted. Therefore, different versions of
Deliverable 8.4
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the project website have been available, from a first basic version launched in June
2016, to a more updated and dynamic version ready by November 2016, as well as a
final version (released on July 2019) having a more appealing design and contents
specifically oriented towards the market uptake phase (see Figure 3).

Figure 3. ANYWHERE website versions, from initial (left) to final (right) version.

The new ANYWHERE website includes enhanced explanations of the challenge being
faced by the project (extreme high-impact weather hazards in detail, see Figure 4) and
the tools / services developed to tackle them, in order to make it more appealing with
a focus for potential interested end-users: details about the ANYWHERE approach
based on impact forecasting is highlighted, which represents a disruptive innovation in
the field of weather-induced emergency management.
The project website also links to the ANYWHERE Catalogue, a comprehensive
repository where all the impact forecasting products and algorithms included in the
project and running in the Multi-Hazard Early Warning System (MH-EWS, developed
within WP3) are gathered and explained in detail (see Figure 5). The ANYWHERE
Catalogue is available on-line at the following link: http://anywhere-h2020.eu/ourvision/catalogue-products/
Besides the comprehensive information about the impact products and algorithms
present at the Catalogue, a set of short videos (one per hazard type) using plainlanguage explanations have been included in order to improve the communication to
the general public about the usefulness of the ANYWHERE project and its capabilities.
More details are available at Section 3.11 and in the following link: http://anywhereh2020.eu/the-challenge/hazards/
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Figure 4. ANYWHERE extreme high-impact weather hazards.

Despite of the fact that a contact form has always been present at the website, a
specific section for “Requesting a demo” has been enabled in the new website (See
Figure 6), where Stakeholders and potential future end-users are able to indicate their
needs and ask for a test account to check the capabilities of the developments held
within the ANYWHERE project. This functionality has of course contributed to raise
awareness among potential Stakeholders about the innovative paradigm in the
management of the weather-induced emergency based on impact forecasting
capabilities provided by the ANYWHERE project and towards its market uptake (See
Section 3.13).
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Figure 5. ANYWHERE Catalogue

Figure 6. “Request a Demo” section in the ANYWHERE website

After the latest update of the ANYWHERE website on July 2019, the previous project
website was not abandoned. Instead, it was decided to keep it active as a sub-section
of the main website in order to take advantage of the work carried out previously and
for documents repository. The previous website represents a useful section to store
the public project documents (such as deliverables, presentations, scientific
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publications, among others) and other additional information, is still available through
the link “The Project” in the top menu and the following URL:
http://gebrada.upc.es/anywhere/the-project/
Being this project an innovation action, the ANYWHERE website will be maintained
online beyond the project lifetime in order to promote the market uptake of the tools
and services developed within the project execution.
3.4

Other online tools: Social Media

In combination with our website and the newsletters, communication/dissemination
activities have been also supported by Social Media Channels from the very
beginning of the project. Twitter and Facebook accounts have been set up in order to
disseminate relevant news about the project and its objectives as well as to spread
information about ongoing events more widely (such a press/media event related to an
activity organised by the ANYWHERE Consortium).
Furthermore, we have also continued posting regularly a variety of content including
news, photos, videos, announcements or events, as well as links to presentations or
available multimedia material. All played a role engaging our followers with the aim of
redirecting the traffic to the project website.
During the project development, the ANYWHERE Twitter account (@AnywhereH2020;
created on June 2016), has engaged 722 followers and released 964 tweets that
achieved 171,928 impressions. At the same time, in order to strengthen ties and build
community, 683 accounts related to the different fields of interest of the project have
been followed-up. The on-line twitter messages posted are available at the following
link: https://twitter.com/AnywhereH2020
The ANYWHERE Facebook page (created on November 2016) has reached 173
followers, 170 posts and 4,633 visualisations. The ANYWHERE Facebook wall and
messages
posted
are
available
at
the
following
link:
https://www.facebook.com/AnywhereH2020/
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Figure 7. ANYWHERE Twitter and Facebook accounts.

It shall be remarked some specific Social Media campaigns performed to
communicate the ANYWHERE participation at remarkable forums and events (see
Sections 3.7 to 3.12 below), such as the Community of Users (DG-HOME) meetings
on Safe Secure and Resilient Societies (June 2016, May 2017 and May and
December 2018), as well as at two Security Research Events (December 2018 in
Brussels and November 2019 in Helsinki) and at the ECCA 2019 in Lisbon (March
2019). Twitter and Facebook channels were also used to expand the impact of the
Hands-on training in Madrid (March 2019) and the ANYCaRE session at PROCIV
workshop in Helsinki (July 2019).

3.5

Newsletters

As a part of the communication strategy, E-mail Newsletters have been sent to
subscribed project contacts as used in order to keep them informed about the
upcoming workshops, meetings and events/activities organised by the Consortium and
maximize the impact of ANYWHERE. This communication channel has also been used
to share the latest news about the project and its progress, redirecting their attention
to the published contents available at the ANYWHERE website.
A total of six newsletter releases have been sent out: Number 1 on December 2016,
Number 2 on July 2018, Number 3 on December 2018, Number 4 on May 2019 and
Number 5 on November 2019 with links to specific articles available online associated
to the project advancements, related events (both internal and external) and activities
developed to be highlighted. During the project lifecycle, the regularity in the release
of newsletters depended on the pace of technical progresses and developments
carried out.
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Figure 8. ANYWHERE Newsletters (samples).

A figure of 460 subscribers was reached globally, including Stakeholders, members
of the Network of Associated Enterprises, the Advisory Board as well as external
organisations (besides participant contacts belonging to partner organisations).

3.6 Short news, press releases, press contents (media kits) and encounters
with the Media
During the course of the project, short news, press releases and media kits have
been prepared on the occasion of relevant events or some achievements associated
to the project, based on information provided by partners.
The project website represents the repository for all the posts published in order to
maintain an enduring web presence and raise the awareness about the project. Since
its release, the News section (See Figure 9) has been regularly updated with the latest
information on the project and its progress, as well as any initiative organised by the
ANYWHERE’s Consortium. The News section is available at the following link:
http://anywhere-h2020.eu/news/
Apart from the news section of the website, press releases have demonstrated to be
a very efficient communication tool to get media coverage and
communicate/disseminate the project achievements and milestones at different
scopes (local, regional, national and European level).
Throughout the project, five press releases for the launch were engaged:
•

On 24th September 2018. Focused in presentation of ANYWHERE among
selected group of journalists to prepare in advance the response to the potential
flood events during the fall season: October-November, together with a media
briefing.

•

On 12th November 2018. Focused in the presentation of the 3rd ANYWHERE
workshop, together with a Press Conference with the Regional Minister of
Interior (Department of Interior of the Generalitat de Catalunya).
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(https://www.upc.edu/en/press-room/news/europe-pilots-cutting-edgetechnology-to-prevent-natural-disasters-in-a-project-coordinated-by-the-upc).
•

On 5th December 2018. Focused in supporting the presentation of the project
at the SRE2018 in Brussels. (https://www.upc.edu/en/press-room/news/theanywhere-project-will-showcase-their-major-achievements-in-brussels).

•

On 12th March 2019. Focused in the launch of a Citizen Science campaign
“Carretera Nevada” (Snowy road) in Catalonia to improve the impact model of
snow-on-the-roads
with
the
feedback
of
the
population.
(https://www.upc.edu/es/sala-de-prensa/noticias/la-upc-pone-en-marcha-unacampana-de-seguimiento-de-nieve-en-las-carreteras).

•

On 28th October 2019. Focused in the announcement of the ANYWHERE Final
Conference and summarizing the results achieved, and targeting not the media
belonging to the whole European Union media. (http://anywhereh2020.eu/final-conference/press-release/).

Figure 9. News section of the ANYWHERE project website.

Deliverable 8.4

Page 11

ANYWHERE Deliverable Report
Grant Agreement: 700099

The media coverage for the above-mentioned campaigns, raised 686 different
media, including local, regional, national and international agencies. News
related to the campaigns were released to an online audience of 6,561,378 people.
They were also covered by Newspapers having a press run of 28,741 copies.
To summarize, the ANYWHERE project achievements, results and impacts have been
covered and broadcasted by the media through more than 150 pieces of news
released in a variety of channels such as TVs, newspapers and magazines, radios
and blogs. Those articles are available in the Press Clippings section (See Figure 10)
of the ANYWHERE website (http://anywhere-h2020.eu/news/press-clipping-page-1).

Figure 10. Press clipping section of the ANYWHERE project website.

Media monitoring has been used to gather all pieces of media coverage (written press,
radio / TV / Internet) related to the project. A comprehensive gathering of the different
Press clippings delivered by CRAHI-UPC can be found at the ANNEX 1.
ANYWHERE has also promoted a Citizen Science campaign (see Figure 11) to both
communicate the project developments to a wider audience and at the same time to
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involve the population, encouraging people to collect data and provide feedback for
improving the impact model of snow-on-the-roads (product developed by UPC-CRAHI)
integrated in the ANYWHERE MH-EWS.

Figure 11. “Carretera Nevada” (snowy road) campaign website and Twitter
account.

The
“Carretera
Nevada”
campaign
(Snowy
road,
see
http://crahi.upc.edu/carreteranevada/) has been carried out during two periods in a
year having potential snow falls: from February to April and from November to
December 2019.

3.7 Participation to events, awareness raising activities and encounters
with Policymakers
During the project execution, ANYWHERE partners periodically monitored the relevant
events held at European level related to the project area and studied together feasible
options for dissemination of the project results. In principle, the events attracting
researchers, technicians, first responders, stakeholders and policymakers were taken
into consideration, but also other discussion forums involving the general public.
Partners also linked to national / regional public and private organizations promoting /
debating or that are regularly active in the area of the project and its subject.
As a result, the ANYWHERE project partners and the Coordination team have
participated actively in the existing forums in the field of interest of the project, which
gathered policymakers and other relevant players such as industry, practitioners, etc.
Partners made a great deal of efforts to participate as speakers to deliver presentations
focused on the results already achieved by the project and those expected, based on
the communication materials available (see Section 3.2).
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3.7.1 Participation to events to be highlighted
It shall be remarked the participation of a variety of consortium members to different
meetings of the Community of Users on Natural Hazards (CoU, see Figure 12). The
CoU meetings aim to promote research results, identify promising technologies that
have the potential to be taken up by practitioners, enhance market opportunities for
research results, and ensure that the expertise of practitioners is available to policymakers. More specifically, the ANYWHERE project participated in the following editions:
•

4th CoU meeting (21th-23rd June 2016. Brussels, Belgium). A number of
ANYWHERE partners were present and the Coordinator gave a speech in the
meeting, focused on Natural Hazards Crisis Management (including cascading
effects): https://www.securityresearch-cou.eu/node/23

•

11th CoU meeting (4th-7th June 2018. Brussels, Belgium). A number of
ANYWHERE partners were present and the Coordinator chaired the Panel 3
(Coastal threat and hydrological extremes) within the scope of Secure, Safe and
Resilient Societies (with a focus on Extreme Weather and Climate Events):
https://www.securityresearch-cou.eu/11th-Meeting-CoU

•

13th CoU meeting (25th–29th March 2019. Brussels, Belgium). A number of
ANYWHERE partners were present and the Coordinator gave a talk in the
Thematic Group 1 – Disaster Risk Reduction and Resilience:
https://www.securityresearch-cou.eu/13th-Meeting-CoU

Figure 12. Participation to the CoU meetings. In this case, a talk in the 2018
edition.

The ANYWHERE project was also present at the Security Research Event (SRE), the
annual meeting gathering a wide range of security stakeholders: researchers, industry
representatives, public security providers and practitioners (i.e. fire departments,
police, border guards, intelligence agencies, etc.), as well as a wide number of
policymakers from across Europe.
Deliverable 8.4
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(a)

(b)

Figure 13. Participation of the ANYWHERE project to the SRE annual meetings:
(a) 2018; (b) 2019

The ANYWHERE project participated in both the exhibition area as well as speakers’
section (see Figure 13). More details below:
•

SRE2018 (5-6 Des 2018, Brussels). The ANYWHERE project had a booth in the
exhibition area in order to show the project advancements:
https://www.sre2018.eu/disaster-resilient-societies

•

SRE2019 (6-7 Nov 2019, Helsinki). A number of ANYWHERE partners were
present and the Coordinator intervened as a speaker giving a speech in the
Disaster Risk Management section: https://www.sre2019.eu/speakers ; In
addition, the ANYWHERE project had a booth in the event in the exhibitor area:
https://www.sre2019.eu/exhibition#category-16

In addition, it shall be highlighted that during the project execution period a number of
events related to the field of interest of the project were organised by project partners.
The ANYWHERE project objectives and results were also disseminated in these events,
being indicated below the most representative ones:
•

Riederalp Workshop on “Risks and hazards in natural and urban
environments under multiple stress factors, including climate change”
(21st-25th March 2017) at Riederalp (Switzerland), organised by UNIGE with the
collaboration of VOLBE, METEODAT and GEO7.

•

4th Edition of Spanish National Workshop: “The Spanish Civil Protection
System and emergency management at national and international level”,
organised by DGPCE on 27th -29th June 2017 at the ENPC (National School of
Civil Protection), Madrid (Spain).

•

Simhydro, 5th International Conference: “Which models for extreme
situations and crisis management?” (https://www.simhydro.org) organised
by UNS on 12th-14th June 2019 at Nice (France). Counted with the participation
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of several ANYWHERE partners that presented developed solutions related to
the event topics.
•

PROCIV workshop (22nd – 23rd July 2019. Helsinki, Finland), organised by the
FMoI (Finnish Ministry of the Interior) in the framework of the Finnish
Presidency of the Council of the European Union where Civil Protection
(PROCIV) delegates from each member state with experience in the security
and rescue fields were participating. It took place a practical session of the
scenario-based ANYCaRE role-playing game (ANYWHERE Crisis and Risk
Experiment), developed within the ANYWHERE project.

Being the ANYWHERE project an innovation action, it shall be remarked that it is
foreseen to participate to other relevant international meetings, conferences and trade
fairs is in order to maximise the dissemination of the results achieved. Below are
gathered some important forums to which the ANYWHERE project already confirmed its
presence:
•

January 2020. Emergency Response Coordination Centre (ERCC, DGECHO) meeting (Brussels, Belgium).

•

January 2020: OECD-PLACARD meeting on "Adapting to a changing climate
in the management of wildfires" (16th-17th January 2020. Paris, France).

•

January 2020: DG ECHO Early Warning System expert group meeting
(Brussels, Belgium).

•

February: CoU (Community of Users) 2020 meeting (Brussels, Belgium).

•

February 2020. EU-Japan climate change meeting (Brussels, Belgium).

•

June 2020: INTERSCHUTZ (https://www.interschutz.de/home) trade fair,
Hannover (a world leading trade fair in the security sector attracting yearly
around 200,000 visitors).

3.7.2 Participation to Congresses (comprehensive list)
The results of the ANYWHERE project have also been disseminated by project partners
in other remarkable congresses of international scope and related to the project’s field
of interest, gathering researchers, PPDR managers and policymakers, among others.
Table 1 below contains the most significant congresses attended by project partners,
sorted by date of celebration:
Table 1. Participation to Conferences by ANYWHERE partners

Date

Conference

Venue

Partner/s
disseminating

21th-23rd June
2016

4th CoU meeting

Brussels,
Belgium

CRAHI
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Date
2nd-3rd June
2016
10th-14th October
2016
24th-26th October
2016

Conference

Venue

Partner/s
disseminating

Observations and Modelling across Scales

Princeton, USA

WUR

European Conference on Radar in Meteorology and
Hydrology

Antalya,
Turkey
Skukuza,
South Africa

11th Fire Management Symposium

FMI
CIMA

26th January
2017

WENM2016 Conference, Capacity Building and
Development for Drought Management
Annual information programme on UE Civil
Protection

5th-7th April 2017

EENA Conference 2017

Budapest,
Hungary

CRAHI, UPB

23th–28th April
2017

European Geosciences Union General Assembly
2017 (EGU2017)

Vienna, Austria

WUR, CIMA,
UPC, ECMWF,
etc.

European Climate Change Adaptation Conference
2017 (ECCA 2017)
MACSUR Science Conference on Climate Change
Challenges
Disaster Risk Reduction and International Law
Symposium

Glasgow,
Scotland
Berlin,
Germany
University of
Reading, UK

5th iLEAPS Science Conference

Oxford, UK

3rd-5th December
2016

6th June 2017
22nd-24th May
2017
29th June 2017
11th-14th
September 2017
11th-15th
December 2017

AGU Fall Meeting

6th-11th January
2018

AMS annual meeting

21st-22nd March
2018
29th March 2018
1st April 2018

23rd meeting of the Interest Group Working Group
Floods WFD CIRCA
II° Ciclo PGRA - rischio e valutazione del danno
GiroCamping Congress 2018

8th-13th April
2018

European Geoscience Union (EGU2018) General
Assembly

6th-11th May
2018

GEWEX open science conference 2018 (Extremes
and Water on the Edge)

4th - 7th June
2018

11th CoU meeting

1st-6th July 2018
19th September
2018
9th-11th October
2018
6th November
2018
6th-9th November
2018
4th December
2018

Deliverable 8.4

Tehran, Iran

WUR

Madrid, Spain

DGPCE, CRAHI

New Orleans,
LA, USA
Austin, TX,
USA

CFR
UPB, UFZ
UoR, SSSA
WUR
CNRS
CNRS

Paris, France

JRC, CRAHI

Milan, Italy
Girona, Spain

CFR
HYDS, CRAHI
CIMA, CFR,
WUR, ECMWF,
CRAHI, etc.

Wien, Austria

CRAHI, UPB,
CIMA, etc.

10th European Conference on Radar in
Meteorology and Hydrology (ERAD 2018)

Canmore,
Canada
Brussels,
Belgium
Wageningen,
Netherlands

Coast Gestione e Tutela della Costa e del Mare

Ferrara, Italy

CFR

16th Plinius Conference on Mediterranean Risks

Montpellier,
France

CIMA

ECOMONDO 2018

Rimini, Italy

CFR

Beijing, China

WUR

Madrid, Spain

DGPCE

Hydrological Processes and Water Security in a
Changing World, UNESCO Int. Hydrological
Programme, FRIEND-Water Conference
Jornada técnica sobre implantación y aplicación de
los planes de emergencia exterior del sector
químico

WUR

CIMA, WUR
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Date

Conference

Venue

Partner/s
disseminating

19th-22th March
2019

Drought and Water Scarcity: addressing current and
future challenges

Oxford, UK

WUR

25th–29th March
2019

13th CoU meeting

Brussels,
Belgium

CRAHI, UPB,
CIMA, etc.

3rd-4th April 2019

NFEA Alarm handling and control room solutions 2019

Stavanger,
Norway

SINTEF

Vienna, Austria

WUR, ECMWF,
UNIGE, CRAHI,
METEODAT,
etc.

Stresa, Italy

CRAHI

Warsaw, Poland

ECMWF

Lisbon, Portugal

CRAHI

Colorado, USA

CRAHI

Nice, France

UNS, PREDICT
CRAHI, RINA, etc.

EENA conference 2019

Dubrovnik,
Croatia

UPB

SINTEF Open Day Aviation 2019

Oslo, Norway

SINTEF

AGU Fall Meeting

San Francisco,
USA

WUR

7th-13th April
2019
21th-22nd May
2019
22nd-24th May
2019
31st May 2019
10th-13th June
2019
12th-14th June
2019
24th September
2019
26th September
2019
8th-14th
December 2019

European Geophysical Union Assembly (EGU2019)
Copernicus Emergency Management Service - Annual
Meeting
International Conference “UTCI - 10 years of applications
in human bioclimatology” and 1st European
Biometeorologists’ Regional Meeting
4th European Climate Change Adaptation Conference,
ECCA 2019
7th International Conference on Debris-Flow Hazards
Mitigation
Simhydro, 5th International Conference: Which models for
extreme situations and crisis management?

3.7.3 Participation to Workshops (comprehensive list)
The results of the ANYWHERE project partners also committed to disseminate the project
results in a number of international Workshops linked to the targeted fields of interest.
Table 2 below contains the most significant Workshops attended by project partners,
sorted by date of celebration:
Table 2. Participation to Workshops by ANYWHERE partners

Date

Workshops

Venue

Partner/s
disseminating

16th-18th
November 2016

NOAA-JRC Sort out Drought meeting

Dresden-Pilnitz,
Germany

WUR, JRC

Beijing (China)

DGPCE

Bonn, Germany

UFZ

18th November
2016
30th November
2016

EU-CHINA Disaster Risk Management Project:
“The meteorological warning system in Spain”
Workshop on the management of heavy
rainfalls/cloud burst events

6th-7th
December 2016

Drought and Water Scarcity Workshop

9th-10th January
2017

Workshop on Early Warning and Multi-Hazards

26th January
2017

2017 Annual information programme on UE Civil
Protection

Deliverable 8.4
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Date
21st-25th March
2017
27th –31st March
2017
31st May 2017
14th June 2017
22nd June 2017
27th-29th June
2017
8-13 October
2017
12th October
2017
23rd-25th
October 2017
28th November
2017
17th April 2018
18th-19th April
2018
18th - 19th April
2018
20th September
2018
21st September
2018
1st January 2019
14th-18th
January 2019
16th-17th
January 2019
20th March 2019

Workshops
Riederalp Workshop on “Risks and hazards in
natural and urban environments under multiple
stress factors, including climate change”
Torus thematic workshop cloud computing for
water science and water management
Helmholtz Research Initiative on Urban
Development
Supporting Civil Protections to manage hazards
induced by heavy rainfall and storms in Europe
AF3 Forest Fire Models Workshop
4th Edition of National Workshop: “The Spanish
Civil Protection System and emergency
management at national and international level”
Drought in the Anthropocene
Storm water planning at Vantaa river basin –
challenges and solutions
Conference on Fire Prediction Across Scales “From
fire to weather: from weather to fire, 2017”
Riscos geològics i infraestructures als Pirineus:
barrancs del vessant nord de Port Ainé
Weather Preparedness Day “Säävarautumispäivät”
Joint ALU-FR – WUR workshop on Drought Impact
Forecasting
INACHUS Exploitation Clustering Workshop
Presentation of ANYWHERE (focus on coproduction)
A role-playing approach to investigate crisis
decision-making and communication challenges in
weather-related hazards
ARISTOTLE-2 workshop
Workshop on Hydrological Drought
Google Workshop – Machine Learning Meets Flood
Forecasting
Workshop on Climate Extremes: New Ideas for
Quantifying Changes and Improving Resilience

Venue

Partner/s
disseminating

Riederalp,
Switzerland

UNIGE,
METEODAT,
CRAHI, etc.

Brussels,
Belgium

CFR

Berlin, Germany

UFZ

Brussels,
Belgium
Rome, Italy

CIMA

Madrid, Spain

DGPCE

Freiburg,
Germany

WUR

Vantaa, Finland

FMI

New York, USA

ECMWF

Tremp, Spain

CRAHI

Helsinki, Finland
Freiburg,
Germany
Weeze,
Germany

FMI, FMoI

Berlin, German

UFZ

Toulouse,
France

CNRS

Reading, UK

ECMWF

Drøbak, Norway

WUR

Tel Aviv, Israel

KAJO

Riederalp,
Switzerland

UNIGE,
METEODAT

INTC

WUR
CRAHI

20th-23rd May
2019

12th HyMeX workshop

Split, Croatia

CNRS

4th June, 2019

Workshop for municipalities and the research
sector – cooperation in Horizon 2020 in the
digitalization area.

Oslo, Norway

SINTEF

17th-21st June
2019

Workshop European Drought Centre (EDC)

Oslo, Norway

WUR

4th July 2019

10ème rencontre du Pôle Grenoble Cognition

Grenoble,
France

CNRS

23rd-27th
September 2019

JRC Workshop on energy transition and extreme
events

Ispra, Italy

JRC, CNRS

ANR PICS project meeting

Aix en Provence,
France

CNRS

Road Weather Event Week

Online webinars

ECMWF

2nd December
2019
9th-13th
December 2019
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3.8

Project workshops

Beyond the project meetings (mainly intended for project partners), a series of
ANYWHERE Workshops have been organised in order to present the work carried out
in the project. In particular, to showcase the developments and results gathered in the
pilot sites and disseminate the progress of the project to the stakeholders and end
users. This has been carried out with particular emphasis on national, regional and
local civil protection agencies, practitioners and first responders, as well as companies
that are member of the ANYWHERE’s Stakeholders Board (http://anywhereh2020.eu/who-we-are/stakeholders-board/) and the Network of Commercial
Associates (NAE, http://anywhere-h2020.eu/who-we-are/associated-enterprises/).
In total, 4 workshops have been held in different locations, each one under the
responsibility of the local partner in charge of it, working in very close collaboration with
the WP leader.
3.8.1 1st ANYWHERE Workshop. Genoa (Italy)
The 1st ANYWHERE Workshop was held in Genoa (Italy), on 5th-8th September 2016
(See Figure 14). The main objective of the meeting was to generate a co-ownership
atmosphere fostering innovation together with stakeholders, enterprises and partners.
This meeting was attended by 95 people from 15 European countries and set up the
basis for the collaborative spirit required for addressing the challenges and project
objectives
to
be
achieved.
More
information
available
at:
http://gebrada.upc.es/anywhere/the-project/docs/1stworkshop-presentations/

Figure 14. ANYWHERE 1st Workshop (2016, Genoa).
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3.8.2 2nd ANYWHERE Workshop. Helsinki (Finland)
The 2nd ANYWHERE Workshop was held in Helsinki (Finland) on 20th-21th September
2017, with the main aim of presenting the first version of the tools and platform and
getting the feed-back from Stakeholders, Associated Enterprises and partners (see
Figure 15). A total number of 161 people from 20 different countries attended the
workshop (90 from partners belonging to the consortium; 71 from external
organisations). Apart from the plenary sessions, the workshop included an Exhibition
showroom (see Figure 16) to present the latest developments from project partners
and their tasks committed to the project, where the participants could get first-hand
knowledge of their capabilities by means of the different mock-ups.

Figure 15. ANYWHERE 2nd Workshop (2017, Helsinki). Plenary Sessions.

Additionally, a poster stand was open for all participants to show their scientific &
technological capabilities and related commercial technologies. Besides, a decisiontaking process simulation for a given high-impact weather emergency case scenario
was performed during the ANYCaRE serious role-play game. More details on the event
are available at the following link: http://gebrada.upc.es/anywhere/theproject/docs/2nd-workshop/
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(a)

(b)
Figure 16. ANYWHERE 2nd Workshop. a) ANYCaRE serious role-play game
development; b) Exhibition showroom.

3.8.3 3rd ANYWHERE Workshop. Barcelona (Spain)
The 3rd ANYWHERE Workshop was held in Barcelona (Spain) on 13th-14th November
2018. The main objective was to present the operational use of the platforms deployed
at the Pilot Sites, as well as the rest of developments in a more mature status (see
Figure 17). The workshop was co-organised between the Project Coordination (UPCCRAHI) and the Catalonia Civil Protection (INTC) and counted with a participation of
231 people from 26 countries (93 from partners belonging to the consortium; 138 from
external organisations). The event included a total of 8 Round Table sessions as well
as an Exhibition showroom to present the latest developments. Additionally, a poster
stand was open for all participants to show their scientific, technological and
operational capabilities besides their related commercial technologies. Additionally, a
decision-taking process simulation for given case scenarios was performed during the
ANYCaRE role-play game (see Figure 18). More details on the event are available at
the following link: http://gebrada.upc.es/anywhere/the-project/docs/3rd-workshop/
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Figure 17. ANYWHERE 3rd Workshop (2018, Barcelona).

(a)

(b)

Figure 18. ANYWHERE 3rd Workshop. a) ANYCaRE serious role-play game
development; b) Detail of the Exhibition showroom.

The 3rd Workshop also included a Training session on the previous day (12th November
2018), held at the Catalan Civil Protection Premises. More details on this activity are
explained on the Section 3.9 below.

3.9

Training activities

Different training activities were held during the project execution to demonstrate the
capabilities of the developments and results produced in ANYWHERE, by means of
hands-on activities based on significant high-impact weather-induced events
registered at the pilot sites as example case-studies.
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The training activities have focused its target on operational staff of Public Protection
& Disaster Relief (PPDR) organisations involved in the risk management, decisionmakers, professional meteorological forecasters, potential developers of new tools,
among others.
In total, three training activities were organised, as detailed in the following subsections.

3.9.1 Training activity on the ANYWHERE platforms at the Catalonia Civil
Protection Emergency Management Centre (Barcelona)
The first training was held on 12th November 2018, organised by the Catalan Civil
Protection at the CECAT (Emergency Management Centre), under the auspices of the
ANYWHERE 3rd Workshop celebrated in Barcelona (being held the day after). The
activity had a duration of 4 hours, where selected real emergency situations were used
to illustrate the functionalities and the usability of the ANYWHERE products included in
the Multi-Hazard Early Warning System (MH-EWS) and the decision support platform
A4EU (ANYWHERE for Europe).
Due to space limitations of the control room of the CECAT where the training activity
was developed, its participation was restricted to a reduced set of Stakeholders (25
attendees) with the focus on PPDR staff (see Figure 19).

Figure 19. Training activity at the Catalonia Civil Protection Emergency
Management Centre (Barcelona)

During the training, it was also highlighted how the Risk-management procedures have
evolved at the Catalonia Pilot Site after the incorporation of the A4Cat tool, highlighting
the benefits derived from its use.
3.9.2 Hands-on training activity on the use of the A4EU DSS platform at
the Spanish National Civil Protection School (Madrid)
The 2nd Anywhere Training Activity was organised by the Spanish Civil Protection
General Directorate (DGPCE) at the Spanish National Civil Protection School (ENPC,

Deliverable 8.4

Page 24

ANYWHERE Deliverable Report
Grant Agreement: 700099

Madrid): http://anywhere-h2020.eu/hands-on-training-activity-on-the-use-of-the-a4euplatform/
The two-day training activity (6th-7th March 2019) was aimed to present and interact
with the A4EU platform developed by ANYWHERE to provide impact forecasting for the
major weather-induced hazards in Europe and to support the operational emergency
response to the eventual derived emergencies (see Figure 20).
An audience of 70 attendees (belonging to different selected Stakeholders
organisations around Europe) participated to the training, including technical and
operational personnel from Public Protection and Disaster Relief (PPDR), national and
regional Civil Protections, First Responders institutions, Law Enforcement Agencies,
Rescue services, and other response managers belonging to institutions involved in
dealing with weather-induced risks.
Lectures on basic aspects of the impact forecasting products included for a variety of
potential weather-induced hazards were complemented with practical sessions,
allowing participants getting first-hand knowledge of the tools applied to case studies
derived from real emergency situations.
The participants were able to interact with professional meteorological forecasters, as
well as with the operational staff belonging to the existing ANYWHERE Pilot Sites that
are using their specific prototypes of the A4EU platform in their emergency control
centres, as well as the technological developers who deployed the prototypes.

Figure 20. Hands-on training activity at the Spanish National Civil Protection
School (Madrid)

The activity also included a visit to the Spanish National Centre for Emergency
Monitoring and Coordination (CENEM), where participants were able to check the
A4CENEM DSS platform deployed at the Centre. In addition, a comprehensive
explanation regarding the coordination tasks carried out at the centre on a daily-basis
was held, complemented with a video-conference with the European Emergency
Response Coordination Centre (ERCC).

3.9.3 ANYWHERE Hands-on demonstration activity in Brussels
On the occasion of the ANYWHERE Final Conference held in Brussels, on 29th October
2019 it was held a Hands-on demonstration specially intended for external attendees
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(members of the Stakeholders and NAE boards). The activity allowed interested users
exploring the A4EU operational platforms developed for decision-support running in
real-time in the existing 7 pilot sites across Europe, and on selected pre-recorded casestudies (relevant emergency events).
The Hands-on demonstration activity was organised by the ANWHERE partner
Consorcio Futuro in Recerca (CFR) and took place at the SQUARE Brussels
Conference Centre. The hands-on lasted 8 hours and gathered 157 attendees from
different organisations around Europe (and beyond), including PPDR staff, national
and regional Civil Protections, First Responders institutions, technological companies,
among others (see Figure 21).

Figure 21. Hands-on training demonstration activity during the ANYWHERE Final
Conference (Brussels)

During the activity, participants got the chance to explore and use state-of-the-art
forecasting products for a variety of hazards (floods, flash-floods, snowfall, forest
wildfires, droughts, marine storms, among others), based on relevant case studies and
conducted by the operational staff involved in the Pilot Sites and with the support of
the technological partners implementing the different A4EU prototypes.
In addition, self-protection tools for improving population and communities’ resilience
towards high-impact extreme weather episodes. More information on the agenda of
the event is available in the following link: http://anywhere-h2020.eu/wpcontent/uploads/2019/11/29th-OCT_Agenda-ANYWHERE-HANDS-ON-v4.5.pdf

3.10 Final conference in Brussels
The ANYWHERE Final Conference was held at the SQUARE Brussels Convention
Centre (Brussels, Belgium) on the 29th-30th October 2019 and included both the 4th
Project Workshop plus and a Hands-on demonstration. The event gathered 214
participants, involving ANYWHERE Project Partners, members of the Stakeholders’
Board, private companies belonging to the Commercial Associates’ Board, as well as
other external organisations from various fields of civil protection and emergency
management services.
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The Hands-on demonstration on the ANYWHERE platforms and operational
developments (29th October 2019) showed project Stakeholders and Associated
enterprises the operational developments achieved by ANYWHERE. It allowed
attendees exploring by themselves the operational A4EU DSS prototypes running in
real-time in the project pilot sites, complemented with selected pre-recorded casestudies (relevant emergency events). More details on the hands-on activity are
available at the Section 3.9.3 above.
The main aim of the ANYWHERE 4th Project Workshop was to showcase the latest
project advancements and to discuss them with the external institutions members of
the Stakeholders’ Board along with the Commercial Associates of the project, as well
as with the Advisory Board members and representatives from the EC. Plenary
sessions and Round tables were held (see Figure 22) for engaging the discussion, plus
parallel live exhibits (see Figure 23) showing the ANYWHERE developments on wide
screens, as well as a space dedicated to posters.

Figure 22. Final Conference, pictures of the Plenary sessions and Roundtables.

During the event (both the hands-on activity and the Round tables), operational staff
involved in the Pilot Sites explained their experience with the use of the ANYWHERE
DSS platforms and tools towards enhancing the preparedness and management of
high-impact weather-induced hazards. Representative recent episodes were detailed,
highlighting how the use of the developed tools were useful from an operational point
of view for reducing the damages.
Discussions on the technological developments as well as operational procedures
employed were held among the interveners and attendees. Participants could also get
first-hand knowledge about the capabilities of the ANYWHERE tools, having direct
contact with the developers and exploring the tools available at the Exhibition
showroom.
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Figure 23. Final Conference, pictures of the Exhibition showroom

Representatives from the EC belonging to the DG-ECHO (Directorate General European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations) and REA (Research
Executive Agency) were also invited and attended the event to allow them getting firsthand knowledge about the outcomes and results achieved within the project.
The plenary sessions of the ANYWHERE Final Conference were live streamed on
YouTube (https://youtu.be/i3NiiDW_4lU) to the concerned community that was unable
to attend the event. All recorded contents are currently available on the website project
(http://anywhere-h2020.eu/final-conference/video-recording).
In order to promote the event, the Coordination team managed to include it in the
Events
Calendar
of
the
European
Commission
(https://ec.europa.eu/research/index.cfm?eventcode=5E433FA1-C95A-B6BADDF8EB1679496981&pg=events) and also shared it in through the owned Social
Media Channels.

3.11 Project Videos
A total of 21 project videos have been designed, sketched and filmed with
communication and dissemination purposes, presenting the most relevant aspects of
the ANYWHERE project to different profiles of audiences: overall explanation of the
project and its expected outcomes for the general public; talks of the improvements
introduced by the project on the field, oriented to specialised audience, such as the
CoU and SRE, as well as videos of the Workshops including representative clips of the
events.
These videos are available for its reproduction at the Videos section of the ANYWHERE
website (http://anywhere-h2020.eu/videos-page-1/) and are also hosted at the CRAHI
YouTube Channel. We also have posted the corresponding link on Twitter and
Facebook when issuing all the press/media events. In addition, some of the videos
have been displayed at events and conferences organized and attended by the
Consortium partners, as well as in other meeting attended by interested audiences.
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As a result, the ANYWHERE project videos have been reproduced 10,524 times, taking
into consideration all the channels in which they are available. A detailed list is included
below:
•

July 2016: Building a team: ANYWHERE Kick-Off meeting (for the Kick-off
meeting held in June 2016 in Sitges, Catalonia, Spain). URL:
https://youtu.be/1HdI_g2y2fo

•

December 2016: Presentation of the ANYWHERE project at the 4th CoU
meeting (for the 4th CoU meeting: Safe, secure and resilient societies held in
June 2016 in Brussels, Belgium). URL: https://youtu.be/6xBfb_8bwU4

•

June 2017: ANYWHERE: A
https://youtu.be/stqfXsOhkeI

•

November 2017: ANYWHERE 2nd Workshop in Helsinki (for the 2nd Workshop
held
in
September
2017
in
Helsinki,
Finland.
URL:
https://youtu.be/HrTai81A4BM

•

March 2018: ANYWHERE Project Video Summary (for the “Showcase your
project” initiative organised by the EC’s Research Executive Agency; As a
result, the video joined the portfolio of research and Innovation (R&I) projects
supported by the EU YouTube Playlist and promoted via social media channels
(@EUScienceInnov
Twitter,
Facebook,
YouTube).
URL:
https://youtu.be/lcRtHZBXGfg

•

October 2018: A set of seven videos for the different categories of the
forecasting products included in the ANYWHERE Catalogue.

user-driven

Innovation

Action.

URL:

1. Weather-induced forest fires. URL: https://youtu.be/FpHMrAbicFM
2. Floods,
flash-floods,
debris
flow
and
https://www.youtube.com/watch?v=1C7nsp4giiQ

landslides.

URL:

impacts.

URL:

3. Storm Surges. URL: https://youtu.be/wmPH7lA6_v0
4. Snowfall. URL: https://youtu.be/JukdbEasSwc
5. Heatwaves
and
weather-induced
https://youtu.be/2P0htHa5g4Q

health

6. Droughts. URL: https://youtu.be/m1z0GuM4Q_8
7. Meteorological forecasts. URL: https://youtu.be/z7jZGbR0NVE
•

November 2018: ANYWHERE project (for the 3rd Workshop in Barcelona, Spain,
and the SRE2018 held in December 2018 in Brussels). URL:
https://youtu.be/oDfN7DCaIT0

•

November 2018: ANYWHERE: A Paradigm change to face extreme weather
(for the Smart City Congress in Barcelona, Spain, and the SRE2018 held in
December 2018 in Brussels). URL: https://youtu.be/1qhOw9CK38c
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•

April 2019: ANYWHERE Project: innovating the management of weather
emergencies (for showcase the project advancements to EC, including
external organisations testimonies gathered at the hands-on training performed
on March in Madrid). URL: https://youtu.be/HITutHS83i0

•

July 2019: ANYCaRE serious game at PROCIV workshop (for the workshop
of Working Party on Civil Protection organised in the framework of the Finnish
Presidency
of
the
Council
of
the
European
Union).
URL:
https://youtu.be/u0seTyP5jZA

•

October 2019: ANYWHERE: a user’s driven project (for the Final Conference in
Brussels, Belgium, and the Security Research Event 2019 in Helsinki held in
November). URL: https://youtu.be/E451l4fLSjg

•

November 2019: A4Cor: ANYWHERE operational demonstration in Corsica
Pilot Site (for showcase the implementation of the A4EU platform for Corsica
platform on the website project). URL: https://youtu.be/myP8YnalHGY

•

November 2019: A4Campsite: increasing self-protection at campsites
located in flood-prone areas in Catalonia (for showcase the A4CAmpsite
flood-oriented Early Warning System on the website project). URL:
https://youtu.be/jnQ_6hw9d8Q

•

November 2019: ANYWHERE for CENEM (A4CENEM) (for showcase the
implementation of the A4EU platform for Spain on the website project). URL:
https://youtu.be/hzClUvcrNWk

The plenary sessions of the ANYWHERE Final Conference held in Brussels on 29th-30th
October 2019 were live streamed on YouTube (https://youtu.be/i3NiiDW_4lU) to the
concerned community that was unable to attend the event. All recorded contents are
currently available on the website project (http://anywhere-h2020.eu/finalconference/video-recording).
On the other hand, the project ANYWHERE was selected to appear in a video
production of Catalan Association of Public Universities, highlighting UPC
contributions to the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) to
response to the threat of climate change and achieve a more sustainable future.

3.12 Synergies with other projects and initiatives
The ANYWHERE project have explored existing synergies with other research projects
dealing with topics related to the risk management during high-impact weather and
climate emergencies.
As an example, the ANYWHERE project Coordination interacted with the INACHUS
project (FP7, https://www.inachus.eu), aiming at achieving a significant time reduction
related to Urban Search and Rescue (USaR) to enhance the operational capacity of
the First Responders and rescue crews. As a result, participated in the INACHUS
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Exploitation Clustering Workshop held in Weeze (Germany) on 18th-19th April 2018
(https://www.inachus.eu/events), intended to identifying potential synergies between
RTD EU-funded projects (Driver+, beAware, CAMELOT, ANYWHERE, TOXI-Triage,
IN-PREP, INACHUS) and moreover, to find integration opportunities of INACHUS
components to other projects and vice versa.
In addition, the ANYWHERE project also participated to the Policy Research Dialogue
Roundtable (https://www.driver-project.eu/events/prdr1/) organised by the DRIVER+
project (28th February 2019, Brussels), sharing its views, results and experiences in
this respect. The event fostered the dialogue on how a pan-European approach to
capability development and innovation management in the field of Disaster Risk
Reduction and Crisis Management can be supported through a common trial and
validation framework that ensures comparability and improves the uptake of results
stemming from EU-funded Research projects.
The project also participated to 4th European Climate Change Adaptation
Conference, ECCA 2019 (28th - 31st May, Lisbon, Portugal). The ANYWHERE project
was selected to participate, together with other two European Horizon 2020 initiatives
(BeAWARE and i-REACT projects), in a Science Practice Session, which also
promoted to strengthen the links with other research projects in the same field of
interest and addressing similar challenges.
Project partners also interacted with the ARISTOTLE-ENHSP (also known as
ARISTOTLE-2, http://aristotle.ingv.it/) project, funded by the EC DG-ECHO, aimed to
deliver world leading multi-hazard advice capability to the Emergency Response
Coordination Centre (ERCC). The ANYWHERE project was present at the ARISTOTLEENHSP Innovation Expert Groups Workshop held on the ECMWF premises at
Reading (21th - 23th January 2019, United Kingdom). This workshop was aimed to aid
the establishment of operational forecasting services for the Emergency Response
Coordination Centre (ERCC) by exploring and discussing the data, methods and tools
available.
An additional interaction to be highlighted is the participation to the 12th HyMeX
workshop (20th-23rd May 2019) at Split (Croatia). The HyMeX programme
(https://www.hymex.org) aims at a better understanding, quantification and modelling
of the hydrological cycle in the Mediterranean. The multidisciplinary research within
HyMeX aim to improve the observational and modelling systems, better predict
extreme events, simulate the long-term water-cycle, and provide guidelines for
adaptation measures.
It also shall be remarked that relevant research projects (and/or the Coordinating
organisations) addressing similar challenges and/or related to the same field of interest
have been invited to the ANYWHERE Stakeholder’s Board, which is the case of:
BuildERS (https://buildersproject.eu), I-REACT (https://www.i-react.eu), DRIVER+
(https://www.driver-project.eu). Representatives from the above-mentioned projects
have been invited to attend the ANYWHERE workshops, where the commonalities
among the respective projects were discussed as well as the feasibility of potential
future collaborations.
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3.13 Visits to Stakeholders and other potential interested users
During the project execution period, numerous visits to Stakeholders and potential
interested end-users have been carried out, in order to show the capabilities of the
ANYWHERE platforms and DSS tools, as well as the usefulness of the impact
forecasting products included in the MH-EWS. Those contacts involved different
profiles of PPDR organisations, first responders, infrastructure managers and
companies, among others.
During the last period of the project, when the developments were mature and under
operational validation test at the pilot sites, the visits to Stakeholders increased in
number to spread the word about the tools developed and to advance towards the
market uptake.
Below a list of some representative visits is gathered:
•

February 2019: presentation of the A4EU tool to the ZAMG (Austrian Central
Institution for Meteorology and Geodynamics, Vienna) and the SMHU
(Slovak Hydro-meteorological Institute, Bratislava).

•

February 2019: visit to the Júcar river basin managers (CHJ, Confederanción
Hidrográfica del Júcar), Stakeholders of the project. It was discussed the use of
the A4CENEM tool how it helped in the decision-making during the DANA
episode (hey already had access to the A4CENEM platform in collaboration with
the Spanish Civil Protection Directorate).

•

March – April 2019: different visits to the 112 Service of the Balearic Islands,
with the main aim of studying the local data and sensors to be added to the
A4CENEM platform and to arrange their access to the DSS tool.

•

April 2019: visit to Portuguese Stakeholders to gather the needs from the Civil
Protection Services of the Setúbal municipality and the Mafra municipality,
and discussion about their participation in the A4Cities prototype
(functionalities and local data to be incorporated to the tool). Visit to the
electricity supplier company EDP (Electricidade de Portugal) to present the
capabilities of the different impact forecasting products and their convenience
for preventing damages to the power lines.

•

May 2019: visits to the Segura river basing managers (CHS, Confederanción
Hidrográfica del Segura) to present the developed DSS tools. Visit to the 112
Service of Murcia to study the integration to the A4CENEM DSS.

•

June 2019: visits to the Guadalquivir river basing managers (CHG,
Confederanción Hidrográfica del Guadalquivir) and to the 112 Service of
Andalusia to discuss and arrange their integration to the A4CENEM DSS.

•

June 2019: visit to the 112 Service of Comunitat Valenciana to discuss and
arrange their integration to the A4CENEM DSS.
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3.1

•

July 2019: visit to the Environmental Agency of Navarra (GAN-NIK).
Presentation of the ANYWHERE tools and study the feasibility of a future
implementation, as well as their incorporation to the Stakeholder’s Board.

•

August 2019: visit to the 112 Service of the Balearic Islands, to discuss their
experience with the A4CENEM platform.

•

October 2019: visit to the Ebro river basin managers (CHE, Confederación
Hidorgráfica del Ebro). Presentation of the ANYWHERE tools and impact
forecasting products.

Scientific articles and publications

A number of scientific articles and publications have emerged from the activities carried
out within the ANYWHERE project, involving articles peer-reviewed scientific journals,
book chapters, as well as public interventions in Conference proceedings, among
others.
The complete and updated list of the different scientific outcomes derived from the
ANYWHERE project is available at the website: http://gebrada.upc.es/anywhere/theproject/docs/scientific-publications/
Below (see Table 3) are gathered the scientific papers published in peer-reviewed
journals, with details on the title, author/s and journal. Notice that, by the time being,
some papers are still to be accepted, which are not included in the table.
Table 3. ANYWHERE scientific papers

Year

Author/s

Journal

DOI

David A. Lavers, Ervin
Zsoter, David S.
Richardson, Florian
Pappenberger

Weather and
Forecasting

10.1175/waf-d-17-0073.1

Estίbaliz Gascón, Tim
Hewson, Thomas
Haiden

Weather and
Forecasting

10.1175/WAF-D-170114.1

2017

Improving Forecasts of
Biomass Burning
Emissions with the Fire
Weather Index

Francesca Di
Giuseppe, Samuel
Rémy, Florian
Pappenberger, Fredrik
Wetterhall

Journal of
Applied
Meteorology
and Climatology

10.1175/jamc-d-16-0405.1

2017

Frequently used drought
indices reflect different
drought conditions
on global scale

Niko Wanders, Anne
F. Van Loon, Henny A.
J. Van Lanen

Hydrology and
Earth System
Sciences
Discussions

10.5194/hess-2017-512

2017

2017

Title
An Assessment of the
ECMWF Extreme
Forecast Index for Water
Vapor Transport during
Boreal Winter
Improving Predictions of
Precipitation Type at the
Surface: Description and
Verification of Two New
Products from the
ECMWF Ensemble
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Year

Author/s

Journal

DOI

Brahim Habibi,
Mohamed Meddi, Paul
J.J.F. Torfs, Mohamed
Remaoun, Henny A.J.
Van Lanen

Journal of
Hydrology:
Regional
Studies

10.1016/j.ejrh.2018.02.005

Pieter R. van Oel,
Eduardo S. P. R.
Martins, Alexandre C.
Costa, Niko Wanders,
Henny A. J. van Lanen

Hydrological
Sciences
Journal

10.1080/
02626667.2018.1470632

Claudia Di Napoli,
Florian Pappenberger,
Hannah L. Cloke

International
Journal of
Biometeorology

10.1007/s00484-0181518-2

Atmospheric
Research

10.1016/
j.atmosres.2018.01.016

PLOS ONE

10.1371/
journal.pone.0189419

Francesca Di
Giuseppe, Samuel
Rémy, Florian
Pappenberger, Fredrik
Wetterhall

Atmospheric
Chemistry and
Physics

10.5194/acp-18-53592018

Marc Sanuy, Enrico
Duo, Wiebke S. Jäger,
Paolo Ciavola, José A.
Jiménez

Natural Hazards
and Earth
System
Sciences

10.5194/nhess-18-18252018

2018

Retrieval of snowflake
microphysical properties
from multifrequency radar
observations

Jussi Leinonen,
Matthew D. Lebsock,
Simone Tanelli,
Ousmane O. Sy,
Brenda Dolan, Randy
J. Chase, Joseph A.
Finlon, Annakaisa von
Lerber, Dmitri
Moisseev

Atmospheric
Measurement
Techniques

10.5194/amt-11-54712018

2018

Local-scale post-event
assessments with GPS
and UAV-based quickresponse surveys: a pilot
case from the Emilia–
Romagna (Italy) coast

Enrico Duo, Arthur
Chris Trembanis,
Stephanie Dohner,
Edoardo Grottoli,
Paolo Ciavola

Natural Hazards
and Earth
System
Sciences

10.5194/nhess-18-29692018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Title
Characterisation and
prediction of
meteorological drought
using stochastic models
in the semi-arid Chéliff–
Zahrez basin (Algeria)
Diagnosing drought using
the downstreamness
concept: the effect of
reservoir networks on
drought evolution
Assessing heat-related
health risk in Europe via
the Universal Thermal
Climate Index (UTCI)
Estimating the snowfall
limit in alpine and prealpine valleys: A local
evaluation of operational
approaches
Caliver: An R package for
CALIbration and
VERification of forest fire
gridded model outputs
Using the Fire Weather
Index (FWI) to improve
the estimation of fire
emissions from fire
radiative power (FRP)
observations
Linking source with
consequences of coastal
storm impacts for climate
change and risk reduction
scenarios for
Mediterranean sandy
beaches
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Year
2018

2018

2018

Title
How Does Riming Affect
Dual-Polarization Radar
Observations and
Snowflake Shape?
Snowfall retrieval at X, Ka
and W bands:
consistency of
backscattering and
microphysical properties
using BAECC groundbased measurements
Estimating the snowfall
limit in alpine and prealpine valleys: A local
evaluation of operational
approaches

2019

How to improve
attribution of changes in
drought and flood
impacts

2019

Towards robust panEuropean storm surge
forecasting

2019

Quantifying Positive and
Negative HumanModified Droughts in the
Anthropocene: Illustration
with Two Iranian
Catchments.

2019

Improving medium-range
forecasts of rain-on-snow
events in pre-alpine
areas

2019

Anticipating cascading
effects of extreme
precipitation with pathway
schemes - Three case
studies from Europe
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Author/s
Haoran Li, Dmitri
Moisseev, Annakaisa
von Lerber
Marta Tecla Falconi,
Annakaisa von Lerber,
Davide Ori, Frank
Silvio Marzano, Dmitri
Moisseev
Fehlmann, Michael;
Gascón, Estíbaliz;
Rohrer, Mario;
Schwarb, Manfred;
Stoffel, Markus
Heidi Kreibich, Veit
Blauhut, Jeroen C.J.H.
Aerts, Laurens M.
Bouwer, Henny A.J.
Van Lanen, Alfonso
Mejia, Marjolein Mens,
Anne F. Van Loon
T. FernándezMontblanc, M.I.
Vousdoukas, P.
Ciavola, E.
Voukouvalas, L
Mentaschi, G.
Breyiannis, L. Feyen,
P. Salamon
Kakaei, E., Moradi,
H.R., Moghaddam Nia,
A.R. and Van Lanen,
H.A.J.
Michael Fehlmann,
Estíbaliz Gascón,
Mario Rohrer, Manfred
Schwarb, Markus
Stoffel
Simone Schauwecker,
Estíbaliz Gascón,
Shinju Park, Virginia
Ruiz-Villanueva,
Manfred Schwarb,
Daniel SempereTorres, Markus Stoffel,
Claudia Vitolo, Mario
Rohrer

Journal
Journal of
Geophysical
Research:
Atmospheres

DOI
10.1029/2017JD028186

Atmospheric
Measurement
Techniques

10.5194/amt-11-30592018

Atmospheric
Research

10.1016/
j.atmosres.2018.01.016

Hydrological
Sciences
Journal

10.1080/
02626667.2018.1558367

Ocean
Modelling

10.1016/
j.ocemod.2018.12.001

Water

10.3390/w11050884

Water
Resources
Research

10.1029/2018WR024644

Environment
International

10.1016/
j.envint.2019.02.072

Page 35

ANYWHERE Deliverable Report
Grant Agreement: 700099

Year
2019

2019

2019

2019

2019

2019

Title
Long-term analysis of
gauge-adjusted radar
rainfall accumulations at
European scale
Mapping combined
wildfire and heat stress
hazards to improve
evidence-based decision
making
Using paired catchments
to quantify the human
influence on hydrological
droughts
ANYCaRE: a role-playing
game to investigate crisis
decision-making and
communication
challenges in weatherrelated hazards
Exploration of the
importance of physical
properties of Indonesian
peatlands to assess
critical groundwater table
depths, associated
drought and fire hazard
Verification of Heat
Stress Thresholds for a
Health-Based Heat-Wave
Definition.

2019

Characterisation of the
dynamics of past
droughts.

2019

Moving from drought
hazard to impact
forecasts.

2019

Evaluating skill and
robustness of seasonal
meteorological and
hydrological drought
forecasts at the
catchment scale – Case
Catalonia (Spain).
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Author/s

Journal

DOI

Shinju Park, Marc
Berenguer, Daniel
Sempere-Torres

Journal of
Hydrology

10.1016/
j.jhydrol.2019.03.093

Environment
International

10.1016/
j.envint.2019.03.008

Hydrology and
Earth System
Sciences

10.5194/hess-23-17252019

Natural Hazards
and Earth
System
Sciences

10.5194/nhess-19-5072019

Geoderma

10.1016/
j.geoderma.2019.04.001

Journal Applied
Meteorology
Climatology

10.1175/JAMC-D-180246.1.

Claudia Vitolo, Claudia
Di Napoli, Francesca
Di Giuseppe, Hannah
L. Cloke, Florian
Pappenberger
Anne F. Van Loon,
Sally Rangecroft,
Gemma Coxon, José
Agustín Breña
Naranjo, Floris Van
Ogtrop, and Henny A.
J. Van Lanen
Galateia Terti, Isabelle
Ruin, Milan Kalas,
Ilona Láng, Arnau
Cangròs i Alonso,
Tommaso Sabbatini,
Valerio Lorini
M. Taufik, A.A.
Veldhuizen, J.H.M.
Wösten, H.A.J. van
Lanen
Di Napoli, Claudia;
Pappenberger,
Florian; Cloke,
Hannah L.
Diaz, V., Corzo Perez,
G.A., Van Lanen,
H.A.J., Solomatine, D.,
Varochakis, E.
Sutanto, S.J., van der
Weert, M., Wanders,
N., Blauhut, V. and
Van Lanen, H.A.J.

Van Hateren, T.C.,
Sutanto, S.J., Van
Lanen, H.A.J.

Science of the
Total
Environment
Nature
Communications

10.1038/s41467-01912840-z

Environment
International
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Year

2019

Title
Heatwaves, droughts,
and fires: exploring
compound and cascading
dry hazards at the panEuropean scale.

Author/s

Journal

Sutanto, S.J., Vitolo,
C., Di Napoli, C.
D’Andrea, M., Van
Lanen, H.A.J.

Environment
International

DOI

4 Impact indicators and assessment
In this section, the impact that the communication activities is being assessed through
appropriate analysis using quantitative and qualitative indicators. During the project
development, a total of 334 dissemination / communication activities have been
carried out by the project partners, involving a variety of actions performed:
•

Organisation of Conferences: 3

•

Organisation of Workshops: 6

•

Press releases: 11

•

Non-scientific and non-peer-reviewed publication (popularised publication): 61

•

Exhibition: 27

•

Flyers: 3

•

Training: 4

•

Social Media: 396

•

Website: 6

•

Communication Campaign (e.g. Radio, TV): 10

•

Participation in external Conferences: 38

•

Participation in external Workshops: 45

•

Participation to an Event other than a Conference or a Workshop: 23

•

Video/Film: 23

•

Brokerage Event: 3

•

Pitch Event: 3

•

Trade Fair: 1

•

Participation in activities organized jointly with other H2020 projects: 8

•

Other: 14

The above-mentioned figures associated to the press releases and communication
campaigns on the media only reflect the direct contact (face-to-face activities), without
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taking into account the cascading effects and the final media coverage and later pieces
of news generated. A sample of the final repercussion on the media has been studied
by the CRAHI-UPC press department, gathering the most relevant pieces of news
present in the media in ANNEX 1.
The most significant participations to external conferences and workshops is gathered
in Table 1 and Table 2 respectively. Regarding the videos produced, details are brokedown in Section 3.11.

According to the provided figures, the face-to-face communication and
dissemination activities promoted (without taking into account Social media, visits
to the website nor press broadcastings) by the ANYWHERE project reached an
audience of 33,641 people, broke down as follows among the different profiles:
•

Scientific Community (Higher Education, Research): 22,048 (65.54%)

•

Industry (including SMEs): 2,010 (5.97%)

•

Civil Society: 3,694 (10.98%)

•

General Public: 3,595 (10.69%)

•

Policy Makers: 1,044 (3.10%)

•

Media: 273 (0.81%)

•

Investors: 74 (0.22%)

•

Customers: 338 (1.00%)

•

Other: 565 (1.68%)

The above-mentioned figure representing the face-to-face audience reached does not
take into account the Social media and website visits, nor the mass media
broadcasting. These categories (difficult to broke down among the previous defined
profiles) have been quantified separately and are detailed below:
•

Visits to the ANYWHERE Website: 46,300 visits.

•

Visualisation of the ANYWHERE videos: 10,524 visualisations.

•

Social Media impact: 188,383 impressions.

•

Mass media (Radio / TV / newspapers) broadcasting: 638,450 people (including
listeners / watchers / readers, based on a conservative estimation of the
Radio/TV share and print runs for the mass media involved).

Thus, the impact of the ANYWHERE communication and dissemination actions
increase to 232,548 people when taking into consideration the Social media and
website visits, and ascend up to 862,110 people when adding the mass media run.
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5 Conclusions
Throughout the whole ANYWHERE project lifespan numerous communication and
dissemination actions have been carried out with a great commitment of project
partners in order to spread the word about the objectives pursued and the
advancements towards its achievement.
A variety of activities (organisation of conferences and workshops, participation to
international meetings and forums, videos, interaction via Social media, among others)
have been held to maximise the impact of the communication focusing both in the
target collectives (PPDR & civil protection staff, first responders, scientists,
technological companies, policy-makers, etc.) as well as in the society in general.
Project partners have been committed to the task during the whole project execution
period. Of course, the intensity in the development of communication campaigns and
its impact has increased during the operational demonstration phase of the developed
tools at the Pilot Sites, when the project results got more solid and appealing to the
potential audience.
The impact of the ANYWHERE communication and dissemination actions has grown
beyond the expectations, reaching a face-to-face audience of 33,641 people, which
increases to 232,548 people when taking into consideration the Social media and
website visits, and up to 862,110 people when adding the mass media run.
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6 Acronyms
A4Cat: A4EU DSS prototype deployed at the Catalonia Pilot Site
A4CENEM: A4EU DSS prototype with National scope for Spain
A4Cities: A4EU DSS prototype intended for municipality scale
A4EU: ANYWHERE for Europe DSS platform
CECAT: Catalan Civil Protection Emergency Management Centre
CENEM: Spanish National Centre for Emergency Monitoring and Coordination
CFR: Consorcio Futuro in Recerca
CoU: Community of Users for Safe, Secure and resilient Societies (DG-HOME)
CHE: Ebro river basin managers (Confederación Hidorgráfica del Ebro)
CHG: Guadalquivir river basing managers (Confederanción Hidrográfica del
Guadalquivir)
CHJ: Júcar river basin managers (Confederanción Hidrográfica del Júcar)
CHS: Segura river basing managers (Confederanción Hidrográfica del Segura)
CM: Crisis Management
DG-ECHO: Directorate General - European Civil Protection and Humanitarian Aid
Operations
DGPCE: Spanish Civil Protection General Directorate
DDR: Disaster Risk Reduction
DSS: Decision Support System
EC: European Commission
ECMWF: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
EDP: Electricidade de Portugal
ENPC: Spanish National Civil Protection School
ERCC: European Emergency Response Coordination Centre
FP7: 7th Framework Programme of the EU
GAN-NIK: Environmental Agency of Navarra.
H2020: Horizon 2020 (8th Framework Programme of the EU)
MH-EWS: Multi-Hazard Early Warning System
NAE: ANYWHERE‘s Network of Commercial Associates
PPDR: Public Protection & Disaster Relief
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REA: Research Executive Agency (EC)
SDGs: United Nations Sustainable Development Goals
SRE: Security Research Event
ZAMG: Central Institution for Meteorology and Geodynamics
SMHU: Slovak Hydro-meteorological Institute
USaR: Urban Search and Rescue
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ANNEX I
In this ANNEX are being gathered the Press clippings delivered by the ANYWHERE
Coordination team (CRAHI-UPC) to the mass media (TV / Radio / Newspapers) and
its cascading coverage.
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PRENSA

2

INTERNET

13

TELEVISIÓN

62

RADIO

64

1 / 67

2 / 67

Notícies UPC

Fecha

Titular/Medio

Pág.

13/11/18

MAL TEMPS AMB PREAVÍS

13/11/18

PROTECCIÓN CIVIL SE PREPARA PARA ANTICIPARSE A LAS CATÁSTROFES

13/11/18

PROYECTO EUROPEO ANYWHERE

13/11/18

PAS ENDAVANT CAP A L'ANTICIPACIÓ DE LES CATÀSTROFES NATURALS

13/11/18

METEOROLOGIA. INTERIOR ES DOTA D'UNA EINA PER ANTICIPAR CATÀSTROFES NATURALS
Tarragona

13/11/18

PROTECCIÓ CIVIL, AMB TECNOLOGIA PER ANTICIPAR CATÀSTROFES NATURALS

25/11/18

PREDICIENDO CATÁSTROFES

/

El Periódico de Catalunya (Ed. Català)

/

/

/

El País (Cataluña)

El Mundo (Ed. Catalunya) -Innovadores

Diario de Mallorca -La Almudaina

/

Diari de Girona

/

Segre

/

Diari de

Docs.

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

2

3 / 67

Notícies UPC

4 / 67

13/11/18

Cataluña
Prensa: Diaria
Tirada:
32.380 Ejemplares
Difusión: 24.437 Ejemplares
Sección: SOCIEDAD

Valor: 14.546,00 €

Área (cm2): 594,4

Ocupación: 56,81 %

Documento: 1/1

Autor: CARMEN JANÉ BARCELONA

Cód: 121786510

El Periódico de Catalunya (Ed. Català)

Página: 33
Núm. Lectores: 344000

5 / 67

13/11/18

Cataluña
Prensa: Diaria
Tirada:
20.268 Ejemplares
Difusión: 13.072 Ejemplares
Valor: 2.068,00 €

Área (cm2): 148,6

Ocupación: 15,73 %

Documento: 1/1

Autor: GREGO CASANOVA, Barcelona Desde el 1 de

Cód: 121784383

ión: CATALUÑA

El País (Cataluña)

Página: 3
Núm. Lectores: 52288

6 / 67

13/11/18

Cataluña
Prensa: Semanal (Martes)
Tirada:
9.230 Ejemplares
Difusión: 5.043 Ejemplares
Sección: OTROS

Valor: 195,00 €

Área (cm2): 24,7

Ocupación: 2,99 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 121785418

El Mundo (Ed. Catalunya) -Innovadores

Página: 5

Núm. Lectores: 20172

7 / 67

13/11/18

Gerona
Prensa: Diaria
Tirada:
6.726 Ejemplares
Difusión: 4.854 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 350,00 €

Área (cm2): 157,4

Ocupación: 18,56 %

Documento: 1/1

Autor: EFE BARCELONA

Cód: 121789869

Diari de Girona

Página: 7

Núm. Lectores: 23000

8 / 67

13/11/18

Tarragona
Prensa: Diaria
Tirada:
9.488 Ejemplares
Difusión: 7.919 Ejemplares
Sección: CATALUÑA

Valor: 162,00 €

Área (cm2): 50,1

Ocupación: 5,05 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 121789463

Diari de Tarragona

Página: 32

Núm. Lectores: 72000

9 / 67

13/11/18

Lérida
Prensa: Diaria
Tirada:
10.789 Ejemplares
Difusión: 8.427 Ejemplares
Sección: LOCAL

Valor: 646,00 €

Área (cm2): 137,6

Ocupación: 15,38 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 121797184

Segre

Página: 13

Núm. Lectores: 94000

10 / 67

25/11/18

Mallorca
Prensa: Semanal (Domingo)
Tirada:
12.772 Ejemplares
Difusión: 10.766 Ejemplares
Sección: OTROS

Valor: 5.387,00 €

Área (cm2): 751,4

Ocupación: 87,98 %

Documento: 1/2

Autor: Lluís Amengual

Cód: 122046933

Diario de Mallorca -La Almudaina

Página: 14

Núm. Lectores: 61000

11 / 67

25/11/18
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Protecció Civil controlarà els riscos sobre una única pantalla
Lunes, 24 de septiembre de 2018
Protecció Civil posarà en marxa en breu un
sistema que calcularà en temps real quins
riscos naturals hi pot haver a Catalunya i
senyalarà en un mapa els punts més
sensibles. Actualment aquesta predicció i
anàlisi d'incendis, ventades o onades de calor
s'ha de fer amb una suma d'informació que
els tècnics calculen amb 10 o 12 pantalles.
Es tracta de saber veure sobre un mapa i amb
un únic sistema d'alertes els punts que es
poden complicar en poca estona. Ho detalla el sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado en declaracions
a SER Catalunya. Escucha SERGIO DELGADO-PLATAFORMA ALERTES INTEGRADA en Play SER Per
exemple, hauria estat una bona eina per evacuar a temps una residència d'avis d'Agramunt que el 2015 es
va inundar i va provocar la mort de 4 dones grans. Escucha SERGIO DELGADO-EXEMPLE CAS AGRAMUNT
en Play SER És un projecte que ha rebut finançament europeu que Catalunya ha desenvolupat amb Finlàndia,
Suïssa, Itàlia, Noruega i Alemanya. Seguir leyendo Comentarios
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Protecció Civil implanta una tecnologia per anticipar catàstrofes naturals a
dues hores vista
Lunes, 12 de noviembre de 2018
ACN Barcelona.-Protecció Civil va activar el
passat l'1 d'octubre una tecnologia
coordinada per la UPC que anticipa l'evolució
dels fenomens meteorològics que poden
provocar catàstrofes a dues hores vista. El
sistema, que porta dos anys en fase de
proves, integra les dades relacionades amb
les pluges i les inundacions i les creua amb
les dades d'elements cíclics. Durant el proper
any s'hi afegiran les dades relacionades amb
la neu, el foc i el vent, per preveure l'impacte de les nevades, dels incendis forestals i de les ratxes de vent.
El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que aquesta tecnologia va ajudar a preveure l'afectació dels
aiguats de les Terres de l'Ebre de fa 15 dies, on es van avançar "amb una fiabilitat molt elevada" les afectacions
per poder emetre els avisos corresponents. Buch ha destacat la fiabilitat de les dades que proporciona aquesta
eina. "El que fins ara eren previsions, ara ja són comunicacions que fem amb fermesa i fiabilitat, i per tant cal
confiar en els avisos", ha apuntat. El conseller ha dit que les alertes de Protecció Civil "no són perquè sí, sinó
per complir", i ha lamentat que la principal part dels morts en les inundacions siguin persones que van amb
cotxe.El Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia (Crahi) de la UPC coordina aquest projecte europeu
que rep el nom d'Anywhere, i que es desenvolupa de manera simultània en sis regions europees. A més de
Catalunya, la prova pilot també es fa a Gènova / Regió de Ligúria (Itàlia i França), South Savo (Finlàndia),
Cantó de Berna als Alps (Suïssa), Regió de Rogaland (Noruega) i Alta Còrsega (França). El professor de la
UPC Daniel Sempere ha exposat que "s'està intentant" que a finals d'any aquest sistema s'implementi a
Espanya. Càmpings inundables i carreteres nevadesTambé es desenvolupen eines específiques per a la
ciutadania, perquè les empreses puguin respondre proactivament en cas de situacions de risc. En aquest
sentit, a Catalunya es treballa específicament en una aplicació pel Consell d'Empreses Distribuïdores
d'Alimentació de Catalunya que serveixi per preveure l'estat d'afectació de les carreteres en cas de nevades.
També a Catalunya s'ha avançat en l'eina A4Campsite, que proporciona informació meteorològica en temps
real i previsió de pluges, riuades i inundacions que puguin afectar els càmpings situats en zones inundables.
Un altre d'aquests projectes és a al regió de South Savo (Finlàndia). En aquest cas es preveu l'afectació de
tempestes que poden provocar la caiguda d'arbres i afectar les xarxes elèctriques. Així una empresa local pot
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enviar tècnics a les zones on s'espera un major impacte amb antelació, per restablir el servei el més aviat
possible.Una altra d'aquestes aplicacions específiques es desenvolupa a Gènova. En cas de riuades o
inundacions es milloren els protocols de comunicació entre les escoles situades en zones inundables i Protecció
Civil. També es proporcionen missatges en temps real a les famílies sobre la situació perquè coneguin l'estat
dels alumnes en tot moment.Pla pilot en sis regions europeesEl projecte està finançat amb 12 milions d'euros
pel programa europeu de recerca i innovació Horizon 2020, iniciat el 2016 i que finalitza el 2019. En el projecte
hi participa un consorci format per 34 organitzacions d'onze països europeus.Aquest projecte s'explicarà
durant les terceres jornades sobre el projecte Anywhere que es celebraran al World Trade Center de Barcelona
aquesta setmana. Hi participaran 200 representants de proteccions civils d'arreu d'Europa i organismes
d'emergències locals, regionals i europeus, així com investigadors, desenvolupadors i empreses del sector.
Durant l'esdeveniment es presentaran per primer cop a Europa els primers resultats d'aquesta tecnologia.
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Protección Civil incorpora una herramienta desarrollada por la UPC para
anticipar catástrofes
Lunes, 12 de noviembre de 2018
Protección Civil de la Generalitat ha
incorporado la herramienta desarrollada por
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
A4CAT (Anywhere for Catalonia) que
automatiza la integración de todos los datos
sobre meteorología para facilitar la
monitorización y la interpretación y análisis
de riesgo, además de anticipar la evolución
de catástrofes naturales a corto plazo.
BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)
Protección Civil de la Generalitat ha incorporado la herramienta desarrollada por la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) A4CAT (Anywhere for Catalonia) que automatiza la integración de todos los datos sobre
meteorología para facilitar la monitorización y la interpretación y análisis de riesgo, además de anticipar la
evolución de catástrofes naturales a corto plazo. Este lunes, el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel
Buch, ha presentado esta herramienta en el Centro de coordinación operativa de Catalunya (Cecat) junto a
la directora de Protección Civil, Isabel Ferrer, y el director del Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorología
(Crahi) de la UPC, Daniel Sempere, ha informado el departamento en un comunicado. El conseller ha
destacado que esta herramienta, que está en fase de pruebas en el Cecat, permite anticiparse ante fenómenos
meteorológicos que causan emergencias "y tener una fiabilidad mucho más elevada ante cualquier aviso"
que lanza Protección Civil. "Cuando hablamos de emergencias, este trabajo es vital, ya que nos permite
prever mucho antes cualquiera de los efectos que pueda tener una emergencia meteorológica" con una
predicción de muy alta fiabilidad, ha subrayado Buch, ya que la herramienta ha sido aplicada en las tormentas
que afectaron a la comarca de Terres de l'Ebre (Tarragona) este otoño. El conseller ha avisado a las
instituciones, administraciones y a la sociedad en general de que lo que antes eran solo previsiones ahora
son comunicaciones "con mucha firmeza", por lo que ha pedido confiar en estas alertas de Protección Civil
y actuar para garantizar la seguridad. PROYECTO EUROPEO El centro de la UPC coordina el proyecto
europeo Anywhere, centrado en desarrollar una plataforma multiriesgo de detección primeriza de ámbito
europeo para anticiparse a los riesgos derivados de fenómenos meteorológicos y climáticos extremos antes
de que se produzcan, ha precisado Interior. La plataforma, que incorpora diferentes algoritmos y productos
de previsión, se ha adaptado localmente a las necesidades específicas de cada lugar y desde el mes de
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octubre y a lo largo de un año se probará, validará y mejorará en los centros de mando de Protección Civil
de seis regiones europeas: Catalunya (España), Génova / Región de Liguria (Italia-Francia), South Savo
(Finlandia), cantón de Berna en los Alpes (Suiza), región de Rogaland (Noruega) y Alta Córcega (Francia).
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Protecció Civil estrena su alerta global
Lunes, 12 de noviembre de 2018
Un nuevo sistema tecnológico desarrollado
con la UPC permite actuar más rápidamente
en caso de peligro La herramienta aúna
información de varias fuentes para crear
modelos predictivos con inteligencia artificial
Protecció Civil de la Generalitat está
probando un nuevo sistema de alertas
integradas que mejorará las actuaciones de
los distintos servicios en caso de peligro, sea
por causas meteorológicas, inundaciones o
incendios. La herramienta tecnológica,
llamada A4Cat, ha sido desarrollada desde un proyecto europeo H2020 coordinado por el Centre de Recerca
Aplicada en Hidrometeorologia (CRAHI) de la UPC, y es pionero en Europa, donde se está testeando también
en otros cinco países en varios ámbitos. Sus responsables catalanes confían en que permita mejorar la
respuesta de los servicios de emergencia no solo en la resolución de incidencias sino sobre todo en la
prevención de desastres para la población. El cambio climático ya está aquí y cada año van a ser peores los
fenómenos meteorológicos, así que hay que hay que extremar las precauciones, señalaba Daniel Sempere,
director del CRAHI. Casos como las recientes inundaciones de Mallorca, los incendios de Portugal o de Grecia
o las lluvias intensas en Catalunya han vuelto a incidir en la importancia de la alerta temprana y en la mejora
del sistema de avisos para que los ciudadanos no cojan el coche o colapsen las carreteras. La mayoría de
los muertos en incendios o por inundaciones se producen entre personas que iban en coche, y eso ya son
hábitos que hay que cambiar, señala el subdirector general de Protección de Emergencias de Protecció Civil,
Sergio Delgado. La herramienta tecnológica, basada en sistemas de detección, modelos estadísticos y
simulaciones, está operativa en fase de pruebas desde el pasado 1 de octubre y ya ha demostrado su capacidad
de predicción en sucesos como las inundaciones en el Montsià el pasado 19 de octubre, donde se pudo cortar
a tiempo carreteras como la N-340 y limitar la movilidad para evitar accesos a áreas inundadas. Más que
reaccionar cuando ocurre, lo que permitirá es anticiparnos para minimizar los daños, afirma Delgado. Avisos
más rápidos La información que genere ha de permitir una alerta más rápida a los servicios de emergencia
locales, que son los que en última instancia, cortan una carretera, desvían los vehículos hacia rutas menos
peligrosas o avisan a los puntos más vulnerables, como las infraestructuras críticas (hospitales, centrales
eléctricas, operadores de comunicaciones, escuelas, industrias...). También hay acuerdos con el Consell
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dEmpreses Distribuidores dAlimentació de Catalunya (CEDAC), cuyos camiones son susceptibles de quedar
atrapados en las carreteras, o cámpings que están situados en zonas inundables. Los responsables trabajan
con márgenes de unas dos horas de aviso, suficiente para cortar una carretera, escaso para una evacuación
masiva, afirmó el conseller de Interior, Miquel Buch. El sistema actúa incorporando datos desde distintas
fuentes: el Servei Meteorològic de Catalunya, la Agència Catalana de lAigua, Aemet, Confederación
Hidrográfica del Ebro, sensores desplegados en el territorio, llamadas al 112, información de tráfico y hasta
mensajes de Twitter, que permiten detectar alertas tempranas de incidencias gracias a algoritmos que trazan
modelos estadísticos predictivos. La A4CAT se aplicará primero en inundaciones, sequías, olas de calor y
vendavales, y próximamente en incendios forestales y nevadas. Jugamos siempre con la incertidumbre pero
la probabilidad de generar falsas alarmas es más baja, recuerda Delgado. En el proyecto, financiado por la
Comisión Europea, participan hasta 34 organizaciones de 11 países de distintos ámbitos, desde la universidad,
las administraciones públicas y las empresas. En Finlandia, donde aplicarán el modelo a la caída de árboles
que pueden afectar a conducciones de energía; en Italia, a alertas a escuelas situadas en zonas inundables.
Está en estudio cómo llevar estas alertas a los ciudadanos. Protección Civil también está desarrollando el
modelo para el resto de España.
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Protecció Civil implanta una tecnologia per anticipar catàstrofes naturals a
dues hores vista
Lunes, 12 de noviembre de 2018
El sistema ja està actiu i va preveure les
inundacions de les Terres de l'Ebre de fa dues
setmanes
Protecció Civil va activar l'1
d'octubre una tecnologia coordinada per la
Universitat Politècnica de Catalunya que
anticipa l'evolució dels fenòmens meteorològics
catastròfics a dues hores vista. El sistema,
que porta dos anys en fase de proves, integra
les dades relacionades amb les pluges i les
inundacions i les creua amb les dades
d'elements cíclics. Durant l'any que ve s'hi afegiran les dades relacionades amb la neu, el foc i el vent, per
preveure l'impacte de les nevades, els incendis forestals i les ratxes de vent. El conseller d'Interior, Miquel
Buch, ha explicat que aquesta tecnologia va ajudar a preveure l'afectació dels aiguats de les Terres de l'Ebre
de fa 15 dies, on es van avançar "amb una fiabilitat molt elevada" les afectacions per poder emetre els avisos
corresponents. Buch ha destacat la fiabilitat de les dades que proporciona aquesta eina. "El que fins ara
eren previsions, ara ja són comunicacions que fem amb fermesa i fiabilitat i, per tant, cal confiar en els avisos",
ha apuntat. El conseller ha dit que les alertes de Protecció Civil "no són perquè sí, sinó per complir", i ha
lamentat que la principal part dels morts en les inundacions siguin persones que van en cotxe. El Centre de
Recerca Aplicada en Hidrometeorologia (Crahi) de la UPC coordina aquest projecte amb finançament de la
UE que rep el nom d'Anywhere. La iniciativa es desenvolupa de manera simultània en sis regions europees,
com a Ligúria (Itàlia) o a South Savo (Finlàndia). El professor de la UPC Daniel Sempere ha exposat que
"s'està intentant" que a finals d'any aquest sistema s'implementi a la resta d'Espanya. Càmpings inundables
i carreteres nevades Paral·lelament, també es desenvolupen eines específiques per a la ciutadania, per tal
que les empreses puguin respondre proactivament en situacions de risc. En aquest sentit, a Catalunya es
treballa específicament en una aplicació pel Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya
que serveixi per preveure l'estat d'afectació de les carreteres en cas de nevades. També a Catalunya s'ha
avançat en l'eina A4Campsite, que proporciona informació meteorològica en temps real i previsió de pluges,
riuades i inundacions que puguin afectar els càmpings situats en zones inundables. Una altra d'aquestes
aplicacions específiques es desenvolupa a Gènova. En cas de riuades o inundacions es milloren els protocols
de comunicació entre les escoles situades en zones inundables i Protecció Civil. També es proporcionen
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missatges en temps real a les famílies sobre la situació perquè coneguin l'estat dels alumnes en tot moment.
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La Politécnica de Cataluña desarrolla una herramienta para anticiparse a las
catástrofes naturales
Lunes, 12 de noviembre de 2018
La tecnología forma parte de un proyecto
europeo en el que participan 11 países
Desde el 1 de octubre, Cataluña es una de
las regiones de Europa que mejor puede
anticiparse a las catástrofes naturales. La
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
ha desarrollado una herramienta de
prevención anticipada de riesgos derivados
de fenómenos meteorológicos y climáticos
extremos, dentro del proyecto Anywhere
(Enhancing emergency management and response to extreme weather and climate events) en el que participan
11 países europeos. La nueva tecnología automatiza la integración de todos los datos de los que dispone
ahora por separado Protección Civil para facilitar la monitorización de los fenómenos y especialmente la
interpretación y análisis de los elementos en riesgo. Esta tecnología se centra en los peligros generados por
inundaciones, nevadas, ventiscas e incendios forestales, con una elevada precisión en una evolución a corto
plazo (dos horas vista). Aunque está operativa desde el mes de octubre y fue utilizada en las inundaciones
de hace tres semanas en las Tierras del Ebro (Tarragona) , se encuentra en fase de pruebas. Además de
Cataluña, el proyecto piloto ha sido estrenado en seis regiones con diferentes climas: Región de Liguria, en
Italia y Francia; South Savo en Finlandia; cantón de Berna en los Alpes suizos; la región de Rogaland en
Noruega; y Alta Córcega en la isla francesa. El programa europeo ha sido financiado con 12 millones de euros,
fue iniciado en 2016 y finalizará en 2019. El objetivo principal de Anywhere es permitir a los principales
organismos de protección civil dar una respuesta más rápida y efectiva a los fenómenos meteorológicos
extremos. Daniel Sampere, investigador de la UPC y coordinador del proyecto, ha declarado que debido el
cambio climático estos fenómenos extremos cada vez serán más numerosos, por lo que herramientas como
esta serán fundamentales para poder evitar catástrofes como la que hace un mes dejó 13 muertos en Sant
Llorenç . Para Sampere, esta tecnología supone un cambio de paradigma, ya que ahora los servicios de
emergencia podrán anticiparse a los fenómenos. Antes reaccionábamos al impacto, ahora nos podremos
adelantar, ha afirmado Sergio Delgado, subdirector operativo de Protección civil de la Generalitat. En la
presentación del proyecto, Delgado ha mostrado cómo hace tres semanas en las Tierras del Ebro, uno de los
días de fuertes lluvias, a las 17.00 pusieron en marcha el operativo de emergencias en las zonas más
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expuestas, conociendo que a las 19.00 se producirían los peores episodios de lluvia.
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Protecció Civil implanta una tecnologia per anticipar catàstrofes naturals a
dues hores vista
Lunes, 12 de noviembre de 2018
Redacció TV3 12/11/2018 - 15.00
ACN
Barcelona.-Protecció Civil va activar el
passat l'1 d'octubre una tecnologia
coordinada per la UPC que anticipa l'evolució
dels fenomens meteorològics que poden
provocar catàstrofes a dues hores vista. El
sistema, que porta dos anys en fase de
proves, integra les dades relacionades amb
les pluges i les inundacions i les creua amb
les dades d'elements cíclics. Durant el proper
any s'hi afegiran les dades relacionades amb
la neu, el foc i el vent, per preveure l'impacte
de les nevades, dels incendis forestals i de les ratxes de vent. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat
que aquesta tecnologia va ajudar a preveure l'afectació dels aiguats de les Terres de l'Ebre de fa 15 dies, on
es van avançar "amb una fiabilitat molt elevada" les afectacions per poder emetre els avisos corresponents.
Publicitat
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Protección Civil incorpora una herramienta desarrollada por la UPC para
anticipar catástrofes
Lunes, 12 de noviembre de 2018
(EUROPA PRESS) Protección Civil de
la Generalitat ha incorporado la herramienta
desarrollada por la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) A4CAT (Anywhere for
Catalonia) que automatiza la integración de
todos los datos sobre meteorología para
facilitar la monitorización y la interpretación y
análisis de riesgo, además de anticipar la
evolución de catástrofes naturales a corto
plazo.
Este lunes, el conseller de Interior
de la Generalitat, Miquel Buch, ha presentado
esta herramienta en el Centro de
coordinación operativa de Catalunya (Cecat) junto a la directora de Protección Civil, Isabel Ferrer, y el director
del Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorología (Crahi) de la UPC, Daniel Sempere, ha informado el
departamento en un comunicado.
El conseller ha destacado que esta herramienta, que está en fase de
pruebas en el Cecat, permite anticiparse ante fenómenos meteorológicos que causan emergencias "y tener
una fiabilidad mucho más elevada ante cualquier aviso" que lanza Protección Civil.
"Cuando hablamos
de emergencias, este trabajo es vital, ya que nos permite prever mucho antes cualquiera de los efectos que
pueda tener una emergencia meteorológica" con una predicción de muy alta fiabilidad, ha subrayado Buch,
ya que la herramienta ha sido aplicada en las tormentas que afectaron a la comarca de Terres de l'Ebre
(Tarragona) este otoño.
El conseller ha avisado a las instituciones, administraciones y a la sociedad en
general de que lo que antes eran solo previsiones ahora son comunicaciones "con mucha firmeza", por lo
que ha pedido confiar en estas alertas de Protección Civil y actuar para garantizar la seguridad. PROYECTO
EUROPEO
El centro de la UPC coordina el proyecto europeo Anywhere, centrado en desarrollar una
plataforma multiriesgo de detección primeriza de ámbito europeo para anticiparse a los riesgos derivados de
fenómenos meteorológicos y climáticos extremos antes de que se produzcan, ha precisado Interior.
La
plataforma, que incorpora diferentes algoritmos y productos de previsión, se ha adaptado localmente a las
necesidades específicas de cada lugar y desde el mes de octubre y a lo largo de un año se probará, validará
y mejorará en los centros de mando de Protección Civil de seis regiones europeas: Catalunya (España),
Génova / Región de Liguria (Italia-Francia), South Savo (Finlandia), cantón de Berna en los Alpes (Suiza),
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región de Rogaland (Noruega) y Alta Córcega (Francia).
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AMPLIACIÓ:Protecció Civil implanta una tecnologia per anticipar catàstrofes
naturals a dues hores vista
Lunes, 12 de noviembre de 2018
ACN Barcelona.-Protecció Civil va activar el
passat l1 doctubre una tecnologia coordinada
per la UPC que anticipa levolució dels
fenomens meteorològics que poden provocar
catàstrofes a dues hores vista. El sistema,
que porta dos anys en fase de proves, integra
les dades relacionades amb les pluges i les
inundacions i les creua amb les dades
delements cíclics. Durant el proper any shi
afegiran les dades relacionades amb la neu,
el foc i el vent, per preveure limpacte de les
nevades, dels incendis forestals i de les
ratxes de vent. El conseller dInterior, Miquel
Buch, ha explicat que aquesta tecnologia va
ajudar a preveure lafectació dels aiguats de
les Terres de lEbre de fa 15 dies, on es van
avançar amb una fiabilitat molt elevada les
afectacions per poder emetre els avisos
corresponents. Buch ha destacat la fiabilitat de les dades que proporciona aquesta eina. El que fins ara eren
previsions, ara ja són comunicacions que fem amb fermesa i fiabilitat, i per tant cal confiar en els avisos, ha
apuntat. El conseller ha dit que les alertes de Protecció Civil no són perquè sí, sinó per complir, i ha lamentat
que la principal part dels morts en les inundacions siguin persones que van amb cotxe.El Centre de Recerca
Aplicada en Hidrometeorologia (Crahi) de la UPC coordina aquest projecte europeu que rep el nom dAnywhere,
i que es desenvolupa de manera simultània en sis regions europees. A més de Catalunya, la prova pilot també
es fa a Gènova / Regió de Ligúria (Itàlia i França), South Savo (Finlàndia), Cantó de Berna als Alps (Suïssa),
Regió de Rogaland (Noruega) i Alta Còrsega (França). El professor de la UPC Daniel Sempere ha exposat
que sestà intentant que a finals dany aquest sistema simplementi a Espanya. Càmpings inundables i carreteres
nevadesTambé es desenvolupen eines específiques per a la ciutadania, perquè les empreses puguin
respondre proactivament en cas de situacions de risc. En aquest sentit, a Catalunya es treballa específicament
en una aplicació pel Consell dEmpreses Distribuïdores dAlimentació de Catalunya que serveixi per preveure
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lestat dafectació de les carreteres en cas de nevades. També a Catalunya sha avançat en leina A4Campsite,
que proporciona informació meteorològica en temps real i previsió de pluges, riuades i inundacions que puguin
afectar els càmpings situats en zones inundables.Un altre daquests projectes és a al regió de South Savo
(Finlàndia). En aquest cas es preveu lafectació de tempestes que poden provocar la caiguda darbres i afectar
les xarxes elèctriques. Així una empresa local pot enviar tècnics a les zones on sespera un major impacte
amb antelació, per restablir el servei el més aviat possible.Una altra daquestes aplicacions específiques es
desenvolupa a Gènova. En cas de riuades o inundacions es milloren els protocols de comunicació entre les
escoles situades en zones inundables i Protecció Civil. També es proporcionen missatges en temps real a les
famílies sobre la situació perquè coneguin lestat dels alumnes en tot moment.Pla pilot en sis regions europeesEl
projecte està finançat amb 12 milions deuros pel programa europeu de recerca i innovació Horizon 2020,
iniciat el 2016 i que finalitza el 2019. En el projecte hi participa un consorci format per 34 organitzacions donze
països europeus.Aquest projecte sexplicarà durant les terceres jornades sobre el projecte Anywhere que es
celebraran al World Trade Center de Barcelona aquesta setmana. Hi participaran 200 representants de
proteccions civils darreu dEuropa i organismes demergències locals, regionals i europeus, així com
investigadors, desenvolupadors i empreses del sector. Durant lesdeveniment es presentaran per primer cop
a Europa els primers resultats daquesta tecnologia.
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Protecció Civil implanta una tecnologia per anticipar catàstrofes naturals
Lunes, 12 de noviembre de 2018
Protecció Civil va activar l'1 d'octubre passat
una tecnologia coordinada per la UPC que
anticipa l'evolució dels fenòmens meteorològics
que poden provocar catàstrofes a dues hores
vista. El sistema, que porta dos anys en fase
de proves, integra les dades relacionades
amb les pluges i les inundacions i les creua
amb les dades d'elements cíclics. Durant el
proper any s'hi afegiran les dades
relacionades amb la neu, el foc i el vent, per preveure l'impacte de les nevades, dels incendis forestals i de
les ratxes de vent. El conseller d'Interior, Miquel Buch , ha explicat que aquesta tecnologia va ajudar a preveure
l'afectació dels aiguats de les Terres de l'Ebre de fa 15 dies, on es van avançar "amb una fiabilitat molt elevada"
les afectacions per poder emetre els avisos corresponents.
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L'A4CAT, l'eina de la Generalitat per anticipar-se a les catàstrofes naturals
Lunes, 12 de noviembre de 2018
Catalunya és una de les sis regions europees
que participen en el projecte ANYWHERE ,
per crear una plataforma digital que permeti
anticipar la resposta a les catàstrofes naturals
i als fenòmens meteorològics extrems. El
projecte està coordinat per la UPC i la versió
catalana és lA4CAT (Anywhere for
Catalonia). Aquesta eina permet integrar
totes les dades de què disposa avui Protecció
Civil (el Servei Meteorològic de Catalunya,
lACA, les trucades al 112, etc.) i les creua amb la situació sobre el territori despais crítics com hospitals, centres
de gent gran o escoles. Actualment el A4CAT és en fase de proves al Centre de Coordinació Operativa de
Catalunya (CECAT). Lobjectiu de lA4CAT és aconseguir una resposta ràpida i efectiva davant els fenòmens
meteorològics extrems, cada cop més freqüents arran del canvi climàtic, i poder-los afrontar de manera que
sen redueixin els efectes socials, ambientals i econòmics sobre la població. Així, Protecció Civil pot emetre
avisos automatitzats i alertes per protegir la població.
Controlar les nevades a la carretera i els càmpings
en zones inundables La prova pilot del projecte ANYWHERE es va posar en marxa a loctubre a sis regions
europees, entre les quals hi ha Catalunya, Gènova (Itàlia), Savònia del Sud (Finlàndia), el cantó de Berna,
als Alps (Suïssa), la regió de Rogaland (Noruega) i l Alta Còrsega (França). En el cas de Catalunya es treballa
en una eina per al Consell dEmpreses Distribuïdores dAlimentació de Catalunya (CEDAC) per preveure
lafectació de les carreteres en cas de nevades amb prou antelació com per plantificar rutes alternatives per
a camions. Lúltima vegada que Protecció Civil va prohibir la circulació de camions en un episodi de nevades
hi va haver moltes crítiques del sector que la van considerar desproporcionada. També sha desenvolupat
una eina per prevenir pluges, riuades i inundacions que puguin afectar càmpings situats en zones inundables.
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La UPC desenvolupa una eina innovadora per anticipar catàstrofes naturals
Lunes, 12 de noviembre de 2018
per Redacció 12/11/2018 14:17
|
Departament d'Interior El conseller dInterior,
Miquel Buch, acompanyat de la directora de
Protecció Civil, Isabel Ferrer, i del director del
Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia de la Universitat Politècnica de
Catalunya, Daniel Sempere, ha presentat avui leina
A4CAT (Anywhere for Catalonia) que
automatitza, pel que fa a pluges i
inundacions, nevades i incendis forestals, la
integració de totes les dades de què disposa avui Protecció Civil per separat per facilitar la monitorització dels
fenòmens i especialment la interpretació i anàlisi dels elements de risc en curs. També anticipa levolució a
curt termini dels fenòmens amb molta precisió i a 2 hores vista . Aquestes informacions es creuen amb la
situació al territori delements crítics -escoles, hospitals, zones inundables- permetent una gestió i resposta
proactiva i no tant sols reactiva.
A la presentació, que ha tingut lloc al Centre de Coordinació Operativa
de Catalunya de Protecció Civil, Buch ha explicat que aquesta eina permet poder anticipar-nos davant dels
fenòmens meteorològics que ens provoquen emergències al nostre país i tenir una fiabilitat molt més elevada
davant de qualsevol avís que emetem des de Protecció Civil. El conseller també ha afirmat que quan parlem
demergències, aquesta eina és vital, ja que ens permet preveure molt més abans qualsevol dels efectes que
pugui tenir una emergència meteorològica. Si bé no pot tenir una fiabilitat del 100% perquè parlem de fenòmens
meteorològics, tampoc ho hem de fer de prediccions sinó de molt alta fiabilitat.
El resultat de l'ús daquesta
eina, que actualment està en fase de proves al CECAT i que sha aplicat en els casos reals més recents com
en els forts aiguats que van caure a les Terres de lEbre , permet anticipar-se als danys greus dels fenòmens
de risc meteorològic a través dels avisos automatitzats i d'emetre alertes per protegir la població amb les
mesures d'emergències necessàries. En aquest sentit, el titular dInterior ha fet una crida a les institucions,
administracions i a la societat en general perquè segons ha explicat, el que abans eren previsions, ara són
comunicacions amb molta fermesa , i per tant, sha de confiar amb aquests avisos i alertes de Protecció Civil
que són per complir, ha matisat, per garantir la seguretat dels ciutadans.
| Cristóbal Castro El Centre
de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia de la Universitat Politècnica de Catalunya coordina el projecte
europeu ANYWHERE, centrat a desenvolupar una plataforma multirisc de detecció primerenca per anticiparse als riscos derivats de fenòmens meteorològics i climàtics extrems abans que es produeixin . També permetrà
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millorar la gestió de resposta davant situacions d'emergència i ajudar les poblacions exposades a evitar la
pèrdua de vides humanes, l'afectació d'infraestructures i els danys econòmics derivats. Les emergències
relacionades amb els fenòmens meteorològics i climàtics extrems afecten profundament la societat i ocasionen
un gran impacte econòmic. Amb el canvi climàtic, els experts coincideixen que aquests fenòmens s'estan
tornant més freqüents o intensos , amb efectes potencials més devastadors sobre persones i béns materials.
És en el context mencionat de major intensitat dels fenòmens meteorològics adversos que es desenvolupa
el projecte ANYWHERE, finançat amb 12 milions deuros pel programa europeu de recerca i innovació Horizon
2020, iniciat el 2016 i que finalitza el 2019. En el projecte hi participa un consorci format per 34 organitzacions
d'11 països europeus , amb representants del món científic (universitats i centres de recerca), desenvolupadors
de tècniques de previsió, autoritats gestores d'emergències a nivell nacional, regional i local (administració),
així com empreses del sector (indústria). La plataforma incorpora un sistema de detecció primerenca (MultiHazard Early Warning System) on sintegren uns 300 algorismes i productes de previsió per diversos tipus de
riscos meteorològics i climatològics (com ara tempestes de pluja o neu, inundacions, sequeres, onades de
calor, vents forts o focs forestals, entre d'altres), és fruit dels avenços científics i tecnològics dels darrers deu
anys en metodologies de previsió avançada i models d'impacte de fenòmens meteorològics.
Leina està
dissenyada per ajudar a pronosticar levolució immediata dels fenòmens meteorològics i climàtics extrems i
preveure l'impacte concret en el territori, permetent l'actuació en conseqüència per part del sistema de protecció
civil i emergències per evitar danys econòmics i, en última instància, salvar vides. La plataforma és capaç
de simular més dun risc simultàniament i de traduir la predicció meteorològica en impactes quantitatius i
mesurables, parant especial atenció en lafectació en les persones (focalitzant-se en zones habitades) i les
infraestructures crítiques (carreteres, hospitals, col·legis, determinades indústries).
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Protecció Civil incorpora una eina desenvolupada per la UPC per anticipar
catàstrofes
Lunes, 12 de noviembre de 2018
(EUROPA PRESS) - Protecció Civil de la
Generalitat ha incorporat l'eina desenvolupada
per la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) A4CAT (Anywhere for Catalonia) que
automatitza la integració de totes les dades
sobre meteorologia per facilitar el monitoratge
i la interpretació i anàlisi de risc, a més
d'anticipar l'evolució de catàstrofes naturals
a curt termini. Aquest dilluns, el conseller
d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha
presentat aquesta eina al Centre de
coordinació operativa de Catalunya (Cecat)
juntament amb la directora de Protecció Civil, Isabel Ferrer, i el director del Centre de Recerca Aplicada en
Hidrometeorologia (Crahi) de la UPC, Daniel Sempere, ha informat el departament en un comunicat. El
conseller ha destacat que aquesta eina, que està en fase de proves al Cecat, permet anticipar-se davant
fenòmens meteorològics que causen emergències "i tenir una fiabilitat molt més elevada davant qualsevol
avís" que presenti Protecció Civil. "Quan parlem d'emergències, aquesta feina és vital, perquè ens permet
preveure molt abans qualsevol dels efectes que pugui tenir una emergència meteorològica" amb una predicció
d'alta fiabilitat, ha subratllat Buch, perquè l'eina ha estat aplicada en les tempestes que van afectar la comarca
de les Terres de l'Ebre (Tarragona) aquesta tardor. El conseller ha avisat a les institucions, administracions
i societat en general que el que abans eren només previsions ara són comunicacions "amb molta fermesa",
per la qual cosa ha demanat confiar en aquestes alertes de Protecció Civil i actuar per garantir la seguretat.
PROJECTE EUROPEU El centre de la UPC coordina el projecte europeu Anywhere, centrat a desenvolupar
una plataforma multirisc de detecció primerenca d'àmbit europeu per anticipar-se als riscos derivats de
fenòmens meteorològics i climàtics extrems abans que es produeixin, ha precisat Interior. La plataforma,
que incorpora diferents algorismes i productes de previsió, s'ha adaptat localment a les necessitats
específiques de cada lloc i des del mes d'octubre i al llarg d'un any es provarà, validarà i millorarà als centres
de comandament de Protecció Civil de sis regions europees: Catalunya (Espanya), Gènova / Regió de Ligúria
(Itàlia-França), South Savo (Finlàndia), cantó de Berna als Alps (Suïssa), regió de Rogaland (Noruega) i Alta
Còrsega (França).
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Protecci Civil implanta una tecnologia per anticipar catstrofes naturals a dues
hores vista
Lunes, 12 de noviembre de 2018
ACN Protecció Civil va activar el passat l'1
d'octubre una tecnologia coordinada per la
UPC que anticipa l'evolució dels fenomens
meteorològics que poden provocar catàstrofes
a dues hores vista. El sistema, que porta dos
anys en fase de proves, integra les dades
relacionades amb les pluges i les inundacions
i les creua amb les dades d'elements cíclics.
Durant el proper any s'hi afegiran les dades relacionades amb la neu, el foc i el vent, per preveure l'impacte
de les nevades, dels incendis forestals i de les ratxes de vent. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat
que aquesta tecnologia va ajudar a preveure l'afectació dels aiguats de les Terres de l'Ebre de fa 15 dies, on
es van avançar "amb una fiabilitat molt elevada" les afectacions per poder emetre els avisos corresponents.
Buch ha destacat la fiabilitat de les dades que proporciona aquesta eina. "El que fins ara eren previsions, ara
ja són comunicacions que fem amb fermesa i fiabilitat, i per tant cal confiar en els avisos", ha apuntat. El
conseller ha dit que les alertes de Protecció Civil "no són perquè sí, sinó per complir", i ha lamentat que la
principal part dels morts en les inundacions siguin persones que van amb cotxe. El Centre de Recerca Aplicada
en Hidrometeorologia (Crahi) de la UPC coordina aquest projecte europeu que rep el nom d'Anywhere, i que
es desenvolupa de manera simultània en sis regions europees. A més de Catalunya, la prova pilot també es
fa a Gènova / Regió de Ligúria (Itàlia i França), South Savo (Finlàndia), Cantó de Berna als Alps (Suïssa),
Regió de Rogaland (Noruega) i Alta Còrsega (França). El professor de la UPC Daniel Sempere ha exposat
que "s'està intentant" que a finals d'any aquest sistema s'implementi a Espanya. Càmpings inundables i
carreteres nevades També es desenvolupen eines específiques per a la ciutadania, perquè les empreses
puguin respondre proactivament en cas de situacions de risc. En aquest sentit, a Catalunya es treballa
específicament en una aplicació pel Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya que
serveixi per preveure l'estat d'afectació de les carreteres en cas de nevades. També a Catalunya s'ha avançat
en l'eina A4Campsite, que proporciona informació meteorològica en temps real i previsió de pluges, riuades
i inundacions que puguin afectar els càmpings situats en zones inundables. Un altre d'aquests projectes és
a al regió de South Savo (Finlàndia). En aquest cas es preveu l'afectació de tempestes que poden provocar
la caiguda d'arbres i afectar les xarxes elèctriques. Així una empresa local pot enviar tècnics a les zones on
s'espera un major impacte amb antelació, per restablir el servei el més aviat possible. Una altra d'aquestes
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aplicacions específiques es desenvolupa a Gènova. En cas de riuades o inundacions es milloren els protocols
de comunicació entre les escoles situades en zones inundables i Protecció Civil. També es proporcionen
missatges en temps real a les famílies sobre la situació perquè coneguin l'estat dels alumnes en tot moment.
Pla pilot en sis regions europees El projecte està finançat amb 12 milions d'euros pel programa europeu de
recerca i innovació Horizon 2020, iniciat el 2016 i que finalitza el 2019. En el projecte hi participa un consorci
format per 34 organitzacions d'onze països europeus. Aquest projecte s'explicarà durant les terceres jornades
sobre el projecte Anywhere que es celebraran al World Trade Center de Barcelona aquesta setmana. Hi
participaran 200 representants de proteccions civils d'arreu d'Europa i organismes d'emergències locals,
regionals i europeus, així com investigadors, desenvolupadors i empreses del sector. Durant l'esdeveniment
es presentaran per primer cop a Europa els primers resultats d'aquesta tecnologia. Compartir a Twitter
Compartir a
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Protecció Civil implanta una tecnologia per anticipar catàstrofes naturals a
dues hores vista
Lunes, 12 de noviembre de 2018
Protecció Civil va activar el passat l'1
d'octubre una tecnologia coordinada per la
UPC que anticipa l'evolució dels fenomens
meteorològics que poden provocar c
atàstrofes a dues hores vista . El sistema, que
porta dos anys en fase de proves, integra les
dades relacionades amb les pluges i les
inundacions i les creua amb les dades
d'elements cíclics. Durant el proper any s'hi
afegiran les dades relacionades amb la neu,
el foc i el vent, per preveure l'impacte de les
nevades, dels incendis forestals i de les ratxes de vent.
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Es presenta A4Cat, una eina que permet anticipar la resposta a fenomens
meteorològics extrems
Lunes, 12 de noviembre de 2018
Les emergències relacionades amb els fenòmens meteorològics i climàtics extrems afecten profundament la
societat i ocasionen un gran impacte econòmic. Amb el canvi climàtic, els experts coincideixen que aquests
fenòmens s'estan tornant més freqüents o intensos, amb efectes potencials més devastadors sobre persones
i béns materials. A escala europea, i Catalunya no n'és una excepció, hi ha diferents exemples recents d'episodis
extrems, com ara les inundacions registrades aquest any a Sant Llorenç a Mallorca (Illes Balears) i al
departament de l'Aude, al sud de França, o els incendis forestals que van assolar Grècia també aquest any
i Portugal el 2017. La clau per afrontar amb èxit aquestes situacions resideix en la prevenció i l'anticipació,
que és el que permetrà a partir d'ara la plataforma multirisc A4CAT derivada del projecte ANYWHERE. Els
fenomens meteorològics extrems, com les inundacions provocades per grans tempestes, són cada cop més
freqüents L'eina A4Cat creua 300 algoritmes i integra múltiples fonts d'informació. En el cas de pluges i
inundacions, per exemple, integra les dades del Meteocat, l'Agència Catalana de l'Aigua, la Confederación
Hidrográfica del Ebro, d'altres sensors als rius (Val Aran, Consells comarcals de Lleida, Agramunt...), d'Aemet,
del centre europeu de meteorologia i del telèfon 112, entre d'altres, així com els elements vulnerables (on es
troben les residències de gent gran, escoles, hospitals...). El resultat d'aquest encreuament és l'emissió
d'alertes primerenques sobre punts concrets del territori amb antelació als danys. Aquesta eina ha de permetre
millorar la coordinació dels equips que actuen en situacions d'emergència i ajudar les poblacions exposades
a evitar desastres. Els riscos en els que s'ha posat èmfasi són inundacions, nevades, incendis forestals i
ventades. L'eina A4Cat (ANYWHERE for Catalonia), que és la versió per a Catalunya de la plataforma
europea operacional A4EU, posa l'èmfasi en els riscos d'inundacions i d'incendis forestals En el marc del
projecte europeu ANYWHERE, coordinat pel Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia (CRAHI) de
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), s'ha desenvolupat una plataforma multirisc de detecció
primerenca d'àmbit europeu per anticipar-se als riscos derivats de fenòmens meteorològics i climàtics extrems
abans que es produeixin. La plataforma també permetrà millorar la gestió de resposta davant situacions
d'emergència i ajudar les poblacions exposades a evitar la pèrdua de vides humanes, l'afectació
d'infraestructures i els danys econòmics derivats. Els dies 13 i 14 de novembre es presentaran a Barcelona,
i per primer cop a Europa, els primers resultats de les diferents eines tecnològiques desenvolupades en el
marc del projecte. A4CAT s'ha presentat aquest dilluns 12 de novembre en una roda de premsa amb
l'assistència del conseller d'Interior Miquel Buch.
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Protecció Civil implanta una tecnologia per anticipar catàstrofes naturals a
dues hores vista
Lunes, 12 de noviembre de 2018
Protecció Civil va activar el passat l'1
d'octubre una tecnologia coordinada per la
UPC que anticipa l'evolució dels fenomens
meteorològics que poden provocar catàstrofes
a dues hores vista. El sistema, que porta dos
anys en fase de proves, integra les dades
relacionades amb les pluges i les inundacions
i les creua amb les dades d'elements cíclics.
Durant el proper any s'hi afegiran les dades
relacionades amb la neu, el foc i el vent, per
preveure l'impacte de les nevades, dels
incendis forestals i de les ratxes de vent. El
conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat
que aquesta tecnologia va ajudar a preveure
l'afectació dels aiguats de les Terres de l'Ebre de fa 15 dies, on es van avançar "amb una fiabilitat molt elevada"
les afectacions per poder emetre els avisos corresponents.
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Protecció Civil implanta una tecnologia per anticipar catàstrofes naturals a
dues hores vista. El sistema, actiu des de l'1 d'octubre, va preveure les
inundacions de les Terres de l'Ebre de fa dues setmanes
Lunes, 12 de noviembre de 2018
12-11-2018 Protecció Civil va activar el
passat l'1 d'octubre una tecnologia
coordinada per la UPC que anticipa l'evolució
dels fenomens meteorològics que poden
provocar catàstrofes a dues hores vista. El
sistema, que porta dos anys en fase de
proves, integra les dades relacionades amb
les pluges i les inundacions i les creua amb
les dades d'elements cíclics.
Durant el
proper any s'hi afegiran les dades
relacionades amb la neu, el foc i el vent, per preveure l'impacte de les nevades, dels incendis forestals i de
les ratxes de vent.
El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que aquesta tecnologia va ajudar a
preveure l'afectació dels aiguats de les Terres de l'Ebre de fa 15 dies, on es van avançar "amb una fiabilitat
molt elevada" les afectacions per poder emetre els avisos corresponents.
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Protecció Civil, amb tecnologia per anticipar catàstrofes naturals
Martes, 13 de noviembre de 2018
Protecció Civil ha incorporat leina desenvolupada
per la UPC Anywhere for Catalonia , que
automatitza la integració de totes les dades
sobre meteorologia per facilitar el monitoratge
i la interpretació i anàlisi de risc , a banda d
anticipar levolució de catàstrofes naturals a
curt termini . El conseller dInterior, Miquel
Buch, la va presentar ahir. El sistema, actiu
des de loctubre, va predir les inundacions de
les Terres de lEbre de fa dos setmanes.
Notícies relacionades:

Territori
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Protecció Civil implanta una tecnologia per anticipar catàstrofes naturals a
dues hores vista
Martes, 13 de noviembre de 2018
Buch ha destacat la fiabilitat de les dades que
proporciona aquesta eina. El que fins ara eren
previsions, ara ja són comunicacions que fem
amb fermesa i fiabilitat, i per tant cal confiar
en els avisos, ha apuntat. El conseller ha dit
que les alertes de Protecció Civil no són
perquè sí, sinó per complir, i ha lamentat que
la principal part dels morts en les inundacions
siguin persones que van amb cotxe. El
Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia
(Crahi) de la UPC coordina aquest projecte
europeu que rep el nom dAnywhere, i que es
desenvolupa de manera simultània en sis regions europees. A més de Catalunya, la prova pilot també es fa
a Gènova / Regió de Ligúria (Itàlia i França), South Savo (Finlàndia), Cantó de Berna als Alps (Suïssa), Regió
de Rogaland (Noruega) i Alta Còrsega (França). El professor de la UPC Daniel Sempere ha exposat que sestà
intentant que a finals dany aquest sistema simplementi a Espanya. Càmpings inundables i carreteres nevades
També es desenvolupen eines específiques per a la ciutadania, perquè les empreses puguin respondre
proactivament en cas de situacions de risc. En aquest sentit, a Catalunya es treballa específicament en una
aplicació pel Consell dEmpreses Distribuïdores dAlimentació de Catalunya que serveixi per preveure lestat
dafectació de les carreteres en cas de nevades. També a Catalunya sha avançat en leina A4Campsite, que
proporciona informació meteorològica en temps real i previsió de pluges, riuades i inundacions que puguin
afectar els càmpings situats en zones inundables. Un altre daquests projectes és a al regió de South Savo
(Finlàndia). En aquest cas es preveu lafectació de tempestes que poden provocar la caiguda darbres i afectar
les xarxes elèctriques. Així una empresa local pot enviar tècnics a les zones on sespera un major impacte
amb antelació, per restablir el servei el més aviat possible. Una altra daquestes aplicacions específiques
es desenvolupa a Gènova. En cas de riuades o inundacions es milloren els protocols de comunicació entre
les escoles situades en zones inundables i Protecció Civil. També es proporcionen missatges en temps real
a les famílies sobre la situació perquè coneguin lestat dels alumnes en tot moment. Pla pilot en sis regions
europees El projecte està finançat amb 12 milions deuros pel programa europeu de recerca i innovació
Horizon 2020, iniciat el 2016 i que finalitza el 2019. En el projecte hi participa un consorci format per 34
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organitzacions donze països europeus. Aquest projecte sexplicarà durant les terceres jornades sobre el
projecte Anywhere que es celebraran al World Trade Center de Barcelona aquesta setmana. Hi participaran
200 representants de proteccions civils darreu dEuropa i organismes demergències locals, regionals i
europeus, així com investigadors, desenvolupadors i empreses del sector. Durant lesdeveniment es
presentaran per primer cop a Europa els primers resultats daquesta tecnologia.
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El Govern se dota de una herramienta para anticipar catástrofes naturales
Martes, 13 de noviembre de 2018
Barcelona, 12 nov (EFE).- La consellería de
Interior se ha dotado de una nueva
herramienta, que está en fase de pruebas en
varias regiones europeas, para anticipar
fenómenos meteorológicos extremos en
casos de inundaciones, nevadas, viento e
incendios, con el fin de facilitar la respuesta
ante las catástrofes naturales. El conseller
de Interior, Miquel Buch, ha destacado hoy la
importancia de esta nueva herramienta, la
A4CAT, que automatiza e integra todos los datos de Protección Civil sobre inundaciones, nevadas, viento e
incendios forestales, para facilitar la interpretación y análisis de los elementos de riesgo ante fenómenos
meteorológicos extremos y poder anticipar su evolución a dos horas vista. La función principal de este
instrumento es realizar un "salto cualitativo" a la hora de prever inundaciones, nevadas, incendios forestales
y ventiscas. Buch ha explicado hoy que la herramienta fue probada el pasado 1 de octubre, durante los
aguaceros en las Tierras del Ebro, y permitió realizar avisos con fiabilidad "muy elevada" dos horas antes de
comenzar las lluvias. "Lo que antes eran previsiones ahora son comunicaciones firmes", ha declarado. La
herramienta, que ha sido desarrollada y coordinada por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), cruza
más de 300 algoritmos, que provienen de diferentes fuentes de información, para emitir alertas sobre puntos
"muy concretos" del territorio. Desde Interior consideran que A4CAT es una herramienta "vital" para garantizar
la seguridad de los ciudadanos, ya que anticipa la evolución a corto plazo de los fenómenos con mucha
precisión, a dos horas vista. Este tipo de información se cruza con la situación en el territorio de elementos
críticos, como escuelas, hospitales y zonas inundables, lo que permite una gestión y respuesta proactiva y
no solo reactiva de los equipos de emergencias. "Esta herramienta permite podernos anticipar ante los
fenómenos meteorológicos que provocan emergencias en nuestro país y tener una fiabilidad mucho más
elevada ante cualquier aviso que emitimos desde Protección Civil", ha destacado Buch. "Cuando hablamos
de emergencias, esta herramienta es vital, ya que nos permite prever mucho antes cualquiera de los efectos
que pueda tener una emergencias meteorológica. Aunque no puede tener una fiabilidad del 100 % porque
hablamos de fenómenos meteorológicos, tiene una muy alta fiabilidad", ha agregado. La versión actual del
A4Cat da respuesta a la necesidad de la automatización de los avisos por alertas meteorológicas, la integración
de los distintos tipos de datos de información de riesgo y de emergencias, un mayor grado de precisión, la
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focalización en los elementos críticos como escuelas, hospitales y zonas inundables y el trabajo sobre la
evolución potencial a corto plazo, para tener una previsión de hasta dos horas vista. EFE

48 / 67

Eldiari.cat
http://www.eldiari.cat/politica/2018/11/12/proteccio-civil-implanta-tecnologia-per/70719.html?utm_source=rss

Mar, 13 de nov de 2018 08:04
Audiencia: 62
VPE: 0,12

Ranking: 2
Página: 1

Tipología: online

Protecció Civil implanta una tecnologia per anticipar catàstrofes naturals a
dues hores vista
Martes, 13 de noviembre de 2018
El sistema, actiu des de l'1 d'octubre, va preveure les inundacions de les Terres de l'Ebre de fa dues setmanes
ACN | BARCELONA Protecció Civil va activar el passat l'1 d'octubre una tecnologia coordinada per la UPC
que anticipa l'evolució dels fenomens meteorològics que poden provocar catàstrofes a dues hores vista . El
sistema, que porta dos anys en fase de proves, integra les dades relacionades amb les pluges i les inundacions
i les creua amb les dades d'elements cíclics. Durant el proper any s'hi afegiran les dades relacionades amb
la neu, el foc i el vent, per preveure l'impacte de les nevades, dels incendis forestals i de les ratxes de vent.
El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que aquesta tecnologia va ajudar a preveure l'afectació dels
aiguats de les Terres de l'Ebre de fa 15 dies, on es van avançar "amb una fiabilitat molt elevada" les afectacions
per poder emetre els avisos corresponents. Buch ha destacat la fiabilitat de les dades que proporciona
aquesta eina. "El que fins ara eren previsions, ara ja són comunicacions que fem amb fermesa i fiabilitat, i
per tant cal confiar en els avisos", ha apuntat. El conseller ha dit que les alertes de Protecció Civil "no són
perquè sí, sinó per complir", i ha lamentat que la principal part dels morts en les inundacions siguin persones
que van amb cotxe. El Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia (Crahi) de la UPC coordina aquest
projecte europeu que rep el nom d'Anywhere, i que es desenvolupa de manera simultània en sis regions
europees. A més de Catalunya, la prova pilot també es fa a Gènova / Regió de Ligúria (Itàlia i França), South
Savo (Finlàndia), Cantó de Berna als Alps (Suïssa), Regió de Rogaland (Noruega) i Alta Còrsega (França).
El professor de la UPC Daniel Sempere ha exposat que "s'està intentant" que a finals d'any aquest sistema
s'implementi a Espanya.
Càmpings inundables i carreteres nevades També es desenvolupen eines
específiques per a la ciutadania, perquè les empreses puguin respondre proactivament en cas de situacions
de risc. En aquest sentit, a Catalunya es treballa específicament en una aplicació pel Consell d'Empreses
Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya que serveixi per preveure l'estat d'afectació de les carreteres en
cas de nevades. També a Catalunya s'ha avançat en l'eina A4Campsite, que proporciona informació
meteorològica en temps real i previsió de pluges, riuades i inundacions que puguin afectar els càmpings situats
en zones inundables. Un altre d'aquests projectes és a al regió de South Savo (Finlàndia). En aquest cas
es preveu l'afectació de tempestes que poden provocar la caiguda d'arbres i afectar les xarxes elèctriques.
Així una empresa local pot enviar tècnics a les zones on s'espera un major impacte amb antelació, per restablir
el servei el més aviat possible. Una altra d'aquestes aplicacions específiques es desenvolupa a Gènova. En
cas de riuades o inundacions es milloren els protocols de comunicació entre les escoles situades en zones
inundables i Protecció Civil. També es proporcionen missatges en temps real a les famílies sobre la situació
perquè coneguin l'estat dels alumnes en tot moment. Pla pilot en sis regions europees El projecte està
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finançat amb 12 milions d'euros pel programa europeu de recerca i innovació Horizon 2020, iniciat el 2016 i
que finalitza el 2019. En el projecte hi participa un consorci format per 34 organitzacions d'onze països
europeus. Aquest projecte s'explicarà durant les terceres jornades sobre el projecte Anywhere que es
celebraran al World Trade Center de Barcelona aquesta setmana. Hi participaran 200 representants de
proteccions civils d'arreu d'Europa i organismes d'emergències locals, regionals i europeus, així com
investigadors, desenvolupadors i empreses del sector. Durant l'esdeveniment es presentaran per primer cop
a Europa els primers resultats d'aquesta tecnologia.
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Protecció Civil, amb tecnologia per anticipar catàstrofes naturals
Martes, 13 de noviembre de 2018
Protecció Civil ha incorporat leina desenvolupada
per la UPC Anywhere for Catalonia , que
automatitza la integració de totes les dades
sobre meteorologia per facilitar el monitoratge
i la interpretació i anàlisi de risc, a banda
danticipar levolució de catàstrofes naturals a
curt termini. El conseller dInterior, Miquel
Buch, la va presentar ahir. El sistema, actiu
des de loctubre, va predir les inundacions de
les Terres de lEbre de fa dos setmanes.
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Protecció Civil implanta una tecnologia per anticipar catàstrofes naturals a
dues hores vista
Martes, 13 de noviembre de 2018
Protecció Civil va activar el passat l'1
d'octubre una tecnologia coordinada per la
UPC que anticipa l'evolució dels fenomens
meteorològics que poden provocar catàstrofes
a dues hores vista . El sistema, que porta dos
anys en fase de proves, integra les dades
relacionades amb les pluges i les inundacions
i les creua amb les dades d'elements cíclics.
Durant el proper any s'hi afegiran les dades relacionades amb la neu, el foc i el vent, per preveure l'impacte
de les nevades, dels incendis forestals i de les ratxes de vent. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat
que aquesta tecnologia va ajudar a preveure l'afectació dels aiguats de les Terres de l'Ebre de fa 15 dies, on
es van avançar "amb una fiabilitat molt elevada" les afectacions per poder emetre els avisos corresponents.
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Pas endavant cap a lanticipació de les catàstrofes naturals
Martes, 13 de noviembre de 2018
La Conselleria d'Interior s'ha dotat d'una nova eina, que està en fase de proves a diverses regions europees,
per anticipar fenòmens meteorològics extrems en casos d'inundacions, nevades, vent i incendis, amb la finalitat
de facilitar la resposta davant les catàstrofes naturals. El conseller d'Interior, Miquel Buch, va destacar ahir
la importància d'aquesta nova eina, l'A4CAT, que automatitza i integra totes les dades de Protecció Civil sobre
inundacions, nevades, vent i incendis forestals, per facilitar la interpretació i anàlisis dels elements de risc
davant fenòmens meteorològics extrems i poder anticipar la seva evolució a dues hores vista. La funció
principal d'aquest instrument és realitzar un «salt qualitatiu» a l'hora de preveure inundacions, nevades,
incendis forestals i torbs. L'eina, que ha estat desenvolupada i coordinada per la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC), creua més de 300 algoritmes, que provenen de diferents fonts d'informació, per emetre
alertes sobre punts «molt concrets» del territori. Des d'Interior consideren que A4CAT és una eina «vital» per
garantir la seguretat dels ciutadans, ja que anticipa l'evolució a curt termini dels fenòmens amb molta precisió,
a dues hores vista. Aquest tipus d'informació es creua amb la situació al territori d'elements crítics, com escoles,
hospitals i zones inundables, fet que permet una gestió i resposta proactiva i no només reactiva dels equips
d'emergències. «Aquesta eina permet poder-nos anticipar davant els fenòmens meteorològics que provoquen
emergències al nostre país i tenir una fiabilitat molt més elevada davant de qualsevol avís que emetem des
de Protecció Civil», va destacar Buch. «És vital, ja que ens permet preveure qualsevol dels efectes que pugui
tenir una emergència meteorològica». Compartir a Twitter Compartir a
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ANYWHERE para hacer frente a las catástrofes naturales
Jueves, 15 de noviembre de 2018
El Centro de Investigación Aplicada en
Hidrometeorología (CRAHI) de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC) coordina el
proyecto europeo ANYWHERE , centrado en
desarrollar una plataforma multiriesgo de
detección temprana de ámbito europeo para
anticiparse a los riesgos derivados de
fenómenos meteorológicos y climáticos
extremos antes de que ocurran . También
permitirá mejorar la gestión de la respuesta
ante situaciones de emergencia y ayudar a
las poblaciones expuestas a evitar la pérdida
de vidas humanas, la afectación de infraestructuras y los daños económicos derivados. En Cataluña, el
Centro de Investigación Aplicada en Hidrometeorología (CRAHI) de la UPC y Protección Civil de la Generalitat
de Catalunya han desarrollado una herramienta, A4CAT (Anywhere for Catalonia) que automatiza, por lo que
respecta a lluvias e inundaciones, la integración de todos los datos de que dispone hoy Protección Civil por
separado (sensores de lluvia del Servicio Meteorológico de Cataluña, datos de la Agencia Catalana del Agua,
llamadas al teléfono de emergéncias 112, etc.) para facilitar la monitorización de los fenómenos y,
especialmente, la interpretación y análisis de los elementos de riesgo en curso. También anticipa la evolución
de los fenómenos a corto plazo con mucha precisión (a 2 horas vista) . Estas informaciones se cruzan con la
situación en el territorio de elementos críticos (escuelas, hospitales, zonas inundables) permitiendo una gestión
y respuesta proactiva y no sólo reactiva. El resultado del uso de la herramienta A4CAT (Anywhere for Catalonia),
actualmente en fase de pruebas en el Centro de Coordinación de Emergencias de Cataluña (CECAT) y
aplicado en los casos reales más recientes, es la capacidad de Protección Civil de la Generalitat de anticiparse
a los daños graves de los fenómenos de riesgo meteorológico a través de los avisos automatizados y de emitir
alertas para proteger a la población con las medidas de emergencias necesarias. La herramienta A4CAT
(Anywhere for Catalonia) da a Protección Civil de la Generalitat la capacidad de anticiparse a los daños graves
de los fenómenos de riesgo meteorológico
Es en este contexto de mayor intensidad de fenómenos
meteorológicos adversos que se desarrolla el proyecto ANYWHERE (EnhANcing emergencY management
and response to extreme WeatHER and climate Events) , financiado con 12 millones de euros por el programa
europeo de investigación e innovación Horizonte 2020, iniciado en 2016 y que finaliza en 2019. En el proyecto
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participa un consorcio formado por 34 organizaciones de 11 países europeos, con representantes del mundo
científico (universidades y centros de investigación), desarrolladores de técnicas de predicción, autoridades
gestoras de emergencias a nivel nacional, regional y local (administración), así como empresas del sector
(industria). Estos actores conforman la denominada triple hélice, que persigue el desarrollo económico basado
en el conocimiento. Se trata de una acción de innovación (innovation action): el proyecto no se focaliza sólo
en el desarrollo científico, sino que llegará a un estadio precomercial. Del pronóstico al seguimiento y el
impacto potencial La plataforma multiriesgo ANYWHERE, que incorpora un sistema de alerta temprana
(Multi-Hazard Early Warning System) en el que se integran unos 300 algoritmos y productos de predicción
para varios tipos de riesgos meteorológicos y climáticos (como tormentas de lluvia o nieve, inundaciones,
sequías, olas de calor, vientos fuertes o fuegos forestales, entre otros), es fruto de los avances científicos y
tecnológicos de los últimos diez años en metodologías avanzadas de predicción y modelos de impacto de
fenómenos meteorológicos. La herramienta está diseñada para ayudar a pronosticar la evolución inmediata
de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos y prever el impacto concreto en el territorio. La
plataforma es capaz de simular más de un riesgo simultáneamente y de traducir la predicción meteorológica
en impactos cuantitativos y cuantificables , poniendo especial atención en la afectación en las personas
(focalizándose en zonas habitadas) y las infraestructuras críticas (carreteras, hospitales, colegios,
determinadas industrias). Coordinación en tiempo real El objetivo principal del proyecto ANYWHERE,
coordinado por Daniel Sempere, investigador y director del CRAHI de la UPC, es permitir que la sociedad en
general y los principales organismos de protección civil tengan una respuesta más rápida y efectiva ante el
riesgo de fenómenos meteorológicos extremos , y se así reduzcan los impactos sociales, ambientales y
económicos derivados. La plataforma proporciona sistemas de alerta temprana de última generación para
ayudar a las poblaciones expuestas a estar preparadas frente a posibles desastres y sirve de herramienta de
apoyo a la toma de decisiones de los gobiernos en una situación de crisis. De esta forma, se pretende cubrir
el vacío existente entre la tecnología disponible y los procedimientos operativos actuales en los centros de
coordinación de protección civil. En el marco del proyecto ANYWHERE se ha desarrollado y desplegado
una plataforma operacional (A4EU) de apoyo a la toma de decisiones en centros mando de Protección Civil
en seis regiones piloto climáticamente diferentes de Europa: Catalunya (España), Génova / Región de Liguria
(Italia-Francia), South Savo (Finlandia), Cantón de Berna en los Alpes (Suiza), Región de Rogaland (Noruega)
y Alta Córcega (Francia). La plataforma, que incorpora los diferentes algoritmos y productos de predicción,
se ha adaptado localmente a las necesidades específicas de cada emplazamiento, y desde el mes de octubre
y durante un año se probará, validará y mejorará en los centros de mando de Protección Civil de las seis
regiones piloto. Otra vertiente del proyecto ANYWHERE contempla el desarrollo de herramientas específicas
para aumentar la autoprotección y autopreparación de la ciudadanía , de manera que las personas y las
empresas puedan responder proactivamente en caso de situaciones de riesgo derivadas de fenómenos
meteorológicos extremos. Protección Civil de la Generalitat,con herramienta propia En Cataluña, Protección
Civil de la Generalitat (socio del proyecto) ha definido las funcionalidades que ha de tener para cubrir las
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necesidades del sistema de protección civil catalán, poniendo énfasis en los riesgos de inundaciones, incendios
forestales, nevadas y vientos. Fruto de este trabajo ha surgido una herramienta (A4Cat) que ya se encuentra
operativa en modo test en el Centro de Coordinación Operativo de Catalunya (CECAT). La versión actual
del A4Cat cubre las siguientes necesidades: la automatización de los avisos , para agilizar la reacción y reducir
el tiempo de respuesta; la integración de los diferentes datos de información de riesgo / emergencia hoy
disponibles (sensores de lluvia del Servicio Meteorológico de Catalunya, datos de la Agencia Catalana del
Agua, llamadas al teléfono, etc.), para facilitar la motorización de los fenómenos y especialmente la
interpretación y análisis de los elementos de riesgo en curso; el alcance de un mayor grado de precisión ,
para poder detectar los fenómenos locales extremos que hoy en día no se pueden anticipar con facilidad; la
focalización en los elementos críticos concretos (escuelas, hospitales, zonas inundables); el trabajo sobre la
evolución potencial a muy corto plazo (nowcasting), para tener una predicción de hasta a 2 horas vista; y la
simplificación de los avisos para facilitar la respuesta , estableciendo tres niveles únicos (amarillo, naranja,
rojo según la gravedad).
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Tecnología innovadora en el proyecto europeo ANYWHERE que permitirá a
Protección Civil anticipar catástrofes naturales
Jueves, 22 de noviembre de 2018
El Centro de Investigación Aplicada en Hidrometeorología (CRAHI) de la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) (Catalunya, España) coordina el proyecto europeo ANYWHERE, centrado en desarrollar una plataforma
multiriesgo de detección temprana de ámbito europeo para anticiparse a los riesgos derivados de fenómenos
meteorológicos y climáticos extremos antes de que ocurran.
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La UPC presenta el projecte ANYWHERE a Brussel·les
Miércoles, 5 de diciembre de 2018
| El Centre de Recerca en Hidrometoerologia Aplicada (CRAHI) de la UPC presentarà, els dies 5 i 6 de
desembre a Brussel·les, la plataforma multirisc de detecció primerenca ANYWHERE, dàmbit europeu,que
anticipa catàstrofes naturals. És un dels projectes seleccionats per la Comissió Europea que sexhibiran en
ledició 2018 del Security Research Event (SRE), lesdeveniment anual més important sobre investigació i
seguretat, el qual reunirà uns 800 participants. La plataforma multirisc ANYWHERE, que incorpora un sistema
de detecció primerenca (Multi-Hazard Early Warning System) dàmbit europeu per anticipar-se als riscos
derivats de fenòmens meteorològics i climàtics extrems, sha desenvolupat en el marc del , coordinat pel CRAHI
de la UPC. Amb el focus posat en el tema Fer dEuropa un lloc més segur: demostrar limpacte de la investigació
en seguretat finançada per la UE, el Security Research Event (SRE) que organtiza la CE a Brussel·les té com
a objectiu promoure els resultats de les activitats de recerca i innovació relacionades amb la seguretat i
demostrar la seva contribució positiva al treball diari de milers de professionals de la seguretat. Les innovacions
i solucions tecnològiques desenvolupades per als organismes de protecció civil en el marc del projecte
ANYWHERE es mostraran en el decurs del Security Research Event 2018, en una àrea dexposició específica
habilitada a lSquare Meeting Centre, que agrupa els projectes relacionats amb Societats Resilients a
Desastres. Lesdeveniment reunirà prop de 800 participants entre investigadors, empreses del sector,
proveïdors de seguretat pública i professionals, així com responsables polítics darreu dEuropa. Les
emergències relacionades amb els fenòmens meteorològics i climàtics extrems afecten profundament la
societat i ocasionen un gran impacte econòmic. Amb el canvi climàtic, els experts coincideixen que aquests
fenòmens sestan tornant més freqüents o intensos, amb efectes potencials més devastadors sobre persones
i béns materials. A escala europea, i Catalunya no nés una excepció, podem trobar diferents exemples recents
depisodis extrems, com ara els incendis forestals que van assolar Portugal el 2017 i Grècia el 2018 o les
inundacions registrades a Sant Llorenç a Mallorca (Illes Balears) i al departament de lAude, al sud de França,
també el 2018. La clau per afrontar amb èxit aquestes situacions resideix en la prevenció i lanticipació. És
en el context esmentat de major intensitat dels fenòmens meteorològics adversos que es desenvolupa el
projecte ANYWHERE , finançat amb 12 milions deuros pel programa europeu de recerca i innovació Horizon
2020. El projecte, coordinat pel professor i investigador Daniel Sempere, director del CRAHI de la UPC, es
va posar en marxa el 2016 i finalitzarà el 2019, i compta amb la participació dun consorci format per 34
organitzacions d11 països europeus, amb representants del món científic (universitats i centres de recerca),
desenvolupadors de tècniques de previsió, autoritats gestores demergències a nivell nacional, regional i local
(administració), així com empreses del sector (indústria). Aquests actors conformen lanomenada triple hèlix,
que persegueix el desenvolupament econòmic basat en el coneixement. Consistent en una acció dinnovació
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(innovation action), el projecte no es focalitza només en el desenvolupament científic sinó que assolirà un
estadi precomercial. Del pronòstic al seguiment i limpacte potencial La plataforma multirisc ANYWHERE, que
integra uns 300 algorismes i productes de previsió per diversos tipus de riscos meteorològics i climatològics
(com ara tempestes de pluja o neu, inundacions, sequeres, onades de calor, vents forts o focs forestals, entre
daltres), és fruit dels avenços científics i tecnològics dels darrers deu anys en metodologies de previsió
avançada i models dimpacte de fenòmens meteorològics. Leina està dissenyada per ajudar a pronosticar
levolució immediata dels fenòmens meteorològics i climàtics extrems i preveure limpacte concret en el territori,
permetent lactuació en conseqüència per part del sistema de protecció civil i emergències per evitar danys
econòmics i, en última instància, salvar vides. La plataforma és capaç de simular més dun risc simultàniament
i de traduir la predicció meteorològica en impactes quantitatius i mesurables, parant especial atenció en
lafectació en les persones (focalitzant-se en zones habitades) i les infraestructures crítiques (carreteres,
hospitals, col·legis, determinades indústries). Coordinació en temps real i suport a la presa de decisions
Lobjectiu principal dANYWHERE és permetre que la societat en general i els principals organismes de protecció
civil tinguin una resposta més ràpida i efectiva davant del risc de fenòmens meteorològics extrems, per tal de
poder afrontar-los millor reduint-ne els impactes socials, ambientals i econòmics que sen deriven. Així, la
plataforma proporciona sistemes dalerta primerenca dúltima generació per ajudar les poblacions exposades
a estar preparades front possibles desastres i serveix deina de suport a la presa de decisions dels governs
en una situació de crisi. Daquesta manera, es pretén cobrir el buit existent entre la tecnologia disponible i els
procediments operatius actuals en els centres de coordinació de protecció civil. En el marc del projecte sha
desenvolupat i desplegat una plataforma operacional (A4EU) de suport a la decisió en centres de comandament
de Protecció Civil en sis regions pilot climàticament diverses darreu dEuropa: Catalunya (Espanya), Gènova
/ Regió de Liguria (Itàlia-França), South Savo (Finlàndia), Cantó de Berna als Alps (Suïssa), Regió de Rogaland
(Noruega) i Alta Còrsega (França). Els escenaris per a les proves pilot shan triat valorant la diversificació de
les seves característiques (extensió geogràfica, orografia del terreny, densitat de població, riscos meteorològics
més comuns, etc.), així com linterès i compromís expressat pels serveis de protecció civil de les diferents
regions. La plataforma sha adaptat localment a les necessitats específiques de cada emplaçament, i des del
mes doctubre i al llarg dun any es provarà, validarà i millorarà en els centres de comandament de Protecció
Civil dels sis llocs pilot. Fotografia: Arbres caiguts desprès de la tempesta elèctrica Asta que va patir Finlàndia
el 2
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La UPC presenta el projecte ANYWHERE a Brussel·les
Jueves, 6 de diciembre de 2018
El Centre de Recerca en Hidrometoerologia Aplicada (CRAHI) de la UPC presentarà, els dies 5 i 6 de desembre
a Brussel·les, la plataforma multirisc de detecció primerenca ANYWHERE, dàmbit europeu,que anticipa
catàstrofes naturals. És un dels projectes seleccionats per la Comissió Europea que sexhibiran en l'edició
2018 del Security Research Event (SRE), l'esdeveniment anual més important sobre investigació i seguretat,
el qual reunirà uns 800 participants. La plataforma multirisc ANYWHERE, que incorpora un sistema de
detecció primerenca (Multi-Hazard Early Warning System) dàmbit europeu per anticipar-se als riscos derivats
de fenòmens meteorològics i climàtics extrems, sha desenvolupat en el marc del projecte ANYWHERE
(EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate Events), coordinat pel
CRAHI de la UPC. Amb el focus posat en el tema Fer d'Europa un lloc més segur: demostrar l'impacte de la
investigació en seguretat finançada per la UE, el Security Research Event (SRE) que organtiza la CE a Brussel·
les té com a objectiu promoure els resultats de les activitats de recerca i innovació relacionades amb la
seguretat i demostrar la seva contribució positiva al treball diari de milers de professionals de la seguretat.
Les innovacions i solucions tecnològiques desenvolupades per als organismes de protecció civil en el marc
del projecte ANYWHERE es mostraran en el decurs del Security Research Event 2018, en una àrea d'exposició
específica habilitada a l'Square Meeting Centre, que agrupa els projectes relacionats amb Societats Resilients
a Desastres. L'esdeveniment reunirà prop de 800 participants entre investigadors, empreses del sector,
proveïdors de seguretat pública i professionals, així com responsables polítics d'arreu d'Europa. Les
emergències relacionades amb els fenòmens meteorològics i climàtics extrems afecten profundament la
societat i ocasionen un gran impacte econòmic. Amb el canvi climàtic, els experts coincideixen que aquests
fenòmens s'estan tornant més freqüents o intensos, amb efectes potencials més devastadors sobre persones
i béns materials. A escala europea, i Catalunya no n'és una excepció, podem trobar diferents exemples recents
d'episodis extrems, com ara els incendis forestals que van assolar Portugal el 2017 i Grècia el 2018 o les
inundacions registrades a Sant Llorenç a Mallorca (Illes Balears) i al departament de l'Aude, al sud de França,
també el 2018. La clau per afrontar amb èxit aquestes situacions resideix en la prevenció i lanticipació. És
en el context esmentat de major intensitat dels fenòmens meteorològics adversos que es desenvolupa el
projecte ANYWHERE , finançat amb 12 milions deuros pel programa europeu de recerca i innovació Horizon
2020. El projecte, coordinat pel professor i investigador Daniel Sempere, director del CRAHI de la UPC, es
va posar en marxa el 2016 i finalitzarà el 2019, i compta amb la participació dun consorci format per 34
organitzacions d'11 països europeus, amb representants del món científic (universitats i centres de recerca),
desenvolupadors de tècniques de previsió, autoritats gestores d'emergències a nivell nacional, regional i local
(administració), així com empreses del sector (indústria). Aquests actors conformen l'anomenada triple hèlix,
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que persegueix el desenvolupament econòmic basat en el coneixement. Consistent en una acció d'innovació
(innovation action), el projecte no es focalitza només en el desenvolupament científic sinó que assolirà un
estadi precomercial. Del pronòstic al seguiment i l'impacte potencial La plataforma multirisc ANYWHERE,
que integra uns 300 algorismes i productes de previsió per diversos tipus de riscos meteorològics i climatològics
(com ara tempestes de pluja o neu, inundacions, sequeres, onades de calor, vents forts o focs forestals, entre
d'altres), és fruit dels avenços científics i tecnològics dels darrers deu anys en metodologies de previsió
avançada i models d'impacte de fenòmens meteorològics. Leina està dissenyada per ajudar a pronosticar
levolució immediata dels fenòmens meteorològics i climàtics extrems i preveure l'impacte concret en el territori,
permetent l'actuació en conseqüència per part del sistema de protecció civil i emergències per evitar danys
econòmics i, en última instància, salvar vides. La plataforma és capaç de simular més dun risc simultàniament
i de traduir la predicció meteorològica en impactes quantitatius i mesurables, parant especial atenció en
lafectació en les persones (focalitzant-se en zones habitades) i les infraestructures crítiques (carreteres,
hospitals, col·legis, determinades indústries). Coordinació en temps real i suport a la presa de decisions
L'objectiu principal d'ANYWHERE és permetre que la societat en general i els principals organismes de
protecció civil tinguin una resposta més ràpida i efectiva davant del risc de fenòmens meteorològics extrems,
per tal de poder afrontar-los millor reduint-ne els impactes socials, ambientals i econòmics que se'n deriven.
Així, la plataforma proporciona sistemes d'alerta primerenca d'última generació per ajudar les poblacions
exposades a estar preparades front possibles desastres i serveix d'eina de suport a la presa de decisions dels
governs en una situació de crisi. Daquesta manera, es pretén cobrir el buit existent entre la tecnologia disponible
i els procediments operatius actuals en els centres de coordinació de protecció civil. En el marc del projecte
s'ha desenvolupat i desplegat una plataforma operacional (A4EU) de suport a la decisió en centres de
comandament de Protecció Civil en sis regions pilot climàticament diverses darreu dEuropa: Catalunya
(Espanya), Gènova / Regió de Liguria (Itàlia-França), South Savo (Finlàndia), Cantó de Berna als Alps (Suïssa),
Regió de Rogaland (Noruega) i Alta Còrsega (França). Els escenaris per a les proves pilot shan triat valorant
la diversificació de les seves característiques (extensió geogràfica, orografia del terreny, densitat de població,
riscos meteorològics més comuns, etc.), així com linterès i compromís expressat pels serveis de protecció
civil de les diferents regions. La plataforma s'ha adaptat localment a les necessitats específiques de cada
emplaçament, i des del mes d'octubre i al llarg d'un any es provarà, validarà i millorarà en els centres de
comandament de Protecció Civil dels sis llocs pilot..
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Notícies UPC
TELEVISIO DE CATALUNYA - TELENOTICIES COMARQUES - 14:08h - 00:02:18
#SOCIETAT. PER AJUDAR A MINIMITZAR L'IMPACTE DEL CLIMA, LA UPC I PROTECCIO CIVIL HAN DISSENYAT UNA
NOVA EINA. ES UNA PLATAFORMA INFORMATICA QUE PERMET PRONOSTICAR AMB UNES QUANTES HORES
D'ANTELACIO POSSIBLES DESASTRES, I AIXI COORDINAR MES BE LA RESPOSTA. DECLARACIONS DE SERGI
DELGADO, SUBDIRECTOR GENERAL COORDINACIO EMERGENCIES PROTECCIO CIVIL; DANIEL SEMPERE,
DIRECTOR CENTRE RECERCA APLICADA EN HIDROMETEOROLOGIA (UPC).

12/11/18

Notícies UPC
TELEVISION ESPAÑOLA 1 - L'INFORMATIU MIGDIA 1 - 14:23h - 00:00:44
#SOCIETAT. CATASTROFES NATURALS. L'EINA 'A4 CAT' PERMETRA A PROTECCIO CIVIL PREVENIR ABANS A LA
POBLACIO MITJANÇANT AVISOS I ALERTES. ES UNA EINA DESENVOLUPADA PER LA UNIVERSITAT POLITECNICA
DE CATALUNYA.

12/11/18

Notícies UPC
BARCELONA TV ( LOCAL BARCELONA ) - BTV NOTICIES MIGDIA - 14:17h - 00:01:17
#SOCIETAT. UNA NOVA EINA INFORMATICA CREADA PER LA UPC PERMETRA ALS SERVEIS D'EMERGENCIA
AVANÇAR-SE A LES CATASTROFES NATURALS. DECLARACIONS DE MIQUEL BUCH, CONSELLER INTERIOR
GENERALITAT DE CATALUNYA.
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12/11/18

Notícies UPC
CATALUNYA RADIO - EL MATI DE CATALUNYA RADIO - 12:02h - 00:00:46
#SOCIETAT. PROTECCIO CIVIL PROVA UN NOU SISTEMA DE GESTIO DE LES EMERGENCIES. EL SISTEMA
EUROOPEU ANYWHERE, COORDINAT PER LA UPC, PERMET PRENDRE DECISIONS ANTICIPANT-SE A LES
CATASTROFES NATURALS. AVUI S'HA PRESENTAT A BARCELONA. DECLARACIONS DE MIQUEL BUCH,
CONSELLER INTERIOR GENERALITAT DE CATALUNYA.

12/11/18

Notícies UPC
RAC 1 - 14/15 - 14:24h - 00:01:12
#SOCIETAT. UNA EINA DESENVOLUPADA PER LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA PERMET ANTICIPARSE A CATASTROFES NATURALS. DES DE L'OCTUBRE PROTECCIO CIVIL L'APLICA EN SITUACIONS REALS COM
ELS AIGUATS QUE VAN AFECTAR LES TERRES DE L'EBRE. DECLARACIONS DE MIQUEL BUCH, CONSELLER
D'INTERIOR.

12/11/18

Notícies UPC
RADIO NACIONAL RADIO 1 - 14 HORAS - 14:49h - 00:01:41
#SOCIEDAD. CATALUNYA. UNA INVESTIGACION EUROPEA, EN LA QUE PARTICIPA LA UNIVERSITAT POLITECNICA
DE CATALUNYA HA CREADO UNA HERRAMIENTA QUE SERA CAPAZ DE PRONOSTICAR LOS DESASTRES
METEOROLOGICOS CON DOS HORAS DE ANTELACIÓN. DECLARACIONES DE MIQUEL BUCH, CONSELLER
INTERIOR GENERALITAT DE CATALUNYA.

12/11/18

Notícies UPC
CADENA SER - HORA 14 CATALUNYA - 14:26h - 00:01:04
#ECONOMIA. PROTECCIO CIVIL I LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA PROVARAN AQUEST HIVERN
UNA NOVA APLICACIO QUE PERMETRA AFINAR EN SI CAL O NO CAL RESTRINGIR LA CIRCULACIO DE CAMIONS
EN CAS DE PREVISIO DE NEVADES. DECLARACIONS DE SERGIO DELGADO, SUBDIRECTOR DE PROTECCIO
CIVIL.

12/11/18

Notícies UPC
CATALUNYA RADIO - CATALUNYA MIGDIA - 14:32h - 00:01:31
#SOCIETAT. PROTECCIO CIVIL PROVA UN NOU SISTEMA DE GESTIO DE LES EMERGENCIES. EL PROJECTE
EUROPEU ANYWHERE PERMET PRENDRE DECISIONS ANTICIPANT-SE A LES CATASTROFES NATURALS. AVUI
S'HA PRESENTAT A BARCELONA DESPRES DE PROVAR-LO AMB EXIT DURANT ELS AIGUATS A L'EBRE DE FA UNA
SETMANA. DECLARACIONS DE SERGIO DELGADO, SOTSDIRECTOR DE PROTECCIO CIVIL.

12/11/18

Notícies UPC
RADIO NACIONAL RADIO 1 - EDICIO MIGDIA CATALUNYA - 13:52h - 00:01:39
#SOCIETAT. PROTECCIO CIVIL HA COMENÇAT A TREBALLAR AMB UNA EINA TECNOLOGICA QUE PERMET
ANTICIPAR CATASTROFES NATURALS. L'HA DESENVOLUPAT LA UPC I JA S'HA FET SERVIR EN FASE DE PROVES.
CONNEXIO EN DIRECTE. DECLARACIONS DE MIQUEL BUCH, CONSELLER D'INTERIOR.

13/11/18

Notícies UPC
RADIO NACIONAL RADIO 1 - LAS MAÑANAS DE RADIO NACIONAL (LOCAL BARCELONA) - 07:59h - 00:01:01
#SOCIETAT. PROTECCIO CIVIL COMENÇA A TREBALLAR AMB UNA EINA TECNOLOGICA QUE PARTINT
D'ALGORITMES PERMET ANTICIPAR CATASTROFES NATURALS. DESENVOLUPADA PER LA UPC. DECLARACIONS
DE MIQUEL BUCH, CONSELLER INTERIOR GENERALITAT DE CATALUNYA.
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Societat Meteorologia

aEl clima al Mediterrani és canviant,

però tot indica que l’escalfament
global portarà més pluges torrencials
a Els experts també alerten que els
incendis afectaran més hectàrees

Anomalia de la temperatura mitjana anual a Catalunya (1950-2017)
°C respecte al període 1981-2010
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Elena Ferran
BARCELONA

De desgavells meteorològics sempre n’hi ha hagut,
al Mediterrani. Tot i que no
vivim en una àrea influenciada per riscos extrems
com poden ser els huracans o els tsunamis, sí que
tenim els nostres episodis
meteorològics a petita escala. Els aiguats, les rierades i els temporals de vent
es van succeint, i ens sorprenen del passat episodis
tràgics com ara els aiguats
del Vallès del 1962, que
van deixar 800 morts.
Els experts coincideixen que els efectes del canvi climàtic estan accentuant aquests canvis sobtats i extrems a la nostra
àrea d’influència i les previsions indiquen que la intensitat de les pluges com
les que hem vist aquesta
tardor a Mallorca o a Itàlia
serà més freqüent.
La doctora en ciències
físiques i professora del departament de física aplicada de la UB, Carme Llasat,
dirigeix el Grup d’Anàlisis
de Situacions Meteorològiques Adverses (GAMA),
que des del 1981 analitza
els episodis de fortes pluges i l’impacte dels desastres naturals. “Estem
acostumats a tempestes i
aiguats que es van repetint. A finals dels anys vuitanta del segle passat ja
s’interrogaven sobre les
causes climàtiques perquè
van ser uns anys de molts
aiguats”, apunta Llasat.
Les pluges torrencials
van ser presents al tombant de segle, amb les
inundacions a Montserrat
l’any 2000 i al Baix Llobregat el 2002 o els aiguats a
l’Empordà el 2005, però
els últims anys no s’han
donat fenòmens gaire importants. “La percepció so-

cial és que ara plou més,
però la variabilitat climàtica sempre hi és, el que passa és que no ho recordem”,
diu l’experta en hidrometeorologia. L’imparable
augment de l’efecte hivernacle portarà episodis de
forts aiguats i d’extrema
sequera. El que ara per ara
no és tan clar és com augmentarà en una zona on ja
hi ha una gran variabilitat
climàtica.
De moment, segons comenta la professora de la
UB, no es pot provar que
en les últimes dècades s’estiguin produint més precipitacions torrencials, ja
que els registres de més de
200 mm en menys de 24
hores són esporàdics. Així
es recull en el Tercer Informe del Canvi Climàtic de
Catalunya, on a diferència
de la temperatura, que sí
que augmenta, les precipitacions no tenen un comportament clar. “Que tinguis un any plujós no és suficient i l’únic indici per dir
que plou més és quan treballem amb sèries curtes
de cinc minuts i agafant
tempestes locals”, explica
Llasat.
Aire més càlid
La temperatura de l’aire sí
que ha pujat a Catalunya
una mitjana de 0,2 graus
cada decenni des del 1950.
Segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya, el 2017 va ser el cinquè any més càlid des del
1950, darrere el 2015, el
2006, el 2014 i el 2011.
“Veiem com en l’últim decenni es van concentrant
les mitjanes amb els anys
més càlids”, informa Antoni Barrera, del Servei Meteorològic de Catalunya.
L’estiu del 2017 va ser el
segon més càlid des del
1950, només superat per
les temperatures extre-
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200

79%

Són els mil·límetres que es
consideren pluja torrencial
quan s’acumulen en un termini de 24 hores

Els municipis catalans que
han de tenir fet un pla de
procediment en cas d’inundacions

mes del 2003. També va
ser el 2017 el més sec de tota la sèrie, registrant un
26% menys de precipitacions. Les precipitacions,
però, no són prou significatives per dir que ara plou
més o menys que abans.
Els registres sí que demostren que augmenta la
temperatura de l’aigua
mesurada a l’Estartit, amb
la sèrie més llarga i contínua disponible al país
(1974-2014). El nivell del
mar ha crescut a un ritme

de 3,1 cm/decenni i l’aigua
s’ha escalfat a un ritme de
0,30 graus per decenni en
els primers 50 metres de
fondària. A la muntanya
l’evidència del canvi climàtic és que ja no queda cap
zona glacial visible a Catalunya.
Previsió i prevenció
La tardor es va estrenar
sobtadament amb neu que
va caure abans d’hora al Pirineu. Preveure el temps
és una missió difícil per als
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“La percepció social
és que ara plou més,
però és la variabilitat
climàtica de sempre
que no recordem”

“Cal aprofitar al
màxim la tecnologia
per preveure episodis
extrems i conscienciar
la població del risc”

Maria Carme Llasat

Núria Gasulla

PROFESSORA DE LA UB I DIRECTORA
DEL GAMA

SUBDIRECTORA DE PROTECCIÓ CIVIL
EN PROGRAMES DE PREVENCIÓ

meteoròlegs en una zona
on l’orografia encara dificulta més les previsions i la
pluviometria.
“La bogeria del temps
sempre ha estat lligada al
nostre país. Ara plou molt,
però tornarà la calma i estarem dies que no passarà
res”, assegura el meteoròleg Alfred Rodríguez Picó,
que qüestiona que molts
canvis de temps s’atribueixen ara a l’escalfament
global. “Hi ha qui diu que
ens saltem estacions i pas-

sem de cop de l’estiu a l’hivern. És un tòpic, sempre
hem tingut aquest temps
boig”, assegura. Rodríguez
Picó, que dirigeix l’empresa Taiko Meteorologia, està convençut que amb la
nova tecnologia s’ha avançat molt en les prediccions. “Podem avisar en
qüestió d’hores del que pot
passar perquè es prenguin
mesures si han de fer la verema o tancar accessos
per un temporal”, explica.
La precisió i la trans-
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El gràfic mostra l’increment de la temperatura
en les últimes dècades a Catalunya. A les
imatges, la riuada d’aquesta tardor a Mallorca i
l’esllavissada a la zona del Vènet, a Itàlia. Al
costat, la primera nevada que va sorprendre al
Pirineu a finals d’octubre ■ EFE/ACN

missió immediata de les
dades faciliten les tasques
de prevenció per alertar la
població amb temps. “Cal
aprofitar al màxim la tec-

nologia per preveure episodis extrems i conscienciar la població del risc”,
manifesta la subdirectora
de Protecció Civil en pro-

grames de prevenció, Núria Gasulla.
A Catalunya funciona el
servei d’alertes per inundacions, l’Inuncat, que

Autor: Elena Ferran BARCELONA
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Vulnerables als grans incendis forestals
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Una gestió millor

b L’incendi que va afectar
el Solsonès el 1998 va cremar 19.000 hectàrees en
tan sols 12 hores. Dinou
anys després, a Portugal,
van cremar 100.000 hectàrees en tan sols un dia. Els
entesos pronostiquen que
en el futur hi haurà menys
incendis però que els que hi
haurà cremaran moltes més
hectàrees. En una trobada
d’experts que Bombers va
fer al novembre a Solsona
es va constatar que aquesta
nova generació d’incendis, a
causa del canvi climàtic,
obligarà a invertir l’ordre de
prioritats en les dotacions
econòmiques a les polítiques forestals. La velocitat i
la intensitat del foc estaran
tècnicament fora de la capacitat d’extinció dels bom-

l’any passat es va activar 8
cops i 31 en fase de prealerta. “L’anticipació dels
avisos ens planteja el dilema de si cal ser més moderats per no restar eficàcia a
les alertes”, diu la responsable d’aquests programes. En zones densament
poblades com pot ser l’àrea
de Barcelona i davant la
previsió de forts aiguats,
és millor conscienciar i
alertar la població. “Viure
en zones urbanes fa oblidar molts cops el risc de la

bers. Les solucions es basen
a millorar la gestió del paisatge recuperant espais
oberts als boscos, la prevenció i la sensibilització de les
comunitats que viuen en les
zones de més risc i l’afavoriment de la cultura de l’autoprotecció.
En les jornades, en què
van participar experts internacionals, el cap de l’Àrea
Forestal-GRAF dels Bombers de la Generalitat, Marc
Castellnou, recordava com
el 23 de juliol hi va haver alhora per primer cop a Europa incendis a Noruega, a
Portugal i a Grècia, és a dir
focs al nord, sud, est i oest.
b Des de l’octubre Catalunya forma part, amb sis regions més d’Europa, del

projecte europeu Anywhere, que ha d’ajudar a anticipar les catàstrofes naturals.
La plataforma tecnològica
que ha desenvolupat la Universitat Politècnica integra
totes les dades de què disposa Protecció Civil per separat (sensors de pluja del
Servei Meteorològic de Catalunya, dades de l’Agència
Catalana de l’Aigua, trucades al 112, etcètera), per facilitar la monitorització dels
fenòmens i especialment la
interpretació i l’anàlisi dels
elements de risc en curs.
També anticipa l’evolució a
curt termini dels fenòmens
amb molta precisió, fins a 2
hores vista. Aquestes informacions s’entrecreuen posant especial atenció al territori i l’afectació sobre la
població.

natura i com s’ha de reaccionar davant un dia que
no és normal”, reflexiona
Gasulla.
El mateix pla de prevenció Inuncat obliga el 79%
dels municipis a tenir
aprovats els plans per mesurar el risc i saber com actuar en cas de fortes pluges
allà on hi ha rius, rieres o
zones inundables, com pot
ser la façana marítima. La
majoria d’aquests treballs
s’han d’actualitzar, segons
reconeix la subdirectora

de Protecció Civil, amb
l’assessorament dels tècnics de la Generalitat. A la
resta de municipis catalans, tot i no ser obligatori,
també es recomana tenir
un pla d’actuació de prevenció per inundacions.
La valoració que es va fer el
2015 sobre les conques
inundables a Catalunya
s’haurà d’adequar, segons
Gasulla, a episodis més extrems com els que es preveuen que tindrem en un
futur. ■

Anticipar els riscos
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La UPC demana
fotos de les nevades
i la seva afectació
sobre el trànsit
REDACCIÓ BARCELONA

La Universitat Politècnica de
Catalunya ha posat en marxa
aquesta setmana una campanya
que, sota el nom de «Carretera Nevada», té com a objectiu fer participar la ciutadania per recollir dades de l’afectació del trànsit durant
els temporals de neu.
La campanya demana a la ciutadania que enviï fotograﬁes via
Twitter i correu electrònic en cas
de nevada, amb les quals els investigadors volen «validar i millorar
l'actual model de previsió de les
condicions de les carreteres davant de possibles nevades».
La UPC utilitza un model de
previsió que genera un mapa
d’afectació que es podrà consultar.
Les fotograﬁes geolocalitzades es
poden enviar a la UPC a través del
compte de Twitter @CarreteraNevada o el correu electrònic especíﬁc carreteranevada@crahi.upc.edu.
La campanya estarà activa la
resta d’hivern a tota la xarxa de
carreteres.
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UPC inicia una campaña para evitar la afectación de vías ante los temporales
Martes, 12 de marzo de 2019
Barcelona, 12 mar (EFE).- La Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) ha puesto en marcha esta semana
la campaña de participación ciudadana Carretera Nevada para recoger datos y prevenir la afectación de la
red viaria catalana en caso de temporal de nieve a través de imágenes enviadas por los ciudadanos.Las
imágenes recogidas ayudaran a los investigadores del Centro de Investigación Aplicada en Meteorología
(CRAHI, en sus siglas en catalán) de la UPC a validar y mejorar el actual modelo de previsión de las condiciones
de las carreteras ante posibles nevadas , ha explicado la UPC este martes en un comunicado.El CRAHI ha
desarrollado un modelo de previsión de las condiciones de las carreteras ante episodios de nieve que utiliza
las observaciones y previsiones meteorológicas generadas en el marco del proyecto ANYWHERE -plataforma
multiriesgo de fénomenos meteorológicos extremos- y las transforma en impactos cuantitativos y medibles
sobre el estado de las vías y las condiciones de circulación . Para incrementar la exactitud del modelo son
necesarios datos adicionales sobre el estado de la red cuando se producen nevadas, pero las carreteras
catalanas no disponen de sensores que proporcionen datos sobre el estado del pavimento -temperatura,
acumulación de nieve, etc.- , han dicho.La campaña Carretera Nevada pide la participación ciudadana a
través del envío de fotografías geolocalizadas de las vías afectadas a través de Twitter o de correo electrónico
que permitirán mejorar el modelo, que incorporará Protección Civil de Cataluña una vez validado el modelo.
EFE
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La UPC engega una campanya de seguiment de neu a les carreteres
Martes, 12 de marzo de 2019
El
Centre de Recerca Aplicada en
Meteorologia (CRAHI)
de la Universitat
Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech
(UPC) posa en marxa aquesta setmana
'Carretera Nevada' , una campanya de
participació ciutadana per recollir dades
sobre l'afectació de la xarxa viària catalana
en cas de temporal de neu. La campanya,
que s'allargarà durant aquest hivern, fa una
crida a la ciutadania a enviar fotografies de les vies afectades a través de Twitter i el correu electrònic quan
la neu faci acte de presència. Es preveu que les imatges recollides ajudin als investigadors a validar i millorar
l'actual model de previsió de les condicions de les carreteres davant de possibles nevades. El model de
previsió desenvolupat pel CRAHI genera un mapa dafectació que es podrà consultar durant la campanya.
A Catalunya els temporals de neu o les nevades en llocs on no són habituals poden afectar i col·lapsar les
carreteres i provocar greus problemes de mobilitat. Per evitar incidències o situacions associades, o minimitzarne els efectes negatius, és important conèixer l'estat d'afectació de la xarxa viària. És en aquest context que
el CRAHI ha desenvolupat un model de previsió de les condicions de les carreteres davant d'episodis de neu.
Segons la previsió meteorològica, aquesta matinada nevarà al Pirineu Occidental, concentrant-se a la Val
dAran i coincidint amb una baixada de les temperatures. El model desenvolupat pel CRAHI fa servir les
observacions i previsions meteorològiques generades en el marc del projecte ANYWHERE sobre el mapa de
la xarxa viària de Catalunya, i les transforma en impactes quantitatius i mesurables sobre l'estat de les vies i
les condicions de circulació. Crida per millorar lexactitud del model Actualment el model creat està a punt
per al seu funcionament en temps real i per a la seva posada en pràctica durant la temporada de nevades
daquest any. En base a lestudi desdeveniments del passat, s'ha comprovat que el model és robust. Per
incrementar-ne lexactitud són necessàries dades addicionals sobre l'estat de la xarxa viària quan es produeixen
nevades. Les carreteres catalanes no disposen de sensors que proporcionin dades sobre l'estat del paviment
(temperatura, acumulació de neu, etc.). Per cobrir aquest buit d'informació arreu de Catalunya, s'ha creat la
campanya 'Carretera Nevada'. La iniciativa, que coordina el CRAHI de la UPC, consisteix a monitoritzar
l'estat de les vies afectades per nevades amb l'ajut de la participació ciutadana. Des dara i fins que sacabi la
temporada de neu, el CRAHI fa una crida a la ciutadania a fer d'observadors a la xarxa viària. Així, totes les
persones que es trobin carreteres nevades poden enviar fotografies geolocalitzades de les vies afectades a
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través de Twitter (@CarreteraNevada) o el correu electrònic ( [email protected] ). En aquest sentit, es recorda
als participants que les fotografies no les facin els conductors sinó els acompanyants. L'objectiu és recollir
dades d'arreu del territori. També s'ha habilitat una pàgina web ( crahi.upc.edu/carreteranevada ) amb la
informació sobre com participar a la campanya. La web inclou un mapa que mostra la previsió diària de les
condicions de la xarxa de carreteres, elaborat en base al model desenvolupat pel CRAHI. De la participació
ciutadana a la recerca 'Carretera Nevada' té com a primer objectiu fomentar la participació ciutadana.
Tanmateix, l'objectiu últim del CRAHI és la recerca. En aquest sentit, en acabar la campanya de nevades del
2019, s'analitzaran les fotografies rebudes dels diferents episodis de neu ocorreguts durant l'hivern. S'espera
que els resultats que se'n derivin permetin als científics validar i millorar l'exactitud de l'actual model de previsió.
Un cop validat, es preveu que Protecció Civil Catalunya incorpori el model en el seu centre de comandament
per poder gestionar millor els episodis de neu futurs. Solucions tecnològiques innovadores La campanya
'Carretera Nevada' s'emmarca dins del projecte europeu EnhANcing emergencY management and response
to extreme WeatHER and climate Events (ANYWHERE) , centrat a desenvolupar solucions tecnològiques
innovadores per anticipar i gestionar fenòmens meteorològics amb un fort impacte en la societat. Coordinat
pel CRAHI i finançat amb 12 milions d'euros pel programa europeu de recerca i innovació Horizon 2020, el
projecte compta amb la participació de 34 organitzacions europees de diversa tipologia (universitats i centres
de recerca, empreses i institucions públiques del sector de la protecció civil i emergències). Més informació:
Web de la campanya 'Carretera Nevada' : http://crahi.upc.edu/ CarreteraNevada Twitter de la campanya
'Carretera Nevada' : @CarreteraNevada Sala de premsa: https://www.upc.edu/ca/sala- de-premsa/noticies/
la-upc- engega-una-campanya-de- seguiment-de-neu-a-les- carreteres
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UPC inicia una campaña para evitar la afectación de vías ante los temporales
Martes, 12 de marzo de 2019
La Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) ha puesto en marcha esta semana la campaña de participación
ciudadana 'Carretera Nevada' para recoger datos y prevenir la afectación de la red viaria catalana en caso
de temporal de nieve a través de imágenes enviadas por los ciudadanos. Las imágenes recogidas ayudaran
a los investigadores del Centro de Investigación Aplicada en Meteorología (CRAHI, en sus siglas en catalán)
de la UPC a "validar y mejorar el actual modelo de previsión de las condiciones de las carreteras ante posibles
nevadas", ha explicado la UPC este martes en un comunicado. El CRAHI ha desarrollado un modelo de
previsión de las condiciones de las carreteras ante episodios de nieve que utiliza las observaciones y
previsiones meteorológicas generadas en el marco del proyecto ANYWHERE -plataforma multiriesgo de
fénomenos meteorológicos extremos- y "las transforma en impactos cuantitativos y medibles sobre el estado
de las vías y las condiciones de circulación". "Para incrementar la exactitud del modelo son necesarios datos
adicionales sobre el estado de la red cuando se producen nevadas, pero las carreteras catalanas no disponen
de sensores que proporcionen datos sobre el estado del pavimento -temperatura, acumulación de nieve,
etc.-", han dicho. La campaña 'Carretera Nevada' pide la participación ciudadana a través del envío de
fotografías geolocalizadas de las vías afectadas a través de Twitter o de correo electrónico que permitirán
mejorar el modelo, que incorporará Protección Civil de Cataluña una vez validado el modelo. . ..
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La Universitat Politècnica de Catalunya engega una campanya de seguiment
de neu a les carreteres
Martes, 12 de marzo de 2019
El Centre de Recerca Aplicada en Meteorologia ( CRAHI ) de la Universitat Politècnica de Catalunya ·
BarcelonaTech (UPC) posa en marxa aquesta setmana 'Carretera Nevada', una campanya de participació
ciutadana per recollir dades sobre l'afectació de la xarxa viària catalana en cas de temporal de neu. La iniciativa,
que s'allargarà durant aquest hivern, fa una crida a la ciutadania a enviar fotografies de les vies afectades a
través de Twitter i el correu electrònic quan la neu faci acte de presència. Es preveu que les imatges recollides
ajudin als investigadors a validar i millorar l'actual model de previsió de les condicions de les carreteres davant
de possibles nevades. El model de previsió desenvolupat pel CRAHI genera un mapa dafectació que es podrà
consultar durant la campanya. A Catalunya els temporals de neu o les nevades en llocs on no són habituals
poden afectar i col·lapsar les carreteres i provocar greus problemes de mobilitat. Per evitar incidències o
situacions associades, o minimitzar-ne els efectes negatius, és important conèixer l'estat d'afectació de la
xarxa viària. És en aquest context que el CRAHI ha desenvolupat un model de previsió de les condicions de
les carreteres davant d'episodis de neu. Segons la previsió meteorològica, aquesta matinada nevarà al Pirineu
Occidental, concentrant-se a la Val dAran i coincidint amb una baixada de les temperatures.
El model
desenvolupat pel CRAHI fa servir les observacions i previsions meteorològiques generades en el marc del
projecte ANYWHERE sobre el mapa de la xarxa viària de Catalunya, i les transforma en impactes quantitatius
i mesurables sobre l'estat de les vies i les condicions de circulació. Crida per millorar lexactitud del model
Actualment el model creat està a punt per al seu funcionament en temps real i per a la seva posada en pràctica
durant la temporada de nevades daquest any. En base a lestudi desdeveniments del passat, s'ha comprovat
que el model és robust. Per incrementar-ne lexactitud són necessàries dades addicionals sobre l'estat de la
xarxa viària quan es produeixen nevades. Les carreteres catalanes no disposen de sensors que proporcionin
dades sobre l'estat del paviment (temperatura, acumulació de neu, etc.). Per cobrir aquest buit d'informació
arreu de Catalunya, s'ha creat la campanya 'Carretera Nevada'. La iniciativa, que coordina el CRAHI de la
UPC, consisteix a monitoritzar l'estat de les vies afectades per nevades amb l'ajut de la participació ciutadana.
Des dara i fins que sacabi la temporada de neu, el CRAHI fa una crida a la ciutadania a fer d'observadors a
la xarxa viària. Així, totes les persones que es trobin carreteres nevades poden enviar fotografies
geolocalitzades de les vies afectades a través de Twitter (@CarreteraNevada) o el correu electrònic
(carreteranevada@crahi.upc.edu). En aquest sentit, es recorda als participants que les fotografies no les facin
els conductors sinó els acompanyants. L'objectiu és recollir dades d'arreu del territori. També s'ha habilitat
una pàgina web amb la informació sobre com participar a la campanya. La web inclou un mapa que mostra
la previsió diària de les condicions de la xarxa de carreteres, elaborat en base al model desenvolupat pel
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CRAHI. De la participació ciutadana a la recerca 'Carretera Nevada' té com a primer objectiu fomentar la
participació ciutadana. Tanmateix, l'objectiu últim del CRAHI és la recerca. En aquest sentit, en acabar la
campanya de nevades del 2019, s'analitzaran les fotografies rebudes dels diferents episodis de neu ocorreguts
durant l'hivern. S'espera que els resultats que se'n derivin permetin als científics validar i millorar l'exactitud
de l'actual model de previsió. Un cop validat, es preveu que Protecció Civil Catalunya incorpori el model en
el seu centre de comandament per poder gestionar millor els episodis de neu futurs. Solucions tecnològiques
innovadores La campanya 'Carretera Nevada' s'emmarca dins del projecte europeu EnhANcing emergencY
management and response to extreme WeatHER and climate Events (ANYWHERE), centrat a desenvolupar
solucions tecnològiques innovadores per anticipar i gestionar fenòmens meteorològics amb un fort impacte
en la societat. Coordinat pel CRAHI i finançat amb 12 milions d'euros pel programa europeu de recerca i
innovació Horizon 2020, el projecte compta amb la participació de 34 organitzacions europees de diversa
tipologia (universitats i centres de recerca, empreses i institucions públiques del sector de la protecció civil i
emergències).

14 / 22

Lo Campus Diari
http://locampusdiari.com/arxius/44082

Mar, 12 de mar de 2019 16:14
Audiencia: 1.000
VPE: 1,00

Ranking: 2
Página: 1

Tipología: online

La UPC engega una campanya de seguiment de neu a les carreteres
Martes, 12 de marzo de 2019
| El de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) posa en marxa aquesta setmana
#CarreteraNevada, una campanya de participació ciutadana per recollir dades sobre lafectació de la xarxa
viària catalana en cas de temporal de neu. La campanya, que sallargarà durant aquest hivern, fa una crida a
la ciutadania a enviar fotografies de les vies afectades a través de Twitter i el correu electrònic quan la neu
faci acte de presència. Es preveu que les imatges recollides ajudin als investigadors a validar i millorar lactual
model de previsió de les condicions de les carreteres davant de possibles nevades. El model de previsió
desenvolupat pel CRAHI genera un mapa dafectació que es podrà consultar durant la campanya. A Catalunya
els temporals de neu o les nevades en llocs on no són habituals poden afectar i col·lapsar les carreteres i
provocar greus problemes de mobilitat. Per evitar incidències o situacions associades, o minimitzar-ne els
efectes negatius, és important conèixer lestat dafectació de la xarxa viària. És en aquest context que el CRAHI
ha desenvolupat un model de previsió de les condicions de les carreteres davant depisodis de neu. Segons
la previsió meteorològica, aquesta matinada nevarà al Pirineu Occidental, concentrant-se a la Val dAran i
coincidint amb una baixada de les temperatures. El model desenvolupat pel CRAHI fa servir les observacions
i previsions meteorològiques generades en el marc del projecte ANYWHERE sobre el mapa de la xarxa viària
de Catalunya, i les transforma en impactes quantitatius i mesurables sobre lestat de les vies i les condicions
de circulació. Crida per millorar lexactitud del model Actualment el model creat està a punt per al seu
funcionament en temps real i per a la seva posada en pràctica durant la temporada de nevades daquest any.
En base a lestudi desdeveniments del passat, sha comprovat que el model és robust. Per incrementar-ne
lexactitud són necessàries dades addicionals sobre lestat de la xarxa viària quan es produeixen nevades. Les
carreteres catalanes no disposen de sensors que proporcionin dades sobre lestat del paviment (temperatura,
acumulació de neu, etc.). Per cobrir aquest buit dinformació arreu de Catalunya, sha creat la campanya
#CarreteraNevada. La iniciativa, que coordina el CRAHI de la UPC, consisteix a monitoritzar lestat de les
vies afectades per nevades amb lajut de la participació ciutadana. Des dara i fins que sacabi la temporada
de neu, el CRAHI fa una crida a la ciutadania a fer dobservadors a la xarxa viària. Així, totes les persones que
es trobin carreteres nevades poden enviar fotografies geolocalitzades de les vies afectades a través de Twitter
@CarreteraNevada o de ladreça electrònicacarreteranevada@crahi.upc.edu. En aquest sentit, es recorda als
participants que les fotografies no les facin els conductors sinó els acompanyants. Lobjectiu és recollir dades
darreu del territori. També sha habilitat una pàgina web (crahi.upc.edu/carreteranevada) amb la informació
sobre com participar a la campanya. La web inclou un mapa que mostra la previsió diària de les condicions
de la xarxa de carreteres, elaborat en base al model desenvolupat pel CRAHI. De la participació ciutadana
a la recerca Carretera Nevada té com a primer objectiu fomentar la participació ciutadana. Tanmateix, lobjectiu
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últim del CRAHI és la recerca. En aquest sentit, en acabar la campanya de nevades del 2019, sanalitzaran
les fotografies rebudes dels diferents episodis de neu ocorreguts durant lhivern. Sespera que els resultats
que sen derivin permetin als científics validar i millorar lexactitud de lactual model de previsió. Un cop validat,
es preveu que Protecció Civil Catalunya incorpori el model en el seu centre de comandament per poder
gestionar millor els episodis de neu futurs. Solucions tecnològiques innovadores La campanya Carretera
Nevada semmarca dins del projecte europeu , centrat a desenvolupar solucions tecnològiques innovadores
per anticipar i gestionar fenòmens meteorològics amb un fort impacte en la societat. Coordinat pel CRAHI i
finançat amb 12 milions deuros pel programa europeu de recerca i innovació Horizon 2020, el projecte compta
amb la participació de 34 organitzacions europees de diversa tipologia (universitats i centres de recerca,
empreses i institucions públiques del sector de la protecció civil i emergències). Web de la campanya
#CarreteraNevada: http://crahi.upc.edu/CarreteraNevada Perfil a Twitter: @CarreteraNevada
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La UPC engega una campanya de seguiment de neu a les carreteres
Miércoles, 13 de marzo de 2019
per Redacció 13/03/2019 08:57 | Actualitzat
a 13/03/2019 08:57
| @transit El Centre
de Recerca Aplicada en Meteorologia de la
Universitat Politècnica de Catalunyaposa en
marxa aquesta setmana 'Carretera Nevada',
una campanya de participació ciutadana per
recollir dades sobre l'afectació de la xarxa
viària catalana en cas de temporal de neu. La
campanya, que s'allargarà durant aquest
hivern, fa una crida a la ciutadania a enviar
fotografies de les vies afectades a través de
Twitter i el correu electrònic quan la neu faci
acte de presència. Es preveu que les imatges
recollides ajudin als investigadors a validar i
millorar l'actual model de previsió de les condicions de les carreteres davant de possibles nevades. El model
de previsió desenvolupat pel CRAHI genera un mapa dafectació que es podrà consultar durant la campanya.
A Catalunya els temporals de neu o les nevades en llocs on no són habituals poden afectar i col·lapsar les
carreteres i provocar greus problemes de mobilitat. Per evitar incidències o situacions associades, o minimitzarne els efectes negatius, és important conèixer l'estat d'afectació de la xarxa viària. És en aquest context que
el CRAHI ha desenvolupat un model de previsió de les condicions de les carreteres davant d'episodis de neu.
Segons la previsió meteorològica, aquesta matinada nevarà al Pirineu Occidental, concentrant-se a la Val
dAran i coincidint amb una baixada de les temperatures. El model desenvolupat pel CRAHI fa servir les
observacions i previsions meteorològiques generades en el marc del projecte ANYWHERE sobre el mapa de
la xarxa viària de Catalunya, i les transforma en impactes quantitatius i mesurables sobre l'estat de les vies i
les condicions de circulació. | Twitter @transit Actualment el model creat està a punt per al seu funcionament
en temps real i per a la seva posada en pràctica durant la temporada de nevades daquest any. En base a
lestudi desdeveniments del passat, s'ha comprovat que el model és robust. Per incrementar-ne lexactitud són
necessàries dades addicionals sobre l'estat de la xarxa viària quan es produeixen nevades. Les carreteres
catalanes no disposen de sensors que proporcionin dades sobre l'estat del paviment (temperatura, acumulació
de neu, etc.). Per cobrir aquest buit d'informació arreu de Catalunya, s'ha creat la campanya 'Carretera Nevada'.
La iniciativa, que coordina el CRAHI de la UPC, consisteix a monitoritzar l'estat de les vies afectades per
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nevades amb l'ajut de la participació ciutadana. Des dara i fins que sacabi la temporada de neu, el CRAHI fa
una crida a la ciutadania a fer d'observadors a la xarxa viària. Així, totes les persones que es trobin carreteres
nevades poden enviar fotografies geolocalitzades de les vies afectades a través de Twitter
(@CarreteraNevada) o el correu electrònic [email protected] . En aquest sentit, es recorda als participants
que les fotografies no les facin els conductors sinó els acompanyants. L'objectiu és recollir dades d'arreu del
territori. També s'ha habilitat una pàgina web amb la informació sobre com participar a la campanya. La web
inclou un mapa que mostra la previsió diària de les condicions de la xarxa de carreteres, elaborat en base al
model desenvolupat pel CRAHI. 'Carretera Nevada' té com a primer objectiu fomentar la participació ciutadana.
Tanmateix, l'objectiu últim del CRAHI és la recerca . En aquest sentit, en acabar la campanya de nevades del
2019, s'analitzaran les fotografies rebudes dels diferents episodis de neu ocorreguts durant l'hivern. S'espera
que els resultats que se'n derivin permetin als científics validar i millorar l'exactitud de l'actual model de previsió.
Un cop validat, es preveu que Protecció Civil Catalunya incorpori el model en el seu centre de comandament
per poder gestionar millor els episodis de neu futurs.

18 / 22

19 / 22

RADIO

Fecha

Titular/Medio

12/03/19

Notícies UPC
RAC 1 - TOT ES POSSIBLE - 15:00h - 00:00:38
L'investigador de la UPC, Alex Sanchez, ha intervingut al programa per parlar de la nova campanya de la Universiat
Politècnica de Catalunya'Carretera Nevada'
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Crean una plataforma que anticipa los riesgos meteorológicos extremos
Lunes, 28 de octubre de 2019
Barcelona, 28 oct (EFE).- El proyecto europeo Anywhere, liderado por científicos de la Universidad Politécnica
de Cataluña (UPC), ha desarrollado varias herramientas para afrontar la emergencia climática, entre ellas
una plataforma que anticipa los riesgos de fenómenos meteorológicos extremos.Según ha informado la UPC,
las herramientas creadas en este proyecto europeo coordinado por el Centro de Investigación en
Hidrometeorología Aplicada (CRAHI) de la UPC han sido probados en siete lugares pilotos, entre ellos
Cataluña, y se presentarán mañana en Bruselas ante 200 expertos y responsables de protección civil europeos.
Tres años y medio después del inicio de los trabajos, el proyecto Anywhere (Enhancing emergency
management and response to extreme weather and climate Events) ha permitido desarrollar, por ejemplo,
una plataforma multirriesgo de detección temprana de ámbito europeo para anticipar los riesgos derivados
de fenómenos de origen meteorológico antes de que se produzcan.La herramienta es capaz de simular más
de un riesgo simultáneamente, como tormentas de lluvia o nieve, inundaciones, sequías, olas de calor, vientos
fuertes o fuegos forestales, y traduce la predicción meteorológica en impactos cuantitativos y medibles,
especialmente la incidencia en las personas (zonas habitadas) y las infraestructuras críticas (carreteras,
hospitales, colegios, determinadas industrias).La plataforma se ha adaptado a las necesidades específicas
de los centros de mando de Protección Civil y Emergencias de siete sitios piloto de toda Europa: Cataluña
(España), Génova/Región de Liguria (Italia-Francia), South Savo (Finlandia), Cantón de Berna en los Alpes
(Suiza), Región de Rogaland (Noruega) y Córcega (Francia).Adicionalmente, también han desarrollado un
nuevo prototipo que amplía el alcance para cubrir por primera vez todo un país, en este caso España, que
también se presentará en Bruselas.Según ha avanzado la UPC, en la conferencia de Bruselas explicarán
cómo usaron la plataforma en la gestión de las lluvias torrenciales que azotaron la Comunidad Valenciana y
el sureste de la península ibérica el pasado mes de septiembre.En el marco del proyecto también han
desarrollado herramientas específicas para aumentar la autoprotección y resiliencia de la ciudadanía ante los
riesgos derivados de fenómenos meteorológicos extremos que puedan afectar la actividad de determinados
colectivos o sectores empresariales.En concreto, un sistema de alerta temprana para cámpings situados en
zonas inundables desplegado en 14 negocios situados en el delta del Tordera (Barcelona) y una aplicación
para mejorar los protocolos de comunicación entre Protección Civil, familias y equipos de dirección de escuelas
situadas en zonas inundables en la ciudad de Génova.También una herramienta para prever el estado de
afectación de las carreteras en caso de nevadas que permite planificar de antemano las rutas de los camiones
y una herramienta que prevé el impacto de tormentas que pueden afectar a las redes eléctricas y provocar
cortes de suministro en la región de South Savo (Finlandia).Estas herramientas de autoprotección se están
utilizando diariamente en condiciones de prueba a los lugares mencionados, y mañana se explicarán en
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Crean una plataforma que anticipa los riesgos de fenómenos meteorológicos
Lunes, 28 de octubre de 2019
Científicos de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) han liderado el proyecto europeo ANYWHERE,
que ha desarrollado con éxito varias herramientas para afrontar la emergencia climática, como una plataforma
que anticipa los riesgos de fenómenos meteorológicos extremos.
Según ha informado la UPC, las
herramientas creadas en este proyecto europeo coordinado por el Centro de Investigación en
Hidrometeorología Aplicada (CRAHI) de la UPC han sido probados en siete lugares pilotos, entre ellos
Cataluña, y se presentarán mañana en Bruselas ante 200 expertos y responsables de protección civil europeos.
Tres años y medio después del inicio de los trabajos, el proyecto ANYWHERE (Enhancing emergency
management and response to extreme weather and climate Events) ha permitido desarrollar, por ejemplo,
una plataforma multirriesgo de detección temprana de ámbito europeo para anticipar los riesgos derivados
de fenómenos de origen meteorológico antes de que se produzcan. La herramienta es capaz de simular
más de un riesgo simultáneamente, como tormentas de lluvia o nieve, inundaciones, sequías, olas de calor,
vientos fuertes o fuegos forestales, y traduce la predicción meteorológica en impactos cuantitativos y medibles,
especialmente la afectación en las personas (zonas habitadas) y las infraestructuras críticas (carreteras,
hospitales, colegios, determinadas industrias). La plataforma se ha adaptado a las necesidades específicas
de los centros de mando de Protección Civil y Emergencias de siete sitios piloto de toda Europa: Cataluña
(España), Génova/Región de Liguria (Italia-Francia), South Savo (Finlandia), Cantón de Berna en los Alpes
(Suiza), Región de Rogaland (Noruega) y Córcega (Francia). Adicionalmente, también han desarrollado un
nuevo prototipo que amplía el alcance para cubrir por primera vez todo un país, en este caso España, que
también se presentará en Bruselas. Según ha avanzado la UPC, en la conferencia de Bruselas explicarán
cómo usaron la plataforma en la gestión de las lluvias torrenciales que azotaron la Comunidad Valenciana y
el sureste de la península ibérica el pasado mes de septiembre. En el marco del proyecto también han
desarrollado herramientas específicas para aumentar la autoprotección y resiliencia de la ciudadanía ante los
riesgos derivados de fenómenos meteorológicos extremos que puedan afectar la actividad de determinados
colectivos o sectores empresariales. En concreto, un sistema de alerta temprana para cámpings situados
en zonas inundables desplegado en 14 negocios situados en el delta del Tordera (Barcelona) y una aplicación
para mejorar los protocolos de comunicación entre Protección Civil, familias y equipos de dirección de escuelas
situadas en zonas inundables en la ciudad de Génova. También una herramienta para prever el estado de
afectación de las carreteras en caso de nevadas que permite planificar de antemano las rutas de los camiones
de empresas de logística en Cataluña, y una herramienta que prevé el impacto de tormentas que pueden
afectar a las redes eléctricas y provocar cortes de suministro en la región de South Savo (Finlandia). Estas
herramientas de autoprotección se están utilizando diariamente en condiciones de prueba a los lugares
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mencionados, y mañana se explicarán en Bruselas las conclusiones obtenidas después de un año de uso.

15 / 42

elconfidencial.com
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2019-10-28/crean-una-plataforma-que-anticipa-los-riesgos-meteorologicos-extremos_2677551

Lun, 28 de oct de 2019 16:12
Audiencia: 1.168.301
VPE: 7.009,81

Ranking: 7
Página: 1

Tipología: online

Crean una plataforma que anticipa los riesgos meteorológicos extremos
Lunes, 28 de octubre de 2019
Barcelona, 28 oct (EFE).- El proyecto europeo Anywhere, liderado por científicos de la Universidad Politécnica
de Cataluña (UPC), ha desarrollado varias herramientas para afrontar la emergencia climática, entre ellas
una plataforma que anticipa los riesgos de fenómenos meteorológicos extremos. Según ha informado la UPC,
las herramientas creadas en este proyecto europeo coordinado por el Centro de Investigación en
Hidrometeorología Aplicada (CRAHI) de la UPC han sido probados en siete lugares pilotos, entre ellos
Cataluña, y se presentarán mañana en Bruselas ante 200 expertos y responsables de protección civil europeos.
Tres años y medio después del inicio de los trabajos, el proyecto Anywhere (Enhancing emergency
management and response to extreme weather and climate Events) ha permitido desarrollar, por ejemplo,
una plataforma multirriesgo de detección temprana de ámbito europeo para anticipar los riesgos derivados
de fenómenos de origen meteorológico antes de que se produzcan. La herramienta es capaz de simular más
de un riesgo simultáneamente, como tormentas de lluvia o nieve, inundaciones, sequías, olas de calor, vientos
fuertes o fuegos forestales, y traduce la predicción meteorológica en impactos cuantitativos y medibles,
especialmente la incidencia en las personas (zonas habitadas) y las infraestructuras críticas (carreteras,
hospitales, colegios, determinadas industrias). La plataforma se ha adaptado a las necesidades específicas
de los centros de mando de Protección Civil y Emergencias de siete sitios piloto de toda Europa: Cataluña
(España), Génova/Región de Liguria (Italia-Francia), South Savo (Finlandia), Cantón de Berna en los Alpes
(Suiza), Región de Rogaland (Noruega) y Córcega (Francia). Adicionalmente, también han desarrollado un
nuevo prototipo que amplía el alcance para cubrir por primera vez todo un país, en este caso España, que
también se presentará en Bruselas. Según ha avanzado la UPC, en la conferencia de Bruselas explicarán
cómo usaron la plataforma en la gestión de las lluvias torrenciales que azotaron la Comunidad Valenciana y
el sureste de la península ibérica el pasado mes de septiembre. En el marco del proyecto también han
desarrollado herramientas específicas para aumentar la autoprotección y resiliencia de la ciudadanía ante los
riesgos derivados de fenómenos meteorológicos extremos que puedan afectar la actividad de determinados
colectivos o sectores empresariales. En concreto, un sistema de alerta temprana para cámpings situados en
zonas inundables desplegado en 14 negocios situados en el delta del Tordera (Barcelona) y una aplicación
para mejorar los protocolos de comunicación entre Protección Civil, familias y equipos de dirección de escuelas
situadas en zonas inundables en la ciudad de Génova. También una herramienta para prever el estado de
afectación de las carreteras en caso de nevadas que permite planificar de antemano las rutas de los camiones
y una herramienta que prevé el impacto de tormentas que pueden afectar a las redes eléctricas y provocar
cortes de suministro en la región de South Savo (Finlandia). Estas herramientas de autoprotección se están
utilizando diariamente en condiciones de prueba a los lugares mencionados, y mañana se explicarán en
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Desarrollan unas herramientas para afrontar la emergencia climática
Lunes, 28 de octubre de 2019
Las herramientas creadas en este proyecto
europeo coordinado por el Centro de
Investigación en Hidrometeorología Aplicada
(CRAHI) de la UPC han sido probados en
siete lugares pilotos, entre ellos Cataluña, y
se presentarán en Bruselas ante 200
expertos y responsables de protección civil
europeos. El proyecto europeo Anywhere,
liderado por científicos de la Universidad
Politécnica de Cataluña (UPC), ha
desarrollado varias herramientas para
afrontar la emergencia climática , entre ellas
una plataforma que anticipa los riesgos de fenómenos meteorológicos extremos. Según ha informado la
UPC, las herramientas creadas en este proyecto europeo coordinado por el Centro de Investigación en
Hidrometeorología Aplicada (CRAHI) de la UPC han sido probados en siete lugares pilotos, entre ellos Cataluña
, y se presentarán mañana en Bruselas ante 200 expertos y responsables de protección civil europeos. Tres
años y medio después del inicio de los trabajos, el proyecto Anywhere (Enhancing emergency management
and response to extreme weather and climate Events) ha permitido desarrollar, por ejemplo, una plataforma
multirriesgo de detección temprana de ámbito europeo para anticipar los riesgos derivados de fenómenos de
origen meteorológico antes de que se produzcan. La herramienta es capaz de simular más de un riesgo
simultáneamente, como tormentas de lluvia o nieve, inundaciones, sequías, olas de calor, vientos fuertes o
fuegos forestales, y traduce la predicción meteorológica en impactos cuantitativos y medibles, especialmente
la incidencia en las personas (zonas habitadas) y las infraestructuras críticas (carreteras, hospitales, colegios,
determinadas industrias). La plataforma se ha adaptado a las necesidades específicas de los centros de
mando de Protección Civil y Emergencias de siete sitios piloto de toda Europa: Cataluña (España), Génova/
Región de Liguria (Italia-Francia), South Savo (Finlandia), Cantón de Berna en los Alpes (Suiza), Región de
Rogaland (Noruega) y Córcega (Francia). Adicionalmente, también han desarrollado un nuevo prototipo que
amplía el alcance para cubrir por primera vez todo un país , en este caso España, que también se presentará
en Bruselas. Según ha avanzado la UPC, en la conferencia de Bruselas explicarán cómo usaron la plataforma
en la gestión de las lluvias torrenciales que azotaron la Comunidad Valenciana y el sureste de la península
ibérica el pasado mes de septiembre. En el marco del proyecto también han desarrollado herramientas
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específicas para aumentar la autoprotección y resiliencia de la ciudadanía ante los riesgos derivados de
fenómenos meteorológicos extremos que puedan afectar la actividad de determinados colectivos o sectores
empresariales. En concreto, un sistema de alerta temprana para cámpings situados en zonas inundables
desplegado en 14 negocios situados en el delta del Tordera (Barcelona) y una aplicación para mejorar los
protocolos de comunicación entre Protección Civil, familias y equipos de dirección de escuelas situadas en
zonas inundables en la ciudad de Génova. También una herramienta para prever el estado de afectación
de las carreteras en caso de nevadas que permite planificar de antemano las rutas de los camiones y una
herramienta que prevé el impacto de tormentas que pueden afectar a las redes eléctricas y provocar cortes
de suministro en la región de South Savo (Finlandia).
Estas herramientas de autoprotección se están
utilizando diariamente en condiciones de prueba a los lugares mencionados, y mañana se explicarán en
Bruselas las conclusiones obtenidas después de un año de uso.
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Eines i serveis per fer front a l'emergència climàtica, desenvolupats en el marc
d'un projecte coordinat per la UPC, es presenten a Europa
Lunes, 28 de octubre de 2019
Les eines i serveis de prevenció i gestió de riscos derivats de fenòmens meteorològics extrems d'ANYWHERE
ja estan disponibles a Europa. Creats en el marc d'un projecte europeu coordinat pel Centre de Recerca en
Hidrometeorologia Aplicada (CRAHI) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), han
estat provats a set llocs pilots, entre els quals es troba Catalunya. Els desenvolupaments es presentaran els
dies 29 i 30 d'octubre a Brussel·les davant de 200 experts i responsables de protecció civil europeus. Sessió
de formació del personal de Protecció Civil de la Generalitat sobre el funcionament de la plaraforma A4Cat,
realitzada el mes novembre de 2018 Tres anys i mig després del seu inici l'any 2016, el projecte ANYWHERE
(EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate Events) ha assolit els
objectius científics i tècnics plantejats. Els resultats seran coneguts, per part d'autoritats operatives de gestió
d'emergències i representants d'institucions i centres de recerca, així com d'empreses tecnològiques, a la
Conferència Final del projecte, que tindrà lloc els dies 29 i 30 d'octubre a l'SQUARE Brussels Convention
Centre (Glass Entrance Mont des Arts/Kunstberg de Brussel·les, Bèlgica). S'hi presentaran els resultats de
les eines i serveis per preveure i gestionar millor els riscos derivats de fenòmens meteorològics extrems,
desenvolupats en el marc del projecte i validats operacionalment a set llocs pilot climàticament diversos d'arreu
d'Europa. Durant l'esdeveniment s'habilitarà un àrea d'exposició amb demostracions en temps real de les
innovacions i solucions tecnològiques d'ANYWHERE, i una zona de pòsters per mostrar detalls dels
desenvolupaments i estudis científics vinculats al projecte. Inauguraran la Conferència, el dia 30 d'octubre,
a les 8.30 hores, Álvaro de la Peña, sots-director de Protección Civil y Emergencias (DGPCE) d'Espanya;
Angelo Marino, cap d'unitat de l'Agència Executiva de Recerca (REA) de la Comissió Europea; Peter Billing,
cap d'unitat de la Direcció General de Protecció Civil Europea i Operacions d'Ajuda Humanitària (DG-ECHO);
Philippe Quevauviller, de la Direcció General d'Interior de la Comissió Europea (DG-HOME), i Daniel SempereTorres, director del CRAHI de la UPC. L'esdeveniment també inclourà una sessió pràctica perquè els assistents
puguin conèixer de primera mà les eines tecnològiques disponibles. Demostracions dels llocs pilot en temps
real En el marc del projecte s'ha desenvolupat una plataforma multirisc de detecció primerenca d'àmbit
europeu per anticipar-se als riscos derivats de fenòmens d'origen meteorològic abans que es produeixin.
L'eina és capaç de simular més d'un risc simultàniament (com ara tempestes de pluja o neu, inundacions,
sequeres, onades de calor, vents forts o focs forestals, entre d'altres) i de traduir la predicció meteorològica
en impactes quantitatius i mesurables, parant especial atenció en l'afectació en les persones (focalitzant-se
en zones habitades) i les infraestructures crítiques (carreteres, hospitals, col·legis, determinades indústries).
La plataforma s'ha adaptat localment als requisits i necessitats específiques dels centres de comandament
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de Protecció Civil i Emergències de set llocs pilot climàticament diversos d'arreu d'Europa. Actualment es
troba en funcionament a regions específiques: Catalunya (Espanya), Gènova / Regió de Liguria (Itàlia-França),
South Savo (Finlàndia), Cantó de Berna als Alps (Suïssa), Regió de Rogaland (Noruega) i Còrsega (França);
addicionalment, s'ha desenvolupat un nou prototip que amplia l'abast per cobrir per primer cop tot un país, en
aquest cas Espanya, que també es presentarà a Brusel·les. Els prototips s'han millorat seguint les propostes
dels organismes de protecció civil i validat operacionalment, evidenciant que són una eina tecnològica eficient
capaç de donar suport a la decisió als centres de gestió d'emergències. En la Conferència es mostraran
casos d'èxit d'us de les plataformes, com ara la gestió de les pluges torrencials que van assotar la Comunitat
Valenciana i el sud-est de la península ibèrica el setembre de 2019. Cap a una societat més resilient En el
marc del projecte també s'han desenvolupat eines específiques per augmentar l'autoprotecció i resiliència de
la ciutadania davant dels riscos derivats de fenòmens meteorològics extrems que pugin afectar l'activitat de
determinats col·lectius o sectors empresarials. En concret, un sistema d'alerta primerenca per a càmpings
situats en zones inundables desplegat a 14 negocis situats al delta de la Tordera (Catalunya); una aplicació
per millorar els protocols de comunicació entre Protecció Civil, famílies i equips de direcció d'escoles situades
ens zones inundables a la ciutat de Gènova; una eina per preveure l'estat d'afectació de les carreteres en cas
de nevades que permet planificar d'avançada les rutes dels camions d'empreses de logística a Catalunya, i
una eina que preveu l'impacte de tempestes que poden afectar les xarxes elèctriques i provocar talls de
subministrament a la regió de South Savo (Finlàndia). Aquestes eines d'autoprotecció s'estan utilitzant
diàriament en condicions de prova als indrets esmentats, i durant l'esdeveniment s'explicaran les conclusions
obtingudes després d'un any d'ús. Es preveu que la Conferència Final esdevingui una acció crucial per
demostrar la capacitat d'ANYWHERE per transferir al mercat eines i serveis innovadors que possibiliten un
canvi de paradigma (de reactiu a proactiu) en la gestió de les emergències derivades de fenòmens
meteorològics extrems.
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Crean una plataforma que anticipa los riesgos meteorológicos extremos
Lunes, 28 de octubre de 2019
El proyecto europeo Anywhere, liderado por científicos de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), ha
desarrollado varias herramientas para afrontar la emergencia climática, entre ellas una plataforma que anticipa
los riesgos de fenómenos meteorológicos extremos.
Según ha informado la UPC, las herramientas creadas en este proyecto europeo coordinado por el Centro
de Investigación en Hidrometeorología Aplicada (CRAHI) de la UPC han sido probados en siete lugares pilotos,
entre ellos Cataluña, y se presentarán mañana en Bruselas ante 200 expertos y responsables de protección
civil europeos.
Tres años y medio después del inicio de los trabajos, el proyecto Anywhere (Enhancing emergency
management and response to extreme weather and climate Events) ha permitido desarrollar, por ejemplo,
una plataforma multirriesgo de detección temprana de ámbito europeo para anticipar los riesgos derivados
de fenómenos de origen meteorológico antes de que se produzcan.
La herramienta es capaz de simular más de un riesgo simultáneamente, como tormentas de lluvia o nieve,
inundaciones, sequías, olas de calor, vientos fuertes o fuegos forestales, y traduce la predicción meteorológica
en impactos cuantitativos y medibles, especialmente la incidencia en las personas (zonas habitadas) y las
infraestructuras críticas (carreteras, hospitales, colegios, determinadas industrias).
La plataforma se ha adaptado a las necesidades específicas de los centros de mando de Protección Civil y
Emergencias de siete sitios piloto de toda Europa: Cataluña (España), Génova/Región de Liguria (ItaliaFrancia), South Savo (Finlandia), Cantón de Berna en los Alpes (Suiza), Región de Rogaland (Noruega) y
Córcega (Francia).
Adicionalmente, también han desarrollado un nuevo prototipo que amplía el alcance para cubrir por primera
vez todo un país, en este caso España, que también se presentará en Bruselas.
Según ha avanzado la UPC, en la conferencia de Bruselas explicarán cómo usaron la plataforma en la gestión
de las lluvias torrenciales que azotaron la Comunidad Valenciana y el sureste de la península ibérica el pasado
mes de septiembre.
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En el marco del proyecto también han desarrollado herramientas específicas para aumentar la autoprotección
y resiliencia de la ciudadanía ante los riesgos derivados de fenómenos meteorológicos extremos que puedan
afectar la actividad de determinados colectivos o sectores empresariales.
En concreto, un sistema de alerta temprana para cámpings situados en zonas inundables desplegado en 14
negocios situados en el delta del Tordera (Barcelona) y una aplicación para mejorar los protocolos de
comunicación entre Protección Civil, familias y equipos de dirección de escuelas situadas en zonas inundables
en la ciudad de Génova.
También una herramienta para prever el estado de afectación de las carreteras en caso de nevadas que
permite planificar de antemano las rutas de los camiones y una herramienta que prevé el impacto de tormentas
que pueden afectar a las redes eléctricas y provocar cortes de suministro en la región de South Savo (Finlandia).
Estas herramientas de autoprotección se están utilizando diariamente en condiciones de prueba a los lugares
mencionados, y mañana se explicarán en Bruselas las conclusiones obtenidas después de un año de uso.
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Una eina va preveure dues hores abans que el Francolí es desbordaria de
manera excepcional
Martes, 29 de octubre de 2019
El nivell del riu Francolí al seu pas per
Montblanc va augmentar tres metres en
només cinc minuts dimarts passat, en les que
serien les pitjors inundacions dels últims anys
a Catalunya. Els registres deixen constància
d'aquesta crescuda arrasadora entre les
22.10 i les 22.15. A les 20.42, Protecció Civil
va detectar que el riu i les rieres de la zona
es desbordarien d'una manera excepcional i
va llançar una alerta a través dels
ajuntaments, serveis d'emergències, mitjans de comunicació i xarxes socials per advertir-ho i per demanar
que es limités la mobilitat. Aquesta anticipació va ser possible gràcies a una eina pionera de prevenció i gestió
de riscos derivats de fenòmens extrems desenvolupada en el marc d'un programa europeu coordinat per la
UPC per fer front a l'emergència climàtica.
"El nostre objectiu sempre és evitar que hi hagi morts en els
aiguats. Pensem que l'eina ens ha ajudat a evitar-ne, però ens queda camí fins a arribar a zero i aconseguir
minimitzar els danys en tot allò que és evitable durant la gestió -no si les lleres dels rius estan netes o si hi
ha habitatges en zones inundables. Són les regles que ens trobem-", afirma el subdirector general de
Coordinació i Gestió d'Emergències, Sergio Delgado, en una entrevista a l'ACN. La depressió aïllada de nivells
alts (DANA) de la setmana passada ha causat la mort de tres persones i continuen havent-hi quatre
desapareguts. Aquest dimarts es muntarà, per setè dia consecutiu, el dispositiu de recerca per localitzar-los,
després que es confirmés que el cos trobat diumenge no era el de cap de les quatre persones denunciades
com a desaparegudes, sinó el d'una persona sense sostre que vivia a la llera del riu.
Així és la recerca
que estan fent els Bombers per trobar els desapareguts a la Conca de Barberà arran del temporal de la
setmana passada
Els pobles afectats , en diversos punts de Catalunya però sobretot en comarques
tarragonines com la Conca de Barbarà, es van despertar dimecres amb grans destrosses, infraestructures
inundades i paisatges esborrats. "Abans actuàvem de forma reactiva, quan estava passant, mentre que les
noves eines ens permeten avançar-nos als fenòmens extrems, però no tant com ens agradaria, és clar. Amb
dures hores d'antelació, i plovent d'aquella manera, no tens temps de fer evacuacions preventives, però sí de
demanar el confinament. La predicció ens va permetre avisar de les inundacions, dels problemes que
comportarien i demanar a la població que no sortís de casa i que, si els hi entrava aigua, pugessin a les parts
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altes de l'habitatge", assenyala Delgado. "Sense aquestes eines això hauria estat impossible", afegeix.
Delgado es refereix, d'una banda, al sistema europeu d'avís d'inundacions EFAS -European Flood Awareness
System-, una plataforma innovadora que proporciona una ingent quantitat d'informació probabilística i de
previsions a nivell europeu. De l'altra, a l'eina A4CAT, la implantació catalana del projecte europeu ANYWHERE,
coordinat pel Centre de Recerca en Hidrometeorologia Aplicada (CRAHI) de la Universitat Politècnica de
Catalunya - BarcelonaTech (UPC) i que ha desenvolupat l'empresa Hyds, una empresa derivada del centre.
L'eina A4CAT també compta amb la informació dels radars de l'Agència Estatal de Meteorologia i del Servei
Meteorològic de Catalunya per tenir dades més precises a una escala menor. Protecció Civil va preveure
cinc dies abans la possibilitat d'un fenomen meteorològic complicat a través del sistema EFAS. Aquest va ser
el primer toc d'alerta, que es va traduir en un avís intern. El dilluns, un dia abans, aquesta mateixa eina va
advertir de creixements sobtats de rius i rieres al litoral i prelitoral de les comarques de Tarragona i Barcelona.
Era una predicció encara poc precisa, però que va portar Protecció Civil a demanar als ajuntaments que es
preparessin per possibles afectacions, senyalitzessin zones inundables i tanquessin els passos a rius, rieres
i altres punts crítics. També es van reforçar els efectius dels bombers. A partir d'aquí, les eines van permetre
monitoritzar l'evolució de la situació fins a tenir una imatge, unes dues hores abans, que preveia que algunes
zones quedarien inundades pel desbordament excepcional de rius i rieres. L'anticipació també permet moure
els efectius dels bombers cap a la zona que rebrà l'impacte més fort i avisar tots els serveis d'emergències
que es preparin per a una gran entrada de trucades. A les 10 de la nit, es va registrar un pic de més de 180
trucades en mitja hora. Fenòmens "ingestionables" Catalunya és una de les set regions europees on s'ha
implantat en els darrers mesos la prova pilot del projecte ANYWHERE - EnhANcing emergencY management
and response to extreme WeatHER and climate Events -, els resultats del qual s'estan presentant aquests
dies a Brussel·les davant de 200 experts i responsables de protecció civil europeus. Catalunya va veure la
necessitat d'apuntar-se al projecte europeu després de la inundació d'una residència d'Agramunt (Urgell) en
què van morir quatre àvies pel desbordament del riu Sió, el 2015. El que no sabia Protecció Civil és que ja
hauria utilitzat per primera vegada aquesta eina de manera completa, des de la fase prèvia fins a la final, en
un fenomen extrem tan violent com va ser la DANA de la setmana passada. Amb la DANA que va assotar
Múrcia i Alacant el setembre, Protecció Civil va advertir els homòlegs d'aquestes regions que s'apropava un
episodi molt complicat. Tot i que no en tenia tota la informació, l'eina no es va equivocar. "Estem caminant
cap a escenaris d'inundacions que depassen el que és ordinari", observa Delgado sobre l'emergència climàtica.
"Plou amb molta intensitat i de forma continuada. Canvien absolutament els paràmetres als quals estem
acostumats. Aquests fenòmens anòmals i nous són ingestionables amb les eines habituals i per això ens hem
vist obligats a dotar-nos de noves", subratlla. Cultura de les emergències Aquestes plataformes predictives
tenen entre els seus principals reptes de futur confirmar la màxima fiabilitat -s'han produït algunes falses
alertes, però representen un percentatge molt baix- i incrementar el temps de predicció. El següent pas, apunta
Delgado, seria poder fer evacuacions preventives de la població. Amb tot, adverteix que, si bé un percentatge
elevat de la població viu en zones inundables a Catalunya, no existeix una cultura de les evacuacions
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preventives com, per exemple, sí que existeix als Estats Units. "S'ha de treballar, perquè no tenim una cultura
que assumeixi amb facilitat les evacuacions preventives. Per exemple, en les nevades i el conflicte de limitar
la mobilitat dels vehicles pesants", recorda, amb referència a la prohibició al camions de circular durant la
nevada del març del 2
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Una eina va preveure dues hores abans que el Francolí i les rieres de la zona
es desbordarien de forma excepcional
Martes, 29 de octubre de 2019
Redacció 324
29/10/2019 - 07.31 ACN
Barcelona.-El nivell del riu Francolí al seu pas
per Montblanc va augmentar tres metres en
només cinc minuts dimarts passat, en les que
serien les pitjors inundacions dels últims anys
a Catalunya. Els registres deixen constància
d'aquesta crescuda arrasadora entre les
22:10 i les 22:15. A les 20:42, Protecció Civil
va detectar que el riu i les rieres de la zona
es desbordarien d'una forma excepcional i va
llançar una alerta a través dels ajuntaments, serveis d'emergències, mitjans de comunicació i xarxes socials
per advertir-ho i per demanar que es limités la mobilitat. Aquesta anticipació va ser possible gràcies a una
eina pionera de prevenció i gestió de riscos derivats de fenomens extrems, desenvolupada en el marc d'un
programa europeu coordinat per la UPC per fer front a l'emergència climàtica. "El nostre objectiu sempre és
evitar que hi hagi morts en els aiguats. Pensem que l'eina ens ha ajudat a evitar-ne, però ens queda camí
fins a arribar a zero i aconseguir minimitzar els danys en tot allò que és evitable durant la gestió, no si les
lleres dels rius estan netes o si hi ha habitatges en zones inundables, això són les regles que ens trobem",
afirma el subdirector general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Sergio Delgado, en una entrevista a
l'ACN. La depressió aïllada de nivells alts (DANA) de la setmana passada ha causat la mort de tres persones
i continuen havent-hi quatre desapareguts. Els pobles afectats, en diversos punts de Catalunya però sobretot
en comarques tarragonines com la Conca de Barbarà, es van despertar dimecres amb grans destrosses,
infraestructures inundades i paisatges esborrats. "Abans actuàvem de forma reactiva, quan estava passant,
mentre que les noves eines ens permeten avançar-nos als fenomens extrems, però no tant com ens agradaria,
és clar. Amb dures hores d'antelació, i plovent d'aquella manera, no tens temps de fer evacuacions preventives,
però sí de demanar el confinament. La predicció ens va permetre avisar de les inundacions, dels problemes
que comportarien i demanar a la població que no sortís de casa i que, si l'aigua els entrava, pugessin a les
parts altes de l'habitatge", assenyala Delgado. "Sense aquestes eines això hauria estat impossible", afegeix.
Delgado es refereix, d'una banda, al sistema europeu d'avís d'inundacions EFAS -European Flood Awareness
System-, una plataforma innovadora que proveeix una ingent quantitat d'informació probabilística i de
previsions a nivell europeu. De l'altra, a l'eina A4CAT, la implantació catalana del projecte europeu ANYWHERE,
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coordinat pel Centre de Recerca en Hidrometeorologia Aplicada (CRAHI) de la Universitat Politècnica de
Catalunya - BarcelonaTech (UPC) i que ha desenvolupat l'empresa Hyds, un spin-off del centre. L'eina A4CAT
també compta amb la informació dels radars de l'Agència Estatal de Meteorologia i del Servei Meteorològic
de Catalunya per tenir dades més precises a una escala menor. Protecció Civil va albirar cinc dies abans la
possibilitat d'un fenomen meteorològic complicat a través del sistema EFAS. Aquest va ser el primer toc
d'atenció, que es va traduir en un avís intern. El dilluns, un dia abans, aquesta mateixa eina va advertir de
creixements sobtats de rius i rieres al litoral i prelitorial de les comarques de Tarragona i Barcelona. Era una
predicció encara no molt precisa, però que va portar Protecció Civil a demanar als ajuntaments que es
preparessin per possibles afectacions, senyalitzessin zones inundables i tanquessin els passos a rius, rieres
i altres punts crítics. També es van reforçar els efectius de Bombers. A partir d'aquí, les eines van permetre
monitoritzar l'evolució de la situació fins a tenir una imatge, unes dues hores abans, que preveia que algunes
zones quedarien inundades pel desbordament excepcional de rius i rieres. L'anticipació també permet moure
els efectius de Bombers cap a la zona que rebrà l'impacte més fort i avisar tots els serveis d'emergències que
es preparin per a una gran entrada de trucades. A les 10 de la nit, es va registrar un pic de més de 180 trucades
en mitja hora. Fenomens "ingestionables" amb les eines habitualsCatalunya és una de les set regions europees
on s'ha implantat en els darrers mesos la prova pilot del projecte ANYWHERE -'EnhANcing emergencY
management and response to extreme WeatHER and climate Events'-, els resultats del qual s'estan presentant
aquests dies a Brussel·les davant de 200 experts i responsables de protecció civil europeus. Catalunya va
veure la necessitat d'apuntar-se al projecte europeu després de la inundació d'una residència d'Agramunt
(Urgell) en què van morir quatre àvies pel desbordament del riu Sió, el 2015. El que no sabia Protecció Civil
és que ja hauria utilitzat per primera vegada aquesta eina de forma completa, des de la fase prèvia fins la
final, en un fenomen extrem tan violent com va ser la DANA de la setmana passada. Amb la DANA que va
assotar Múrcia i Alacant el setembre, Protecció Civil va advertir els homòlegs d'aquestes regions que
s'apropava un episodi molt complicat. Tot i que no en tenia tota la informació, l'eina no es va equivocar. "Estem
caminant cap a escenaris d'inundacions que depassen el que és ordinari", observa Delgado sobre l'emergència
climàtica. "Plou amb molta intensitat i de forma continuada. Canvien absolutament els paràmetres als quals
estem acostumats. Aquests fenomens anòmals i novedosos són ingestionables amb les eines habituals i per
això ens hem vist obligats a dotar-nos-en de noves", subratlla. Cultura de les emergènciesAquestes plataformes
predictives tenen entre els seus principals reptes de futur confirmar la màxima fiabilitat -s'han produït algunes
falses alertes, però representen un percentatge molt baix- i incrementar el temps de predicció. El següent
pas, apunta Delgado, seria poder fer evacuacions preventives de la població. Amb tot, adverteix que, si bé
un percentatge elevat de la població viu en zones inundables a Catalunya, no existeix una cultura de les
evacuacions preventives com, per exemple, sí que hi és als Estats Units. "S'ha de treballar, perquè no tenim
una cultura que assumeixi amb facilitat les evacuacions preventives. Per exemple, en les nevades i el conflicte
de limitar la mobilitat dels vehicles pesants", recorda, amb referència a la prohibició de circular els camions
durant la nevada del març del 2018.
Publicitat
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Una eina va preveure dues hores abans que el Francolí i diverses rieres es
desbordarien de forma excepcional
Martes, 29 de octubre de 2019
per Redacció dimarts, 29 d'octubre 2019 07:43h | ACN El nivell del riu Francolí al
seu pas per Montblanc va augmentar tres
metres en només cinc minuts dimarts passat,
en les que serien les pitjors inundacions dels
últims anys a Catalunya . Els registres deixen
constància d'aquesta crescuda arrasadora
entre les 22.10 i les 22.15 hores. A les 20.42
hores, Protecció Civil va detectar que el riu i
les rieres de la zona es desbordarien d'una
forma excepcional i va llançar una alerta a través dels ajuntaments, serveis d'emergències, mitjans de
comunicació i xarxes socials per advertir-ho i per demanar que es limités la mobilitat. Aquesta anticipació va
ser possible gràcies a una eina pionera de prevenció i gestió de riscos derivats de fenòmens extrems ,
desenvolupada en el marc d'un programa europeu coordinat per la UPC per fer front a l'emergència climàtica. «
El nostre objectiu sempre és evitar que hi hagi morts en els aiguats. Pensem que l'eina ens ha ajudat a evitarne, però ens queda camí fins a arribar a zero i aconseguir minimitzar els danys en tot allò que és evitable
durant la gestió , no si les lleres dels rius estan netes o si hi ha habitatges en zones inundables, això són les
regles que ens trobem», afirma el subdirector general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Sergio Delgado.
La depressió aïllada de nivells alts (DANA) de la setmana passada ha causat la mort de tres persones i
continuen havent-hi quatre desapareguts. Els pobles afectats, en diversos punts de Catalunya però sobretot
en comarques tarragonines com la Conca de Barberà , es van despertar dimecres amb grans destrosses,
infraestructures inundades i paisatges esborrats . « Abans actuàvem de forma reactiva, quan estava passant,
mentre que les noves eines ens permeten avançar-nos als fenòmens extrems, però no tant com ens agradaria,
és clar . Amb dures hores d'antelació, i plovent d'aquella manera, no tens temps de fer evacuacions preventives,
però sí de demanar el confinament. La predicció ens va permetre avisar de les inundacions, dels problemes
que comportarien i demanar a la població que no sortís de casa i que, si l'aigua els entrava, pugessin a les
parts altes de l'habitatge», assenyala Delgado. «Sense aquestes eines això hauria estat impossible» , afegeix.
Delgado es refereix, d'una banda, al sistema europeu d'avís d'inundacions EFAS --European Flood Awareness
System--, una plataforma innovadora que proveeix una ingent quantitat d'informació probabilística i de
previsions en l'àmbit europeu . De l'altra, a l'eina A4CAT, la implantació catalana del projecte europeu
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ANYWHERE, coordinat pel Centre de Recerca en Hidrometeorologia Aplicada (CRAHI) de la Universitat
Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) i que ha desenvolupat l'empresa Hyds, un spin-off del centre.
L'eina A4CAT també compta amb la informació dels radars de l'Agència Estatal de Meteorologia i del Servei
Meteorològic de Catalunya per tenir dades més precises a una escala menor. Protecció Civil va albirar cinc
dies abans la possibilitat d'un fenomen meteorològic complicat a través del sistema EFAS . Aquest va ser el
primer toc d'atenció, que es va traduir en un avís intern. El dilluns, un dia abans, aquesta mateixa eina va
advertir de creixements sobtats de rius i rieres al litoral i prelitoral de les comarques de Tarragona i Barcelona.
Era una predicció encara no massa precisa, però que va portar Protecció Civil a demanar als ajuntaments
que es preparessin per possibles afectacions , senyalitzessin zones inundables i tanquessin els passos a rius,
rieres i altres punts crítics. També es van reforçar els efectius de Bombers. A partir d'aquí, les eines van
permetre monitorar l'evolució de la situació fins a tenir una imatge, unes dues hores abans , que preveia que
algunes zones quedarien inundades pel desbordament excepcional de rius i rieres. L'anticipació també permet
moure els efectius de Bombers cap a la zona que rebrà l'impacte més fort i avisar tots els serveis d'emergències
que es preparin per a una gran entrada de trucades. A les 10 de la nit, es va registrar un pic de més de 180
trucades en mitja hora . | ACN Fenòmens «ingestionables» amb les eines habituals Catalunya és una de
les set regions europees on s'ha implantat en els darrers mesos la prova pilot del projecte ANYWHERE -'EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate Events'--, els resultats
del qual s'estan presentant aquests dies a Brussel·les davant de 200 experts i responsables de protecció civil
europeus. Catalunya va veure la necessitat d'apuntar-se al projecte europeu després de la inundació d'una
residència d'Agramunt (Urgell) en què van morir quatre àvies pel desbordament del riu Sió, el 2015 . El que
no sabia Protecció Civil és que ja hauria utilitzat per primera vegada aquesta eina de forma completa, des de
la fase prèvia fins a la final, en un fenomen extrem tan violent com va ser la DANA de la setmana passada.
Amb la DANA que va assotar Múrcia i Alacant el setembre, Protecció Civil va advertir els homòlegs d'aquestes
regions que s'apropava un episodi molt complicat . Tot i que no en tenia tota la informació, l'eina no es va
equivocar. «Estem caminant cap a escenaris d'inundacions que depassen el que és ordinari» , observa
Delgado sobre l'emergència climàtica. «Plou amb molta intensitat i de forma continuada. Canvien absolutament
els paràmetres als quals estem acostumats. Aquests fenòmens anòmals i nous són ingestionables amb les
eines habituals i per això ens hem vist obligats a dotar-nos-en de noves », subratlla. Cultura de les emergències
Aquestes plataformes predictives tenen entre els seus principals reptes de futur confirmar la màxima fiabilitat
--s'han produït algunes falses alertes, però representen un percentatge molt baix-- i incrementar el temps de
predicció. El següent pas, apunta Delgado, seria poder fer evacuacions preventives de la població. Amb tot,
adverteix que, si bé un percentatge elevat de la població viu en zones inundables a Catalunya, no existeix
una cultura de les evacuacions preventives com, per exemple, sí que hi és als Estats Units . «S'ha de treballar,
perquè no tenim una cultura que assumeixi amb facilitat les evacuacions preventives. Per exemple, en les
nevades i el conflicte de limitar la mobilitat dels vehicles pesants», recorda, amb referència a la prohibició de
circular els camions durant la nevada del març del 2018 . També et pot interessar
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Una eina va preveure dues hores abans que el Francolí i les rieres de la zona
es desbordarien
Martes, 29 de octubre de 2019
Protecció Civil creu que l'anticipació va evitar víctimes i espera que els nous sistemes d'informació minimitzin
els danys de fenomens extrems El nivell del riu Francolí al seu pas per Montblanc va augmentar tres metres
en només cinc minuts dimarts passat, en les que serien les pitjors inundacions dels últims anys a Catalunya.
Els registres deixen constància d'aquesta crescuda arrasadora entre les 22:10 i les 22:15. A les 20:42, Protecció
Civil va detectar que el riu i les rieres de la zona es desbordarien d'una forma excepcional i va llançar una
alerta a través dels ajuntaments, serveis d'emergències, mitjans de comunicació i xarxes socials per advertirho i per demanar que es limités la mobilitat. Aquesta anticipació va ser possible gràcies a una eina pionera
de prevenció i gestió de riscos derivats de fenomens extrems, desenvolupada en el marc d'un programa
europeu coordinat per la UPC per fer front a l'emergència climàtica. «El nostre objectiu sempre és evitar
que hi hagi morts en els aiguats. Pensem que l'eina ens ha ajudat a evitar-ne, però ens queda camí fins a
arribar a zero i aconseguir minimitzar els danys en tot allò que és evitable durant la gestió, no si les lleres dels
rius estan netes o si hi ha habitatges en zones inundables, això són les regles que ens trobem», afirma el
subdirector general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Sergio Delgado, en una entrevista a l'ACN. La
depressió aïllada de nivells alts (DANA) de la setmana passada ha causat la mort de tres persones i continuen
havent-hi quatre desapareguts. Els pobles afectats, en diversos punts de Catalunya però sobretot en
comarques tarragonines com la Conca de Barbarà, es van despertar dimecres amb grans destrosses,
infraestructures inundades i paisatges esborrats. «Abans actuàvem de forma reactiva, quan estava passant,
mentre que les noves eines ens permeten avançar-nos als fenomens extrems, però no tant com ens agradaria,
és clar. Amb dures hores d'antelació, i plovent d'aquella manera, no tens temps de fer evacuacions preventives,
però sí de demanar el confinament. La predicció ens va permetre avisar de les inundacions, dels problemes
que comportarien i demanar a la població que no sortís de casa i que, si l'aigua els entrava, pugessin a les
parts altes de l'habitatge», assenyala Delgado. «Sense aquestes eines això hauria estat impossible», afegeix.
Delgado es refereix, d'una banda, al sistema europeu d'avís d'inundacions EFAS -European Flood Awareness
System-, una plataforma innovadora que proveeix una ingent quantitat d'informació probabilística i de
previsions a nivell europeu. De l'altra, a l'eina A4CAT, la implantació catalana del projecte europeu ANYWHERE,
coordinat pel Centre de Recerca en Hidrometeorologia Aplicada (CRAHI) de la Universitat Politècnica de
Catalunya - BarcelonaTech (UPC) i que ha desenvolupat l'empresa Hyds, un spin-off del centre. L'eina A4CAT
també compta amb la informació dels radars de l'Agència Estatal de Meteorologia i del Servei Meteorològic
de Catalunya per tenir dades més precises a una escala menor. Protecció Civil va albirar cinc dies abans
la possibilitat d'un fenomen meteorològic complicat a través del sistema EFAS. Aquest va ser el primer toc
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d'atenció, que es va traduir en un avís intern. El dilluns, un dia abans, aquesta mateixa eina va advertir de
creixements sobtats de rius i rieres al litoral i prelitorial de les comarques de Tarragona i Barcelona. Era una
predicció encara no molt precisa, però que va portar Protecció Civil a demanar als ajuntaments que es
preparessin per possibles afectacions, senyalitzessin zones inundables i tanquessin els passos a rius, rieres
i altres punts crítics. També es van reforçar els efectius de Bombers. A partir d'aquí, les eines van permetre
monitoritzar l'evolució de la situació fins a tenir una imatge, unes dues hores abans, que preveia que algunes
zones quedarien inundades pel desbordament excepcional de rius i rieres. L'anticipació també permet moure
els efectius de Bombers cap a la zona que rebrà l'impacte més fort i avisar tots els serveis d'emergències que
es preparin per a una gran entrada de trucades. A les 10 de la nit, es va registrar un pic de més de 180 trucades
en mitja hora. Fenomens «ingestionables» amb les eines habituals Catalunya és una de les set regions
europees on s'ha implantat en els darrers mesos la prova pilot del projecte ANYWHERE -'EnhANcing
emergencY management and response to extreme WeatHER and climate Events'-, els resultats del qual
s'estan presentant aquests dies a Brussel·les davant de 200 experts i responsables de protecció civil europeus.
Catalunya va veure la necessitat d'apuntar-se al projecte europeu després de la inundació d'una residència
d'Agramunt (Urgell) en què van morir quatre àvies pel desbordament del riu Sió, el 2015. El que no sabia
Protecció Civil és que ja hauria utilitzat per primera vegada aquesta eina de forma completa, des de la fase
prèvia fins la final, en un fenomen extrem tan violent com va ser la DANA de la setmana passada. Amb la
DANA que va assotar Múrcia i Alacant el setembre, Protecció Civil va advertir els homòlegs d'aquestes regions
que s'apropava un episodi molt complicat. Tot i que no en tenia tota la informació, l'eina no es va equivocar. «
Estem caminant cap a escenaris d'inundacions que depassen el que és ordinari», observa Delgado sobre
l'emergència climàtica. «Plou amb molta intensitat i de forma continuada. Canvien absolutament els paràmetres
als quals estem acostumats. Aquests fenomens anòmals i novedosos són ingestionables amb les eines
habituals i per això ens hem vist obligats a dotar-nos-en de noves», subratlla. Cultura de les emergències
Aquestes plataformes predictives tenen entre els seus principals reptes de futur confirmar la màxima fiabilitat
-s'han produït algunes falses alertes, però representen un percentatge molt baix- i incrementar el temps de
predicció. El següent pas, apunta Delgado, seria poder fer evacuacions preventives de la població. Amb tot,
adverteix que, si bé un percentatge elevat de la població viu en zones inundables a Catalunya, no existeix
una cultura de les evacuacions preventives com, per exemple, sí que hi és als Estats Units. «S'ha de treballar,
perquè no tenim una cultura que assumeixi amb facilitat les evacuacions preventives. Per exemple, en les
nevades i el conflicte de limitar la mobilitat dels vehicles pesants», recorda, amb referència a la prohibició de
circular els camions durant la nevada del març del 2018. ACN. Laura Fíguls. Notícies relacionades
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Una eina va preveure dues hores abans que el Francolí i les rieres de la zona
es desbordarien de forma excepcional
Martes, 29 de octubre de 2019
"El nostre objectiu sempre és evitar que hi
hagi morts en els aiguats. Pensem que l'eina
ens ha ajudat a evitar-ne, però ens queda
camí fins a arribar a zero i aconseguir
minimitzar els danys en tot allò que és
evitable durant la gestió, no si les lleres dels
rius estan netes o si hi ha habitatges en zones
inundables, això són les regles que ens
trobem", afirma el subdirector general de
Coordinació i Gestió d'Emergències, Sergio
Delgado, en una entrevista a l'ACN. La
depressió aïllada de nivells alts (DANA) de la
setmana passada ha causat la mort de tres persones i continuen havent-hi quatre desapareguts. Els pobles
afectats, en diversos punts de Catalunya però sobretot en comarques tarragonines com la Conca de Barbarà,
es van despertar dimecres amb grans destrosses, infraestructures inundades i paisatges esborrats. "Abans
actuàvem de forma reactiva, quan estava passant, mentre que les noves eines ens permeten avançar-nos
als fenomens extrems, però no tant com ens agradaria, és clar. Amb dures hores d'antelació, i plovent d'aquella
manera, no tens temps de fer evacuacions preventives, però sí de demanar el confinament. La predicció ens
va permetre avisar de les inundacions, dels problemes que comportarien i demanar a la població que no sortís
de casa i que, si l'aigua els entrava, pugessin a les parts altes de l'habitatge", assenyala Delgado. "Sense
aquestes eines això hauria estat impossible", afegeix. Delgado es refereix, d'una banda, al sistema europeu
d'avís d'inundacions EFAS -European Flood Awareness System-, una plataforma innovadora que proveeix
una ingent quantitat d'informació probabilística i de previsions a nivell europeu. De l'altra, a l'eina A4CAT, la
implantació catalana del projecte europeu ANYWHERE, coordinat pel Centre de Recerca en Hidrometeorologia
Aplicada (CRAHI) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) i que ha desenvolupat
l'empresa Hyds, un spin-off del centre. L'eina A4CAT també compta amb la informació dels radars de l'Agència
Estatal de Meteorologia i del Servei Meteorològic de Catalunya per tenir dades més precises a una escala
menor. Protecció Civil va albirar cinc dies abans la possibilitat d'un fenomen meteorològic complicat a través
del sistema EFAS. Aquest va ser el primer toc d'atenció, que es va traduir en un avís intern. El dilluns, un dia
abans, aquesta mateixa eina va advertir de creixements sobtats de rius i rieres al litoral i prelitorial de les
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comarques de Tarragona i Barcelona. Era una predicció encara no molt precisa, però que va portar Protecció
Civil a demanar als ajuntaments que es preparessin per possibles afectacions, senyalitzessin zones inundables
i tanquessin els passos a rius, rieres i altres punts crítics. També es van reforçar els efectius de Bombers. A
partir d'aquí, les eines van permetre monitoritzar l'evolució de la situació fins a tenir una imatge, unes dues
hores abans, que preveia que algunes zones quedarien inundades pel desbordament excepcional de rius i
rieres. L'anticipació també permet moure els efectius de Bombers cap a la zona que rebrà l'impacte més fort
i avisar tots els serveis d'emergències que es preparin per a una gran entrada de trucades. A les 10 de la nit,
es va registrar un pic de més de 180 trucades en mitja hora. Fenomens "ingestionables" amb les eines
habituals Catalunya és una de les set regions europees on s'ha implantat en els darrers mesos la prova pilot
del projecte ANYWHERE -'EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and
climate Events'-, els resultats del qual s'estan presentant aquests dies a Brussel·les davant de 200 experts i
responsables de protecció civil europeus. Catalunya va veure la necessitat d'apuntar-se al projecte europeu
després de la inundació d'una residència d'Agramunt (Urgell) en què van morir quatre àvies pel desbordament
del riu Sió, el 2015. El que no sabia Protecció Civil és que ja hauria utilitzat per primera vegada aquesta eina
de forma completa, des de la fase prèvia fins la final, en un fenomen extrem tan violent com va ser la DANA
de la setmana passada. Amb la DANA que va assotar Múrcia i Alacant el setembre, Protecció Civil va advertir
els homòlegs d'aquestes regions que s'apropava un episodi molt complicat. Tot i que no en tenia tota la
informació, l'eina no es va equivocar. "Estem caminant cap a escenaris d'inundacions que depassen el que
és ordinari", observa Delgado sobre l'emergència climàtica. "Plou amb molta intensitat i de forma continuada.
Canvien absolutament els paràmetres als quals estem acostumats. Aquests fenomens anòmals i novedosos
són ingestionables amb les eines habituals i per això ens hem vist obligats a dotar-nos-en de noves", subratlla.
Cultura de les emergències Aquestes plataformes predictives tenen entre els seus principals reptes de futur
confirmar la màxima fiabilitat -s'han produït algunes falses alertes, però representen un percentatge molt baixi incrementar el temps de predicció. El següent pas, apunta Delgado, seria poder fer evacuacions preventives
de la població. Amb tot, adverteix que, si bé un percentatge elevat de la població viu en zones inundables a
Catalunya, no existeix una cultura de les evacuacions preventives com, per exemple, sí que hi és als Estats
Units. "S'ha de treballar, perquè no tenim una cultura que assumeixi amb facilitat les evacuacions preventives.
Per exemple, en les nevades i el conflicte de limitar la mobilitat dels vehicles pesants", recorda, amb referència
a la prohibició de circular els camions durant la nevada del març del 2
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Nuevas herramientas y servicios para gestión de riesgos derivados de
fenómenos meteorológicos extremos
Martes, 29 de octubre de 2019
Tres años y medio después de iniciarse en
2016, el proyecto ANYWHERE ( EnhANcing
emergencY management and response to
extreme WeatHER and climate Events ) ha
alcanzado los objetivos científicos y técnicos
planteados. Los resultados se darán a
conocer, por parte de autoridades operativas
de gestión de emergencias y representantes
de instituciones y centros de investigación,
además de empresas tecnológicas, en la
Conferencia Final del proyecto, que tendrán
lugar los días 29 y 30 de octubre en el
SQUARE Brussels Convention Centre
(Glass Entrance Mont des Arts/Kunstberg de
Bruselas, Bélgica).
Se presentarán los
resultados de las herramientas y servicios
para prever y gestionar mejor los riesgos
derivados de fenómenos meteorológicos
extremos, desarrollados en el marco del proyecto y validados operacionalmente en siete lugares piloto
climáticamente diferentes de Europa .
Durante el evento se habilitará un área de exposición con
demostraciones en tiempo real de las innovaciones y soluciones tecnológicas de ANYWHERE, y una zona
de pósteres para mostrar detalles de los desarrollos y estudios científicos vinculados al proyecto. Inaugurarán
la Conferencia, el día 30 de octubre, a les 8.30 horas, Álvaro de la Peña , subdirector de Protección Civil y
Emergencias (DGPCE) de España; Angelo Marino , jefe de unidad de la Agencia Ejecutiva de Investigación
(REA) de la Comisión Europea; Peter Billing , jefe de unidad de la Dirección General de Protección Civil y
Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (DG-ECHO); Philippe Quevauviller , de la Dirección General
de Interior de la Comisión Europea (DG-HOME), y Daniel Sempere-Torres , director del CRAHI de la Universitat
Politècnica de Catalunya · BarcelonTech (UPC) . El evento también incluirá una sesión práctica para que los
asistentes puedan conocer de primera mano las herramientas tecnológicas disponibles. Demostraciones de
los lugares piloto en tiempo real En el marco del proyecto se ha desarrollado una plataforma de alerta
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temprana multirriesgo de ámbito europeo para anticiparse a los riesgos derivados de fenómenos de origen
meteorológico antes de que ocurran . La herramienta es capaz de simular más de un riesgo simultáneamente
(como tormentas de lluvia o nieve, inundaciones, sequías, olas de calor, vientos fuertes o incendios forestales,
entre otros) y traducir la predicción meteorológica en impactos cuantitativos cuantificables, poniendo especial
atención en la afectación en las personas (focalizándose en zonas habitadas) y en las infraestructuras críticas
(carreteras, hospitales, colegios, determinadas industrias). La plataforma se ha adaptado localmente a los
requisitos y necesidades específicas de los centros de mando de Protección Civil y Emergencias de siete
lugares piloto climáticamente diferentes de Europa. Actualmente está en funcionamiento en regiones
específicas: Catalunya (España), Génova / Región de Liguria (Italia-Francia), South Savo (Finlandia), Cantón
de Berna en los Alpes (Suiza), Región de Rogaland (Noruega) y Córcega (Francia); adicionalmente, se ha
desarrollado un nuevo prototipo que por primera vez da cobertura a un país entero, en este caso, España,
que también se presentará en Bruselas. Los prototipos se han mejorado, siguiendo las propuestas de los
organismos de protección civil, y validados operacionalmente, evidenciando que son una herramienta
tecnológica eficiente capaz de dar apoyo a la toma de decisiones en los centros de gestión de emergencias.
En la Conferencia se mostrarán casos de éxito de utilización de las plataformas, por ejemplo la gestión de
las lluvias torrenciales que asolaron la Comunidad Valenciana y el sureste de la península ibérica en septiembre
de 2019 .
Hacia una sociedad más resiliente En el marco del proyecto también se han desarrollado
herramientas específicas para aumentar la autoprotección y resiliencia de la ciudadanía ante los riesgos
derivados de fenómenos meteorológicos extremos que puedan afectar a la actividad de determinados
colectivos o sectores empresariales . En concreto, un sistema de alerta temprana para cámpings situados
en zonas inundables desplegado en 14 negocios ubicados en el delta del río Tordera (Catalunya); una
aplicación para mejorar los protocolos de comunicación entre Protección Civil, familias y equipos de dirección
de escuelas situadas en zonas inundables en la ciudad de Génova; una herramienta para prever el estado
de afectación de las carreteras en caso de nevadas que permite planificar de antemano las rutas de los
camiones de empresas de logística en Catalunya, y una herramienta que prevé el impacto de tormentas que
pueden afectar a las redes eléctricas y provocar cortes de suministro en la región de South Savo (Finlandia).
Estas herramientas de autoprotección se están utilizando a diario en condiciones de prueba en los lugares
detallados, y durante el evento se explicarán las conclusiones obtenidas tras un año de uso. Se prevé que la
Conferencia Final sea una acción crucial para demostrar la capacidad de ANYWHERE de transferir al mercado
herramientas y servicios innovadores que posibilitan un cambio de paradigma (de reactivo a proactivo) en la
gestión de las emergencias derivadas de fenómenos meteorológicos extremos .
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Desarrollados con éxito herramientas y servicios para hacer frente a la
emergencia climática, en el marco de un proyecto liderado por la UPC
Martes, 29 de octubre de 2019
Las herramientas y servicios de previsión y gestión de riesgos derivados de fenómenos meteorológicos
extremos de ANYWHERE ya están disponibles en Europa. Creados en el marco de un proyecto europeo
coordinado por el Centro de Investigación Aplicada en Hidrometeorología (CRAHI) de la Universitat Politècnica
de Catalunya · Barcelona Tech (UPC), han sido testeados en siete lugares piloto, entre los que se encuentra
Catalunya (España). Los desarrollos se presentarán los días 29 y 30 de octubre en Bruselas ante más de 200
expertos y responsables de protección civil europeos.
Las herramientas y servicios de previsión y gestión de riesgos derivados de fenómenos meteorológicos
extremos de ANYWHERE ya están disponibles en Europa. Creados en el marco de un proyecto europeo
coordinado por el Centro de Investigación Aplicada en Hidrometeorología (CRAHI) de la Universitat Politècnica
de Catalunya · Barcelona Tech (UPC), han sido testeados en siete lugares piloto, entre los que se encuentra
Catalunya (España). Los desarrollos se presentarán los días 29 y 30 de octubre en Bruselas ante más de 200
expertos y responsables de protección civil europeos.
En el marco del proyecto se ha desarrollado una plataforma de alerta temprana multirriesgo de ámbito europeo
para anticiparse a los riesgos derivados de fenómenos de origen meteorológico antes de que ocurran. La
herramienta es capaz de simular más de un riesgo simultáneamente (como tormentas de lluvia o nieve,
inundaciones, sequías, olas de calor, vientos fuertes o incendios forestales, entre otros) y traducir la predicción
meteorológica en impactos cuantitativos cuantificables, poniendo especial atención en la afectación en las
personas (focalizándose en zonas habitadas) y en las infraestructuras críticas (carreteras, hospitales, colegios,
determinadas industrias).

La plataforma se ha adaptado localmente a los requisitos y necesidades específicas de los centros de mando
de Protección Civil y Emergencias de siete lugares piloto climáticamente diferentes de Europa. Actualmente
está en funcionamiento en regiones específicas: Catalunya (España), Génova / Región de Liguria (ItaliaFrancia), South Savo (Finlandia), Cantón de Berna en los Alpes (Suiza), Región de Rogaland (Noruega) y
Córcega (Francia); adicionalmente, se ha desarrollado un nuevo prototipo que por primera vez da cobertura
a un país entero, en este caso, España, que también se presentará en Bruselas.
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Los prototipos se han mejorado, siguiendo las propuestas de los organismos de protección civil, y validados
operacionalmente, evidenciando que son una herramienta tecnológica eficiente capaz de dar apoyo a la toma
de decisiones en los centros de gestión de emergencias.

En la Conferencia se mostrarán casos de éxito de utilización de las plataformas, por ejemplo la gestión de
las lluvias torrenciales que asolaron la Comunidad Valenciana y el sureste de la península ibérica en septiembre
de 2019.

En el marco del proyecto también se han desarrollado herramientas específicas para aumentar la
autoprotección y resiliencia de la ciudadanía ante los riesgos derivados de fenómenos meteorológicos
extremos que puedan afectar a la actividad de determinados colectivos o sectores empresariales.

En concreto, un sistema de alerta temprana para cámpings situados en zonas inundables desplegado en 14
negocios ubicados en el delta del río Tordera (Catalunya); una aplicación para mejorar los protocolos de
comunicación entre Protección Civil, familias y equipos de dirección de escuelas situadas en zonas inundables
en la ciudad de Génova; una herramienta para prever el estado de afectación de las carreteras en caso de
nevadas que permite planificar de antemano las rutas de los camiones de empresas de logística en Catalunya,
y una herramienta que prevé el impacto de tormentas que pueden afectar a las redes eléctricas y provocar
cortes de suministro en la región de South Savo (Finlandia).

Estas herramientas de autoprotección se están utilizando a diario en condiciones de prueba en los lugares
detallados, y durante el evento se explicarán las conclusiones obtenidas tras un año de uso. Se prevé que la
Conferencia Final sea una acción crucial para demostrar la capacidad de ANYWHERE de transferir al mercado
herramientas y servicios innovadores que posibilitan un cambio de paradigma (de reactivo a proactivo) en la
gestión de las emergencias derivadas de fenómenos meteorológicos extremos. (Fuente: UPC)
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Una eina va preveure dues hores abans que el Francolí i les rieres de la zona
es desbordarien de forma excepcional
Martes, 29 de octubre de 2019
Barcelona.-El nivell del riu Francolí al seu pas per Montblanc va augmentar tres metres en només cinc minuts
dimarts passat, en les que serien les pitjors inundacions dels últims anys a Catalunya. Els registres deixen
constància d'aquesta crescuda arrasadora entre les 22:10 i les 22:15. A les 20:42, Protecció Civil va detectar
que el riu i les rieres de la zona es desbordarien d'una forma excepcional i va llançar una alerta a través dels
ajuntaments, serveis d'emergències, mitjans de comunicació i xarxes socials per advertir-ho i per demanar
que es limités la mobilitat. Aquesta anticipació va ser possible gràcies a una eina pionera de prevenció i gestió
de riscos derivats de fenomens extrems, desenvolupada en el marc d'un programa europeu coordinat per la
UPC per fer front a l'emergència climàtica.
"El nostre objectiu sempre és evitar que hi hagi morts en els aiguats. Pensem que l'eina ens ha ajudat a evitarne, però ens queda camí fins a arribar a zero i aconseguir minimitzar els danys en tot allò que és evitable
durant la gestió, no si les lleres dels rius estan netes o si hi ha habitatges en zones inundables, això són les
regles que ens trobem", afirma el subdirector general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Sergio Delgado,
en una entrevista a l'ACN. La depressió aïllada de nivells alts (DANA) de la setmana passada ha causat la
mort de tres persones i continuen havent-hi quatre desapareguts. Els pobles afectats, en diversos punts de
Catalunya però sobretot en comarques tarragonines com la Conca de Barbarà, es van despertar dimecres
amb grans destrosses, infraestructures inundades i paisatges esborrats. "Abans actuàvem de forma reactiva,
quan estava passant, mentre que les noves eines ens permeten avançar-nos als fenomens extrems, però no
tant com ens agradaria, és clar. Amb dures hores d'antelació, i plovent d'aquella manera, no tens temps de
fer evacuacions preventives, però sí de demanar el confinament. La predicció ens va permetre avisar de les
inundacions, dels problemes que comportarien i demanar a la població que no sortís de casa i que, si l'aigua
els entrava, pugessin a les parts altes de l'habitatge", assenyala Delgado. "Sense aquestes eines això hauria
estat impossible", afegeix. Delgado es refereix, d'una banda, al sistema europeu d'avís d'inundacions EFAS
-European Flood Awareness System-, una plataforma innovadora que proveeix una ingent quantitat
d'informació probabilística i de previsions a nivell europeu. De l'altra, a l'eina A4CAT, la implantació catalana
del projecte europeu ANYWHERE, coordinat pel Centre de Recerca en Hidrometeorologia Aplicada (CRAHI)
de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) i que ha desenvolupat l'empresa Hyds, un
spin-off del centre. L'eina A4CAT també compta amb la informació dels radars de l'Agència Estatal de
Meteorologia i del Servei Meteorològic de Catalunya per tenir dades més precises a una escala menor.
Protecció Civil va albirar cinc dies abans la possibilitat d'un fenomen meteorològic complicat a través del
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sistema EFAS. Aquest va ser el primer toc d'atenció, que es va traduir en un avís intern. El dilluns, un dia
abans, aquesta mateixa eina va advertir de creixements sobtats de rius i rieres al litoral i prelitorial de les
comarques de Tarragona i Barcelona. Era una predicció encara no molt precisa, però que va portar Protecció
Civil a demanar als ajuntaments que es preparessin per possibles afectacions, senyalitzessin zones inundables
i tanquessin els passos a rius, rieres i altres punts crítics. També es van reforçar els efectius de Bombers. A
partir d'aquí, les eines van permetre monitoritzar l'evolució de la situació fins a tenir una imatge, unes dues
hores abans, que preveia que algunes zones quedarien inundades pel desbordament excepcional de rius i
rieres. L'anticipació també permet moure els efectius de Bombers cap a la zona que rebrà l'impacte més fort
i avisar tots els serveis d'emergències que es preparin per a una gran entrada de trucades. A les 10 de la nit,
es va registrar un pic de més de 180 trucades en mitja hora. Fenomens "ingestionables" amb les eines
habitualsCatalunya és una de les set regions europees on s'ha implantat en els darrers mesos la prova pilot
del projecte ANYWHERE -'EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and
climate Events'-, els resultats del qual s'estan presentant aquests dies a Brussel·les davant de 200 experts i
responsables de protecció civil europeus. Catalunya va veure la necessitat d'apuntar-se al projecte europeu
després de la inundació d'una residència d'Agramunt (Urgell) en què van morir quatre àvies pel desbordament
del riu Sió, el 2015. El que no sabia Protecció Civil és que ja hauria utilitzat per primera vegada aquesta eina
de forma completa, des de la fase prèvia fins la final, en un fenomen extrem tan violent com va ser la DANA
de la setmana passada. Amb la DANA que va assotar Múrcia i Alacant el setembre, Protecció Civil va advertir
els homòlegs d'aquestes regions que s'apropava un episodi molt complicat. Tot i que no en tenia tota la
informació, l'eina no es va equivocar. "Estem caminant cap a escenaris d'inundacions que depassen el que
és ordinari", observa Delgado sobre l'emergència climàtica. "Plou amb molta intensitat i de forma continuada.
Canvien absolutament els paràmetres als quals estem acostumats. Aquests fenomens anòmals i novedosos
són ingestionables amb les eines habituals i per això ens hem vist obligats a dotar-nos-en de noves", subratlla.
Cultura de les emergènciesAquestes plataformes predictives tenen entre els seus principals reptes de futur
confirmar la màxima fiabilitat -s'han produït algunes falses alertes, però representen un percentatge molt baixi incrementar el temps de predicció. El següent pas, apunta Delgado, seria poder fer evacuacions preventives
de la població. Amb tot, adverteix que, si bé un percentatge elevat de la població viu en zones inundables a
Catalunya, no existeix una cultura de les evacuacions preventives com, per exemple, sí que hi és als Estats
Units. "S'ha de treballar, perquè no tenim una cultura que assumeixi amb facilitat les evacuacions preventives.
Per exemple, en les nevades i el conflicte de limitar la mobilitat dels vehicles pesants", recorda, amb referència
a la prohibició de circular els camions durant la nevada del març del 2018.
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Protecció Civil informa que es va alerta del desbordament del Francolí "més
d'una hora abans"
Miércoles, 30 de octubre de 2019
El departament de la Generalitat de Catalunya assegura que disposa d'una eina pionera de prevenció i gestió
de riscos El nivell del riu Francolí al seu pas per Montblanc va augmentar tres metres en només cinc minuts
dimarts passat , en les que serien les pitjors inundacions dels últims anys a Catalunya. Els registres deixen
constància d'aquesta crescuda arrasadora entre les 22.10 i les 22.15 hores. A les 20.42, Protecció Civil va
detectar que el riu i les rieres de la zona es desbordarien d'una forma excepcional i va llançar una alerta a
través dels ajuntaments, serveis d'emergències, mitjans de comunicació i xarxes socials per advertir-ho i per
demanar que es limités la mobilitat. Aquesta anticipació va ser possible gràcies a una eina pionera de
prevenció i gestió de riscos derivats de fenomens extrems, desenvolupada en el marc d'un programa europeu
coordinat per la UPC per fer front a l'emergència climàtica. «El nostre objectiu sempre és evitar que hi hagi
morts en els aiguats . Pensem que l'eina ens ha ajudat a evitar-ne, però ens queda camí fins a arribar a zero
i aconseguir minimitzar els danys en tot allò que és evitable durant la gestió, no si les lleres dels rius estan
netes o si hi ha habitatges en zones inundables, això són les regles que ens trobem», afirma el subdirector
general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Sergio Delgado. La depressió aïllada de nivells alts (DANA)
de la setmana passada ha causat la mort de quatre persones i continuen havent-hi tres desapareguts. Els
pobles afectats, en diversos punts de Catalunya però sobretot en comarques tarragonines com la Conca de
Barbarà, es van despertar dimecres amb grans destrosses , infraestructures inundades i paisatges esborrats.
Abans, reacció «Abans actuàvem de forma reactiva, quan estava passant, mentre que les noves eines ens
permeten avançar-nos als fenomens extrems, però no tant com ens agradaria, és clar. Amb dures hores
d'antelació, i plovent d'aquella manera, no tens temps de fer evacuacions preventives, però sí de demanar el
confinament. La predicció ens va permetre avisar de les inundacions , dels problemes que comportarien i
demanar a la població que no sortís de casa i que, si l'aigua els entrava, pugessin a les parts altes de l'habitatge
», assenyala Delgado. «Sense aquestes eines això hauria estat impossible», afegeix. Delgado es refereix,
d'una banda, al sistema europeu d'avís d'inundacions EFAS -European Flood Awareness System-, una
plataforma innovadora que proveeix una ingent quantitat d'informació probabilística i de previsions a nivell
europeu. De l'altra, a l'eina A4CAT, la implantació catalana del projecte europeu ANYWHERE, coordinat pel
Centre de Recerca en Hidrometeorologia Aplicada (CRAHI) de la Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech (UPC) i que ha desenvolupat l'empresa Hyds, un spin-off del centre. L'eina A4CAT també
compta amb la informació dels radars de l'Agència Estatal de Meteorologia i del Servei Meteorològic de
Catalunya per tenir dades més precises a una escala menor. Avís intern Protecció Civil va albirar cinc dies
abans la possibilitat d'un fenomen meteorològic complicat a través del sistema EFAS. Aquest va ser el primer
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toc d'atenció, que es va traduir en un avís intern. El dilluns, un dia abans, aquesta mateixa eina va advertir
de creixements sobtats de rius i rieres al litoral i prelitorial de les comarques de Tarragona i Barcelona. Era
una predicció encara no molt precisa, però que va portar Protecció Civil a demanar als ajuntaments que es
preparessin per possibles afectacions , senyalitzessin zones inundables i tanquessin els passos a rius, rieres
i altres punts crítics. També es van reforçar els efectius de Bombers. A partir d'aquí, les eines van permetre
monitoritzar l'evolució de la situació fins a tenir una imatge, unes dues hores abans, que preveia que algunes
zones quedarien inundades pel desbordament excepcional de rius i rieres. L'anticipació també permet moure
els efectius de Bombers cap a la zona que rebrà l'impacte més fort i avisar tots els serveis d'emergències que
es preparin per a una gran entrada de trucades. A les 10 de la nit, es va registrar un pic de més de 180 trucades
en mitja hora. «Ingestionables» fins ara Catalunya és una de les set regions europees on s'ha implantat
en els darrers mesos la prova pilot del projecte ANYWHERE -'EnhANcing emergencY management and
response to extreme WeatHER and climate Events'-, els resultats del qual s'estan presentant aquests dies a
Brussel·les davant de 200 experts i responsables de protecció civil europeus. Catalunya va veure la necessitat
d'apuntar-se al projecte europeu després de la inundació d'una residència d'Agramunt (Urgell) en què van
morir quatre àvies pel desbordament del riu Sió, el 2015. El que no sabia Protecció Civil és que ja hauria
utilitzat per primera vegada aquesta eina de forma completa, des de la fase prèvia fins la final, en un fenomen
extrem tan violent com va ser la DANA de la setmana passada . Amb la DANA que va assotar Múrcia i Alacant
el setembre, Protecció Civil va advertir els homòlegs d'aquestes regions que s'apropava un episodi molt
complicat. Tot i que no en tenia tota la informació, l'eina no es va equivocar. «Estem caminant cap a escenaris
d'inundacions que depassen el que és ordinari», observa Delgado sobre l'emergència climàtica. «Plou amb
molta intensitat i de forma continuada. Canvien absolutament els paràmetres als quals estem acostumats .
Aquests fenomens anòmals i novedosos són ingestionables amb les eines habituals i per això ens hem vist
obligats a dotar-nos-en de noves», subratlla. Cultura de les emergències Aquestes plataformes predictives
tenen entre els seus principals reptes de futur confirmar la màxima fiabilitat -s'han produït algunes falses
alertes, però representen un percentatge molt baix- i incrementar el temps de predicció. El següent pas, apunta
Delgado, seria poder fer evacuacions preventives de la població. Amb tot, adverteix que, si bé un percentatge
elevat de la població viu en zones inundables a Catalunya, no existeix una cultura de les evacuacions
preventives com, per exemple, sí que hi és als Estats Units. «S'ha de treballar, perquè no tenim una cultura
que assumeixi amb facilitat les evacuacions preventives. Per exemple, en les nevades i el conflicte de limitar
la mobilitat dels vehicles pesants», recorda, amb referència a la prohibició de circular els camions durant la
nevada del març del 2
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