
Les cendres que escampen els
volcans i els risc que poden suposar
per a la població i per a la seguretat
aèria és un dels camps d’investiga-
ció del geofísic manresà Àlex Martí.
Acaba de publicar un estudi a la re-
vista Scientific Reports, del grup
Nature, que demostra que si hi ha-
gués una erupció als volcans de
l’Antàrtida les cendres podrien
afectar el trànsit aeri en àmplies zo-
nes de tot l’hemisferi sud del plane-
ta. La tecnologia que ha utilitzat per
fer la recerca permetrà a les com-
panyies d’aviació esquivar les par-
tícules volcàniques, incrementar la
seguretat del trànsit aeri i evitar els
danys econòmics que suposa la
suspensió de vols. Les cendres que
va despendre un volcà d’Islàndia
l’abril del 2010 van provocar la can-
cel·lació de més de 20.000 vols, el
tancament d’aeroports i de l’espai
aeri de la major part del nord i el
centre d’Europa.

En el cas dels volcans de l’Antàr-
tida, Martí i l’equip amb el qual tre-
balla han demostrat que les partí-
cules podrien arribar a Sud-àfrica i
interferir totes les rutes que con-
necten Àfrica amb Amèrica del Sud
i Austràlia. El geofísic manresà tre-
balla al Centre Nacional de Super-
computació de Barcelona, i el mo-
del de simulació que ha desenvo-
lupat ja s’ha posat a disposició de
l’aerolínia australiana Qantas i la in-
donèsia Garuda, la més important
del país asiàtic. També hi ha hagut
contactes amb la fàbrica de motors
d’aviació Rolls-Royce.

Nou model de simulació
Martí ha participat els últims anys
en la creació d’un model meteoro-
lògic de simulació a escala global
anomenat MONACRH-ASH que
permet simular l’emissió, transport
i deposició de partícules de cendres
alliberades d’erupcions volcàni-
ques. L’estudi recorda que els úl-

tims anys hi ha hagut diversos epi-
sodis volcànics que han causat tras-
bals en el transport per avió i impor-
tants pèrdues econòmiques per a la
indústria aeronàutica. El cas més
recent va tenir lloc el novembre
passat a Bali, a Indonèsia. L’erupció
de l’Agung va atrapar més de
100.000 turistes perquè es van can-
cel·lar tots els vols. També va ser el
cas de l’esmentat volcà d’Islàndia
Eyjafjallajökull, que el 2010 va pa-
ralitzar els vols a més de mig Euro-
pa; el Grímsvötn, també a Islància
el 2011; i el Cordón Caulle de Xile,
el 2010.  

La investigació ha permès de-
senvolupar la tecnologia necessà-
ria per posar-la al servei de les ae-
rolínies. «Podrien decidir fer canvis
de ruta perquè no coincideixin amb
els núvols de cendra», o bé prendre
altres mesures per evitar l’impacte
econòmic que suposaria haver
d’anul·lar vols. «Una eina com
aquesta podria determinar on són
exactament les partícules i cap on
van. Podria passar que l’avió ha-
gués de baixar o bé pujar uns
quants peus per esquivar-la».

Martí ha explicat a Regió7 que
«s’ha d’evitar la cendra perquè les
turbines i els motors dels avions  es
podrien parar o perdre potència».
Per aquest mateix motiu també han
mantingut contactes amb el fabri-
cant de motors d’avió Rolls-Royce.

Per al geofísic, les erupcions is-
landeses de l’Eyjafjallajökull i del
Grímsvötn el 2010 i el 2011, respec-
tivament, «no es poden considerar
fora del normal a la llum del rècord
històric. Es podria argumentar que
fins ara hem tingut sort: l’interval
entre episodis eruptius no és fàcil
de predir, però tenint en compte
que de mitjana tenim una erupció
a Islàndia cada 5 anys, i que tres de
cada quatre erupcions produeixen
cendres volcàniques, necessitem
estar alerta de l’amenaça a Europa».

Una amenaça
Si aquesta anàlisi s’extrapola a la
resta del món, com Amèrica del
Sud o Indonèsia, on hi ha molta ac-
tivitat volcànica, «l'amenaça és
molt més alta. Per tant, cal treballar
i invertir en noves tecnologies que
es permetin predir i minimitzar
l’impacte d'aquestes catàstrofes
naturals». 

La recerca de Martí i l’equip amb
el qual treballa s’ha basat en dife-
rents conjunts de simulacions i te-
nint en compte diversos escenaris
meteorològics. Ha demostrat que
les cendres de latituds més baixes
com les de l’illa de Decepció a l’An-
tàrtida, podrien envoltar el planeta,
fins i tot en erupcions moderades.

De les desenes de volcans que
hi ha a l’Antàrtida n’hi ha
almenys nou

que
són ac-
tius, i n’hi
ha cinc que
han registrat
una activitat vol-
cànica freqüent.
L’estudi va pren-
dre com a mo-
del l’illa De-
cepció. «Vam
reproduir
l’última erup-
ció del 1970 i ens
vam adonar que la
dispersió tindria un
impacte global que no
es preveia fins ara i pel
qual no estem preparats».

En el cas del volcà islan-
dès Eyjafjallajökull,  es cal-
cula que el 2010 va llançar
a l’aire més de 250 milions
de metres cúbics de cendra
volcànica a l’atmosfera. La
columna de fum va arribar
a fer més d’11 quilò-
metres. 

Un manresà assessora línies aèries perquè
els avions esquivin les cendres dels volcans
El geofísic Àlex Martí ha desenvolupat un model de simulació que evitaria la suspensió de vols a causa de les partícules volcàniques

CIÈNCIA I RECERCA El científic manresà Àlex Marí ha participat en un projecte d’investigació que ha provat que una erupció volcànica a l’Antàrtida
afectaria mig món. Martí fa recerca sobre dispersió de partícules volcàniques, cabdal per a la seguretat del trànsit aeri i les companyies d’aviació

 Les simulacions realitzades pel Centre Nacional de Supercomputació de Barcelona, en col·laboració amb l’Insti-
tut de Ciències de la Terra Jaume Almera-CSIC, han demostrat que els volcans antàrtics podrien suposar una ame-
naça global. Les cendres podrien envoltar el planeta, i la dispersió de partícules volcàniques, contràriament al que
es creia fins ara, podrien arribar a una gran part de la costa atlàntica d’Amèrica del Sud, Sud-àfrica i el sud d’Oceania.
Això generaria greus problemes per a la seguretat aèria en tota aquesta zona que tindria un impacte a tot el món.  

Una investigació que aporta dades desconegudes fins ara

MANRESA

Jordi Morros

Avaluar riscos per
incrementar la
seguretat aèria
Un dels objectius de l’estudi
en què ha participat el geofísic
manresà Àlex Martí és incre-
mentar la consciència sobre la
necessitat de fer avaluacions
específiques  de riscos per ges-
tionar millor el trànsit aeri en
el cas que hi hagi erupcions
volcàniques.
Àlex Martí és de Manresa. Doc-
tor en Física Aplicada, va tre-
ballar 10 anys als Estats Units i
va fer el doctorat a Anglaterra.
Des del 2013 és al Centre Na-
cional de Supercomputació de
Barcelona, un consorci format
pel ministeri d’Economia, In-
dústria i Competitivitat del Go-
vern espanyol; el departament
d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat i la Universitat Po-
litècnica de Catalunya. Ofereix
infraestructures i servei en su-
percomputació a científics de
tot el món per generar, com en
aquest cas, coneixement i no-
ves tecnologies. 

Volcà Popocatepetl al centre
de Mèxic. Des de fa dies
registra una intensa activitat
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El manresà Àlex Martí és doctor
en Física Aplicada i treballa al Cen-
tre Nacional de Supercomputació
de Barcelona, un equipament de

primer nivell en recerca a escala
mundial. Una de les seves línies
d’investigació és la dispersió de
partícules (vegeu Regió7del 23

de febrer del 2016).
Fa un any va publicar un al-

tre article a la revista Nature.
En aquesta ocasió va simular
per primer vegada una supe-

rerupció volcànica que hi va
haver fa 39.000 anys a la regió

de Nàpols, a Itàlia. Es dóna el cas
que a la badia de Nàpols encara
hi ha una caldera activa.

La investigació va permetre
entendre per primera vegada

com es comporta una supererup-
ció i les conseqüències que tin-
dria. També va demostrar que a
causa de la supererupció es va

alentir l’expansió de l’home mo-
dern a Europa perquè les tempera-
tures van baixar d’una manera  no-
table no tan sols a Europa, sinó a tot
el planeta.

El manresà va demostrar que  la
supererupció de fa 39.000 anys va
generar una columna de fum de 44
quilòmetres d’alçada i cendre equi-
valent a vuit vegades el volum de
l’Everest. O el que és el mateix, cent
mil vegades el camp del Barça. Ara
una erupció similar s’enduria mig
Europa, segons l’estudi de Martí.

L’únic rastre que va deixar l’es-
mentada supererupció són dipòsits
de cendra. Segons va explicar ales-
hores el geofísic manresà, foradant
el terra «es pot determinar cada

capa a quin any correspon de la
prehistòria. A la capa corresponent
als 39.000 anys hi havia cendra». A
partir d’aquí es van fer estudis esta-
dístics i un miler de simulacions
que van permetre reconstruir la su-
pererupció». 

Baixen les temperatures
Un cop es van tenir les dades es va
poder establir alguna de les conse-
qüències que hauria tingut la catàs-
trofe, com per exemple per on es
van dispersar les cendres i també

que la temperatura del planeta va
baixar entre un i dos graus durant
un any. A Europa aquest descens va
ser més acusat i es va produir en
plena glaciació.

Les dades que va obtenir Martí
en la seva investigació van ser ana-
litzades també per antropòlegs de
la Universitat de Barcelona (UB).
Van arribar a la conclusió que la su-
pererupció a la zona de la Campà-
nia napolitana, va alentir l’expansió
de l’home modern a Europa des de
l’Orient Mitjà. 
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ARXIU PARTICULAR

Àlex Martí al Centre Nacional de Supercomputació de Barcelona

Primera simulació
d’una gran erupció
de fa 39.000 anys
El geofísic manresà ja va
demostrar que una gran
explosió va alentir l’expansió
de l’home modern
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Frontera natural
de l’Ebre. Deli-
mita l’àrea d’aïlla-
ment dels
neandertals a la
península Ibèrica

Abast de la glaciació 
Heinrich esdeveniment 4

Neandertal-Humà modern
Àrea de contacte Humà modern
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La cendra expulsada
va cobrir més de 
30 milions de km2

Impacte de l’erupció a la transició del paleolític mitjà al paleolític superior

A la badia de
Nàpols hi ha el
volcà que ocu-
paria el núme-

ro u del ràn-
quing a Europa
pel que fa a la

seva perillositat,
segons el científic

manresà Àlex Martí.
Afirma que «hi pot ha-

ver moltes maneres de me-
surar el perill. Per a mi la perillositat

ve donada per si el volcà té un
alt potencial per a la pobla-

ció», fet que pot estar
determinat pel

nombre de
damni-

fi-

cats que hi podria haver en cas
d’una erupció. La caldera anome-
nada Campi Feglrei és un supervol-
cà «amb una història recent d’erup-
cions explosives molt grans» que a
més a més és en una àrea on viuen
més de sis milions de persones.

Altres supervolcans que estarien
en una situació similar serien els de
Yellostone Caldera, als Estats Units,

el Lake Toba, a Indonèsia, i el Tau-
po, a Nova Zelanda. A una escala
menor hi hauria l’històric Vesubi,
també a Nàpols i que l’any 79 va
causar la destrucció de les ciutats
de Pompeia i Herculà, el Tatun a
Taiwan, el Popocatepetl i el Mi-
choacan-Guanajuate a Mèxic.

Martí recorda que el trànsit aeri
global ha augmentat 8 vegades les
últimes 4 dècades. «Aquesta ten-
dència va a l’alça, i cada cop hau-
rem de tenir més en compte l’im-
pacte de les erupcions a curt termi-
ni en temes d’aviació i logística, i
també a llarg termini per l’efecte cli-
màtic». Segons Martí, a causa de la
dispersió de cendres cada cop hi ha
més alteracions del trànsit aeri,
amb les pèrdues que això ocasiona
a les línies aèries i a les economies
nacionals.

J.M. MANRESA

Supervolcans a Itàlia, EUA,
Indonèsia i Nova Zelanda

A la badia de Nàpols, en una
zona on viuen sis milions de
persones, hi ha un dels volcans
més perillosos d’Europa

A les últimes quatre dècades 
ha augmentat vuit vegades el
trànsit aeri global. Les cendres
cada cop afecten més vols
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