
 

 

 

 

 

 
 
 

Un nou software minimitza l'impacte d'erupcions 
volcàniques en aviació  
Barcelona, 29 jul. (EFE).- L'empresa emergent catalana Mitiga Solutions  ha creat un software que 

minimitza l'impacte de les erupcions volcàniques en l'aviació gràcies a una notificació automàtica que 

permet a les aerolínies comercials tenir informació del tram de les trajectòries afectades. 

 

Segons ha informat avui la conselleria d'Empresa i Coneixement, Mitiga Solutions és una 'spin-off' del 

Barcelona Supercomputing Center i és una de les deu empreses emergents, 'startups', que participen 

en el programa d'acceleració Empenta, impulsat per la Generalitat a través d'ACCIÓ, al costat d'Esade 

i Esadecreapolis, que té per objectiu accelerar el creixement d'emergents en fases inicials. 

 

El software creat per l'empresa catalana permet a les companyies aèries conèixer els riscos que les 

erupcions volcàniques poden suposar per als seus vols. 

 

A través d'algoritmes, informació d'observatoris especialitzats i imatges satèl·lit, l'empresa pot saber 

quan entrarà en erupció un volcà, predir el seu impacte i proposar trajectòries alternatives. 

 

La tecnologia de Mitiga Solutions, denominada SORT-ATM, ofereix a les companyies aèries més 

temps de resposta per avaluar i gestionar l'impacte d'una erupció. 

 

El nou software informa a l'aerolínia, a través d'una notificació automàtica i amb una antelació d'entre 

24 i 48 hores, de quin tram de la seva trajectòria es veurà afectat, a quina altura arribarà l'impacte de 

l'erupció i quants dels seus vols programats podran mantenir la seva activitat sense assumir riscos. 

 

El director general de l'empresa, Alex Martí, ha explicat que, actualment, les aerolínies no disposen 

d'una eina que els permeti conèixer aquestes dades, pel que acostumen a decidir no assumir riscos i 

anul·len vols. 

 

"El tancament de l'espai aeri i la cancel·lació de vols suposen una important pèrdua econòmica", ha dit 

Martí, que ha recordat l'erupció, el 2010, quan el volcà Eyjafjallajökull va entrar en erupció a Islàndia. 

 

Aquesta nova tecnologia també es pot aplicar a altres sectors com les companyies d'assegurances, 

aeroports i els proveïdors de motors, ja que es pot saber si un avió ha passat per una zona afectada 

per una erupció i a quina dosi de cendra ha estat exposat el seu motor, el que els permet adaptar i 

ajustar el servei de manteniment. 

 

 


