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Saber què s’ha de fer
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KATWARN
LA NOVA APP

KATWARN Österreich/Àustria és un sistema per a
transmetre informacions i avisos locals o relatius a temes o
esdeveniments específics de diverses administracions a
dispositius mòbils (p.ex. Smartphones).
D’aquesta manera KATWARN Österreich/Àustria serveix
per a complementar els diversos canals d’avís disponibles
com sirenes, altaveus o mitjans de comunicació.
KATWARN Österreich/Àustria informa tant de perills
existents com de com ens hem de comportar.
KATWARN Österreich/Àustria és gestionat pel Ministeri de
l’Interior.

www.katwarn.at

Àustria és un país segur i en el que hi val la pena viure. Per tal que això continuï essent així, tant
administracions com serveis d’emergència, però també moltes associacions de voluntaris estan
constantment ocupats a acompanyar els ciutadans i les ciutadanes en situacions de perill. Tanmateix,
tots nosaltres som responsables de preparar-nos per al pitjor dels casos, que esperem que mai es
materialitzi. En aquesta tasca rebem un complet suport per part de l’Associació Austríaca de Protecció
Civil, els membres de la qual promocionen contínuament la consciència de la seguretat individual.
Mitjançant informacions exhaustives i nombroses accions i xerrades, l’Associació Austríaca de Protecció
Civil contribueix de manera valuosa a la correcta actuació per part de ciutadans i ciutadanes per a donar
suport (n. del t.: literalment: «alliberar d’activitats») als serveis d’emergència en casos de catàstrofe.

Herbert Kickl, Ministre de l’Interior

L’Associació Austríaca de Protecció Civil informa les ciutadanes i els ciutadans des de 1961 sobre tots els
possibles escenaris d’amenaça. Fins i tot quan avui en dia en sentim al cor d’Europa més segurs que en
temps passats, encara existeixen nombrosos escenaris d’amenaça que requereixen mesures de
preparació i prevenció per part d’administracions, serveis d’emergència i sobretot també per part de la
població civil. Aquí és on l’Associació Austríaca de Protecció Civil acompanya les ciutadanes i els
ciutadans. En estreta col·laboració amb totes les organitzacions responsables de la nostra seguretat, i
més enllà de les fronteres dels nostres estats (n. del t.: en referència als estats federats constituents
d’Àustria) i de la Federació (n. del t.: en referència a Àustria sencera com a federació).

NR Johann Rädler, president de l’Associació Austríaca de Protecció Civil
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ELS TELÈFONS
D'EMERGÈNCIA
MÉS IMPORTANTS
Euroemergències 112
Bombers 122
Policia 133
Rescat 144

Blocatge de targetes bancàries
Maestro des d’Àustria
Maestro des de l’estranger
Euro/Mastercard
American Express
Diners Club
Visa

0800 2048800
0043 1 2048800
01 717 01 4500
0800 900940
01 501 35
01 711 110

Altres números
Rescat de muntanya 140
ÖAMTC (n. del t.: l’equivalent del RACC) 120
ARBÖ (n. del t.: una altra ass. de motor) 123
Telèfon de l’esperança 142
Consells per un fil 147
Metge d’urgències 141

Comissaria de policia (connecta amb la més
propera automàticament) 059 133
Emergències per a sords 0800 133 133
Línia d’ajuda a la dona 0800 222 555
Emergències per a dones 01 71 71 9
Telèfon per a nens perduts 116000

Quan es truca a un número d’emergències
Els experts conduiran la conversa.
Tot i així, és important comunicar les
següents informacions:

On es necessita ajuda?
Què ha passat?
Quantes persones ferides
o afectades hi ha?
Qui truca?

Com més exactes siguin les dades, més concretes poden ser les accions que se’n deriven. És
important penjar el telèfon només un cop això hagi estat indicat per l’interlocutor. No es confiïn que algú ja
haurà fet una trucada d’emergència. Sempre és millor una trucada de més que una de menys, les trucades
són de franc. La trucada a Euroemergències 112 també funciona amb el telèfon mòbil bloquejat i
també sense targeta SIM o sense contracte de telèfon.

www.zivilschutzverband.at

UNA HISTÒRIA
DE L’ELECTRICITAT
Des de fa seixanta anys cap llar autòctona en pot renunciar: l’endoll. Centenars de metres de cable travessen les
nostres parets, sostres i terres des de llavors, i fan funcionar tota una sèrie d’aparells que al seu torn ens
proporcionen llum, calor o fred. L’electricitat fa funcionar televisions, ràdios, neveres, rentadores, ordinadors,
llums, vitroceràmiques, calefaccions, i moltes coses més. Albert Bünner, a qui se li atribueix avui dia haver
inventat l’endoll, sabia de l’enorme potencial de la seva invenció. L’electricitat era encara a principis del s. XX un
avenc tecnològic nou i en plena explosió. Aleshores, edificis públics o llars amb electricitat eren encara l’excepció.
Primer es van equipar instal·lacions industrials que principalment produïen béns per a la indústria
armamentística, i que més tard en produirien per a la Primera Guerra Mundial. No és fins als anys 1960 que
l’electricitat està àmpliament disponible a tota Àustria.
Altres pioners de l’electricitat
sabien tan bé com Büttner que la
seva recerca canviaria el futur.
Thomas Alva Edison, que amb els
seus invents revolucionaria en la
segona meitat del s. XIX els camps
de les comunicacions, distribució
d’electricitat i enllumenat, entre
d’altres, o Nikola Tesla, que també
en aquesta època es va assegurar
amb les seves invencions que
poguessin conduir i distribuir
electricitat. Molt diferent era la
història per al filòsof i matemàtic
de l’antiguitat Tales de Milet que,
observà els primers fenòmens
elèctrics en el 600AC, 2500 anys
abans Büttner, Edison o Tesla.

No en tenia cap explicació per a
per què els pèls d’un pelatge
s’eriçaven després d’haver-los
fregat amb ambre.

La paraula electricitat
prové del nom grec de
l’ambre, Elektron.
Els fonaments de l’electricitat
estàtica li eren tan misteriosos
com l’electricitat mateixa, però les
seves observacions van donar lloc
al mot, la paraula electricitat
prové del nom grec de l’ambre,
Elektron. A Tales de Milet no se li

hauria ocorregut que la càrrega i
descàrrega
electroestàtiques
també té lloc als llamps, que
enrareixen l’aire del seu entorn a
una velocitat major que la del so,
tot produint els trons. Segons
l’antiga mitologia grega els llamps
i els trons eren llançats per Zeus,
el Déu dels Déus. La desmitificació
i més tard utilitat de l’electricitat
va succeir primer a principis del s.
XVIII, després que al s. XVII les
anomenades màquines electrificants servissin primer com a
diversió.

La central hidroelèctrica Ybbs del Danubi: Tres quartes parts
de l’electricitat austríaca prové d’energies renovables.
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La primera aplicació realment útil
de l’investigació en electricitat
l’aconseguí el cientific i home
d’estat Benjamin Franklin, que
inventà el para-rajos el 1752. Va ser
la primera vegada que es va poder
generar moviment a partir de
l’electricitat,
tot
aplicant
un
potencial elèctric a una granota
morta, a la qual li produia
espasmes. La unitat del potencial
elèctric és el Volt, que rep el nom de
l’inventor de la bateria Alessandro
Volta. La relació entre el potencial
elèctric i la intensitat de corrent la
va reconèixer per primera vegada
en Georf Simon Ohm, el qual va
donar nom a l’Ohm, la unitat de
resistència elèctrica. Del nom
d’amperi, la unitat d’intensitat de
corrent,
n’és
responsable
la
invenció d’en André-Marie Ampères,
l’amperímetre, gràcies al qual es va
poder per primera vegada mesurar
la intensitat de corrent. Van ser
aquestes i d’altres innovacions que
fan fer possible un ús generalitzat
de l’electricitat. A partir d’aquí es
van inventar i utilitzar enginys com
els electroimants, el telègraf o la
bombeta. En un parc de bombers de
Califòrnia funciona encara una
bombeta des dels temps de la seva
invenció. Va ésser posada en
funcionament l’any 1901 i funciona
encara avui dia sense problemes.
Ja no és possible concebre la vida
social humana sense electricitat.
Així i tot quan un 20% de la població
mundial no hi té accés, no hi ha cap

estat que pugui funcionar sense
ella. Des del 1952 la ÖBB (n. del t.:
Österreichische Bundes-bahnen, la
RENFE
austríaca)
aposta
per
l’electricitat en les rutes de
transport més importants; també
per al transport individual l’ús del
cotxe elèctric és cada cop més
important. Les bateries modernes
d’ió de Liti no només fan funcionar
cotxes

Gairebé el 20% de la població
mundial no té accés a
electricitat.
i telèfons mòbils, si no que avui dia
també
poden
emmagatzemar
energia solar de cases familiars i
fer-les pràcticament independents
energèticament, encara que una
connexió a la xarxa elèctrica
continuï essent necessària. El
creixement continuat de demanda
energètica té també les seves
problemàtiques. Comarques destruïdes a conseqüència de l’abandonament del carbó, i sobretot el
constant perill derivat de la
presència de centrals nuclears.
Quan a finals del s. XIX els
fonaments de la radioactivitat van
ser descoberts per part d’Antoine
Herni Becquerel i de Marie i Pierre
Curie encara no sabia ningú com és
de perillosa en realitat aquesta
tecnologia. Quan, l’agost del 1945,
es llançaren les bombes atòmiques
d’Hiroshima i Nagasaki, tothom se'n

Des del 1952 la ÖBB està electrificada en la seva línia oest.
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Benjamin Franklin:
Inventor de l’electricitat

va assabentar. Així i tot, nou anys
després es connectava a la xarxa
elèctrica la primera central nuclear
a prop de Moscou. I tot i les
nombroses avaries i accidents, des
de Txernòbil el 1986 fins a
Fukushima el 2011, encara hi ha a
tot el món entre 400 i 500 centrals
nuclears
actives,
sobretot
a
Amèrica del Nord, Europa i el Japó.
També Àustria planejava als anys
setanta la construcció de tres
centrals nuclears. Amb només una
majoria de 30000 vots en una
consulta popular el

El 1978 el 50.47% dels austríacs
van votar en contra de
l’energia nuclear.
Novembre del 1978, el 50.47% de les
austríaques i els austríacs van
decidir en contra de la posada en
marxa del ja pràcticament acabat
reactor
de
Zwetendorf
i
la
construcció de reactors addicionals.
Avui dia Àustria no genera
electricitat d’origen nuclear i, amb
el
focus
posat
en
energies
renovables com la hidroelèctrica i
eòlica és un referent a nivell
europeu. Àustria compta amb la
sort, gràcies a la seva posició
geogràfica, de poder generar la
seva electricitat sobretot de fons
renovables com l’energia hidràulica. En els últims anys s’hi han
afegit també centrals eòliques i
solars.

Si posem per exemple que tenim
una
font
d’electricitat
(una
bateria),
una
càrrega
(una
bombeta)
i
un
conductor
d’electricitat (un cable) succeeix el
següent: La bateria té dos
contactes, en un d’ells es genera
un dèficit d’electrons, l’anomenat
pol positiu, i a l’altre costat, el pol
negatiu, un excés d’electrons.
D’aquesta manera es produeix
una diferència de potencial que fa
circular l’electricitat, és a dir, que
fa moure els electrons. Aquesta
diferència de potencial es mesura
en volts (V). El moviment dels
electrons s’anomena corrent. La
quantitat d’electrons mobilitzats
és la intensitat de corrent i es
mesura en amperis (A).

En el cas d’una bombeta es
genera artificialment un embús
per al pas de corrent, de manera
que els electrons estan més junts
entre ells, i es genera fricció i
calor. Llavors el filament de la
bombeta

La corrent flueix quan els
electrons són obligats a
desplaçar-se.
comença a emetre llum. Les
bombetes modernes de baix
consum fan servir el mateix
principi, però compten amb gasos
i recobriments especials gràcies
als quals poden il·luminar amb
uns requeriments menors de
calor i energia.

Un motor elèctric utilitza un altre
efecte addicional que es produeix
quan
l’electricitat
circula:
l’electromagnetisme.
Camps
magnètics
amb
polaritats
invertides
es
repel·len
mútuament, a través de la qual es
pot
generar
un
moviment
mecànic. Tanmateix, quan el
corrent circula es produeixen
pèrdues d’energia. Al contrari que
en una bateria, on els electrons
recorren un camí de principi a
final,
l’anomenada
corrent
contínua, en corrent altern els
electrons només es desplaçen
petites distàncies i es van cedint
l’energia, com en una cursa de
relleus.
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SEGURETAT DE SUBMINISTRAMENT A ÀUSTRIA
En una llar austríaca es pateix una apagada elèctrica durant només uns 50 minuts l’any de mitjana. D’aquesta
manera Àustria es compta entre els països amb una major seguretat de subministrament elèctric de tot el món.
Així i tot de vegades una petita apagada és suficient per a causar avaries en alguns aparells elèctrics. Les raons
per a una apagada elèctrica són diverses. Primer, existeixen causes ambientals. Entre aquests es troben els
llamps, les tempestes, el gel, la neu, la pluja gelant, la calor, el fred, però també les allaus i esllavissades. En
segon lloc, existeixes causes provocades pels humans o per animals, siguin aquestes intencionades o fortuïtes.

També les avaries tècniques o
treballs de manteniment poden
conduir a talls en el subministrament elèctric. Són relativament
comunes les apagades locals
causades per excavadores quan,
durant
treballs
d’excavació,
trenquen accidentalment cables
subterranis. Després també hi ha
esdeveniments
extremadament
improbables, però que poden tenir
conseqüències igualment importants, com terratrèmols, atacs
terroristes o cibernètics a infraestructures energètiques.

En aquests casos s’ha de tenir en
compte, que l’esdeveniment causant pot estar localitzat ben
enfora de les fronteres d’Àustria,
però

Aproximadament el 70% de
l’electricitat nacional és
generada a partir d’energia
hidràulica.
que gràcies a l’efecte cascada pot
produir grans apagades generalitzades. D’aquesta manera, la
seguretat del subministrament

Alta seguretat anti-apagades en una línia d’alta tensió de 280 kV
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elèctric a Àustria no depèn només
de la infraestructura austríaca o
de les mesures de seguretat
emprades aquí, sinó també de
l’estat de la xarxa i les
interconnexions europees en el
seu conjunt. La xarxa elèctrica
austríaca comprèn uns 260.000
km i, per tant, existeixen moltes
possibilitats que poden conduir a
una apagada. Aproximadament el
70% de l’electricitat

De mitjana les apages
elèctriques a les llars
austríaques tenen una
durada de 50 minuts l’any.
La xarxa elèctrica austríaca
comprèn una llargària d’uns
260.000 km.
A la UE existeix una
obligació de reserves d’oli
mineral corresponent al
consum mitjà de 90 dies.
Amb prou feines més d’un
10% de l’electricitat prové
de fonts d’energia d’origen
fòssil.

és generada a partir d’energia
hidràulica i amb prou feines un
10% prové de fonts d’energia
fòssils, com el carbó o el gas
natural. D’aquesta manera Àustria
es compta entre les tres millors
nacions de la UE quant a les
emissions de CO₂ en la generació
d’electricitat. Minicentrals hidràuliques i eòliques agafen incrementalment més importància. De
la mateixa manera s’espera que
l’eficiència dels panells solars per
a
la
generació
autòctona
d’electricitat es multipliqui per 10.
Aquest fet implica requeriments i
desafiaments addicionals per a la
xarxa elèctrica. A més a més, els
baixos preus de l’electricitat a la
UE dels últims anys venen causant
endarreriment
en
inversions
d’abast
europeu,
fet
que
incrementa addicionalment el risc
d’apagades elèctriques. Per a
casos d’apagades de llarga duració
existeix a la UE una obligació de
reserves de petroli corresponents
a uns noranta dies de consum
mitjà., tot i que comptant el
consum de centrals tèrmiques i

La ciutat de Viena il·luminada: Només hi ha
apagades elèctriques durant uns 50 minuts l’any.

generadors
elèctrics
el
subministrament només es pot
garantir per a períodes de temps
significativament més curts. En
relació amb això, un problema és
que només una minoria de
terminals
d’emmagatzematge
petrolier disposen de generadors
elèctrics
d’emergència.
Amb
l’objectiu d’estar preparat per a
qualsevol eventualitat. A Àustria
hi ha una xarxa circular d’alta
tensió de 380 kV que travessa els
estats (n. del t.: federats) de
Salzburg, Alta i Baixa Àustria,

Gràcies a la línia d’alta tensió
de 380 kV s’aconsegueix una
major seguretat contra
apagades.
Burgenland, Steiermark i Caríntia,
gràcies a la qual s’aconsegueix una
major seguretat contra apagades,
ja que cada punt de la línia
circular està servit des de dos
punts diferents. Entre altres
causes, aquesta línia circular és
possible perquè la majoria tant de
productors com de consumidors

d’electricitat es troben al llarg
d’aquest recorregut circular. La
transició energètica des d’un
sistema
centralitzat,
basat
sobretot en energies fòssils i
nuclear,
a
un
sistema
descentralitzat basat en energies
renovables comporta no només
grans oportunitats, sinó també
grans riscos. També el mercat
europeu d’electricitat «Energy
Only», que no té en compte
consideracions infraestructurals,
condueix també una càrrega
creixent de la infraestructura
elèctrica.
Per això, en el marc d’aquest
projecte, fins ara el més gran de
transformació d’infraestructures,
té sentit estar també preparat per
a possibles apagades o avaries en
la
infraestructura
d’abast
europeu. Ja que, com a qualsevol
procés de canvi aquí també poden
aparèixer
contratemps.
Els
problemes
només
apareixen,
quan aquests escenaris potencials
s’han descartat d’entrada i hom
no està preparat quan es
materialitzen.
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TERRORISME, PIRATES INFORMÀTICS,
CATÀSTROFES I CASUALITATS
Quan el març del 2015 cap a les 10 h hi va haver una apagada elèctrica en 80 de 81 províncies turques i gairebé 80
milions de persones van haver d’arreglar-se sense electricitat durant diverses hores, els mitjans de comunicació
van suposar que es tractava d’un atac terrorista o perpetrat per pirates informàtics. Al cap i a la fi poca estona
abans la pàgina web del gestor estatal de la xarxa elèctrica havia estat piratejada. En qualsevol cas, les
conseqüències van ser devastadores, tots els transports públics i semàfors van deixar de funcionar, van causar
un caos en la circulació i van originar danys materials per valor d’uns 700 milions d’euros. En realitat, però,
l’apagada va esdevenir per causa de fluctuacions internes.

Els criminals cibernètics poden atacar
en qualsevol moment i en qualsevol lloc.

Tres centrals elèctriques van
deixar de funcionar en el curs
d’unes
poques
hores.
Les
fluctuacions elèctriques a Turquia
van esdevenir un perill per a les
xarxes elèctriques d’estats veïns,
raó per la qual l’associació europea
de gestors de xarxes elèctriques va
tallar la connexió elèctrica amb
Turquia. El 23 de desembre de 2015
es va produir a Ucraïna la primera
apagada produïda per un atac
cibernètic. Fins aleshores gairebé
totes les apagades van esdevenir a
conseqüència de cadenes d’infortunis, catàstrofes naturals o errors
humans. Quan el 1977 va caure
l’electricitat de la ciutat de Nova
York per tot un dia la causa va
resultar ser un caragol fluix en un
panell de comandament. El cas de
l’apagada elèctrica més grossa fins
a l’actualitat, succeïda a l’Índia
l’any 2012 va deixar sense
electricitat durant diverses hores
uns 600 milions de persones. Es va
identificar com a causa la sobre-
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càrrega de la xarxa elèctrica en 20
dels 28 estats federats. Catàstrofes
naturals poden conduir directament a apagades elèctriques, per

En l’apagada elèctrica més gran
de la història fins a l’actualitat
es van quedar més de 600
milions de persones sense
electricitat.
exemple per causa d’arbres caiguts
o línies de tensió demolides, o
indirectament, per exemple en cas
d’inundacions sovint l’electricitat
és
tallada
directament
pel
proveïdor. Una de les catàstrofes
naturals més famoses dels últims
cinquanta anys, el terratrèmol de
Tōhoku l’any 2011 al Japó, que va
provocar una de les també més
famoses catàstrofes nuclears, la de
Fukushima. La central nuclear
estava
preparada
contra
terratrèmols, però no contra
tsunamis de diversos

metres d’alçada. El que va passar:
després del terratrèmol la central
es va apagar, però l’electricitat
necessitada externament per a la
refrigeració durant aquest procés
ja havia sofert una apagada. A més
a més, per causa del tsunami es va
perdre l’única alternativa altrament disponible, abocar l’aigua
refrigerant al mar. La fusió del
nucli que es va produir en tres dels
blocs del reactor es va alliberar el
doble de material radioactiu que a
l’episodi de Txernòbil el 1986. El 8%
de la superfície del Japó va ser
irradiada i 160.000 persones van
haver de ser evacuades permanentment i els danys totals van ser
valorats en uns 260.000 milions de
dòlars americans. Apagades elèctriques en els mesos subsegüents
van esdevenir una font de perill
per a la refrigeració de la central
accidentada.

La central nuclear de Fukushima
després del tsunami i la fusió de nucli

Només al parc d’habitatge públic de Viena hi ha uns 8000 ascensors.

QUÈ SUCCEEIX DURANT UNA
APAGADA I UNA FALLA
INFRAESTRUCTURAL
D’ABAST EUROPEU?
Els transports públics s’aturen, metros o trens, en túnels o sobre la superfície. El trànsit, especialment
a ciutats grans, es paralitza, semàfors i barreres s’avarien. Els ascensors es queden aturats i un rescat
ràpid no serà tan fàcil com en altres casos. A l’hivern, també els remuntadors d’esquí s’aturen i caldran
rescats força laboriosos.
A tot estirar dues hores després ja
no funciona cap antena de
telefonia, a les zones amb
aglomeració ja després de només
uns pocs minuts. Inclús la
telefonia fixa funciona només de
forma limitada, i a més a més cada
cop més clients tenen un connexió
digital que necessita electricitat
per a funcionar. A les 24 h el
sistema de clavegueram ja ha fet
fallida i, sobretot a les ciutats, ja
comença a fer una pudor
insuportable. També els queviures
en nevera o congelador es podriran ràpidament.

Després d’una apagada la regla
per als congeladors és: aliments
crus com carn o peix ja no s’han de
consumir passades cinc hores,
aliments cuinats o preprocessats
passades unes 12 hores. Pobles i
ciutats altra hora lluminosos són
ara més foscos i fa fresca més
ràpidament, i a fora d’edificis amb
xemeneia o estufes ceràmiques fa
fred. Només algunes instal·lacions,
com
hospitals
o
serveis
d’emergència, poden continuar
funcionant amb benzina o dièsel
durant un parell de dies.

Durant una apagada de llarga
durada, també els mateixos
productors d’electricitat esdevenen problemàtics, sobretot les
centrals
hidràuliques,
que
controlen la velocitat i el cabal
dels rius, i les centrals nuclears
que s’han de mantenir permanentment refrigerades. També en
regions rurals apareixen ràpidament
problemes
importants.
Sense electricitat no es poden
munyir aproximadament mig milió de vaques i a un incomptable

CONSELLS EN CASOS D’APAGADES | 11

nombre d’animals no se’ls hi pot
donar de menjar. Brossa, excrements
i
cadàvers
d’animals
acumulats es converteixen després de pocs dies en focus
d’insectes i malalties – especialment a l’estiu quan fa calor.
Aquesta situació és especialment
dramàtica, ja que també la higiene
dels humans es veu compromesa
durant una apagada. No hi ha
aigua corrent per beure, cuinar o
dutxar-se, i els excusats no es
poden fer servir sense aigua. I a
tot això s’hi afegeix que tots els
nivells de comunicació estan
tallats. No hi ha telèfon, ni ràdio,
ni televisió, ni notícies. Una falla
elèctrica i d’infraestructura d’abast
europeu
implica
unes
conseqüències
de
gran
significació. S’ha de comptar amb
talls en el subministrament
elèctric de diverses hores o inclús
de diversos dies, així com amb
contratemps importants, sobretot
a escala europea. A més a més, es
trigaran dies i, en alguns àmbits,
fins i tot setmanes o inclús mesos
fins que el subministrament
esdevingui normalment restablert. Aquests colls d’ampolla
només es poden passar sense
problemes gràcies a tenir un
aprovisionament adient. Aproximadament 1.1 bilions d’euros es
troben en circulació a l’eurozona.

Això significa, en termes estadístics, que cada ciutadà europeu
de l’eurozona disposa només d’uns
3,2 euros en efectiu. La gran
majoria de pagaments es fan avui
en dia via canals digitals. Per cada
euro que paguem en efectiu en
paguem 100 mitjançant vies
digitals. I en cas d’apagades no
funcionen els bancs, ni els serveis
ni, per descomptat, els caixers
automàtics. D’acord amb estudis
sobre apagades en àrees molt
extenses

Sense electricitat no es
poden munyir
aproximadament mig milió
de vaques.
A les 24 h el sistema de
clavegueram ha fet fallida i,
sobretot a les ciutats, ja
comença a fer una pudor
insuportable.
s’ha pogut concloure que amb
prou feines poques hores després
de les apagades ja es comencen a
establir negocis de permuta – et
canvio espelmes per espaguetis,
per exemple.
Quan el 2011, després de la
inundació causada pel tsunami i
l’accident al reactor al Japó, es va
estudiar
als
mitjans
de
comunicació el comportament

la gent, es va trobar sobretot una
paraula: estoic. Així es referien al
caràcter impassible, controlat i
impertorbable dels japonesos. És
clar que no a tot arreu del món
s’entomen les catàstrofes amb
aquesta tranquil·litat. La càrrega
psíquica d’una apagada de curta
durada és identificable en moltes
persones ja poca estona després
de l’esdeveniment.
Com per a nosaltres una apagada
així és més aviat inimaginable,
també és difícil de preveure com
reaccionaríem enmig de la foscor i
incertesa total on de sobte ja res
funciona. Sobretot la inseguretat
personal, què haurà passat amb
els altres membres de la família o
on són. Quan els telèfons mòbils
deixen de funcionar, pot provocar
una gran càrrega d’estrès. Així i
tot,
moltes
investigacions
científiques parteixen de la
hipòtesi que la població, en
situacions excepcionals, en general es comporten de manera
social, racional i activa – en clara
contradicció amb el clixé de les
pel·lícules.
La
cooperació
i
autoorganització a escala local és
decisiva quan l’ajuda organitzada
de manera habitual ja no funciona
normalment. I com més hom s’ha
preocupat d’aquests possibles
escenaris, més fàcil serà ensortirse’n.

Després d’unes dues hores
ja no funcionen les antenes
de telefonia, unes hores
després col·lapsa la xarxa
de telefonia fixa.
Sense electricitat tampoc hi
ha aigua corrent.

Avui hi ha a Àustria més mòbils que habitants. Els mòbils deixen
de funcionar només unes hores després d’una apagada.
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Per cada euro en efectiu, en
paguem 100 per mitjans
digitals.

Generadors elèctrics es poden trobar a preus moderats,
però hi ha diferències significatives en qualitat.

UN GENERADOR
A CADA CASA?
Cada cop més llars austríaques s'equipen amb panells solars i així produeixen electricitat elles
mateixes. Però aquests sistemes també són en gran mesura dependents de la xarxa elèctrica i per
raons de seguretat poden deixar de funcionar en cas d'apagada elèctrica. A no ser que hagin estat
preparades per a funcionar en "mode illa" i disposin dels sistemes de separació de la xarxa i
emmagatzematge en bateries necessaris.
Equipaments
importants
com
hospitals
disposen
de
sistemes
elèctrics per a fins a uns dies els
quals, així i tot, només serveixen per a
cobrir les necessitats elèctriques dels
serveix més vitals. Tanmateix, el
funcionament d'un hospital té moltes
altres dependències que fan que
durant una apagada molts serveis
només estiguin disponibles d'una
manera limitada. També aquí és
decisiu si els treballadors de l'hospital
han pres prou precaucions envers les
seves famílies de manera que puguin
anar a treballar. Per aquesta raó,
durant una apagada, només s'ha
d'anar a l'hospital en casos d'absoluta
emergència.
També
els
serveis
d'emergència funcionaran amb certes
limitacions. Per aquesta raó no es pot
renunciar a sistemes d'autoajuda (n.
del t.: literalment, no en un sentit
psicològic, com s'entén en català) o
d'ajuda
de
proximitat.
Alleugin
sempre allà on puguin la feina dels
serveis d'emergència de manera que

aquests tinguin capacitat d'ajudar en
casos d'emergència absoluta. Sempre
es
presenta
la
pregunta
dels
generadors elèctrics de benzina
privats. Això s’ha de pensar bé, ja que
un generador ni molt menys resol tots
els problemes. Abans de comprar-ne
un, s’ha de fer una anàlisi exhaustiva
de les necessitats i els potencials
problemes. Si no és absolutament
necessari, se n’hauria d’evitar la
compra. Es poden passar un parell de
dies sense electricitat si un està prou
ben preparat. També l’aprovisionament de combustible pot provocar un
problema afegit de seguretat i de
perill
d’incendi,
qüestió
que
normalment no és tinguda en compte.
A més a més, el combustible s’ha de
remenar de manera regular. Un
també ha de saber quins aparells es
poden fer servir amb aquests
generadors. Per a una connexió de
casa es requereix un mecanisme
professional de separació de la xarxa.
Si, així i tot, en la seva opinió, necessi-

ta un generador, deixi’s aconsellar per
un professional. Si vostè ja disposa de
panells solars a casa, deixi’s aconsellar
per una empresa sobre quins
equipaments
o
ajustos
serien
necessaris per a poder-la fer servi en
«mode illa». En cas d’una instal·lació
nova ja es pot tenir en compte aquest
aspecte des del principi. Amb aquesta
millora vostè ja podria en el
funcionament diari optimitzar el seu
ús d’electricitat i d’aquesta manera
rebaixar la càrrega sobre la xarxa
elèctrica.
Per a cuinar pot fer servir una
barbacoa o un càmping-gas. Encara
millor és si vostè es pot organitzar al
seu barri o en alguna associació i
coordinar-se amb algun equipament
per a cuinar en grans quantitats.
D’aquesta manera el temps d’espera
també passa de forma més agradable.
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CONSEQÜÈNCIES D’UNA APAGADA.
Minimitzar-les a través de la preparació i la previsió.

Una apagada no és només un gran tall del subministrament elèctric, sinó que també condeix a conseqüències
d’un abast molt més gran a través d’un efecte dominó que afecta tots els aspectes de la vida. D’acord amb un
estudi fet a Àustria en cas d’una apagada a Àustria de 24 h ja s’ha de comptar amb danys per valor de, com a
mínim, mil milions d’euros, sinó inclús diversos milers de milions.

Un aspecte que no s’acostuma a
tenir en compte és que els efectes
de l’apagada creixen exponencialment (es dupliquen cada
vegada). Durant la primera hora és
tot com en un tall habitual de
subministrament. Però ràpidament comença l’escalada en la
qual cada cop menys coses
funcionen.
Aquest
escenari
habitualment és subestimat per
part tant de la població com dels
experts, ja que nosaltres, com a
humans que som, ens orientem
sobretot segons allò que ja hem
viscut.
Es compliquen particularment els
colls d’ampolla i les interrupcions
en
el
subministrament
que
afecten més enllà de la falta
mateixa d’electricitat, com ha
conclòs un estudi recent. D’acord
amb aquest, uns 3 milions
d'austríaques i austríacs compten
que com a màxim quatre dies

després
de
la
falta
de
subministraments ja no seran
capaços de subministrar-se ells
mateixos allò que necessitin. Un
milió i mig de persones ni tan sols
disposen dels aprovisionaments
mínims

És impossible proporcionar a
tots els 4 milions de llars
austríaques amb cuines de gas.
Cada casa hauria de tenir
aprovisionaments per a una
setmana.
d’aigua. Per a això no hi ha
mesures possibles de precaució
que pugui prendre l’administració;
és a dir, de res serveix tenir
aprovisionaments
centralitzats
d’aigua si en acabat aquesta no es
podrà subministrar a les persones.
De manera que l’aprovisionament
personal és l’única mesura que té

La ràdio del cotxe com a font d’informació en cas d’un tall d’electricitat.
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sentit per a poder passar un
episodi de gravetat tan extrema
com aquest.
Vostè ja ha fet el primer pas
important! Ara ja sap que un
escenari així és possible i què se’n
pot esperar aproximadament.
D’aquesta manera no esdevindrà
completament sorprès i insegur.
De totes maneres, ara hauria de
fer algunes passes addicionals.
L’Agència austríaca de Protecció
Civil ofereix informació exhaustiva de totes les mesures
recomanades en un tríptic propi
especialment dedicat. De la
mateixa manera, a la botiga en
línia de Protecció Civil.

(www.zivilschutzverband.at) es poden encarregar diversos productes.
Una font de suport senzilla i
ajustada a les seves necessitats de
cara a preparar-se podria ser la
planificació d’unes vacances de
càmping d’una o dues setmanes
sense accés a les infraestructures
habituals. D’aquesta manera tindrà
aprovisionament precisament de
les coses que per a vostè són justes i
necessàries. És important incloure
en la vida diària tots aquests estris,
equipaments, o reserves que poguessin ser necessàries.
Respecte d’aprovisionaments, i com
a regla aproximada, s’acostumen a
recomanar els següents productes
que no haurien de faltar a cap llar:

aigua potable, aliments i productes
d’higiene per a, com a mínim, una
setmana. Espelmes o altres fonts
autònomes d’energia, com una
llanterna d’acció mecànica (n. del t.:
accionada per una maneta) i,
òbviament, eines multiús com una
navalla o una pala multifunció. A
més a més d’una mica de diners en
efectiu, els documents valuosos
haurien
d’estar
guardats
en
contenidors
impermeables
i
aquests haurien d’estar guardats en
un lloc de fàcil accés. És important
tenir també una farmaciola ben
sortida, incloent-hi estris i venes
per a tractar ferides. Tanmateix, el
comportament correcte també és
important.

La ràdio del cotxe és una font fiable
d’informació, però encara millor
fóra una ràdio d’acció mecànica.
Això és decisiu de cara a saber per
quant de temps s’ha de comptar
amb l’apagada. S’haurien d’organitzar reunions amb els veïns i
mirar de coordinar-s’hi, incloent-hi
proporcionar diferents tipus d’ajuda. Per a mantenir la calma i evitar
el pànic s’ha de prendre un el temps
per a preparar-se per a diferents
eventualitats. És important revisar
anualment l’aprovisionament, es
recomana fer-ho el primer dissabte
del mes d’octubre, ja que en aquest
dia es fan les proves d’alarmes de
protecció civil per part del ministeri
de l’interior.

Un dia sense electricitat causa d’anys per valor de mil milions d’euros.

El comentari de l’expert
Una apagada – una falla elèctrica i d’infraestructura d’abast europeu – ens sembla impensable,
estem acostumats a la millor qualitat de subministrament elèctric del món i hi comptem que
això sempre continuarà essent així. Tanmateix, no hi ha cap sistema que no pugui fallar,
especialment donades les condicions de contorn actuals. Evitar un esdeveniment d’aquest
tipus és molt important, però més important és tenir la capacitat, malgrat tot, de poder-lo
gestionar correctament. Per això es necessita tenir una població informada i capaç
d’aprovisionar-se per ella mateixa, ja que els serveis d’emergències, els seus membres i les
seves famílies també es veurien afectades per un episodi d’aquestes característiques. Per tant,
depès de nosaltres mateixos com de seriosament serem afectats. Només un simple
aprovisionament personal pot moderar les conseqüències significativament. Aprofiti aquesta
oportunitat per a vostè mateix i per a la seva família!
Herbert Saurugg, MSc, Expert en apagades
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Associació Austríaca de Protecció Civil – Associació Federal
Spiegelgasse 6/13, 1010 Viena
office@zivilschutzverband.at
Tel. 01/5339323

Protecció Civil
Àustria

www.zivilschutzverband.at
www.siz.cc

ADRECES I TELÈFONS
DE LES ASSOCIACIONS ESTATALS

JUNTS.SEGURS

amb l’Associació de
Protecció Civil

(n. del t.:referides als estats federats dins d’Àustria)

Protecció Civil de Burgenland
Hartlsteig 2, 7000 Eisenstadt
Tel. 02682/63 62 0
Mail: office@bzsv.at
Web: www.bzsv.at
Protecció Civil de Caríntia
Haus der Sicherheit
Rosenegger Straße 20, 9020 Klagenfurt
Tel. 050/536 570 80
Fax: 050/536 570 81
Mail: zivilschutzverband@ktn.gv.at
Web: www.siz.cc/kaernten

Protecció Civil d’Estíria
Florianistraße 24, 8403 Lebring
Tel. 03182/7000 733
Fax: 03182/7000 730
Mail: zivilschutz.office@stzsv.at
Web: www.zivilschutz.steiermark.at
Protecció Civil del Tirol
Eduard-Wallnöfer-Platz 3, 6020 Innsbruck
Tel. 0512/508 2262
Fax: 0512/508 2265
Mail: katschutz@tirol.gv.at
Web: www.siz.cc/tirol

Protecció Civil de la Baixa Àustria
Langenlebarner Straße 106, 3430 Tulln
Tel. 02272/61 820
Fax: 02272/61 820 13
Mail: noezsv@noezsv.at
Web: www.noezsv.at

Protecció Civil de Vorarlberg
Landhaus, Römerstraße 15, 6900 Bregenz
Tel. 05574/511 211 60
Fax: 05574/511 211 65
Mail: zivilschutz@vorarlberg.at
Web: www.siz.cc/vorarlberg

Protecció Civil de l’Alta Àustria
Petzoldstraße 41, 4020 Linz
Tel. 0732/65 24 36
Mail: office@zivilschutz-ooe.at
Web: www.zivilschutz-ooe.at

Els ajudants de Viena
Autoprotecció – Protecció civil
Hermanngasse 24, 1070 Viena
Tel. 01/522 33 44
Fax: 01/522 33 44 5
Mail: office@diehelferwiens.at
Web: www.diehelferwiens.at

Protecció Civil de Salzburg
Karolingerstraße 32, 5020 Salzburg
Tel. 0662/83 999
Fax: 0662/83 999 20
Mail: office@szsv.at
Web: www.szsv.at

