
La Predicció d’allaus a 

Catalunya. ICGC 

 

Glòria Martí 



Perquè una predicció 

d’allaus al Pirineu de 

Catalunya? 
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Fenomen natural amb danys a béns i persones 

 Allaus catastròfiques 

(poc freqüents) 

 Allaus accidentals 

(molt freqüents) 

Afecció a béns,  

infraestructures  

i persones 

Afecció persones 

El Butlletí de perill d’allaus (BPA) te com objectiu pronosticar aquestes situacions. 



Com es fa una 

predicció d’allaus? 
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Punts de perfil, tests i itineraris / 1 punt cada 155 Km2 

Estacions automàtiques (GENCAT)/ 1 cada 345 km2 

Estacions manuals/ 1 cada 500 km2 

Sasseuba 

Espot 

Bonaigua 

Boí (EA) 

Certascan 

Salòria 

Port del Comte 
Cadí Nord 

Malniu 

Ulldeter 
Coma  
de l’Embut 

Comalada 

Portainé 

Pastuira Estana 

Cap del Rec  

Vallter 

Núria 

Tesso dera Mina 

Banhiblar 

Masella 

Predicció ICGC: Dades obtingudes sobre el terreny 



El Butlletí de perill 

d’allaus 
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Informació jerarquitzada: 

 Estimació grau de perill. 

 Distribució mantell nival. 

 Estabilitat mantell nival. 

 Meteo prevista. 

 Tendència. 

Butlletins d’allaus (BPA): 

BPA text (des del 1991) 

BPA gràfic (des del 2008) 

Info piramidal en 3 Nivells :  

8 tipus d’icones, 2 mapes,  

2 frases resum. 



Enquesta de 

comprensió del BPA 
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Enquesta: 

13 preguntes 

5 apartats: 

1. Sobre l’enquestat 

2. Dades consultades 

3. Valoració icones 

4. Comprensió de la info 

5. Comentaris  

 

 

Enquesta on-line: 

Per valorar l’acceptació/ grau satisfacció de l’usuari 

del BPAG i BPAT.  

Per millorar i fer més visibles les informacions  

que necessita l’usuari 

 
 

 



Enquesta de 

comprensió del BPA 
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91% 

9% 

Gender of respondents 

Men

Women

3% 

23% 

39% 

23% 

12% 

Age of respondents 

15-20

21-30

31-40

41-50

> 50

0% 

36% 

14% 
2% 

15% 

17% 

4% 

12% 

Winter sports performed 

None

Backcountry ski

Off-piste ski

Off-piste surf

Mountaineering

Snowshoer

Ice climbing

Other

Caracterització de l’usuari. 

Homes entre 30-50 anys esquiadors de 

muntanya i entre 20-30 anys esquiadors 

fora pista.  



Enquesta de 

comprensió del BPA 
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Preferències i Memorització 

Preferència pel BPAG tot i que BPAT és molt 

apreciat pels usuaris de més experts 

L’usuari diu que memoritza BPAG i BPAT fins i tot 

sobre el terreny. 

13% 

4% 

83% 

 Type of consulted AB 

Avalanches Bulletin

Icon based (ABI)

Avalanche  Bulletin

Text based (ABT)

Both

75% 

20% 
5% 

ABI easy to keep in mind during the excursion? 

Yes
No
No answer

69% 

27% 

4% 

ABT easy to keep in mind during the excursion? 

Yes

No



Enquesta de 

comprensió del BPA 
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2% 
13% 

36% 

47% 

2% 

Are the icons understandable? 

Poor

A little bit

Enough

A lot

No answer

20% 

79% 

1% 

Did you consult the legends to 

answer previous questions? 

Yes

No

No

answer

4 possibles respostes per forçar resultat 

“favorable" o “desfavorable” 

Comprensió de les icones 

Majoritàriament s’entenen bé. 



Resultats enquesta 
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L’usuari respon a un perfil de persona molt interessada pel tema (les allaus). 

Coincideix amb perfil d’accidentat per allau. 

 

Prefereix BPAG tot i que aprecia molt també BPAT (especialment els més experts) 

 

Expressa facilitat en la memorització tant de BPAG i BPAT fins i tot sobre el terreny 

 

Consulta preferentment la pàgina web de l’ICGC tres cops o més per setmana. 

 

Presenta algunes mancances en la comprensió de l’escala (confusió entre predicció 

local i regional) 

 

 

Conclusions de l’enquesta. 



Resultats enquesta 
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1. Resum nivològic  setmanal 

2. Mapa de gruixos, nevades caigudes  24 i 72 h 

3. Situacions típiques d’allaus 

4. Cartografia de terreny exposat a allaus ATES 

5. Visor nivologia i allaus: pendents perillosos 

6. Glossari castellà i català EAWS 

7. Manual d l’observador nivometeorològic 

8. Guia d’interpretació del BPA 

 

 

 Perfils de neu i resultat dels tests 

 Graus de perill previs 

 Mapes de distribució del gruix i de l’activitat recent d’allaus 

 Texts pedagògics i que s’entenguin 

 Informació sobre estabilitat a nivell de vessant 

 Mancances en la comprensió de l’escala 

 

 

 

 

Peticions 



Resum nivològic 

setmanal 
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El resum descriu els trets destacables del mantell nival i de 

l'activitat d'allaus aportant una informació de síntesi que 

permet contextualitzar les informacions del butlletí de perill 

d'allaus diari, així com també disposar del seguiment de 

l'evolució de la temporada en curs. 

Publicació setmanal: durant temporada hivernal a l’inici de la 

setmana 
Info sobre: 

 Activitat allaus 

 Graus de perill previs 

 Perfils de neu  



Mapa de gruixos a 

2200 metres 
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Mapa de gruixos a 2200 metres 

 



Mapa de neu recent 

caiguda en 24 hores 

13 

Mapa de neu recent caiguda en 24 hores 



Mapa de neu recent 

caiguda en 72 h 
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Mapa de neu recent caiguda en 72 hores 



Situacions típiques 

d’allaus 

15 

Neu nova  Neu ventada 

  

Neu humida Neu vella crítica 

  

Lliscament 

 

El gruix de 

neu nova 

arriba a 

nivells crítics  

 

 

Neu transportada 

pel vent (plaques) 

 Pluja / Augment 

temperatura 

- 

Capa feble dins del 

mantell nival 

 

Aparició 

d’esquerdes i 

activitat de 

lliscaments  

Model de situacions típiques d’allaus SLF  

Consensuades dins del EAWS 

Descripció de la situació 

Durada i distribució 

Consells 



Cartografia de terreny 

exposat a allaus 
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Pla de cartografia  

Avalanche terrain exposure scale ATES 

Terreny exposat a allaus 

Terreny Simple: Exposició a pendents poc drets i terreny forestal. Algunes clarianes de bosc poden implicar zones d’arribada 

d’allaus poc freqüents. Moltes opcions per reduir o eliminar l’exposició. 

Terreny Desafiant: Exposició a zones de trajecte d’allaus ben definits, a zones de sortida o a trampes. Hi han opcions per reduir o 

eliminar l’exposició trobant rutes amb cura. 

Terreny Complex: Exposició a zones de trajecte d’allaus múltiples i superposades o a grans extensions de terreny obert i dret. 

Zones d’inici d’allaus múltiples i amb trampes a sota. Mínimes opcions de reduir l’exposició. 



Visor nivologia  

i allaus 
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Ajut a la planificació per itineraris en territori innivat 

Basat en el pendent de zones de sortida d’allaus  



Visor nivologia  

i allaus 
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Ajut a la planificació per itineraris en territori innivat 

Capa: Classificació de pendents de zones de sortida possibles d’allaus  



Glossari de neu i 

allaus EAWS 
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www.avalanches.org/eaws/en/includes/glossary/glossary_en_all.html 

www.avalanches.org 

 



Guia utilització BPA 

Manual Observacions 

nivologiques 
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Moltes gràcies per la vostra atenció  

Bona temporada hivernal 2014-2015 


