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Pròleg 

Em plau presentar-vos la monografia tècnica El servei de prevenció d’allaus a Catalunya. Coneixement 
i prevenció, on s’explica les activitats relacionades amb les allaus que es duen a terme a l’Institut Car-
togràfic i Geològic de Catalunya, amb la finalitat de preveure, prevenir i ajudar a mitigar els efectes que 
aquest fenomen natural pot tenir sobre els béns materials i la vida de les persones.  

La predicció d’allaus i les activitats associades és un servei ininterromput que es duu a terme a Ca-
talunya des de l’any 1986, quan es va iniciar sota la responsabilitat del Servei Geològic de Catalunya. 
Des del primer moment es va considerar un servei essencial per al país, i des d’aleshores s’ha treballat 
sempre per millorar la seva doble missió: informar a la ciutadania i als organismes competents, i asses-
sorar a les institucions que actuen sobre el territori, amb independència de l’ens de la Generalitat al qual 
ha estat adscrit al llarg dels anys. El 1996 el Servei s’incorpora a l’Institut Cartogràfic de Catalunya, el 
2003 passa al Servei Meteorològic de Catalunya, el 2006, un cop creat l’Institut Geològic de Catalunya, 
s’incorpora a aquest organisme; i, finalment, el 2014 a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

La seva trajectòria sempre ha estat enfocada a evitar o minimitzar al màxim els efectes devastadors 
que poden arribar a tenir les allaus en pocs segons. En aquest sentit, s’ha treballat en adaptar les tèc-
niques més adients aprofitant les eines i la tecnologia disponibles en cada moment. Aquest esforç s’ha 
vist recompensat no només per la satisfacció d’un treball diari ben fet, sinó també per les mencions in-
ternacionals rebudes, que ens omplen d’orgull. 

Davant els eventuals episodis, avui, només amb un acurat i sòlid coneixement de les allaus, es pot 
actuar eficaçment. Per això és important també que aquesta informació preventiva es difongui adequa-
dament a la població i als ens gestors del territori. 

Així doncs, cal actuar en dos fronts: d’una banda en la planificació del territori, tenint en compte 
aquest fenomen en qualsevol planejament urbanístic i en la ubicació d’obres de defensa, com és el cas 
en les infraestructures viàries, i d’altra banda amb la ciutadania: és important que els amants de les ac-
tivitats de muntanya prenguin consciència de la situació, de com s’esdevenen les allaus, com evitar-les 
i com actuar en cas que es produeixin. 

El llarg bagatge que té aquest servei en l’observació i l’estudi del mantell nival i dels altres paràmetres 
necessaris per a la predicció i prevenció d’aquest fenomen natural ens permet disposar d’una base de 
dades molt valuosa per a poder fer prediccions més acurades i localitzades. Proporciona el coneixement 
de la localització dels sectors de muntanya susceptibles de patir allaus, l’estimació de les pressions 
d’impacte que poden assolir quan les allaus topen amb elements vulnerables, i la predicció temporal 
imprescindible per als qui practiquen els esports de muntanya, que es difon principalment mitjançant el 
Butlletí de Perill d’Allaus (BPA). 

Vull acabar donant el meu reconeixement a les persones, internes i externes a l’Institut, que dia a dia 
s’esforcen en transmetre als usuaris de muntanya i a la població en general dels danys que poden 
causar les allaus de neu perquè prenguin consciència que per gaudir-la cal abans informar-se de l’estat 
del mantell nival i prendre les mesures necessàries per a la seva pròpia seguretat. 

Jaume Massó i Cartagena 
Director de l’Institut Cartogràfic 
i Geològic de Catalunya 
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Presentació 

Els àmbits d’actuació de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICGC) són productius, de recerca i de servei. 
Cada un d’aquests àmbits tenen un objectiu concret: el primer és generar cartografia, geoinformació 
actualitzada i adequada als dispositius digitals actuals, sense oblidar la presència del mapa imprès; la 
recerca l’entenem com a la base indispensable per donar valor afegit als nostres productes: sense re-
cerca no hi ha innovació, i donar servei a les administracions i a la ciutadania és la nostra obligació com 
a entitat governamental. 

Les allaus es produeixen quan la manca de resistència del mantell nival provoca el desplaçament 
d’una massa de neu pendent avall. Els seus efectes poden ser destructors i, per tant, cal conèixer el fe-
nomen per prendre mesures de prevenció i protecció. L’augment de presència humana a les àrees de 
muntanya, en particular per a la realització d’activitats esportives i lúdiques als Pirineus de Catalunya i 
la pressió urbanística corresponent, obliga a tenir molt en compte el risc d’allaus. 

El servei públic d’informació d’allaus de Catalunya és destinat a informar als responsables del plane-
jament territorial i urbanístic, a Protecció Civil, al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, al Servei 
Meteorològic de Catalunya, als cossos de Bombers, als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, als 
mitjans de comunicació, als excursionistes, esquiadors, escaladors, i a la ciutadania en general. 

Una de les característiques que cal esmentar respecte al servei d’observació, anàlisi i informació d’a-
llaus és la connexió internacional que des dels seus inicis els equips humans han tingut amb altres cen-
tres d’Europa i d’arreu del món. Es participa en projectes i reunions de treballs en les quals hem tingut 
i tenim un pes important en aspectes d’homogeneïtzació de criteris i innovació. 

Aquesta monografia tècnica número 9 de l’ICGC explica el fenomen de les allaus: els factors que in-
tervenen en el seu desencadenament, la tipologia, la predicció, els procediments d’alerta, els mecanis-
mes per pal·liar els seus efectes i la necessària difusió per prevenir-les. S’inclou dins l’àmbit de servei i 
esperem que sigui útil a totes les persones que volen conèixer els conceptes bàsics del fenomen de les 
allaus, de la seva incidència a Catalunya i de les mesures que es prenen per reduir-ne els seus efectes. 
Tanmateix, aquesta publicació té un component eminentment educatiu per als joves que acaben els 
estudis d’ensenyament mitjà o comencen estudis universitaris relacionats amb les ciències de la Terra.  

Esperem que us sigui d’interès. 

Antoni Roca i Adrover 
Subdirector General de Geologia 
Regional i Geofísica 
Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya 
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Introducció 

Les allaus de neu són un fenomen recurrent en zones de muntanya. El trencament de l’equilibri intern del 
mantell nival fa que, en zones amb prou inclinació, la neu s’esllavissi vessant avall en forma d’allau. Tant 
si són de mida petita com si són de grans dimensions poden causar danys a persones i a béns materials 
i, fins i tot, malgrat ser de dimensions reduïdes, poden causar morts. La catàstrofe de Rigopiano (Itàlia), 
on 29 persones van perdre la vida en un hotel el gener de 2017 als Apenins, va posar en primera línia 
dels mitjans de comunicació aquest risc. Durant més d’un mes molts diaris se’n van fer ressò, especial-
ment sobre les causes, les conseqüències i el fet que a la zona hi manqués informació. A Catalunya la 
majoria d’allaus que causen la mort a persones són de mida mitjana (segons l’escala de mides vigent) i 
es donen en la pràctica d’esports d’hivern. No obstant això, al Pirineu de Catalunya s’han donat situacions 
crítiques en el passat, però també en èpoques més recents, com la temporada 1996 , la de l’hivern de 
2003, o més recentment els hiverns de 2015 i de 2017, en les quals es van produir allaus majors que, 
afortunadament, no van causar víctimes mortals, però sí grans destrosses a béns materials i naturals. 

A diferència d’alguns fenòmens naturals, les allaus es poden predir fins a un cert punt. A través de 
l’estudi del terreny es poden localitzar els sectors susceptibles de patir allaus i fins i tot amb la modelització 
del fenomen es poden cartografiar a gran escala (1:5 000) i conèixer les pressions d’impacte que poden 
assolir quan topin amb elements vulnerables. També es poden predir en el temps, és a dir, saber quan 
poden caure amb pronòstics a 24 i 48 hores màxim. Aquesta predicció es fa a través de la monitorització 
del mantell nival i de les prediccions meteorològiques. L’any 1986, l’aleshores Servei Geològic de Catalunya 
va iniciar el servei de predicció d’allaus encetant dues línies d’actuació: la cartografia d’allaus i la predicció 
temporal amb l’emissió de butlletins de perill d’allaus. 

Amb motiu del 25è aniversari d’aquest servei, l’any 2012 l’Institut Geològic de Catalunya (des de 2014 
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya) va fer una exposició comme morativa. En aquesta exposició, 
que va ser itinerant des de 2012 fins a 2014, s’exposaven les tasques dutes a terme per l’entitat per tal 
d’informar sobre el perill d’allaus, i també els coneixements bàsics sobre aquest perill. Posteriorment, el 
2017 es va fer una reedició de l’exposició que incloïa l’actualització de la informació amb les activitats 
fetes els anys 2014-2017. La informació sobre la neu i les allaus que es va difondre al gran públic en 
aquestes dues exposicions la trobareu distribuïda en aquest volum en quatre capítols. Aquests capítols 
són: la cronologia del servei públic d’informació sobre el perill d’allaus, els conceptes bàsics de les allaus, 
les allaus a Catalunya i al món, i la prevenció i protecció davant del perill d’allaus. 

A la muntanya, la formació i la informació són fonamentals per reduir el risc. Amb aquesta monografia 
es pretén, a través de la divulgació, contribuir a dotar dels coneixements bàsics sobre les allaus i permetre, 
amb la conscienciació, la reducció d’aquest risc. 
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Part I. Cronologia 

Cronologia 
•

1986 
Els inicis 

S’inicia el projecte d’estudi del risc al Pirineu de Catalunya, un projecte del Servei Geològic de Catalunya 
(des de 2014 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya –ICGC–) amb la col·laboració del Departament 
de Geologia Dinàmica, Geofísica i Paleontologia de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona.  
Un grup d’ambdues institucions liderats per en Xavier Bosch va participar en les primeres tasques de 
formació i estudi de les allaus al Pirineu de Catalunya. Des dels inicis, les línies de treball se centraren 
en la predicció temporal i la predicció espacial, prenent com a referència els països de l’entorn alpí. 

Els pioners: Xavier Bosch, Alex Alom, Josep A. Muñoz, Joan Manuel Vilaplana, Francesc Sàbat, Jaume Vergés i Pere Martínez  
en el Curs de formació de l’Association Nationale pour l’Étude de la Neige et des Avalanches (ANENA), a Chamonix. 

Creació d’una xarxa d’observació nivometeorològica i d’allaus 

La primera gran tasca a emprendre fou la creació d’una xarxa d’observadors. Amb aquesta finalitat es 
feren els primers cursos d’observadors. El gener de 1988 es va organitzar i celebrar el 1er curs de formació  
d’Observadors Nivometeorològics i d’Allaus a l’Institut de Recerca d’Alta Muntanya de la Universitat de 
Barcelona, a la boca sud del túnel de Vielha. Als inicis, la xarxa es va formar amb la col·laboració de les 
estacions d’esquí i guardes de refugi. Posteriorment, s’hi afegiren nivòlegs professionals, el cos d’Agents  
Rurals, Bombers de la Generalitat de Catalunya i el cos de Mossos d’Esquadra. Es crea així la Xarxa  
d’Observadors Nivometeorològics de Catalunya (NIVOBS). 
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Elaboració d’un perfil estratigràfic al 1er curs de formació d’Observadors Nivometeorològics i d’Allaus.  
Foto: Servei Geològic de Catalunya (SGC). 

1989 
Inici de la cartografia: el Mapa de Zones d’Allaus 

Paral·lelament, s’inicià la cartografia de zones d’allaus del Pirineu occidental, seguint la metodologia  
francesa de la Carte de Localization Probable des Avalanches (CLPA). En els inicis es cartografia gran 
part de la Val d’Aran i del Pallars. Progressivament es va anar estenent la zona cartografiada cap al Pirineu  
oriental i Prepirineu, per acabar cobrint la totalitat del Pirineu de Catalunya. Els mapes resultants reben 
el nom de “mapes de zones d’allaus”, els quals mostren les zones susceptibles a ser allavoses. 

Anàlisi de l’estat de la vegetació 
en el procés d’elaboració  

del Mapa de Zones d’Allaus 
(en els seus inicis anomenat 

Mapa de localització probable  
de zones d’allaus). Foto: SGC. 
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Part I. Cronologia 

Full d’Isil (149) del tall 1:50 000 
del Servicio Geográfico del Ejército, 
ampliat a 1:25 000 amb la 
cartografia de zones d’allaus 
feta a mà. 

Inici de la predicció temporal: el BPA 

Al llarg de la temporada 1989-1990 es realitza la primera predicció del perill d’allaus que es difon a través 
del Butlletí de Perill d’Allaus (BPA). Inicialment, es fa una difusió restringida als observadors, refugis i 
estacions d’esquí. No fou fins a la temporada 1990-1991 que es començaren a emetre els primers 
butlletins públics de perill d’allaus. Al principi, les emissions es feien els dijous, i s’incloïa la predicció del 
perill per al cap de setmana. Posteriorment 
s’augmentà el servei amb una emissió dilluns i 
una altra dijous, per a cobrir tota la setmana i, 
des de la temporada 1993-1994 fins a la 2017-
2018 la predicció es feia diàriament (llevat dels 
diumenges i els festius) a través de dos butlletins 
de perill d’allaus: un per al Pirineu oriental (que 
inclou els sectors Ter-Freser, Perafita-Puig-Pe-
drós, vessant nord del Cadí-Moixeró i Prepirineu) 
i un per al Pirineu occidental (que inclou Aran-
Franja Nord de la Pallaresa, Ribagorçana-Vall 
Fosca i Pallaresa). El desembre de 2018, amb 
l’aplicació d’un nou mètode de predicció d’allaus 
basat en el model conceptual canadenc, es 
passa a fer set butlletins de perill d’allaus (un per 
a cada zona nivoclimàtica). 
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Emissió del primer Butlletí públic, 
el 12 de desembre de 1990. 
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1994 
Noves tecnologies 

Des del Servei Geològic (adscrit a l’Institut Cartogràfic de Catalunya el 1996), es crea el web i es consolida  
i millora la cartografia digital. Es dissenya un pla de monitorització del mantell nival a través de la xarxa 
d’estacions automàtiques d’alta muntanya, pionera a l’Estat. 

1996 
Publicació del primer mapa 

El 1996 es publica el primer full de la sèrie Mapa de Zones d’Allaus (MZA): Aran nord. El seguirien 13 fulls 
més; la sèrie es tancava el 2006. L’MZA permet disposar d’una visió de conjunt de la susceptibilitat a 
l’afectació per allaus per a la planificació territorial. 

20 

Mapa de Zones d’Allaus de la Val d’Aran nord, publicat el 1996. 

Primers estudis de perillositat d’allaus 

A partir de 1996 es comencen a fer els primers estudis de perillositat, considerant la magnitud i la freqüència  
de les allaus. En el procés d’anàlisi es comencen a utilitzar models numèrics per al càlcul dels principals 
paràmetres dinàmics. Aquests estudis es fan amb l’objectiu de prevenir i/o protegir vies de comunicació, 
zones habitades o estacions d’esquí. 



Part I. Cronologia 

1997 
Instal·lació d’una xarxa d’estacions automàtiques 

S’implanta una xarxa d’estacions nivometeorològiques a l’alta muntanya (XANIC), la primera de l’Estat 
espanyol. El 1997 s’instal·la l’estació de la Bonaigua, 2 266 m, que anirà seguida de 10 estacions més. 
Això suposa un important salt en el seguiment de l’evolució nivològica, que passa de l’anàlisi de la dada 
diària puntual al seguiment de l’evolució en temps real i de forma monitoritzada. El 2003 la xarxa d’estacions  
automàtiques passarà a ser gestionada pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).  

Estació automàtica de la Bonaigua. Entra en funcionament la temporada 1997-1998. Foto: IGC. 

Creació del Centre de Predicció d’Allaus de la Val d’Aran 

El 1997 l’especialista en allaus destacat a la Val d’Aran queda adscrit al Conselh Generau d’Aran. Amb 
el temps s’hi anirà consolidant un grup de predicció. La temporada 2004-2005 inicia la predicció local 
per a les carreteres de Beret i de la Bonaigua, i la temporada 2005-2006 inicia una predicció específica 
per a l’Aran, en estreta col·laboració amb l’ICGC. 
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2002 
Creació de la Base de Dades d’Allaus de Catalunya 

El 2002 s’assoleix la definició d’un model de base 
de dades de les allaus que s’han cartografiat a  
Catalunya, que inclou el perímetre de les allaus dels  
MZA i tota la informació recollida des de l’inici del 
servei relacionada amb les dades d’allaus his -
tòriques i recents. Si bé les tasques de disseny i  
implementació de la Base de Dades d’Allaus de  
Catalunya (BDAC) s’inicien el 2000, és el 2005 quan  
aquesta base es posa al servei públic a través d’una  
plataforma consultable externament en un servidor  
web. En un inici es carrega la informació generada  
en el procés de realització de l’MZA, a la qual s’hi 
van incorporant nous registres obtinguts segons  
el seguiment de l’activitat d’allaus. La BDAC permet  
la gestió, anàlisi i consulta de la informació d’allaus  
de forma ordenada i actualitzada. 

Primera interfície web de la BDAC (2005). 

2003 
Premi Euskal Mendigoizaleen Lagunen Saria 

Durant la VII Gala del Muntanyisme Basc celebrada a Gasteiz el febrer de 2003, s’atorga al grup d’allaus 
del Servei Geològic de Catalunya de l’ICC, el premi especial “Amic del Muntanyisme Basc” per la tasca 
de difusió del Butlletí de Perill d’Allaus desenvolupada pel grup. 

Traspàs de la predicció d’allaus al Servei Meteorològic de Catalunya 

L’octubre de 2003 la predicció temporal és traspassada al Servei Meteorològic de Catalunya. Entre  
aquesta data i el 2007, la predicció espacial es feu a l’ICC i la predicció temporal a l’SMC.  

2004 
Inici de les Jornades Tècniques de Neu i Allaus 

El 2004 es van celebrar les Primeres Jornades Tècniques de Neu i Allaus amb l’objectiu de reunir tècnics,  
científics i afeccionats interessats en el món de la neu i de les allaus. Fins a l’actualitat, s’han celebrat 5 
edicions (2004, 2006, 2008, 2011 i 2017). 

1a Jornada Tècnica de Neu 
i Allaus a la sala d’actes 

de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya, juny de 2004. 

Foto: ICC. 
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Pla de Zonificació del Terreny segons la perillositat d’allaus 

El 2004 s’inicia una proposta de Pla de Zonificació del Terreny segons la perillositat d’allaus, per tal d’a-
profundir en l’estudi del risc d’allaus. 
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Matriu de perillositat per allaus proposada per al Pirineu de Catalunya. 

2005 
Creació de l’Institut Geològic de Catalunya 

El 2005 es crea, per la Llei 19/2005 del Parlament de Catalunya, l’Institut Geològic de Catalunya (IGC). 
Entre les seves funcions s’inclou l’estudi, l’avaluació i la realització de treballs de riscos geològics o  
associats, inclòs el risc d’allaus, la proposta de mesures per a fer-ne la previsió, la prevenció i la mitigació,  
i donar suport als organismes competents en la planificació i l’ordenació del territori, en l’urbanisme i en 
la gestió de les emergències. La predicció espacial i la predicció temporal tornen a desenvolupar-se   
en una única organització, dins de l’IGC. 

2009-2011 
El primer Butlletí de Perill d’Allaus gràfic 

El febrer de 2009 es posa en funcionament un nou format del Butlletí de Perill d’Allaus (BPA) basat en sub-
ministrar la informació de forma jerarquitzada. En el primer nivell se serveix el grau de perill per a cadascuna  
de les set zones en què s’ha dividit el Pirineu a través d’un mapa. En el segon nivell s’aprofundeix en la 
informació del perill per a cada zona a través d’icones i finalment en un tercer nivell es fa una explicació 
amb text. D’aquesta manera el BPA s’adapta als diferents usuaris i es facilita la comprensió i assimilació 
de la informació a partir d’icones i mapes. Aquesta iniciativa pionera és acollida i reconeguda molt  
positivament en l’àmbit dels serveis de predicció d’allaus d’arreu del món. En aquest sentit, aquest mateix 
any s’atorga una menció honorífica en l’International Snow Science Workshop celebrat a Davos (Suïssa). 
El 2010 el BPA és escollit, juntament amb altres 3 butlletins del món: Canadà, Utah, Tirol, per fer una  
comparativa de la seva compressió, i copa les primeres posicions entre el sector professional i d’oci. 
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Interfície del Butlletí gràfic fins al 2017. 

ALLAUCAT i els plans de Protecció Civil 

El 2010 el Govern de la Generalitat de Catalunya aprova el Pla Especial d’Emergències per Allaus a  
Catalunya (ALLAUCAT) per tal de fer front al risc d’allaus que es pot produir al Pirineu i Prepirineu de  
Catalunya. El Pla estableix les zones amb risc d’allaus i especifica els procediments d’informació per  
garantir la seguretat de la població, entre altres funcions. La Unitat de Predicció d’Allaus de l’IGC és la 
responsable de liderar el Grup d’Avaluació Nivometeorològica del Pla. Aquest grup és l’encarregat de 
subministrar la informació nivològica i de perill d’allaus a Protecció Civil. D’altra banda, durant les inundacions  
ocorregudes a la Val d’Aran el juny de 2013, aquesta Unitat va avaluar la susceptibilitat de fusió del mantell  
nival a partir de les mesures de camp que va fer durant l’episodi. Posteriorment va elaborar el capítol de 
fusió de la neu de l’informe realitzat conjuntament amb l’Agència Catalana de l’Aigua i el Servei Meteorològic  
de Catalunya. És a partir d’aquest episodi que el servei de predicció d’allaus participa i s’integra en el 
Pla INUNCAT dins del grup d’avaluació tècnica del Pla. A més, també subministra la informació de cotes 
i gruixos de neu per al Pla NEUCAT a partir de les observacions de la xarxa NIVOBS. 

El servei d’evolució del gruix de neu InfoGruixNeu 

La temporada 2011-2012 s’informa diàriament de l’evolució del gruix de neu i se’n fa una valoració  
climàtica diària a través del servei públic InfoGruixNeu, consultable al web. 
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Imatge del gràfic del servei InfoGruixNeu 
de l’estació de Bonaigua de la temporada 
2012-2013. 

El Geoíndex Allaus 

El visualitzador Geoíndex Allaus integra tota la informació nivològica i d’allaus recopilada des de 1986 
dels episodis majors d’activitat d’allaus al Pirineu català fent les tasques de seguiment i cartografia d’allaus 
(Base de Dades d’Allaus de Catalunya, BDAC). 

El visualitzador porta integrat un mapa de pendents on es mostren els intervals d’angles propicis a 
desencadenar allaus de forma natural o pel pas de persones. 

Imatge web del Geoíndex Allaus. 
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Publicacions i difusió 

Des de l’inici del projecte, un dels objectius del grup d’allaus ha estat la difusió de la informació que 
genera, tant a través del seu web com a partir de publicacions específiques. Aquesta tasca s’ha elaborat 
mitjançant l’edició de pòsters i fulls divulgatius, i també guies d’ajuda a la interpretació de la informació. 
•

•

2012 
El decàleg de mesures de seguretat per allaus 

Els predictors d’allaus de l’IGC i del Centre de Lauegi de la Val d’Aran elaboren un decàleg de mesures 
de seguretat i bons hàbits adreçat als usuaris de la muntanya hivernal. En aquest exercici de síntesi es 
pretén donar unes pautes clares per circular de forma segura en terreny exposat al perill d’allaus. 

Exposició commemorativa itinerant “25 anys de servei d’informació 
i prevenció d’allaus a Catalunya” 

Amb motiu de la commemoració del 25è aniversari de l’inici del servei públic de predicció d’allaus es 
duu a terme una exposició que s’inaugura el 2012 a Barcelona a la seu de l’IGC. Aquesta exposició 
s’exposa durant 2 anys, fins al desembre de 2014, a diversos punts d’interès de Catalunya, com ara 
estacions d’esquí, parcs naturals i parc nacional, fires específiques de muntanya, biblioteques i universitats. 
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2016 
Tercer informe del Canvi climàtic a Catalunya: redacció del capítol d’allaus 

La Unitat de Predicció d’Allaus de l’ICGC participa en qualitat de coautors en la redacció del Capítol 6: 
Riscos d’Origen Climàtic del Tercer informe del Canvi climàtic a Catalunya, concretament en l’anàlisi de 
l’evolució recent del perill d’allaus a Catalunya i la seva projecció futura en les properes dècades. En 
aquest informe participen l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), 
sota la coordinació del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS). 

2017 
Nou marc en l’European Avalanche Warning Services - EAWS 

El grup de treball dels centres de predicció d’allaus europeus EAWS es va constituir el 1983 amb l’objectiu 
de consensuar els estàndards en predicció d’allaus a nivell d’Europa. L’ICGC en forma part des de 1993 
(any en què es va establir l’actual escala europea de perill d’allaus) i entre el 2013 i el 2016 en va ser el 
sotscoordinador. El 2017 s’estableix oficialment el membership comitee, en el qual l’ICGC és escollit 
per formar-ne part, així com també de tres subgrups de treball per redefinir l’escala de perill d’allaus, 
les prediccions locals i la definició de bones pràctiques en predicció. L’ICGC, en aquest període, participa 
activament en els dos primers grups. 

Pàgina web de l’European Avalanche Warning Services (EAWS) que engloba els centres de predicció d’Europa. 

2018 
Adaptació del model conceptual per a la predicció d’allaus: realització de set BPA diaris 

El predictors d’allaus de l’ICGC, seguint amb la línia de treball desenvolupada pels centres de predicció 
del Canadà i de l’EAWS, adopta el model conceptual de predicció d’allaus. Aquest model identifica els 
components clau del perill d’allaus i els estructura en un flux de treball sistemàtic i coherent. Així, el 
predictor ha de donar resposta a 4 preguntes seqüencials per estructurar l’avaluació del perill d’allaus 
de cadascuna de les set zones establertes al Pirineu de Catalunya: (1) Quin tipus de problema 
d’allaus existeix? (2) A quines cotes, orientacions i terreny es troben aquests problemes? (3) Quina 
probabilitat d’allau hi ha? i (4) Quina mida d’allau s’espera? En conseqüència, en adoptar aquest model, 
es passa a fer set butlletins de perill d’allaus diaris, en lloc dels dos que s’elaboraven fins aleshores (un 
per al Pirineu occidental i un altre per al Pirineu oriental). Amb aquest mètode de treball es milloren les 
informacions de les prediccions. 
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Plataforma per a la informació del perill d’allaus. 

2019 
Ampliació i millora del servei InfoGruixNeu 

El servei d’informació diària dels gruixos i la seva valoració climàtica, que es va iniciar amb cinc punts, 
s’amplia a través de la incorporació dels registres de Pastuira i Sasseuva i, per tant, passa a informar de 
set punts. A més es millora la informació subministrada mitjançant el càlcul de percentils (10, 30, 50, 70, 
i 90%) de totes les estacions. 
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Situació de neu recent al Pirineu. Foto: ICGC. 
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Part II. Les allaus. Nocions de base 

Què són i per què es produeixen les allaus? 

El mantell nival és una superposició de capes de neu corresponents a 
les diferents nevades i episodis, produïts al llarg de la temporada, en què 
el vent ha acumulat neu. Cada capa o estrat de neu és format per un 
determinat tipus de gra de neu que té unes característiques físiques i 
mecàniques concretes. Les característiques d’aquestes capes de neu 
(tipus de gra, mida, humitat, duresa, temperatura, cohesió, densitat) 
proporcionen al mantell un determinat grau d’estabilitat i, per tant, 
condicionen la possibilitat que puguin produir-se allaus. En funció dels 
elements nivometeorològics (gruix de neu, temperatura, precipitació, 
vent, humitat, entre d’altres) les capes de neu van evolucionant d’un tipus 
de gra a un altre i, per tant, va variant el seu grau d’estabilitat. 

Tall al mantell nival on s’aprecien les diferents 
capes que el componen. Foto: ICGC. 

Què és una allau? 
Una allau és el desplaçament d’una massa de neu pendent avall per gravetat. L’allau es produeix quan 
el mantell nival no té prou resistència per suportar l’esforç al qual és sotmès. En aquest moment, el mantell 
bé pot esllavissar-se per una pèrdua de la cohesió que manté els grans units, bé pot fracturar-se degut 
al col·lapse d’una capa interna. 

A nivell popular les allaus es divideixen entre tres tipus: allaus de neu recent, allaus de placa i allaus de 
fusió. Si bé aquesta classificació ha estat molt estesa pel que fa a l’àmbit pirinenc, és cert que no s’ajusta 
a la classificació validada per la UNESCO, la qual és molt correcta tècnicament però gens pràctica a 
nivell d’usuari. Per això, dins de l’EAWS s’ha optat per definir les situacions típiques d’allaus o problemes 
d’allaus que descriuen molt millor tant els diferents tipus d’allaus com les situacions en què es donen.  

Tipus d’allaus 
Allau de neu recent 
Característiques 
Són les més destructives ja que el volum de neu mobilitzat pot 
generar efecte aerosol (baixa la neu en forma de núvol a 
velocitats que poden superar els 200 km/h) amb capacitat de 
destruir edificis i massa forestal. Perquè es produeixin cal una 
nevada intensa, de l’ordre d’un metre de neu recent en 24 hores. 

Per què es produeixen? 
Es produeixen per la pèrdua de cohesió entre els cristalls de 
neu recent.  

Activitat a Catalunya 
No són les més habituals a Catalunya, però sí en climes més 
freds i nivosos. 

Esquema del funcionament d’una allau de neu recent:  
la capa superficial es posa en moviment 

en perdre la cohesió inicial. 
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Allau de neu recent amb efecte d’aerosol al Port de la Bonaigua (Pallars Sobirà). Foto: CGA. 

Allau de placa 

Característiques 
Es tracta de capes del mantell, cohesives, que trenquen com 
a resultat del col·lapse d’una capa feble subjacent. 

Per què es produeixen? 
Mentre les allaus de neu recent cauen de forma espontània, 
les de placa poden desprendre’s al pas de persones per damunt 
del mantell. Perquè es produeixi cal: 

1) Una massa de neu normalment transportada pel vent (placa) 
que té més densitat i una aparença de vegades com pacta 
(plaques dures) i de vegades sembla neu recent (plaques 
toves). 

2) Una capa incohesiva (neus fredes amb grans poc 
cohesionats) sobre la qual se sustenta de forma precària 
la placa i que acaba cedint. 

Activitat a Catalunya 
Es formen plaques durant els episodis de vent, si hi ha neu transportable. Les allaus de placa són les 
més perilloses per als practicants d’activitats de muntanya, ja que representen prop del 90% dels accidents 
per allaus en aquest col·lectiu. 
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és fonamental l’existència d’una capa feble perquè 

col·lapsi la placa. 
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Allau de placa al Tuc de la Cigalera (Pallars Sobirà). Foto: CGA. 

 Allau de fusió 

Característiques 
Són allaus relativament lentes degut a l’alta densitat de la neu 
molla (20-30 km/h). Són fàcils d’identificar perquè el dipòsit 
de l’allau és en forma de boles. 

Per què es produeixen? 
Es tracta d’un moviment de neu quan hi ha aigua líquida al 
mantell (responsable de fondre les unions entre grans), ja sigui 
a causa d’altes temperatures o perquè ha plogut. 

Activitat a Catalunya 
Són força freqüents, però només representen aproxima -
dament un 10% dels accidents per allaus a Catalunya.Esquema del funcionament d’una allau de fusió: la capa 

superficial es posa en moviment en perdre cohesió  
per efecte de la fusió. 
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Dipòsit típic d’allau de fusió a Senet (Alta Ribagorça). Foto: ICGC. 
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Problemes típics d’allaus 

Actualment en lloc de parlar de tipus d’allaus, dins de l’European Avalanche Warning Services i d’acord 
amb tots els serveis públics de prediccions d’allaus d’Europa, s’han consensuat cinc problemes típics 
d’allaus. Tenen com a objectiu descriure les situacions típiques que es donen en terreny allavós i recolzar 
els professionals i els usuaris de la muntanya hivernal en l’avaluació del perill d’allaus. 

Situació de neu recent 
Es tracta de la situació en la qual es donen allaus durant o poc després d’una nevada. Normalment es 
produeixen a causa de l’acumulació de neu recent o per falta de cohesió dels cristall d’aquesta neu 
recent. El problema es dona durant la nevada i fins pocs dies després. S’aconsella esperar que la 
neu s’estabilitzi per tal de progressar en aquestes situacions. 

Situació d’allaus de neu recent al sector de la franja nord de la Pallaresa. Foto: ICGC. 

Situació de neu ventada 
Les allaus que es donen en aquestes situacions és a causa de l’acumulació de neu transportada pel vent 
amb capes febles internes. Es poden desencadenar al sol pas d’un esquiador o excursionista que hi 
passi per sobre, però també poden caure de forma natural. El problema es dona típicament durant 
l’episodi de neu transportada pel vent fins a pocs dies després com a molt, depenent de l’evolució del 
mantell nival. S’aconsella evitar les acumulacions de neu ventada en terreny dret, en particular a les àrees 
on hi ha canvis de mantell prim a gruixut o de neu dura a tova. És, conjuntament amb la situació de capes 
febles persistents, la que dona més accidents al Pirineu. 
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Situació de neu ventada amb allaus de placa al sector del Ter-Freser. Foto: ICGC. 

Situació de capes febles persistents 
Es tracta d’una situació complexa en la qual es produeixen allaus perquè interiorment, dins de la neu 
antiga, hi ha capes febles que acaben cedint quan hi ha una sobrecàrrega per sobre. Es poden desen -

 
 

cadenar a distància en casos d’inestabilitat acusada. Les capes febles poden persistir de setmanes a 
mesos, amb possibilitat que durin tota la temporada hivernal. A més, detectar les capes febles persistents 
és complicat. De vegades un dels indicis són els whumfs que es produeixen en circular-hi per sobre però 
no tenen perquè ser-hi necessàriament. Són les que produeixen més accidents conjuntament amb la 
situació de neu ventada i es requereix experiència per tal d’evitar-les. Per aquests motius es recomana 
ser extremadament cautes, sobretot amb mantells nivals prims i en la transició de mantell prim a gruixut. 

Allau de placa 
per capa feble persistent 

al Pirineu (Paderna).  
Foto: Isidro González. 
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Situació de neu humida 
És potser una de les situacions més coneguda popularment. Es dona quan la neu s’afebleix a causa de 
la fusió causada per l’augment de la temperatura, la pluja o la boira pixanera. Acostumen a ser allaus 
més lentes però són igualment destructives a causa de l’alta densitat de neu mobilitzada. Poden ser més 
probables en determinats moments del dia, particularment a la tarda quan les provoca la forta insolació 
o en els moments de precipitació en forma d’aigua líquida quan és la pluja el factor desencadenant. Quan 
la causa és el sol, la distribució del problema depèn sobretot de l’orientació (solanes) i l’altitud (cotes 
relativament baixes). En el cas que sigui la pluja caiguda sobre la neu, totes les orientacions estan afectades. 
S’aconsella planificar i fer horaris adequats a la situació de fusió en les sortides a muntanya (per exemple, 
evitar les hores de màxima insolació) i tenir present les zones d’arribada d’allaus. 

Allau de neu humida a Tavascan  
(franja nord de la Pallaresa). Foto: ICGC. 

Situació lliscaments basals 
Es tracta d’allaus que es desencadenen quan tot el mantell nival llisca sobre el terra a causa d’una pèrdua 
de fricció en el contacte entre sòl basal i neu. Predominen en terreny llis i a qualsevol orientació, però 
més sovint en orientacions sud. Duren des de dies fins a mesos, amb possibilitat que persisteixin tota la 
temporada d’hivern. La caiguda es pot donar a qualsevol moment del dia. A la primavera, els lliscaments 
basals es donen majoritàriament al final del dia. De cara a la progressió, s’aconsella evitar sectors on hi 
hagi esquerdes de lliscament. 

Lliscament basal al sector de la Vallferrera.  
Foto: Gebre i Neu. 
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Factors que intervenen 
en el desencadenament d’una allau 

Perquè es produeixi una allau cal la intervenció de tres factors: 

– Mantell nival inestable. 
– Terreny susceptible al desencadenament de l’allau. 
– Trencament de l’equilibri intern del mantell nival. 

Mantell nival inestable 
Un cop s’ha dipositat una capa de neu damunt del terra o d’una altra capa, els grans de neu comencen 
a transformar-se en funció de les condicions nivometeorològiques. Bàsicament, hi ha 7 tipus de grans 
de neu, més el gebre. Segons com evolucioni la meteorologia i el gruix de neu al llarg de l’hivern, els 
grans es van transformant i, alhora, es modifica el grau de cohesió i l’estabilitat de les capes. En 
determinades situacions es formen capes febles que són les responsables de la inestabilització del 
mantell. 

Gobelets: un dels tipus de grans amb molt baixa cohesió, que formen les capes febles. Foto: ANENA. 
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Terreny susceptible al desencadenament de l’allau 
A diferència de les condicions de la neu, les característiques del terreny que afavoreixen el desen -
cadenament d’una allau són fixes, és a dir, no varien en el temps. Això és un gran avantatge ja que la 
seva identificació ens permet distingir zones segures i zones propícies a les allaus. Bàsicament són el 
pendent (28-45°), la morfologia (per exemple: convexitats del relleu), la rugositat (herba llarga o substrat 
llis i polit), l’altitud (per sobre dels 1 500 m, per zones de sortida d’allaus), l’orientació del vessant respecte 
el sol i respecte el vent, la vegetació (per exemple: zones desproveïdes de bosc o bosc esclarissat), el 
terreny trampa (per exemple: contrapendents, canals i penya-segats), zones de circulació preferent (com 
zones de canal) i elements de retenció de la neu o ancoratges.  
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Allau caiguda on el terreny li és més favorable pel que fa a pendent, exposició, morfologia, cota, rugositat (Tuc de Pèdescauç, Val d’Aran).  
Foto: Marc Ferrer. 
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Trencament de l’equilibri intern del mantell nival 
El mantell nival és estable quan les forces internes que mantenen el mantell ancorat al terreny contraresten 
les forces motrius que tendeixen a mobilitzar-lo vessant avall (relacionades amb l’angle del pendent i el 
pes). Quan es trenca aquest equilibri de forces s’inicia l’allau. Generalment, aquest procés s’inicia quan 
s’exerceix una sobrecàrrega sobre el mantell o hi ha una pèrdua de resistència interna. Aquesta so-
brecàrrega pot tenir diferents orígens: 

– Natural o espontani: quan la sobrecàrrega és originada per elements naturals (neu, pluja, vent, pèrdua 
de cohesió interna), o dit d’altra manera, sense la intervenció de l’home. 

– Provocat: quan l’allau és causada per una sobrecàrrega d’origen antròpic. 
– Accidental: quan l’allau és iniciada de forma involuntària (aquest és l’origen de gran part de les allaus 

amb víctimes). 
– Artificial: quan l’allau és iniciada de forma intencionada. Es tracta d’allaus desencadenades artificialment 

amb explosius i sistemes detonants per tal de fer-les baixar controladament i evitar danys en béns i 
persones. 

Allau provocada per la sobrecàrrega d’un esquiador. Foto: Albert Tudela. 
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Part II. Les allaus. Nocions de base 

Com es mesuren les allaus? Quins danys produeixen? 

En cas que l’allau s’hagi pogut observar o que s’hi hagi pogut accedir just després de la caiguda, la presa 
de dades respecta la mida de l’allau pot ser molt acurada. No obstant, no sempre es pot observar el 
desencadenament de l’allau i, si no s’hi accedeix amb rapidesa, el dipòsit queda desdibuixat o desapareix 
a causa de posteriors nevades, del vent o de la calor. El mateix passa amb la fractura a la zona de sortida. 
Si s’ha pogut observar, es poden recollir un bon nombre de dades morfomètriques relacionades amb la 
seva mida. Algunes d’aquestes són: la distància d’abast, l’extensió de terreny afectada, el volum de 
la massa que s’ha posat en moviment o el volum del dipòsit. Alguns d’aquests paràmetres poden ser 
mesurats un cop desaparegut el dipòsit, indirectament segons els danys observats en el bosc o infraes-
tructures, com pot ser la longitud i l’abast, l’extensió de la zona de trajecte i d’arribada, i les pressions 
exercides. De forma experimental es poden mesurar, amb aparells específics (sensors sísmics, dinàmics, 
mecànics, infrasònics, radar), altres paràmetres com les pressions, la velocitat i l’alçada del flux o densitat. 

Allau de fusió. Es pot apreciar perfectament les zones de sortida, trajecte i arribada.  
Es poden obtenir, per tant, tots els paràmetres morfomètrics que ens permeten mesurar-la. Foto: Carles García. 
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Els darrers anys els centres de predicció europeus d’EAWS han fet un esforç per consensuar una escala 
unificada de mida de les allaus amb l’objectiu d’homogeneïtzar els conceptes emprats en la predicció 
d’allaus i estimar els efectes potencialment destructius de les allaus. Aquesta classificació basada en la 
canadenca distingeix 5 mides. Cada classe es defineix, en base als danys que poden causar (especialment 
a les infraestructures i a persones), a la zona d’arribada típica, a la longitud de l’allau i al volum de neu que 
involucra. 

Dispositiu per mesurar 
la velocitat, la pressió  
i la densitat de la neu 

a la Vallée de la Sionne, 
Suïssa. Aquests 

paràmetres permeten 
dimensionar les allaus. 

Foto: © WSL Institute for 
Snow and Avalanche 

Research SLF. 

Acumulacions de troncs 
provocades per  
la caiguda d’una allau 
al Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici el febrer de 
1996. Aquests indicis 
permeten identificar 
els paràmetres que 
determinen la mida 
de l’allau. Foto: IGC. 

Parts d’una allau i principals 
paràmetres morfomètrics. 

Allau de mida 1 petita (purga) 
a la Vall de Gerber amb  
un esquiador atrapat. 
Foto: Roger Besora. 
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L’escala europea de mida d’allaus és una escala que s’està definint en el grup de treball de centres de predicció europeus (EAWS).  
Aquesta taula és la darrera versió de l’any 2020. 

Mida Nom Dany potencial Zona d’arribada Dimensions típiques 

Mida 1 Petita (Purga) És improbable que enterri una persona 
excepte a les zones d’arribada, on els 
elements del terreny són 
desfavorables, com per exemple el 
terreny trampa. En el terreny 
extremadament inclinat el perill de 
despenyar-se supera al perill de ser 
enterrat. 

La neu desplaçada s’atura 
abans del final de vessants 
inclinats. 

Longitud: 10-30 m 
Volum: 100 m3 

Mida 2 Allau mitjana Pot enterrar, ferir o matar una persona.  
La mida 2 correspon a la típica allau 
accidental desencadenada per 
excursionistes. 

Pot arribar al final d’un vessant 
inclinat rellevant. 

Longitud: 50-200 m 
Volum: 1 000 m3 

Mida 3 Allau gran Pot enterrar i destrossar un cotxe,  
causar danys a un camió, destruir un 
edifici petit o trencar alguns arbres.  
Quan els excursionistes queden 
atrapats en allaus d’aquesta mida, la 
probabilitat de conseqüències severes 
és molt alta. 

Pot travessar terreny pla 
(considerablement per sota 
dels 30°) d’una distància 
de menys de 50 m. 

Longitud: centenars de metres 
Volum: 10 000 m3 

Mida 4 Allau molt gran Pot enterrar i destruir un vagó de tren,  
un camió. Pot destruir edificis bastant 
grans i petites àrees de bosc.   
Les allaus molt grans es poden donar 
amb perill MARCAT (3) i són típiques 
en períodes de perill FORT (4) i MOLT 
FORT (5). 

Travessa terreny pla 
(considerablement per sota 
els 30°) d’una distància 
de més de 50 m. Pot assolir 
els fons de vall. 

Longitud: 1-2 km 
Volum: 100 000 m3 

Mida 5 Allau 
extremadament 
gran 

Pot devastar el paisatge i té potencial 
destructiu catastròfic.  Típic de períodes 
de perill MOLT FORT (5). 

Arriba al fons de vall.   
Allau més gran coneguda. 

Longitud: > 2 km 
Volum: > 100 000 m3 

Part II. Les allaus. Nocions de base 

Tuc de Sarrahèra (Alta Ribagorça). Purgues provocades per un esquiador. Foto: Pere Oller. 
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Bony de la Redona (Alta Ribagorça). Allau provocada per un esquiador. Foto: José Castanera. 
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Costabona (Ripollès), allau que va enterrar els 3 membres d’un grup el 20 de gener de 2011. Foto: Manel Broch. 
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Rescat d’una víctima completament 
enterrada al Bony del Manyer (Cerdanya). 
Foto: Carles Godayol. 

Hostal Pastuira. Ull de Ter (Ripollès),  
febrer de 1996. Xalet malmès.  
Foto: Joan Torras. 

Garòs (Val d’Aran), febrer de 1994.  
Foto: CGA. 
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0,6 ha de bosc devastat per una allau a Coma Oriola (Cerdanya), gener de 2006. Foto: Joan Carles Martínez. 

Allau d’Arinsal (Andorra) 
caiguda durant la crisi de 
febrer de 1996 al Pirineu.  

Foto: Francesc Areny. 

Destrosses en l’àmbit urbanístic 
d’Arinsal (Andorra) en la crisi 

de febrer de 1996.  
Foto: Francesc Areny. 

Detall de les afectacions de l’allau d’Arinsal (Andorra) 
de febrer de 1996. Foto: Francesc Areny. 
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Part III. Les allaus a Catalunya i al món 

Allau catastròfica ocorreguda el 2017 a Rigopiano (Apenins, Itàlia) on van morir 29 persones en un hotel. Foto: Valerio Segor. 
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Allaus històriques a Catalunya 

Registre històric 
La documentació de les catàstrofes ocorregudes en el passat al Pirineu de Catalunya s’ha obtingut amb 
la cerca d’informació en arxius històrics. Es tracta principalment de documents que descriuen els danys 
ocasionats per les allaus sobre les persones, poblacions o altres béns o, en alguns casos, el cost de la 
seva reparació. Aquests documents han permès obtenir informació sobre allaus ocorregudes a Catalunya 
anteriors al segle XX. D’aquesta informació és remarcable un total de 13 esdeveniments importants pel 
seu caràcter catastròfic. Un exemple és el document aranès: “Memòries de casa Lobato” on s’explica 
que el 1444 la població de Gessa (Val d’Aran) fou destruïda per una allau; aquest és el registre més antic 
conegut fins a l’actualitat. A partir d’aquesta data es van trobant els altres episodis catastròfics que han 
afectat diferents poblacions del Pirineu de Catalunya, concentrats principalment al llarg de la primera 
meitat del segle XVII i al llarg del segle XIX. Dins del Pirineu de Catalunya el nombre més gran d’afectacions 
històriques es localitzen principalment a la Val d’Aran, al Pallars Sobirà i a l’Alta Ribagorça. 

Distribució de les localitats afectades per allaus documentades. Informació de la BDAC. 
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Allaus catastr òfiques històriques més importants documentades a Catalunya. Informació de la BDAC i de Rodés, P. i Miranda, C. (2009):  
“Aludes de nieve del pasado, anteriores al siglo XIX”, a Anales de Medicina y Socorro en Montaña, núm. 9, juny de 2009. 

Any  
d’afectació Comarca Localitat Descripció Font 

1444 Val d’Aran Gessa “Antiguament se deye de Lacasa (Casa Lobató) que sigué 
la primera que se feu després de haber desaparegut tot lo 
poble per un castich de Deu per la neu que deballá del monte 
y cambiarse lo riu de puesto, y la pesta que acabá ab la gen 
del poble en lo any 1444” 

Llibre de casa Lobató, 1925. Arxiu General de 
la Val d’Aran (Arròs, Val d’Aran) 

1599 Val d’Aran Gessa “Homes dignes de fe i que me han dit veren ab sos ulls que
venint un povi ab gran ímpetu del monte y per les terres aball 
dels plans y cuan fou á la terra de casa Pont ó Lobato sobre 
de Sant Marti cami publich qui va Arties á la que habia de 
ferir la Yglesia se parti y dividint it povi deixant la Iglesia sens 
dañ y pasar per una part y altre de la Yglesia...” 

Llibre de casa Lobató, 1925. Arxiu General de 
la Val d’Aran (Arròs, Val d’Aran) 

1600 Val d’Aran Corilha 
(Gessa) 

“Verem que carrega tan i tan de neu en aquesta vall y en
particular en esta vila que baixa un pobi que feu caure la 
mitat de les cases ap perdida de gent que fou de gran
llastima” 

Llibre de casa Lobató, 1925. Arxiu General de 
la Val d’Aran (Arròs, Val d’Aran) 

1600 Val d’Aran Unha “En Uña baixa lo Pobí y sen portà tota la vila amb mortalidat 
de quince persones en una casa en la cual se habian retirat 
per estar mes segures.” 

Llibre de casa Lobató, 1925. Arxiu General de 
la Val d’Aran (Arròs, Val d’Aran) 

1604 Pallars 
Sobirà 

Tavascan “Cayó tanta abundancia de nieve y al mismo tiempo huvo
tal combulsión de los vientos... y fue tal la suciada de nieve,
que aca llamamos bofit, que disparo y se levanto, que
sumergió la Yglesia y todo el otro pueblo del Plau” 

Respuestas al cuestionario de Francisco   
Zamora de 790, ms 1681 de la Biblioteca del 
Palacio Real de Madrid. 

1613 Alta 
Ribagorça

Caldes 
de Boí 

“L’any 1613 la muntanya era plena de neu i va haver-hi un 
llebeig de tan grans dimensions que va arrossegar molts arbres  
i també la casa que hi havia davant la capella, on residien 5 
ó 6 persones. La casa va caure però cap de les persones va 
sofrir cap dany, ni tampoc la capella on hi havia la Verge, ja 
que contaren que l’allau es parti passant pels costats de la 
capella sense provocar-hi cap desperfecte” 

Camús, Narcís. Jardín de María. Plantado en 
el Principado de Cataluña. Barcelona 1657. 

1632 Alta 
Ribagorça

Senet El 7 d’abril de 1632 l’església i el poble foren destruïts per
una allau. L’església fou reconstruïda el 1633. 

Làpida a la porta d’entrada a l’església del 
poble de Senet. 

1758 Val d’Aran Garòs “Explican que el puvi (viento del alud) que baja por esta canal, 
haciendo fuertes remolinos, una vez arrancó el tejado del 
campanario y se lo llevó hasta el otro lado del río y carretera, 
donde el remolino dejo su botín. Aquel prado es conocido 
desde entonces (según versión popular) con el nombre del 
Prat dels capellans” 

Llibre d’actes de Garòs, segles XVIII-XIX. 

1803 Pallars 
Sobirà 

Àrreu Este pueblo antes de 1803 se hallaba construido 1/4 de hora 
mas hacia el N.; pero habiéndose desprendido en dicho año 
una gran masa de nieve (llamadas en el pais llaus), la cual 
arruinó las 10 casas de que entonces constaba, matando á 
17 personas, se edificó en el punto que actualmente ocupa 
por conceptuarlo á cubierto de semejantes catàstrofes. 

Madoz, P. Diccionario geográfico-estadístico-
histórico de España y sus posesiones de Ul-
tramar (Madrid, 1845-50) 

1855 Val d’Aran Canejan 57 víctimes mortals: 32 a Casinyau i 26 en Pradet. 
“Caigué tan gran nevada, uns tres metres, que ocasiona 
grans desgracies en Vila i en Canejà, en Bordius s’acumulen 
en una casa varis altres per creurese segurs, un llabeig sen 
portá dita casa quedan morts una infinitat de gent”. 

Boletín Oficial de la Provincia de Lérida nº 3, 
de 07/01/1856.Llibre de defuncions de 
Canejan. Tomo III. 

1859 Val d’Aran Bossòst Destrucció per dos vegades de la capella de Sant Joan
Crisòstom. 

Enquesta a la població local 

1905 Pallars 
Sobirà 

Casa 
de 
Sastrada 

Va baixar un povit provocant 2 morts i un ferit. Baixa de 
les Pletes Velles. La casa era al costat de la Borda. 

Enquesta a la població local 
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Com s’obté la informació de les allaus del passat? 
Per tal d’obtenir informació sobre les allaus que s’han anat produint al llarg de la història s’utilitzen diferents 
mitjans; principalment es realitzen enquestes a la població local, cerques en fonts documentals i estudis 
dendrocronològics. El fet que majoritàriament els resultats que s’obtenen són puntuals i, en alguns casos, 
poc precisos, fa necessària la combinació de la informació obtinguda d’acord amb les diferents fonts. 
D’aquesta manera, es poden determinar amb més exactitud els escenaris de les allaus que van ocórrer 
en el passat. 

– Enquestes a la població de les zones susceptibles a les allaus: informació descriptiva que s’obté segons 
les entrevistes que es realitzen preferiblement a persones d’edat avançada. 

– Fonts documentals històriques: informació d’allaus catastròfiques que s’obté de les cerques en arxius 
eclesiàstics, administratius, bibliogràfics, de premsa i de fotografies. 

– Anàlisi dendrocronològica: info rmació que s’obté d’acord amb l’anàlisi dels anells de creixement dels 
arbres. 

Realització d’una entrevista a la població 
local. Foto: Elena Muntán. 

Inscripció a l’Església de Senet on s’especifica que el 1633 va haver de ser refeta després de ser destruïda per una allau. Foto: Pere Oller. 
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Extracció d’una mostra d’un pi negre (Pinus Uncinata). Foto: ICGC. 
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Allaus històriques als Pirineus 

Als Pirineus les allaus han estat històricament un fenomen que, en certs indrets, ha tingut una forta 
incidència en la vida quotidiana de les persones que hi habiten. Al llarg del temps alguns pobles, veïnats 
o bordes, van haver de canviar d’ubicació degut a les allaus que, o les van destruir per complet, o en 
van afectar una part. D’altra banda, la gent necessitava comunicar-se, de tal manera que seguia creuant 
els ports de muntanya, sempre intentant que fos en les millors condicions que, de vegades, empitjoraven, 
i nombroses persones morien a causa del fred i de les allaus. 

Els primers registres trobats als arxius històrics daten de l’edat mitjana. En general, les referències no 
són molt precises pel que fa a l’abast i a l’afectació, però sovint indiquen el nombre de víctimes mortals. 

De l’inventari de poblacions afectades, des del segle XV fins a l’actualitat, cal remarcar les dades 
següents: 

– Mortaldat mitjana per episodi: 31 persones. Això significa que es tracta d’episodis molt potents. 
– Mortaldat màxima enregistrada: 107 persones a les poblacions de Chèze i Saint-Martin (Hautes-

Pyrénées, comuna de Saint-Martin). Es parla de la destrucció dels dos pobles el 1601. Curiosament 
el 1600 es produeixen 15 morts a la Val d’Aran, amb la destrucció parcial de les poblacions de Gessa 
i Unha, i el 1604 s’enregistra la destrucció de Tavascan, de la qual només se’n salven 11 persones. 

– Un altre episodi de gran mortaldat fou el de 1806 a Talau (Pirineus Orientals francesos, comuna 
d’Ayguatébia), en què hi hagué 64 morts, o el de 1855, en què entre la població de Barèges (Hautes-
Pyrénées) i la Val d’Aran (Canejan i d’altres punts) es compten 72 víctimes mortals. 

– Com a població especialment afectada destaca Barèges, on consten 33 episodis en què el poble ha 
estat afectat de diferent consideració, des de 1643. A remarcar el 1803 (11 morts), el 1855 (12) i el 
1907 (3); 26 víctimes mortals en total. 

– Pel que fa a l’Aragó, cal assenyalar les allaus ocorregudes el 1915 en les obres de l’Estació Internacional 
de Canfranc i al Balneari de Panticosa, que causaren danys molt importants, però sense víctimes 
documentades. 

Registre històric de les allaus que han afectat poblacions als Pirineus. Foto: RTM, Avalanches.org, Registro Estatal de Aludes, Leo i Cuchy (2004). 
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– Més recentment, la crisi de l’hivern de 1995-1996 va causar nombrosos estralls a tot el vessant sud 
del Pirineu, i, sobretot, importants pèrdues econòmiques. Especialment l’allau de les Fonts, a Arinsal 
(Andorra), que afectà el peu de l’estació d’esquí i una desena d’edificis d’apartaments que, sortosament, 
a causa de la prèvia evacuació, no es va cobrar cap víctima. 

Carrer principal de Barèges després 
de l’allau de 2 de febrer de 1907. 

 Foto: RTM. 

Targeta postal de la col·lecció:  
el Balneario de Panticosa. 
F. De las Heras, Jaca 1915. 

Danys causats per l’allau 
de les Fonts a Arinsal (Andorra), el febrer de 1996.  

Foto: Francesc Areny. 
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Allaus al món 

Catàstrofes històriques 
La primera gran catàstrofe de la història coneguda data de l’any 218 abans de Crist, quan Anníbal va 
perdre uns 18 000 homes, 2 000 cavalls i nombrosos elefants a causa de la neu, el fred i les allaus, quan 
va creuar els Alps per lluitar contra les tropes de l’Imperi romà. 

Més recentment, durant la Primera Guerra Mundial, amb el pas de tropes per zones de muntanya als 
Alps, s’utilitzà com a arma de guerra el desencadenament artificial d’allaus per foc d’artilleria. El balanç 
final fou de 10 000 morts el desembre de 1916. Durant tota la guerra s’estima que més de 60 000 soldats 
van morir a causa de les allaus. 

Una de les pitjors catàstrofes alpines no militars ocorregué durant l’hivern de 1950-1951. Una sèrie 
de 649 allaus concentrades en tres mesos causen la mort de 265 persones. Aquell hivern és batejat com 
l’hivern del terror. 

La població de Vals (Graubünden, Suïssa) destruïda  
per les allaus de gener de 1951. 

Foto: © WSL Institute for Snow andAvalanche Research SLF. 

Tasques de recuperació de la població de Vals (Graubünden, 
Suïssa) a causa de les allaus de gener de 1951. 

Foto: © WSL Institute for Snow andAvalanche Research SLF. 

La crisi de 1999 als Alps 
La crisi alpina més propera als nostres dies es produeix el 1999. Es cobra 12 morts a la població de 
Montroc (Chamonix, França) en una única allau que destrueix parcialment el poble, el qual no havia estat 
evacuat. A Galtür (Tirol, Àustria) s’hi produeix l’allau més destructiva on moren 31 persones.  

Cases arrasades a la població 
de Montroc (Vall de Chamonix, 
França) durant l’hivern de 1999. 
Foto: François Rapin. 
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Catàstrofes fora d’Europa 
A partir del segle XIX comencen a documentar-se els primers accidents per allaus a l’Amèrica del Nord. 
Cal remarcar les allaus que l’1 de març de 1910 causen la mort de 96 persones a Selkirk (Washington, 
EUA). Al cap de tres dies, al Canadà, el 4 de març de 1910 dues allaus maten 62 treballadors ferroviaris 
al Roger Pass (British Columbia, Canadà). L’allau més tràgica va tenir lloc l’agost de 1944 al complex 
miner de Sewell, Xile, on van morir 102 persones. Històricament, un nombre important dels accidents 
causats per allaus ocorreguts al continent americà estaven relacionats amb les activitats mineres. 

Altres catàstrofes destacades són les del Lowarai Pass al Pakistan, el 16 de desembre de 1959, amb 
48 morts; la de la vall de Lahaul a l’Índia, el març de 1979, amb 200 morts aproximadament, i, més recentment, 
el 1993, una allau mata a 60 persones a Üzengili a la província de Bayhurt al nord-est de Turquia. 

 

La població minera de Sewell, 
Andes xilens, tal com va quedar 
després de les allaus del 8 
d’agost de 1944, que causaren la 
mort de 102 persones. Ha estat 
la catàstrofe més gran causada 
per les allaus a Xile. Foto: 
gentilesa de María Celia Baros. 

Fotografia de Sewell prèvia a les 
allaus. Els números indiquen els 
edificis destruïts. Foto: gentilesa 
de María Celia Baros. 

58 
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Allaus recents a Catalunya 

Incidències sobre el territori 
La creació d’una Xarxa d’Observadors Nivometeorològics de Catalunya (NIVOBS), a final dels anys 1980, 
va iniciar el registre de l’activitat d’allaus a Catalunya de manera sistemàtica. Aquesta informació permet 
caracteritzar i conèixer les allaus que tenen lloc al nostre país.  

Analitzant la distribució espacial de les allaus s’ha pogut conèixer, en general, que el 4% del territori 
de Catalunya (aproximadament 1 300 km2) és un terreny susceptible a l’ocurrència i abast de les allaus. 
D’aquest territori, el 78% pertany al Pirineu occidental de Catalunya i el 22% al Pirineu oriental, i són la 
Val d’Aran, l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà les comarques amb més territori susceptible de ser afectat 
per allaus. 

El nombre d’allaus enregistrades varia considerablement d’una temporada a una altra. Des de l’inici 
del servei de predicció d’allaus fins la temporada 2014-2015, el màxim d’activitat enregistrada és la 
temporada 2012-2013, amb 555 allaus cartografiades. També en destaquen les temporades 1995-1996, 
2008-2009, 2013-2014 i 2014-2015, totes elles amb prop de 400 allaus enregistrades. Aquestes xifres 
contrasten amb les 25 allaus enregistrades la temporada 1991-1992. De totes les temporades destaca 
pel seu elevat nombre de grans allaus la temporada 1995-1996. 

Percentatge de territori susceptible de ser afectat per allaus respecte del total de Catalunya. 

Afectació i danys 
A Catalunya les allaus es cobren entre 1 i 2 vides humanes de mitjana per temporada en la pràctica d’es-
ports de muntanya hivernal. A part, tenen una notable incidència en l’afectació al medi natural i a les 
zones antropitzades, causant danys directes i/o indirectes de diferent consideració. Les infraestructures 
més afectades fins a l’actualitat han estat les vies de comunicació, que han ocasionat accidents i provocat 
el tall temporal de la comunicació. També és significatiu el volum de massa forestal que s’ha destruït pel 
pas de les allaus. Com a dades significatives, destacar que a Catalunya entre 1995-2004 es van invertir 
10 M€ en mesures preventives i que entre 1990-2010 s’han comptabilitzat 88 morts per allaus a tot 
l’Estat espanyol. 
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Pi negre desarrelat pel pas d’una allau. Canal de Raspamala. Foto: ICGC. 

Allaus tallant l’accés al Port de la Bonaigua (hivern 2009-2010). Foto: CGA. 
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Entre 1990 i 2011 s’han observat 23 allaus que han afectat a poblacions o zones habitades, amb la 
destrucció d’edificis destinats a habitatges o al turisme. Els dos exemples més significatius són l’allau 
que va afectar la Pleta de Vaquèria (Val d’Aran) el 31 de gener de 2003 i l’allau que va afectar l’hostal 
Pastuïra (Ripollès), el 8 de febrer de 1996. Afortunadament, aquestes dues allaus no van causar víctimes 
mortals. Més recentment destaquen: 

– El 5 de març de 2013 una allau de grans dimensions va tallar la carretera de Montcorbau i va deixar 
aïllat el municipi durant dies. 

– El 24 i 25 de gener de 2014 té lloc un nou episodi d’allaus molt grans, una de les quals va afectar 
diversos edificis de la Pleta de Tanau, va tallar la carretera i va deixar 10 persones incomunicades. 
Una altra va tallar la carretera d’accés a Tavascan.  

– El 26 de febrer de 2015 una allau tapona el curs de la Noguera Pallaresa al seu pas per Alòs d’Isil. 
Aquesta allau, amb un dipòsit de més de 10 m d’alçada, va caure del Barranc d’Àtics i va destruir un 
dels ponts que creua el riu. En el mateix episodi les afectacions a pistes forestals va ser elevada, i va 
quedar aïllat un refugi de muntanya. A més també destaca l’afectació d’una allau al Refugi de Vall-
ferrera. 

– El 10 de febrer de 2018 un episodi de grans allaus va causar estralls al Ter-Freser, amb hectàrees de 
bosc arrasat, comunicacions per tren interrompudes i danys causats a estacions d’esquí. A  
començament d’abril de 2018 tornen les grans allaus, en aquesta ocasió per efecte de la pluja sobre  
un mantell molt abundant; són destacables l’allau del Barranc de les Costes (Vall de Boí) de més de 
2 km de recorregut, i la de Bordes de Risé, que al municipi d’Isil va causar danys a una estació   
de captació d’aigües. 

Afectació a l’hostal Pastuïra (Ripollès) per una allau, 
el 8 de febrer de 1996. Foto: Joan Torras. 

Afectació a la Pleta de Vaquèira  
(Val d’Aran) per una allau, el 31  
de gener de 2003. Foto: CGA. 
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Accidents per allaus a Catalunya
en activitats de muntanya 

Registre d’accidents 
L’ICGC centralitza la recollida d’accidents per allaus a Catalunya des de la temporada 1986-1987 amb la 
col·laboració de la Xarxa d’Observadors Nivometeorològics, el Conselh Generau d’Aran, la Unitat d’Intervenció 
a Muntanya del cos de Mossos d’Esquadra, els Bombers de la Generalitat de Catalunya, Pompiers d’Aran 
i dels practicants d’esports d’hivern. No és un inventari sistemàtic de tots els accidents, llevat dels mortals 
que sí que es coneixen amb exactitud. 

Amb un objectiu formatiu, l’ICGC penja al seu web la informació dels accidents més representatius 
ocorreguts a Catalunya i es reporten a la Comissió Internacional de Rescat (ICAR). Aquest web ajuda a 
entendre per què ha ocorregut un accident, apor tant coneixements importants a l’hora de planificar una 
activi tat en alta muntanya hivernal. Tanmateix, aquests registres permeten l’elaboració de les estadístiques 
d’accidents i de ter minar la seva casuística. 

https://www.icgc.cat/Ciutada/Explora-Catalunya/Allaus/Accidents-per-allaus 

Interfície del web de l’ICGC 
on s’emmagatzema 
la informació pública d’accidents. 
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Des de la temporada hivernal 1986-1987 fins al 2019 s’han enregistrat 242 accidents, en 34 dels quals 
hi ha hagut víctimes mortals (el 14%). El nombre total de víctimes mortals és de 43 persones, la qual 
cosa suposa una mitjana d’1,3 morts per temporada. 
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Evolució del nombre d’accidents i de víctimes mortals des de la temporada 1986-1987 fins a la temporada 2019-2020. 
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Casuística 
A Catalunya gran part d’accidents per allaus són deguts a activitats de lleure a muntanya a l’hivern. 
L’esquí de muntanya és, amb escreix, l’activitat hivernal en què es produeixen més accidents. Darrerament, 
hi ha activitats com el surf i l’esquí fora de pista o la progressió amb raquetes que estan creixent en 
nombre d’adeptes i també en accidents. 

Les allaus que provoquen més accidents són les de placa, amb molta diferència en comparació 
amb les de neu recent i les de fusió. Això s’explica perquè en els accidents per allau de placa, el seu 
desencadenament és causat pel mateix accidentat o per algun membre del seu grup. En canvi, les 
allaus de neu recent i de fusió acostumen a caure de forma natural i es produeix l’accident quan algú 
passa casualment per la zona de trajecte o d’arribada. Atès que la majoria d’accidents són plaques 
de vent provocades per les persones en passar-hi per sobre, és de vital importància saber identificar 
els llocs on es troben aquestes plaques, quan n’hi poden haver i així poder evitar-les. 

Desconegut 

9% 

62% 

17% 

12% 

Allau de neu recent 

Allau de placa 

Tipus d’allaus en accidents mortals 1986-2019 

au de fusió 

Representació del tipus d’allaus mortals des de 1986 fins a la temporada 2019-2020 al Pirineu de Catalunya.  
S’observa que són les allaus de placa les que causen més morts. 
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Tot i que popularment hi ha la creença que les allaus es produeixen a la primavera, la majoria d’accidents 
es produeixen en els mesos d’hivern (desembre, gener i febrer). Aquest fet es deu a que les allaus de 
placa van associades a neus seques i fredes.  

Mesos en els quals es produeixen els accidents mortals 1986-2019 

Desembre Gener 

Maig 14% 17% 
6% 

Febrer 
Abril 14% 23% 

26% 

Març 

Al Pirineu de Catalunya, des de 1986 fins a la temporada 2019-2020, la majoria d’accidents mortals s’han concentrat 
en els mesos d’hivern i en menor mesura durant la primavera. 

Gran part d’accidents es produeixen quan el perill té valors centrals, que és quan aquest es percep com 
menys evident. No s’ha enregistrat cap amb grau de perill 5. Cal destacar el grau de perill 3, en què té lloc 
el 70% dels accidents, seguit del grau 2 i del grau 4 en similar proporció. L’escala europea de perill d’allaus 
té cinc nivells, i va del grau 5, molt fort, fins al grau 1, feble. 

Pel que fa a la relació entre el nombre de víctimes mortals i el grau de perill previst, la majoria de víctimes 
ho han estat per un perill pronosticat de grau 3. Cal destacar que en el grau de perill 2 es produeix un 
nombre significatiu de víctimes. No obstant en fer la mitjana ponderada, el perill 4 és el que presenta una 
major probabilitat d’accidents. També cal destacar que hi ha hagut víctimes mortals amb grau de perill 1. 
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Graus de perill pronosticats en accidents mortals 1986-2019 
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Grau de perill pronosticat al Pirineu de Catalunya en accidents mortals entre el 1986 i la temporada 2019-2020. 
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Pràctiques de rescat amb víctimes reals. Foto: GRAE Muntanya Bombers de la Generalitat. 
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Part IV. Prevenció i protecció davant  
del perill d’allaus 

Treball de camp de la predicció d’allaus durant el temporal Gloria (2020) al Pirineu oriental de Catalunya. Foto: ICGC. 
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Part IV. Prevenció i protecció davant del perill d’allaus 

La predicció temporal.  
El Butlletí de Perill d’Allaus (BPA) 

Una de les línies principals d’actuació per reduir el risc d’allaus és avaluar dia a dia el perill i posar-ho a 
l’abast de la població. És el que anomenem predicció temporal. 

La temporada 1989-1990 el Servei Geològic de Catalunya inicia la predicció del perill d’allaus al Pirineu 
de Catalunya. Des d’aleshores s’emeten els butlletins de perill d’allaus durant la temporada de neu. La 
finalitat és informar la població i, en concret, els usuaris de la muntanya hivernal i Protecció Civil, de la 
probabilitat de caiguda d’allaus al Pirineu de Catalunya.  

Per tal de dur a terme aquesta tasca és indispensable disposar de dades sobre el terreny que ens 
permetin conèixer l’estat del mantell nival i d’una bona predicció meteorològica amb la qual preveure 
l’evolució del mantell. Per aquest motiu, es disposa d’una xarxa d’estacions nivometeorològiques 
automàtiques que de forma horària continuada enregistra dades de l’estat del temps i del mantell i una 
xarxa nivometeorològica manual (NIVOBS) que pren dades de l’estat de la neu sobre el terreny, i efectua 
fonamentalment perfils de neu, sondatges, tests d’estabilitat i observació de l’activitat d’allaus. La 
metodologia aplicada per dur a terme la predicció es basa en el model conceptual canadenc i segueix 
el flux que s’indica a la figura següent. 

Captura 
dades 

(terreny) 

Prediccions 
meteorològiques 

Predicció 
meteorològica (SMC) 

XANIC: 
Xarxa nivològica de Catalunya 
FGC: 
Ferrocarrils Generalitat 
de Catalunya 
CGA: 
Conselh Generau d’Aran 
NIVOBS: 
Xarxa d’observadors 
nivometeorològics de Catalunya 
SMC: 
Servei Meteorològic 
de Catalunya 
METGIS: 
Meteorological and Geographic 
Informatic Systems 
NIVOLOG: 
Programa de predicció local 
d’allaus 
PIPA: 
Plataforma per a la Informació
del Perill d’Allaus 
BPA: 
Butlletí de Perill d’Allaus 

Incorporació
BD nivològica 

Anàlisi empírica-determinística
Conceptual Model NIVOLOG 

Plataforma d’informació 
del perill d’allaus (PIPA) 

Verificació 

BPA gràfic Avisos 

Difusió: Internet, twitter, e-mail (varis idiomes) 

BPA/Notes nivològiques 

Xarxa 
Nivometeorològica

automàtica 
(XANIC, FGC, CGA) 

Predictors/Xarxa
Nivometeorològica
manual (NIVOBS) 

METGIS 

Altres models 

Flux de tasques del procés d’elaboració del Butlletí de Perill d’Allaus. 

Què és el Butlletí de Perill d’Allaus? 
El Butlletí de Perill d’Allaus (BPA) és el document que dona a conèixer el grau d’estabilitat del mantell nival 
per a un període de 24 hores a escala regional, és a dir, pel que fa a escala de massís muntanyós. Les 
informacions que conté són vàlides només fora de les zones controlades. El grau de perill emès es fa en 
base a l’escala europea de perill d’allaus que consta de cinc graus (des del molt fort 5 fins al feble 1). 

Des de 2018 l’ICGC emet diàriament 7 butlletins de perill d’allaus, un per a cada una de les zones 
nivometeorològiques del Pirineu de Catalunya. Aquesta informació s’estructura de forma piramidal, és 
a dir, en primer lloc se serveix la informació més rellevant en format gràfic i conforme ens anem endinsant 
dins del Butlletí anem trobant informació més detallada i descriptiva, que culmina amb un text explicatiu.  
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Escala europea de perill d’allaus i recomanacions per a la població consensuat el 2010. 

Escala europea de perill d’allaus Conseqüències i recomanacions 

Grau de perill Estabilitat del mantell nival i 
probabilitat de desencadenament 

Per a activitats de lleure a muntanya hivernal
Consulteu sempre el Butlletí de perill d’allaus 

En vies de comunicació i zones habitades 

5 molt fort La inestabilitat del mantell nival és 
generalitzada. Caigudes espontànies de 
grans allaus. 

Condicions molt desfavorables. Es recomana 
renunciar a sortir a la muntanya. 

Afectació generalitzada a carreteres 
de muntanya. Afectació probable a zones 
habitades. Activació en alerta del Pla especial 
d’emergències per allaus a Catalunya 
ALLAUCAT. Seguiu atentament les prediccions 
d’allaus i meteorològiques oficials, així com 
l’estat de les carreteres. Manteniu-vos informats 
a través de la radio i/o la televisió i estigueu 
pendents de les indicacions de Protecció Civil 
i de les autoritats municipals. 

4 fort El mantell nival està feblement 
estabilitzat a gran part dels pendents 
suficientment drets. Probable 
desencadenament espontani d’allaus 
de mida mitjana o gran. 

Condicions desfavorables. Cal limitar les 
excursions a terrenys de poc pendent.   
Es requereix molta experiència en l’apreciació 
del perill. 

Afectació generalitzada a carreteres de 
muntanya.Afectació possible a zones habitades.  
Seguiu atentament les prediccions d’allaus i 
meteorològiques oficials, així com l’estat de les 
carreteres. 

3 marcat El mantell nival està moderadament a 
feblement estabilitzat en nombrosos 
pendents suficientment drets. En alguns 
casos hi pot haver allaus espontànies 
de mida mitjana, aïlladament alguna de 
gran mida. 

Condicions parcialment desfavorables. Eviteu 
pendents drets, d’exposició i altitud indicades al 
Butlletí de perill d’allaus. Es requereix experiència 
en l’apreciació del perill. 

Afectació probablement a carreteres 
de muntanya. Seguiu les prediccions d’allaus  
i meteorològiques oficials, així com l’estat  
de les carreteres. 

2 moderat El mantell nival està moderadament 
estabilitzat en alguns pendents 
suficientment drets. A la resta està ben 
estabilitzat. És improbable que hi hagi 
allaus de mida gran. 

Condicions favorables en gran part. S’aconsella 
planificar acuradament les excursions i ser 
prudents en els passatges sobre pendents drets. 

Possible afectació ocasional i lleu en carreteres 
de muntanya. 

1 feble El mantell nival està ben estabilitzat en 
la majoria dels vessants. Poden haver 
caigudes espontànies de petites allaus. 

En general, condicions segures. Les excursions 
són possibles gairebé sense restriccions. 

Sense afectació. 

El servei de prevenció d’allaus a Catalunya. Coneixement i prevenció 

Sala de predicció per a l’elaboració del Butlletí de Perill d’Allaus. 
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El visor de predicció del perill d’allaus 
Els BPA se serveixen a través del web a partir d’un visor de predicció d’allaus. Les informacions dels but-
lletins de perill d’allaus es fan d’acord amb els estàndards europeus tant pel que fa a les icones com pel 
que fa a l’ordre en què se serveixen les informacions. L’objectiu d’aquest format és fer els BPA més 
visuals i comprensibles. A més, les icones estan pensades per ajudar a la persona usuària a entendre i 
retenir la informació, eliminant barreres lingüístiques.  

En el primer nivell del visor s’accedeix al Mapa del Pirineu de Catalunya on es mostra el grau de perill 
de cada una de les zones nivoclimàtiques en què s’ha dividit. A més, en aquest nivell es poden ampliar 
les zones nivoclimàtiques i s’indiquen els cims i els refugis més destacables del Pirineu per a una major 
facilitat d’ubicació. A més, també permet accedir als BPA anteriors a través d’un calendari. Clicant sobre 
la zona escollida s’accedeix al BPA de la zona en qüestió. Així a la dreta del visor es mostra el BPA on, 
en primer lloc, trobarem el grau de perill de la zona amb l’explicació de grau de perill primari (i secundari 
si s’escau) seguit per la situació d’allaus, la distribució per cotes i orientacions més perilloses, l’origen 
de caiguda de les allaus (accidental o natural), la mida de l’allau i la tendència. A destacar que poden 
haver com a màxim dues situacions d’allaus amb les descripcions apuntades. Finalment, després 
d’aquesta informació iconogràfica hi ha el text explicatiu que conte els següents apartats: 

– Estat del mantell nival, on es descriu el grau d’estabilitat del mantell i s’amplia la descripció dels pro-
blemes per allaus i de la seva evolució. 

– Distribució del mantell nival, per cotes i orientacions. 
– Tendència per a les següents 48 i 72 hores. 

A la base del visor, hom es pot descarregar el PDF del BPA. 

La informació s’actualitza diàriament a migdia i es publica en format web, a Twitter i també es genera 
en PDF per ser distribuït a tots els usuaris que ho desitgin donant-se d’alta al sistema d’enviament 
automàtic que s’ha dissenyat. 

https://www.icgc.cat/Ciutada/Explora-Catalunya/Allaus/Butlleti-de-Perill-d-Allaus-BPA  

Primer nivell del butlletí gràfic 
iniciat el 2009. 

71 

https://www.icgc.cat/Ciutada/Explora-Catalunya/Allaus/Butlleti-de-Perill-d-Allaus-BPA


El servei de prevenció d’allaus a Catalunya. Coneixement i prevenció 

Visor de la predicció d’allaus de la temporada 2019-2020. 

A qui va adreçat els BPA? 
Els BPA, a més d’informar a Protecció Civil en el marc del Pla Especial d’Emergències per Allaus a  
Catalunya (ALLAUCAT), van adreçats a tothom qui s’exposa al perill d’allaus a les muntanyes, tant si ho 
fan per l’exercici d’activitats professionals com si ho fan per a activitats turístiques o de lleure. També 
s’inclou com a destinatària la població que viu o resideix, permanentment o temporalment, en zones  
potencialment afectades per allaus. Aquest segment de la població no és un dels més afectats, però sí 
que en casos d’allaus molt grans pot estar sotmès a aquest risc. 

El grup d’influència del BPA és diferent segons sigui el destinatari. Per aquest motiu, les informacions 
es dissenyen en funció de la persona usuària final amb l’objectiu d’ampliar i incloure cada vegada més 
usuaris i usuàries en el radi d’acció dels butlletins. 

A més, a l’inici de cada setmana durant la temporada hivernal, l’ICGC realitza un resum nivològic  
setmanal que explica els trets nivometeorològics més rellevants de la setmana anterior fent especial  
atenció a l’activitat d’allaus caigudes i situacions de perill. També s’hi inclou les perspectives que es  
preveuen per a la setmana en curs.  

Grau d’influència del Butlletí de Perill d’Allaus 
segons el destinatari. 
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Servei d’informació del gruix de neu i valoració climàtica diària 
A més del BPA, es posa a disposició de les persones usuàries l’evolució del gruix de neu al terra i la seva 
valoració climàtica amb l’objectiu d’informar diàriament del gruix de neu total existent a diverses estacions 
nivometeorològiques d’alta muntanya del Pirineu de Catalunya i avaluar la normalitat de la temporada en 
curs. D’aquesta manera, inicialment s’informava sobre si el dia en qüestió el gruix de neu al terra era ex-
cedentari, normal o deficitari respecte de la mitjana climàtica. Des de 2019 s’ha ampliat el nombre de 
punts de mesura, que ha passat a ser de 7 punts. Als gràfics actualment apareix l’evolució dels percentils 
10, 30, 50, 70 i 90% per a cada estació. Així, donada una estació, la línia del percentil 30 correspon al 
gruix de neu que per a cada data queda per sota el 30% dels anys i, per tant, se supera el 70% restant. 
La valoració s’obté a partir del percentil que representa el valor diari i la seva ubicació dins d’un dels 
intervals delimitats per les corbes següents: 

– Gruix < Percentil 10: Molt deficitari 
– Gruix entre els percentils 10 i 30: Deficitari 
– Gruix entre els percentils 30 i 70: Normal 
– Gruix entre els percentils 70 i 90: Excedentari 
– Gruix > Percentil 90: Molt excedentari 

La persona usuària també pot accedir a la informació de temporades passades. 
https://www.icgc.cat/ca/Administracio-i-empresa/Serveis/Perill-d-allaus-i-informacio-nivologica/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU 

Gràfic del gruix de neu a 
l’estació automàtica Cadí, 
de la temporada 2019-2020, 
on s’aprecia la nevada del 
temporal Gloria a final 
de gener de 2020. 

 Situació de neu recent humida en l’itinerari d’ascens al Port de Vielha. Foto: Pere Oller. 
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La predicció local 
L’objectiu d’una predicció local d’allaus és avaluar l’estabilitat del mantell nival d’un vessant en concret i 
evitar danys a persones i béns. Les prediccions locals s’acostumen a dur a terme en estacions d’esquí 
i en la gestió d’infraestructures viàries d’alta muntanya (carreteres, ferrocarrils). Actualment, a Catalunya, 
l’ICGC duu a terme 4 prediccions locals: la de l’estació d’esquí i del traçat del ferrocarril de cremallera 
d’accés a Vall de Núria, i a les estacions d’esquí d’Espot, Vallter i la Molina. A més d’aquestes prediccions 
locals, cal afegir el control de la carretera de la Bonaigua a càrrec del Conselh Generau d’Aran i de la 
carretera de Coll de Pal per part de la Diputació de Barcelona.  

El cremallera de Núria al seu pas per la zona d’allaus de Fontnegra inferior, 
amb el dipòsit d’una allau caiguda l’hivern de 2001. Foto: Vall de Núria. 

Mitjançant l’avaluació continuada de l’estabilitat de la neu es poden adoptar mesures de prevenció 
temporals (evacuacions, desencadenament amb explosius, tancament d’accessos, etc.), més rendibles 
econòmicament. Els inconvenients de la predicció local són l’alta variabilitat de l’estabilitat del mantell 
sobre el terreny i, per tant, la resolució espacial de la predicció. Això fa que quan es pronostica l’activitat 
d’allaus per a una zona d’allaus específica, la probabilitat d’ocurrència en una situació de perill elevat és 
inferior al 50%. No obstant això, la baixa probabilitat d’ocurrència no ha de comportar que el risc sigui 
menystingut. 
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Canó avalancheur de la Vall de Núria, amb el qual es protegeix el sector de pistes. Foto: ICGC.  
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Zones d’allaus i allaus enregistrades que afecten el traçat del cremallera  
i el domini esquiable de la Vall de Núria, i dispositius de prevenció i de protecció. 
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Mètode de treball 
La millor manera d’avaluar l’estabilitat d’un vessant nevat és mitjançant l’execució de tests de sobrecàrrega. 
Les dades nivometeorològiques que s’han d’analitzar en la predicció local són les mateixes que en la 
predicció regional, però la diferència és que alguns dels paràmetres s’han d’enregistrar a la zona de 
sortida de les allaus, especialment el transport de neu pel vent. Per analitzar les dades i disposar d’eines 
d’ajuda a la presa de decisions s’han desenvolupat models estadístics com el sistema de predicció per 
anàlegs, que consisteix en identificar dies del passat en els quals les condicions nivometeorològiques 
són similars i observar quina ha estat l’activitat d’allaus. 
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Canó avalancheur de la Vall de Núria, amb el qual es protegeix el sector de pistes. Foto: ICGC.  

Xarxa d’Observadors Nivometeorològics de Catalunya (NIVOBS) 
El model operatiu de predicció d’allaus de l’ICGC es basa en l’anàlisi de dades obtingudes sobre el 
terreny. Per això és fonamental disposar de dades de la màxima qualitat possible que cobreixin el Pirineu 
de Catalunya amb una densitat de dades regulars. 

La Xarxa d’Observadors Nivometeorològics de Catalunya (NIVOBS) disposa d’estacions nivo me -
teorològiques convencionals (garites) on l’observador efectua la presa de dades amb periodicitat diària, 
mínim una al matí, i en ser possible dues, una al matí i una altra al migdia. Les estacions se situen entre 
els 1 800 m i els 2 500 m d’altitud. Els principals paràmetres observats diàriament són la temperatura i 
la humitat de l’aire, la temperatura de l’aire màxima i mínima, la velocitat i la direcció del vent, la precipitació 
i gruixos recents i totals de neu. Aquestes dades es complementen amb mesures de la superfície del 
mantell nival que són: aspecte superficial de la neu, temperatura de la neu, tipus de gra i densitat. 

Pel que fa a l’estat del mantell nival s’efectuen, diàriament, perfils estratigràfics i sondatges per percussió 
a fi de conèixer l’estratificació interna i les característiques fisicomecàniques de cada una de les capes. 
Aquestes observacions permeten avaluar el grau d’estabilitat i, per tant, la probabilitat de desencadenament 
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d’allaus. Cada dia es realitzen uns itineraris en què, a més de captar els indicis d’inestabilitat, es fan els 
sondatges, els perfils del mantell nival, els tests d’estabilitat i un reportatge fotogràfic per contextualitzar 
aquestes dades, a més de cartografiar l’activitat d’allaus observada des de la darrera visita. 

Aquestes mesures són estàndards a tots els països europeus on es realitzen prediccions del perill 
d’allaus. Cada temporada, a través del grup de treball dels centres de predicció europeus (EAWS), del qual 
l’ICGC en forma part, es discuteixen els continguts que han de tenir les prediccions. La metodologia de la 
presa de dades de la xarxa NIVOBS es recull en el “Manual d’observacions nivològiques i d’allaus  
de l’ICGC”, que ha estat publicat per detallar com es fan les mesures de forma estandarditzada. 

https://www.icgc.cat/ca/Administracio-i-empresa/Serveis/Perill-d-allaus-i-informacio-nivologica/Informacio-tecnica

La xarxa NIVOBS és formada per professionals contractats específicament per a aquesta tasca: 
Agents Rurals, Agents Rurals del Grup de Suport de Muntanya, membres del cos de Bombers GRAE 
(Grup de Recolzament d’Actuacions Especials), de la Unitat d’Intervenció en Muntanya dels Mossos 
d’Esquadra, personal d’estacions d’esquí, guardes de refugi i els mateixos predictors de l’ICGC. A més, 
els predictors també han de mesurar l’estabilitat sobre el terreny en indrets d’especial interès per a con-
textualitzar les dades obtingudes per la xarxa d’observadors i per avaluar la hipòtesi de treball de la pre-
dicció per aquell dia en qüestió. Al llarg de la temporada es fa un seguiment de la qualitat de les dades 
i un reciclatge pel que fa a la formació dels observadors. En aquest sentit la Unitat de Predicció d’Allaus 
de l’ICGC ofereix formació a tots els ens de l’Administració que o bé prenen dades nivometeorològiques 
o bé formen part del pla de Protecció Civil ALLAUCAT. Així, es fa o bé una formació continuada durant 
la temporada o bé cursos específics periòdicament a Agents Rurals, Mossos d’Esquadra, Protecció 
Civil, Bombers i personal dels Parcs Naturals. 

Xarxa d’informació nivològica amb els equipaments i monitorització automàtics, i les observacions i la presa de dades manuals.

Aran - Franja Nord 
  de la Pallaresa

Ribagorçana
    Vall Fosca Pallaresa

Perafita - Puigpedrós

Vessant Nord 
del Cadí - Moixeró

Prepirineu

Ter - Freser

Xarxa d’observació

Estació automàtica
Estació manual
Caps de flux
Perfil de neu
Àrees de predicció local

https://www.icgc.cat/ca/Administracio-i-empresa/Serveis/Perill-d-allaus-i-informacio-nivologica/Informacio-tecnica
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Realització d’un perfil estratigràfic. Foto: ICGC. 
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Realització d’un test d’estabilitat. Foto: ICGC. 

Cos d’Agents Rurals en un curs de formació impartit per l’ICGC sobre la presa de dades nivològiques i d’allaus. Foto: ICGC. 

79 



El servei de prevenció d’allaus a Catalunya. Coneixement i prevenció 

Sessió pràctica de realització de perfils amb el cos de Bombers GRAE (Grup de Recolzament d’Actuacions Especials)  
en el marc del curs de nivologia i allaus impartit per l’ICGC. Foto: ICGC. 
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Observacions del mantell nival amb els pisters de la Molina. Foto: ICGC. 
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Trobada de nivòlegs del Conselh Generau d’Aran i l’ICGC en una sessió pràctica conjunta. Foto: ICGC. 

La xarxa d’estacions nivològiques automàtiques de Catalunya 
i la monitorització per avaluar el perill d’allaus 

El 1997 el grup d’allaus de l’Institut Cartogràfic de Catalunya va començar la implantació d’una xarxa 
d’estacions nivometeorològiques automàtiques amb la finalitat de conèixer l’estat i l’evolució del mantell 
nival i l’evolució de la meteorologia a alta muntanya en temps real.  

El 2003, la Xarxa Nivològica de Catalunya (XANIC) formada per 11 estacions passa a ser gestionada pel 
Servei Meteorològic de Catalunya i s’integra a la Xarxa d’Equipaments Meteorològics de Catalunya  
(XEMA). Actualment hi ha altres xarxes de l’Administració dedicades al control d’allaus a nivell local, per 
exemple, una estació per al control del perill d’allaus a la Vall de Núria, dues més per al control del perill 
d’allaus a la carretera de la Bonaigua i d’accés al Pla de Beret, i altres sistemes per al control del transport  
de la neu pel vent anomenats flow-capt. 

Com és una estació nivològica automàtica?  
Aquestes estacions disposen de tres tipus de components: els sensors nivometeorològics, el sistema 
d’adquisició i comunicació de dades i el sistema d’alimentació. Els sensors enregistren els valors dels 
paràmetres nivometeorològics (temperatura i humitat de l’aire, direcció i velocitat del vent, precipitació, 
irradiància solar global, gruix de neu, gradient tèrmic de la neu). El sistema d’adquisició de dades consisteix  
en un minicomputador que emmagatzema la informació enregistrada, elabora càlculs estadístics i genera  
un fitxer de dades semihoràries. El sistema de comunicació permet que aquest fitxer s’enviï via telefonia 
mòbil, telefonia per satèl·lit o ràdio al centre receptor de dades on seran analitzades. En tractar-se d’es-
tacions emplaçades en punts remots, la solar és l’única font d’energia que les alimenta.  
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 Estació nivològica automàtica d’Espot. Foto: Carles García. 

Criteris d’ubicació  
Les estacions s’ubiquen entre els 2 200 i 2 600 m d’altitud,  
atès que és l’interval de cotes on es troben la majoria de zones  
de sortida de les allaus. Estan distribuïdes cobrint les set regions  
que engloben la predicció de perill d’allaus. Per tal que la  
informació enregistrada per la xarxa sigui representativa de les  
condicions nivològiques generals, cal que les estacions s’intal·lin  
en punts on la neu quedi distribuïda de forma homogènia.  
Altres condicionants són la cobertura de telefonia mòbil o altres  
sistemes de comunicació, l’exposició a la radiació solar i  
l’existència de substrat rocós per a ser fixada i retirada amb 
menys impacte sobre el medi. 
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Flow-capt instal·lat a Vall de Núria. Foto: Pere Oller. 
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Altres equipaments de monitorització  
Hi ha altres equipaments molt específics destinats al seguiment de certs processos que afavoreixen  
l’activitat d’allaus. Els flow-capts són uns sensors que mesuren el transport de neu pel vent, procés que 
dona lloc a problemes per neu ventada. Aquest instrument consta d’un sensor acústic vertical que inter-
cepta i comptabilitza tots els impactes de grans de neu transportats pel vent. Al Pirineu de Catalunya 
n’hi ha tres d’instal·lats. Darrerament també s’incorporen sensors tèrmics d’infraroig que mesuren la  
temperatura superficial de la neu i que permeten, amb altres sensors, calcular el gradient tèrmic de la 
neu, amb l’objectiu de preveure problemes per capes febles persistents i per neu humida. 

Difusió de la informació 
La informació enregistrada per aquests equipaments s’utilitza per a la predicció del perill d’allaus, per a 
la predicció meteorològica de muntanya i per a la generació de productes com la valoració climàtica del 
gruix de neu. Les dades i els productes derivats són d’accés públic per a totes les persones usuàries a 
través dels webs dels organismes responsables de la seva gestió:  

www.icgc.cat; www.meteo.cat; http://isaw.ch 

La predicció espacial  
La predicció espacial consisteix en identificar el terreny susceptible de ser afectat per allaus i avaluar-ne 
la seva perillositat. 
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El Mapa de Zones d’Allaus 

En el Mapa de Zones d’Allaus (MZA) es representen les àrees susceptibles al desencadenament, davallada  
i abast de les allaus. És basat en la Carte de Localisation des Phénomènes d’Avalanche (CLPA) francesa 
i és publicat a escala 1:25 000. Es tracta d’una eina bàsica per a la planificació territorial i la identificació 
d’àrees de risc potencial. La seva publicació s’inicià el 1996 i finalitzà el 2006. 

Mapa de zones d’Allaus número 7, Lladorre-Certascan. 
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Distribució dels 14 full del Mapa de Zones d’Allaus. 

La Base de Dades d’Allaus de Catalunya (BDAC) 
La Base de Dades d’Allaus de Catalunya (BDAC) és l’eina que emmagatzema i gestiona tota la informació 
que es va generar en el procés d’elaboració del MZA i també on s’incorpora la informació recollida 
temporada rere temporada. Aquesta informació es recull per construir una base de coneixement que 
permeti prevenir catàstrofes en el futur i dotar d’informació al Pla ALLAUCAT. Amb la BDAC s’ha assolit 
disposar d’una eina eficaç per a la gestió, l’anàlisi i l’actualització de les dades i també per a l’estudi de 
la perillositat i del risc. 

La informació de la BDAC s’ha estructurat sobre tres conceptes: 

– Zona d’Allaus (ZA): informació referent a una zona exposada a la davallada d’allaus. Prové de l’anàlisi 
del terreny i dels indicis que les allaus generen, principalment, en la vegetació. 

– Observació d’Allaus (OA): informació d’una allau observada. La informació prové de la cartografia 
directa de l’esdeveniment. 

– Enquesta d’Allaus (EA): informació d’una allau observada. Prové de l’enquesta als habitants de les 
zones on esdevé el fenomen. 
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Zona d’allaus NUR 127 al Torrent del Roc Roig (en color taronja) a la Vall de Núria. 

Allaus observades (en color blau) a la zona d’allaus NUR 127 (Torrent del Roc Roig), a la Vall de Núria. 

“500 persones es van quedar 

incomunicades al Santuari 

de Núria a causa d’haver-se 

produït una gran allau de neu  

que intercepta a les 15:30 del dia 

18 de gener del 1972 el pas 

per la via del tren cremallera  

just en el lloc on es troba  

amb el camí de pujada” 

Enquestes i documentació històrica representada en color lila al mapa dins de la zona d’allaus NUR 127 (Torrent del Roc Roig), a la Vall de Núria. 
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La zonificació del terreny segons la perillositat d’allaus 
L’ICGC va emprendre un pla de zonificació del territori sobre la base de la perillositat d’allaus per a zones 
urbanes i urbanitzables amb risc potencial. L’objectiu és quantificar en termes d’intensitat i freqüència la 
perillositat a qualsevol punt del territori. Es va treballar en dues zones pilot per establir les bases 
metodològiques del pla. 
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Zonificació del terreny davant la perillositat per allaus a la zona pilot d’Unha, Naut Aran (Val d’Aran). 
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El Pla ALLAUCAT 

Pla Especial d’Emergències per Allaus a Catalunya: ALLAUCAT 
El Pla ALLAUCAT es va crear amb l’objectiu de donar resposta ràpida a les conseqüències que es poden  
derivar de l’activitat d’allaus, minimitzar els possibles danys a les persones i béns, i permetre restablir els 
serveis bàsics per a la població el més aviat possible. 

Es posa en funcionament durant la temporada 2009-2010. En el marc d’aquest Pla s’ha analitzat la 
perillositat de les allaus i la vulnerabilitat dels diferents elements del territori per tal de conèixer i valorar 
les situacions que poden donar lloc a emergències i per delimitar les zones de risc. En funció d’aquests 
resultats es determinen els municipis que els cal elaborar el Pla d’Actuació Municipal (PAM). 

 Localització dels municipis amb la necessitat d’elaborar els PAM pel que fa al Pla de protecció civil ALLAUCAT. 

Activació 
En el marc del Pla ALLAUCAT es determinen les situacions crítiques amb la finalitat d’activar-lo. S’han 
considerat situacions de risc quan la predicció temporal pronostiqui allaus naturals amb capacitat  
destructiva que puguin afectar a persones i béns 

Nivell d’actuació del Pla segons el grau de perill o la situació d’emergència. 

Nivell d’activació Situació de perill 

PREALERTA Quan el BPA indica índex de perill 4 

ALERTA Quan el BPA indica índex de perill 5 o es produeixen allaus amb afectació lleu a 
infraestructures 

EMERGÈNCIA 1 Quan es produeixen allaus amb afectació a persones, allaus amb afectació important a 
infraestructures o s’ha produït un accident de muntanya de gran magnitud 

EMERGÈNCIA 2 Situacions de grans allaus generalitzades en què els mitjans d’emergència són insuficients 
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Prevenció i preparació de la població  
Aconseguir que la població que habita les zones de risc, i també la població que hi sol freqüentar, estigui 
capacitada per actuar de forma ràpida és bàsic per minimitzar el risc d’allaus. És amb aquest objectiu 
que en el marc del Pla ALLAUCAT es difonen els consells bàsics d’actuació en la pràctica d’esports de 
muntanya en zones no controlades i en cas d’una emergència per allaus. 

Díptic informatiu sobre les allaus a Catalunya, realitzat en el marc del Pla ALLAUCAT conjuntament amb la Direcció General de Protecció Civil,  
l’Institut Geològic de Catalunya i el Conselh Generau d’Aran el 2010. 

Allau que va afectar la Pleta de Vaquèira el 31 de gener de 2003. Foto: Conselh Generau d’Aran. 
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Coneixement del risc: perillositat i vulnerabilitat 
En el marc del Pla de protecció civil ALLAUCAT, el 2009 es va realitzar una primera aproximació a la 
determinació del risc d’allaus a escala regional en zones habitades i vies de comunicació. En aquesta 
aproximació s’avalua la perillositat de les allaus i la vulnerabilitat dels diferents elements exposats. 

Es parteix del principi segons el qual el risc (R) s’obté segons el producte de la perillositat del fenomen 
(P), per la vulnerabilitat (V) dels elements exposats (E): 

R = P x V x E 

Avaluació de la perillositat 
Per tal d’obtenir la perillositat del territori i atès que a Catalunya encara no s’ha realitzat de manera 
extensiva la zonificació del perill d’allaus a escala local, s’ha establert una aproximació d’acord amb la 
informació existent a la Base de Dades d’Allaus de Catalunya (BDAC). 

Criteris utilitzats per a l’aproximació a la zonificació del terreny segons el perill d’allaus.  
On OA = observació d’allaus, ZA = zona d’allaus i EA = enquesta d’allaus.

Zonificació Perillositat Període de retorn Equivalència BDAC

Zona vermella Alta Zona d’abast d’allaus 
freqüents (període de 
retorn al voltant dels  
30 anys)

A partir d’allaus observades 
(OA) (informació de la BDAC 
dels darrers 20 anys) o,  
en cas d’absència 
d’observacions, allà on  
el pendent del terreny és 
superior a 10°

Zona blava Mitjà Zona d’abast d’allaus  
excepcionals (període  
de retorn al voltant  
dels 100 anys)

A partir de l’anàlisi del terreny 
i de la vegetació (ZA), de 
l’enquesta a la població i de la 
documentació històrica (EA)

Zona groga Baixa Zona d’abast d’allaus 
rares (període de retorn 
superior als 100 anys)

A partir de criteris estadístics

Exemple gràfic

Perillositat alta

Perillositat mitja

Perillositat baixa

Zona d’Allaus (ZA)

Llegenda d’Allaus

Pendent 50º

Observació d’Allaus (OA)
Enquesta d’Allaus (EA)
Criteros Estadístics

Per altra banda, per a obtenir la perillositat en vies de comunicació s’ha utilitzat la freqüència d’arribada 
de les allaus. La intensitat de les allaus es pot considerar constant ja que per petita que sigui una allau, 
les conseqüències poden ser fatals (amb només 3 kPa una allau de neu densa pot fer bolcar un vehicle 
de 18 T). 

Criteris utilitzats per determinar el període de retorn (T) de les allaus que afecten vies de comunicació.  
On OA =  observació d’allaus i EA = enquesta d’allaus. (Basat en McClung D. & Shaerer P., 2006).

T (anys) Observació i enquesta Pendents típics de 
desencadenament (°)

Indicadors de vegetació  
(Basat en McClung, 2006)

Pendents típics 
d’aturada (°)

Anual OA anuals >35 Prat alpí, arbusts (escobes, nerets) >25

1-5 OA, almenys, cada 5 anys >35 Caducifolis clars, nus i arbusts. No hi ha 
arbres més grans de 2 m >18

5-10 OA, almenys,  
cada 10 anys >28

No hi ha arbres grans i no hi ha fusta morta 
d’arbres grans. Presència d’arbres més grans 

d’1 a 2 m
15

10-30 OA + EA, almenys, cada 
30 anys >28 Dens creixement d’arbres petits; arbres joves 

d’espècies clímax (coníferes) <15

30-100 OA + EA, almenys, cada 
100 anys >28 Arbre madurs d’espècies pioneres 

(caducifolis). Arbres joves d’espècies clímax <10

>100 EA de fa més de 100 anys >28 Arbres madurs d’espècies clímax <10
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Avaluació de la vulnerabilitat 
En poblacions, la vulnerabilitat s’ha assignat en funció de l’ús dels edificis exposats. A les vies de comunicació, 
s’ha considerat segons la probabilitat de danys que les allaus poden generar sobre els vehicles. 

Avaluació del risc 
En les poblacions, el valor de risc obtingut és relatiu; cal interpretar-lo de forma qualitativa com un ordre 
de prioritat o escala. S’observa com els valors més grans es troben situats a la Val d’Aran. A la resta de 
comarques el valor de risc és més aviat baix i és més dispers. Es tracta de municipis ubicats a l’Alta 
Ribagorça, al Pallars Jussà, al Pallars Sobirà i al Ripollès. 
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Mapa de risc a Catalunya en funció de l’índex de risc unitari per municipi. 

El risc en carreteres s’ha pogut quantificar segons el nombre de víctimes probables per any. S’observa 
com les carreteres amb valors de risc més alt es concentren a la comarca de la Val d’Aran i comarques 
limítrofes, i al Ripollès. Cal dir que malgrat que en moltes carreteres es consideri que el risc és alt, les 
actuacions preventives que s’hi realitzen (indicades amb fletxes al mapa de la pàgina 93) el minimitzen 
substancialment. 



Part IV. Prevenció i protecció davant del perill d’allaus 

Mapa de risc per a les vies de comunicació a Catalunya. 

Per tant, el nombre més gran de poblacions i de vies de comunicació amb risc elevat es localitzen a la 
zona occidental del Pirineu de Catalunya, especialment a la Val d’Aran, on hi ha més territori susceptible de 
ser afectat i on la freqüència d’episodis allavosos és més alta. A la resta del territori, les infraestructures amb 
risc són més puntuals. En general, les zones amb més risc són coincidents amb l’elevat desenvolupament 
turístic hivernal i amb l’increment de concentració humana durant aquesta època de l’any. 
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Part IV. Prevenció i protecció davant del perill d’allaus 

Prevenció i protecció contra el perill d’allaus 
Per protegir-nos de les allaus es poden adoptar diferents estratègies en funció de les possibilitats del  
lloc, dels recursos econòmics i de l’element que volem protegir. Normalment, l’estratègia seleccionada 
consisteix en una combinació d’elements o actuacions que ens permeten reduir la perillositat al nivell  
desitjat. Per a la concepció d’un dispositiu de defensa és necessari realitzar primer un estudi aprofundit 
de perillositat de la zona o zones d’allaus que afecten l’element o elements que volem protegir i, d’acord 
amb això, seleccionar la millor estratègia. 

Les diferents estratègies les classifiquem en quatre grups. Els criteris d’aquesta classificació són la 
perennitat de la protecció (permanent/temporal) i el punt d’intervenció sobre l’allau (passiva/activa). 

Quadre resum de les estratègies de defensa contra les allaus. 

Protecció Defensa permanent Defensa temporal 

Protecció passiva 

Bases de dades, mapes de perillositat 
 
Desviació 
 
Frenada 
 
Aturada 
 
Adaptació 

Reglamentació 
 
Senyalització 
 
Evacuació 

Protecció activa 

Modificació de la rugositat del terreny 
 
Reforestació 
 
Fixació i retenció del mantell nival 
 
Modificació de l’acció del vent 

Desencadenament artificial 

–  Defensa permanent: es basa en la protecció a partir d’obres fixes i perennes, sense intervenció humana  
en l’operativa. 

–  Defensa temporal: implica una presa de decisions humana en l’operativa de defensa. Cal fer un  
seguiment de les condicions i actuar quan hi ha perill. 

– Defensa passiva: s’actua modificant l’abast de l’allau, a la zona d’arribada, sense preocupar-se de les 
condicions a la zona de sortida. 

–  Defensa activa: s’actua contra els factors favorables al desencadenament de l’allau, a la zona de  
sortida. 
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Defensa permanent passiva 
Bases de dades, mapes de perillositat. Permeten regular la construcció i la ubicació d’infraestructures 

i habitatges en zones de perill, o adaptar-les i protegir-les amb el dimensionament adequat. 

 L’eina indispensable per a la planificació urbanística és el mapa de zonificació del terreny segons la perillositat per allaus (ICGC). 
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El Mapa de Zones d’Allaus és una de les eines de base per elaborar els mapes de zonificació del terreny allavós. 
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Desviació. Consisteix en desviar la trajectòria de l’allau a la zona d’arribada per protegir els elements en 
perill. 

 Dic de desviament a Arinsal (Andorra). Foto: Pere Oller.
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Tascó de desviament de protecció d’una torre d’alta tensió a la Bonaigua (Pallars Sobirà). Foto: Pere Oller. 
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Frenada. Consisteix en frenar l’allau a la zona d’arribada evitant, així, d’arribar al seu màxim abast. 

Dents de frenada al Pas de la Casa (Andorra). Foto: Pere Oller. 

Aturada. Consisteix en aturar l’allau a la part distal de la zona d’arribada perquè aquell límit no sigui 
superat. 

Dic d’aturada al peu de Puig Falcó (Boí Taüll Resort, Alta Ribagorça). Foto: Quim Merlos. 
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Dispositiu permanent passiu 
on es combinen diferents 

elements, entre els quals un dic 
final d’aturada. Taconaz 

(Chamonix, Savoye, França). 
Foto: Universitat de Barcelona. 

Adaptació. Consisteix en adaptar els edificis o infraestructures perquè les allaus no els afectin, sense 
evitar el seu impacte. 

Autoprotecció d’una església a 
Davos (Suïssa). Foto: Pere Oller. 
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Senyalització. Indica, de forma permanent, que en una zona hi ha perill d’allaus. 

Galeria de protecció de la carretera N-230 al seu pas pel Barranc de Coma Corna (Val d’Aran). Foto: Pere Oller.

Senyalització d’una zona de perill en una estació d’esquí. Pas de la 
Casa (Andorra). Foto: Pere Oller.
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Rètol d’avís en una zona de caiguda d’allaus freqüents en un accés sovintejat per excursionistes. Vall d’Eriste, Pirineu aragonès. Foto: Pere Oller. 

Defensa permanent activa 
Modificació de la rugositat del terreny. Consisteix en augmentar la rugositat del terreny a la zona de 

sortida, disminuint així la freqüència de desencadenament d’allaus en una zona concreta. 

Sistema d’aterrassat 
combinat amb 

reforestació per a evitar 
el desencadenament 

d’allaus freqüents.  
Val d’Aran. Foto: IGC. 
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Tècniques de silvicultura per a mantenir la rugositat del terreny i la vigorositat del bosc a la vegada. Celliers (la Vanoise, Alps francesos). Foto: Pere Oller. 

Reforestació. Consisteix en augmentar la rugositat del terreny a la zona de sortida mitjançant la seva 
reforestació. 

Retenció del mantell nival mitjançant tècniques de silvicultura 
 en col·lectius i trespeus, a Celliers (la Vanoise, Alps francesos).  
Foto: Pere Oller. 
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Fixació i retenció del mantell nival. Consisteix en retenir el mantell nival a la zona de sortida per evitar que 
es pugui posar en moviment. 

Retenció del mantell nival amb barreres rígides (rastrells), a Barèges (Pirineus Atlàntics, França). Foto: Pere Oller. 

Retenció del mantell nival amb barreres flexibles (Umbrelli), a Solan de Salardú e Tredòs (Val d’Aran). Foto: Pere Oller. 
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Modificació de l’acció del vent. Es redistribueix la neu transportada pel vent, provocant la seva acumulació 
o deflació segons convingui. 

Modificació de les acumulacions de neu transportada pel vent, 
mitjançant barreres de vent, als Comials (Port de la Bonaigua, 
Pallars Sobirà). Foto: Jordi Gavaldà i Pere Oller. 

Defensa temporal passiva 
Senyalització. Permet avisar quan hi ha perill per a les persones. 

Predicció local del perill d’allaus. Estratègia basada en l’anàlisi de l’estabilitat del mantell nival en les zones 
de sortida de les allaus, com a pas previ per l’activació de mesures de defensa temporal actives o 
passives (desencadenament amb explosius, evacuació, etc.). 
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Semàfor d’alerta en una carreta a Montpascal (la Maurienne, Alps francesos), que atura el trànsit a través del senyal rebut d’un dispositiu  
que es troba a la zona de trajecte de l’allau quan en detecta el seu pas. Foto: Pere Oller. 

Defensa temporal activa 
Desencadenament artificial. Consisteix en el desencadenament de les allaus, de manera controlada 

mitjançant explosius, per evitar que caiguin de forma natural. S’efectua, així, un sanejament a la zona 
de sortida, evitant grans acumulacions. 

Desencadenament artificial 
mitjançant tir manual d’explosius 

per a la protecció d’un domini 
esquiable. Port del Compte 

(Solsonès). Foto: Carles Codina. 
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Desencadenament artificial mitjançant canó d’aire comprimit Avalancheur per a la protecció d’un domini esquiable.  
Vall de Núria (Ripollès). Foto: Pere Oller. 

Desencadenament artificial mitjançant Gazex 
per a la protecció d’un domini esquiable.  
Pas de la Casa (Andorra). Foto: Pere Oller. 
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 Desencadenament artificial mitjançant Avalhex per a la protecció  
de la via del Cremallera de Núria (Ripollès). Foto: Pere Oller. 

Desencadenament artificial mitjançant Catex per a la protecció d’una 
estació d’esquí. Les Deux Alpes (Alps francesos). Foto: Pere Oller. 

Desencadenament artificial mitjançant Daisybell 
per a la protecció d’una carretera. Port de la Bonaigua 

(Pallars-Aran). Foto: Conselh Generau d’Aran. 
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Autoprotecció en activitats de muntanya 
La immensa majoria de víctimes causades per les allaus als Pirineus correspon a persones que practicaven 
activitats d’oci a alta muntanya sobre neu en estat verge, no tractada. Tradicionalment, els practicants 
de l’esquí de muntanya eren el principal grup de risc, però des de l’inici de la dècada de 2000, els 
practicants de l’esquí fora pista, ja sigui sobre taula ja sigui sobre esquís, estan augmentant notablement. 
Comencen a aparèixer afectats com ara els afeccionats a les raquetes de neu. Per tant, el perfil del grup 
de risc s’està diversificant. 

Com minimitzar el risc d’allaus? 
Per reduir el risc d’allaus en qualsevol activitat cal conèixer bé el perill al qual estem exposats i quina 
quota de risc volem assumir. Per això calen coneixements previs a l’hora de practicar l’activitat, adquirir 
experiència amb formació continuada, informar-se de les condicions nivometeorològiques i conèixer i 
adoptar les consignes d’autoprotecció.  
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109 



 
 

 
 

 

El servei de prevenció d’allaus a Catalunya. Coneixement i prevenció 

Material de seguretat  
La regla d’or és no provocar l’allau. En cas de provocar-la i quedar-ne colgat, el rescat ha de ser immediat 
i dut a terme per la resta del grup. La probabilitat de sobreviure colgat sota la neu decreix exponencialment 
amb el pas dels minuts. És imprescindible que tots els integrants del grup portin al damunt l’equip bàsic 
de seguretat: DVA, pala i sonda i que estiguin avesats a utilitzar-lo correctament, amb eficàcia i eficiència. 

DVA: és l’acrònim de detector de víctimes d’allaus (anteriorment anomenat ARVA) que consisteix en un 
dispositiu d’emissió i recepció d’ones electromagnètiques que permet la detecció i localització del 
senyal de la persona colgada en pocs minuts. 

 El DVA, element fonamental de seguretat, no només cal dur-lo, també cal saber-lo utilitzar. Foto: Carles García. 
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Sonda: permet localitzar amb exactitud el punt on es troba la persona, un cop localitzada amb el DVA. 

Pala: permet alliberar la persona del volum de neu altament compactada de l’allau. 

La pala i la sonda, tan fonamentals com el DVA. Foto: Carles García. 

Altres dispositius complementaris són l’Avalung, que permet a la víctima respirar l’aire contingut a 
la neu i evitar la intoxicació amb el seu propi CO2 mentre espera ser rescatada, i l’Airbag, que disminueix 
la probabilitat que la víctima quedi soterrada en ser engolida per l’allau, a més de protegir-la de cops 
al cap. 

Formació 
Cal formar-se i adquirir coneixements de seguretat sobre les allaus abans d’iniciar-se en la pràctica 
d’activitats exposades en aquest perill. La formació ha de ser teòrica i pràctica. A més de coneixements 
bàsics de meteorologia, del mantell nival, del terreny i del factor humà (presa de decisions), cal conèixer 
metodologies per avaluar integralment tots aquests elements. La formació ha d’anar acompanyada 
d’experiència, que es pot anar assolint sortint a la muntanya amb gent experta. En la tasca de formació 
cal remarcar l’Associació per al Coneixement de la Neu i les Allaus (ACNA) que imparteix cursos i fa 
divulgació del risc d’allaus a qualsevol que hi estigui interessat.  
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Trobada de l’ACNA 2008 d’autorrescat. Pleta del Prat (Tavascan). Foto: Pere Oller. 

Informació 
És imprescindible consultar el Butlletí de Perill d’Allaus durant els dies previs a l’activitat per a planificar-
la. Un cop sobre el terreny, haurem d’adaptar-nos mitjançant les nostres avaluacions segons els indicis 
que ens proporciona l’observació del paisatge, la meteorologia, el modelatge i la qualitat del mantell nival, 
l’activitat d’allaus, i tots els aspectes que ens indiquin l’existència de perill potencial. 
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Decàleg de mesures de seguretat i bons hàbits 
Una de les eines que contribueixen a minimitzar el risc és seguir unes pautes clares a l’hora de circular 
per la muntanya. El 2012 l’IGC i el Centre de Lauegi de la Val d’Aran van elaborar un llistat de 10 punts 
que pretenen sintetitzar les mesures i els bons hàbits que han adoptar les persones que realitzen pràctica  
esportiva hivernal a la muntanya. 

1. Prepara la sortida 
Tots els membres heu de saber quines allaus es preveuen, localització i mida indicades al Butlletí 
de Perill d’Allaus. Cal que identifiquis tant al mapa com al teu cap els llocs crítics on caldrà decidir. 
Prepara un pla B conservador. 

2. Porta i sàpigues fer servir adequadament DVA (detector de víctimes d’allaus), pala i sonda 
Fes el control del DVA de tot el grup. Si algú no el porta o li falla no pot fer la sortida. Cal estar ben 
entrenat en l’ús de tot el material de seguretat: DVA, pala i sonda. Es recomana valorar l’adquisició 
d’altre material de seguretat (Avalung, motxilla ABS, emissora, etc.). 

3. Utilitza material segur 
No portis material que serveixi d’ancoratge en cas de susceptibilitat de patir una allau: dragoneres 
posades i corretges. Es poden substituir les corretges per frens i les dragones es poden dur sense 
posar. 

4. Traça sempre pel lloc més segur 
Si cal, obre la teva pròpia traça evitant confiar en el criteri de desconeguts. 

5. No exposis mai a tot el grup al mateix temps 
En pendents de més de 30° esquia d’un en un mantenint contacte visual. Reuneix el grup sempre 
en un lloc segur, lluny de pendents que puguin produir allaus. Adapta el teu comportament a les 
condicions de la neu. 

6. Tingues present sempre les conseqüències 
Cal tenir molta experiència per valorar l’estabilitat de la neu però no per valorar les conseqüències. 
Sigues previsor i valora sempre què passarà en cas que es produeixi una allau al lloc i en el moment 
en què et trobes. 

7. Reavalua constantment les teves decisions 
Valora sempre què està canviant al terreny, a la neu i al grup (inclòs tu mateix) mentre circuleu per 
terreny innivat. 

8. Mantingues una bona comunicació dins del grup 
Cal crear un ambient de bona comunicació: parlar, però també i igualment important, escoltar. 
Només així estarem al cas d’allò que ens preocupa o inquieta a tots, des del més novell al més 
experimentat. 

9. Forma’t i informa’t 
Sempre hi ha coses noves a aprendre i noves experiències a compartir. Mai s’és prou expert. 

10. Sigues conservador 
En les teves decisions contempla un marge ampli a la incertesa. Les muntanyes no es mouran 
de lloc i fins i tot la neu pot estar millor un altre dia. 
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Introducció

 

 
 

Per saber-ne més 
Sota el lema “Forma’t i Informa’t”, acompanyat del capítol dedicat a la prevenció i protecció davant les 
allaus finalitzem el recorregut pel servei públic de predicció d’allaus de l’ICGC. Tal com s’ha indicat, és 
molt important saber combinar un bon coneixement del fenomen, que permet predir espacial i 
temporalment el fenomen, amb l’adopció d’estratègies adequades per protegir els elements vulnerables, 
ja siguin persones i/o infraestructures.  

El contingut d’aquesta monografia tècnica es basa en part dels textos i de les figures de l’exposició "25 
anys de Servei Públic de Predicció i Prevenció d’Allaus", de 2012, en la qual s’emmarca la present pu-
blicació. Van contribuir-hi: Carles García, Glòria Martí, Olga Costa, Jorge Fleta, Marta González, Jordi 
Pujol C., Pere Oller, Pere Martínez i Antoni Roca. L'exposició va ser itinerant i va recórrer durant dos 
anys bona part del territori de Catalunya. 
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