Les allaus al Pirineu de Catalunya,
com prevenir-les

Allau del Pastuira 6 i 8 de febrer de 1996. Foto: ICGC

Les allaus són un fenomen recurrent a zones de muntanya produït per una inestabilitat del mantell nival.
Arran de les allaus de Rigopiano, als Apenins, el 2017, on més de 20 persones van perdre la vida en un hotel, i d’Arinsal, Andorra, el 1996, sense pèrdua de vides humanes però amb destrossa de tota una zona habitada, la població ha pres
conciència de l’impacte i la catàstrofe que poden produir les allaus. Es tracta de situacions atípiques? Són
previsibles? Es poden donar situacions similars al Pirineu de Catalunya?
El servei públic de predicció d’allaus de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) informa de la
previsió de les allaus a través dels butlletins i dels mapes de zones d’allaus de Catalunya.
L’exposició presenta la xarxa de presa de dades per avaluar l’estabilitat de la neu, vital per dur a terme
les prediccions, i l’estudi de com el canvi climàtic afecta les nostres muntanyes.

Per anar a la muntanya forma’t i informa’t.
L’ICGC us ofereix diàriament la informació sobre l’estabilitat de la neu
perquè gaudiu de les vostres activitats hivernals a la muntanya amb seguretat.

Allau de Rigopiano del 18 de gener de 2017. Foto: Valerio Segor
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Servei d’allaus de Catalunya
Butlletí de Perill d’Allaus: el millor
valorat a escala mundial a partir d’un estudi
comparatiu d’un grup de professionals
de tecnologies de la informació.

Tercer Informe sobre el Canvi
Climàtic a Catalunya: redacció
del capítol d’allaus.

Difusió del Resum Nivològic Setmanal.
Designació subcoordinador de l’European
Avalanche Warning Services (EAWS).
La Unitat de Predicció d’Allaus,
dins del Membership Committee
de l’European Avalanche Warning
Services (EAWS), participa en els
grups de treball per modificar
l’escala europea de perill d’allaus
i les prediccions locals.

Avalanche
Review

Visualització 3D del mapa
de zones d’allaus.

Inici de les Jornades Tècniques
de Neu i Allaus.
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Exposició commemorativa
itinerant (2012-2014) del
25è aniversari del Servei
de Predicció d’Allaus.

Pla de zonificació del terreny
segons la perillositat d’allaus.

Federació
Vasca
de Montaña

Creació de l’Institut Geològic
de Catalunya amb la llei que
inclou la competència de
l’Institut en risc d’allaus.

International
Snow Service
Workshop

Butlletí gràfic i evolució del gruix de neu.
Geoíndex.
El Govern aprova el Pla especial
d’emergències per allaus a Catalunya (ALLAUCAT).

Creació de la Base
de dades d’allaus de
Catalunya.

Publicació del primer mapa d’allaus.
Primers estudis de perillositat d’allaus.

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

Inici de la cartografia
d’allaus.

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

Inici de la predicció
temporal.
Els inicis.
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Noves tecnologies.

Creació d’una xarxa
d’observació.

El servei d’allaus de Catalunya
Predicció

El servei d’informació i prevenció d’allaus de Catalunya és un servei públic destinat a proveir la informació
necessària per a reduir el risc d’allaus. Des del seu començament, el 1986, s’inicia la difusió de la informació
per a conscienciar la població d’aquest risc i, des d’aleshores, s’ha anat incorporant eines
i recursos per garantir l’eficiència del servei seguint els estàndards europeus.

PREDICCIÓ PER PREVENIR i així reduir el risc d’allaus

dia a dia i evitar danys a persones i a béns. Cal disposar
diàriament de dades sobre el terreny per conèixer l’estat
del mantell nival i d’una bona predicció meteorològica per
preveure l’evolució.
PREDICCIÓ REGIONAL
Preveu les condicions de l’activitat d’allaus a escala de
massís. Realització del Butlletí de perill d’allus i avisos especials en cas de perill fort i molt fort.
PREDICCIÓ LOCAL
Estableix la probabilitat de caiguda d’una allau a escala de
vessant. Realització de prediccions específiques per entorns
d’estacions d’esquí i carreteres.
El Pla especial d’emergències per allaus a Catalunya
(ALLAUCAT) actua ràpidament per minimitzar els possibles
danys a persones i béns ocasionats per l’activitat d’allaus,
i restableix els serveis bàsics de la població al més aviat
possible. L’ICGC en forma part com a coordinador del grup
d’avaluació nivometeorològica.
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El servei d’allaus de Catalunya
Predicció

LA PREDICCIÓ ES FA a partir de l’anàlisi de dades obtingudes sobre el terreny.
XARXA D’OBSERVACIÓ NIVOLÒGICA
Aquesta xarxa és formada per estacions nivometeorològiques i l’observador en
pren les dades diàriament. Les estacions se situen entre els 1 800 m i els 2 500 m
d’altitud. Diàriament es realitzen sondatges i perfils estgratigràfics de la neu i
també tests damunt del mantell nival que ens indiquen l’estabilitat de la neu. A
més, també s’observen els paràmetres de 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 els gruixos recents i totals de neu. Aquestes dades es complementen amb
mesures de la superfície del mantell nival (aspecte superficial de la neu, temperatura de la neu, tipus de gra i densitat).
Les persones que prenen les dades i les analitzen són tècnics en nivologia, empreses professionals, Cos d’Agents Rurals, Mossos d’Esquadra, Bombers de la Generalitat, personal d’estacions d’esquí i de refugis.
Les dades que es recullen són d’accés públic:
www.meteo.cat
www.icgc.cat
http://isaw.ch
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El servei d’allaus de Catalunya
Difusió

INFORMAR a Protecció Civil, Servei Meteorològic de Catalunya, esquiadors,
excursionistes, escaladors i ciutadans en general.

El Centre de Predicció d’Allaus és el servei públic que fa
la predicció temporal i espacial d’allaus.

Els avisos específics s’emeten per a Protecció Civil en
cas de perill fort o molt fort i per a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per protegir instal·lacions i vies
d’accés. A partir d’aquests comunicats es prenen decisions sobre el desencadenament controlat d’allaus o el
tancament de les instal·lacions.

Altres. Díptics informatius, pòsters...
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Amb el Butlletí del Perill d’Allaus (BPA) informem a la població i
en concret als usuaris de la muntanya i a Protecció Civil, diàriament durant la temporada d’hivern, de la probabilitat de caiguda
d’allaus al Pirineu de Catalunya.
El BPA és el document que dóna a conèixer el grau d’estabilitat
del mantell nival per a un període de 24 hores a escala regional.
Les informacions que conté són vàlides només en les zones no
controlades per l’estacions d’esquí. El grau del perill emès es fa
en base a l’escala de perill d’allaus europea que consta de 5
graus (des del molt fort 5 fins al més feble 1).
http://www.icgc.cat/Ciutada/Explora-Catalunya/Allaus/
Butlleti-de-Perill-d-Allaus-BPA
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El servei d’allaus de Catalunya
Difusió

REPRESENTACIÓ ESPACIAL per identificar el terreny susceptible de ser afectat
per allaus i avaluar-ne la seva perillositat.

Mapa de zones d’allaus de Catalunya 1:25.000. Document que, en 14 fulls, representa i identifica el terreny susceptible de ser afectat per allaus i avalua la seva perillositat a tot el Pirineu de Catalunya.

Base de dades d’allaus de Catalunya.
Eina que emmagatzema i gestiona tota
la informació que es va generar en l’elaboració del Mapa i incorpora les actualitzacions. Serveix per prevenir possibles
catàstrofes en el futur.
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Geoíndex d’allaus. Visualitzador d’informació nivològica i d’allaus que integra tota
la informació recopilada dels majors episodis d’activitat d’allaus al Pirineu de Catalunya des de 1986. És un primer ajut a la planificació per a itineraris innivats, a
les observacions del mantell nival, a la cartografia d’allaus i a les proteccions
contra les allaus.
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El servei d’allaus de Catalunya
Recerca

Universitats

Membres:
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Andorra
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El servei d’allaus de Catalunya
Formació

CURSOS, PUBLICACIONS I CONFERÈNCIES per difondre el nostre coneixement.
L’Institut organitza cursos, conferències i publica articles perquè els usuaris de la
muntanya adquireixin coneixements de seguretat de 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 tots
aquests elements en el seu conjunt. La formació ha d’anar acompanyada d’experiència que es pot anar assolint sortint a la muntanya amb gent experta.

Per a més informació:
http://www.icgc.cat/Ciutada/Explora-Catalunya/Allaus
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El servei d’allaus de Catalunya
Tipologia d’allaus

Una ALLAU és el desplaçament d’una massa de neu pendent avall per gravetat que es produeix quan el
mantell nival (superposició de capes de neu de distintes nevades) no té prou resistència per suportar
l’esforç al qual és sotmès. El mantell es pot esllavissar per una pèrdua de la cohesió que manté els
grans units o es pot fracturar pel col·lapse d’una capa interna.

Allau de neu recent. Són les més destructives ja que el volum de neu mobilitzat pot generar efecte aerosol
(cauen espontàniament 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 prop d’un metre de neu
recent en 24 hores.
No són habituals a Catalunya, però sí
en climes més freds i nivosos.

Allau de placa. Es tracta de capes del
mantell cohesives que es trenquen pel
col·lapse d’una capa feble subjacent. Es
poden desprendre al pas de persones
per damunt del mantell.

Allau de fusió. Allaus relativament
lentes per 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.

Perquè es produeixi cal una massa de
neu normalment transportada pel vent
(placa) amb més densitat i una aparença de vegades compacta (plaques
dures) i de vegades de neu recent (plaques toves) o una capa incohesiva
(neus fredes amb grans poc cohesionats) sobre la qual se sustenta de
forma precària la placa i que acaba
cedint.

Perquè es produeixen ha d’haver aigua
líquida al mantell (responsable de
fondre les unions entre grans), ja sigui a
causa d’altes temperatures o perquè ha
plogut.
Són força freqüents, però només representen aproximadament un 10% dels
accidents per allaus 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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El servei d’allaus de Catalunya

Factors que intervenen en el desencadenament d’allaus
Perquè es PRODUEIXI UNA ALLAU cal la intervenció de 3 factors.

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 meteorològiques i, alhora, es modifica el grau de cohesió i l’estabilitat de la capa. En determinades situacions es formen capes febles que són les responsables del mantell
inestable.

Terreny susceptible al desencadenament
de l’allau. A diferència de les condicions
de la neu, les característiques del terreny
que afavoreixen el desencadenament
d’una allau són fixes. La identificació del
terreny ens permet distingir zones segures
i zones propícies a les allaus, segons sigui
el pendent, la morfologia, la rugositat, i
l’altitud i l’orientació del vessant.

Trencament de l’equilibri intern del mantell
nival. L’allau s’inicia quan es trenca l’equilibri de les forces internes que mantenen el
mantell ancorat al terreny que contraresten
les forces motrius que tendeixen a mobilitzar-lo vessant avall.
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El servei d’allaus de Catalunya
Paliar els efectes de les allaus

TIPUS DE DEFENSES segons sigui la zona a protegir.

Activa

Passiva

DEFENSA PERMANENT. Protecció per obres fixes i perennes, sense intervenció humana en

l’operativa. Defensa permanent activa actua contra els factors favorables al desencadenament
de l’allau, a la zona de sortida. Defensa permanent passiva actua modificant l’abast de l’allau, a
la zona d’arribada, sense preocupar-se de les condicions de la zona de sortida.

Activa

Passiva

DEFENSA TEMPORAL. Indica una presa de decisions humanes en l’operativa de defensa. Cal fer

un seguiment de les condicions i actuar quan hi ha perill. També té la característica d’activa i de
passiva.

MINIMITZAR EL RISC D’ALLAUS. La immensa majoria de víctimes per les allaus als Pirineus són persones
que practicaven activitats d’oci a alta muntanya sobre neu en estat verge, no tractada.

Com minimitzar-lo? Cal conèixer bé el perill al qual estem
exposats. 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 les consignes d’autoprotecció.
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La regla d’or és no provocar l’allau. En cas de provocar-la
i quedar-se 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,
sonda i pala, i el sàpiguen fer anar.
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El servei d’allaus de Catalunya
Pla d’actuació

COM PROCEDIR davant d’una allau segons sigui el tipus d’allau.

AVÍS

PREALERTA

Quan el BPA indica índex de perill 4

Quan el BPA indica índex de perill 4

ALERTA
Quan el BPA indica índex de perill 5

ALERTA
➢ Quan el BPA indica índex de perill 5
➢ Allaus amb afectació lleu a infraestructures
EMERGÈNCIA 1
➢ Allaus amb afectació a persones

EMERGÈNCIA
Quan es produeixi una allau amb afectació
a persones o infraestructures

➢ Allaus amb afectació important a infraestructures
➢ Accident de muntanya de gran magnitud
EMERGÈNCIA 2
Situacions de grans allaus generalitzades en què
els mitjans d’emergències són insuficients

Allau molt gran i perill fort o molt fort. D’acord amb els
Mossos d’Esquadra o els Bombers es pot fer un vol d’helicòpter i prendre fotos del terreny. Aquestes fotos s’enregistraran i catalogaran per incloure-les a la Base de dades
d’allaus de Catalunya de l’ICGC.
Si es preveu una situació de perill d’allaus molt fort (5),
nivell màxim de l’escala de perill, el Pla especial d’emergències per allaus a Catalunya (ALLAUCAT) es posa en alerta.
Protecció Civil pot demanar als predictors de l’ICGC que s’integrin a la taula d’avaluació del risc en la qual l’Institut és el
líder del grup tècnic d’avaluació nivometeorològica.
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Allau amb persones accidentades. Els predictors de l’ICGC
van a la zona, fan fotos de l’allau i es prenen les mesures
de l’inestabilitat del mantell nival per saber què ha causat
l’allau. Aquesta informació es publica al web, que recull
tots els accidents mortals i els accidents amb afectats que
s’han enregistrat. El recull anual d’accidents es reporta a la
Comissió Internacional de Socors Alpins (CISA-ICAR).
http://www.icgc.cat/Ciutada/Explora-Catalunya/Allaus
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El servei d’allaus de Catalunya
Pla d’actuació

A QUI S’INFORMA de la predicció d’allaus.

Bombers

Agents rurals

Estacions d’esquí

Mossos
d’Esquadra

Mitjans
de comunicació

Ciutadans

ICGC

Esquiadors
i excursionistes

Servei
Meteorològic

Avalua perill d’allaus

Ferrocarrils
Generalitat
de Catalunya

Escaladors

Butlletí
del Perill d’Allaus
(BPA)

Nota nivològica
Turisme
muntanya
hivernal

Predicció local
Protecció Civil i
Conselh Generau
d'Aran

Comunicat
de Predicció
de Perill d’Allaus
(CPPA)

Avisos
Perill 4 i 5

Perill 1, 2, 3, 4 i 5
Prealerta
Alerta

Centre de Coordinació
Operativa de Catalunya
(CECAT) - 112
A partir del perill
d’allaus avalua el risc

Emergència

ACTUACIÓ davant d’una allau.

ALLAUCAT

Bombers

Allau gran,
perill fort o molt fort

Accident
Protecció Civil

ICGC

Conselh
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Allau amb persona
accidentada
Ciutadans (web)
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La crisi de 1996 a Catalunya
Un cas: l’allau de Pastuira

L’episodi de nevades i vent que va desencadenar l’allau d’Arinsal (Andorra) s’emmarca dins d’una
de les situacions més allavoses que ha patit el Pirineu de Catalunya. El cas més significatiu
va ser l’allau que, el 6 de febrer de 1996, va afectar diverses infraestructures entre les quals es trobava
l’Hostal Pastuira (Setcases, Ripollès).
Localització
A les Canals d’Hospitalets, situades al terme municipal de Setcases (Pirineu Oriental de Catalunya), van caure dues allaus que van provocar
destrosses a l’Hostal Pastuira, ubicat a la base d’una de les canals, a
2.000 m d’altura. Segons el mapa de zones d’allaus, de l’ICGC, el sector
correspon a les zones d’allaus TER068 i TER067. Les allaus van arrencar
a l’altura de 2.360 m i van provocar importants destrosses en la massa
forestal, i també afectacions importants tant a l’hostal com a un dispensari de la Creu Roja i a d’altres equipaments propers.

Vista general del Pirineu de Catalunya, amb la capçalera
del Ter destacada en color blanc.

Cartografia de les dues
allaus (esquerra) i imatge
de detall de la zona (dreta).
La més nord-occidental,
marcada amb violeta
o com TER068 es va
enregistrar el 6 de febrer
de 1996.
La més sud-oriental,
de color vermell i etiquetada
com TER067, va tenir lloc
el 8 de febrer de 1996.

Situació meteorològica
❅ La temporada 1995-1996 va ser la més nivosa dels últims 30 anys al Pirineu Oriental de Catalunya.
❅ Van ser destacables les nevades de la primera meitat de desembre i entre el 21 de gener i el 7 de febrer. A l’esta-

ció de Vallter 2000 es van acumular 270 cm de neu nova en aquest episodi. La neu era freda, seca i fàcilment
transportable.
❅ Entre els dies 5 i 8 de febrer es va configurar una situació de fort vent de nord-oest que va donar lloc a transport
de neu i es van generar acumulacions quantioses als vessants sud.

Evolució del gruix de neu a Núria durant la temporada
1995-1996. En comparació amb el comportament climàtic, la
temporada va ser fortament excedentària. El dia 30 de gener
de 1996 s’enregistrà el màxim històric de la sèrie.
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Perfil estratigràfic i sondatge realitzats a l’Hostal Pastuira una setmana abans de la primera
allau. Hi ha més d’un metre de neu recent de
baixa cohesió, fàcilment transportable.

Reanàlisi de la pressió superficial i del geopotencial
a 500 hPa del dia 8 de febrer de 1996 a les 00 h. Un
episodi de fort vent de nord-oest afecta el Pirineu.
Font: www.wetterzentrale.de
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La crisi de 1996 a Catalunya
Un cas: l’allau de Pastuira

Danys produïts

Canals d’Hospitalets, l’allau de la dreta va originar les destrosses més significatives.

Dispensari de la Creu Roja, va patir danys en la seva estructura per l’allau del
6 de febrer de 1996.

Hostal Pastuira afectat per l’allau. Les
dues plantes inferiors van quedar totalment sepultades per la neu, que va arribar a cobrir parcialment la teulada. La
presència de troncs arrencats de soca
arrel dóna idea de la pressió i de la mida
de l’allau.

Afectació de l’allau dins l’hostal.
No hi va haver persones
accidentades.
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