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Les allaus són un fenomen recurrent a zones de muntanya, tot i així el seu perill és de vegades poc conegut o fins i tot 
menystingut. Darrerament han estat motiu de gran ressò mediàtic per la catàstrofe de Rigopiano, als Apenins, on el gener 
de 2017 més de 20 persones van perdre la vida en un hotel que va ser arrasat per una allau i, perquè fa 20 anys va caure 
una gran allau a Arinsal, Andorra, en la qual afortunadament no es va haver de lamentar la pèrdua de vides humanes però 
sí la destrossa de tota una zona habitada. Es tracta de situacions atípiques? Són previsibles? Es poden donar situacions 
similars al Pirineu de Catalunya? 

Per donar resposta a aquestes preguntes, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) us proposa una visita a 
l’exposició “Les allaus al Pirineu de Catalunya,  com prevenir-les”. En els diferents panells que formen l’exposició trobareu 
les tasques de l’ICGC per tal de minimitzar aquest risc. El servei públic de predicció d’allaus de l’Institut informa d’on i 
quan cauran les allaus a través dels butlletins de perill d’allaus i dels mapes de zones d’allaus de Catalunya. En l’exposició 
es presenta la xarxa de presa de dades que permet avaluar l’estabilitat de la neu, vital per dur a terme les prediccions. 
Finalment l’estudi de com el canvi climàtic afecta les nostres muntanyes ens permetrà preveure escenaris similars als 
ocorreguts als Apenins i, per tant, estar preparats per minimitzar-los.

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 muntanya amb seguretat.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, CST Pirineus – Passeig Pompeu Fabra, 21. Tremp
Visites a concertar de dilluns a divendres – Contacte: 973 65 08 30, ext. 5002

Allau de Rigopiano del 18 de gener de 2018. Foto: Valerio Segor

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

Les allaus al Pirineu de Catalunya,
com prevenir-les

Exposició
Del 16 de novembre de 2017 al 28 de febrer de 2018

Presentació oficial: 16 de novembre, a les 17.30 h. En el marc de la 22a Setmana de la Ciència




