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Les allaus són un fenomen natural a la muntanya. D’allaus sempre n’hi ha, el

que passa és que aquestes ocupen les portades dels diaris quan per des-

gràcia hi ha implicada alguna persona. Per evitar ser protagonista d’una

trista notícia cal saber llegir les allaus, conèixer la muntanya, tenir dos dits

de front i una mica de sort.

Especial allaus

El rumor de la muntanya

segons les característiques d’aquestes capes el man-

tell serà més o menys inestable, i és en aquest darrer

cas quan poden desencadenar les allaus. I, segons el

grau de cohesió dels cristalls de neu que formen el

mantell nival i l’estat físic de la neu podem distingir

diferents tipus d’allaus.

Els que es produeixen en el decurs o poc després de

fortes nevades es coneixen amb el nom d’allaus de

neu recent, i poden ser de neu seca –quan les

nevades es produeixen  amb temperatures inferiors

als 0º C– o de neu humida, quan el termòmetre està a

prop dels 0º C. Quan aquesta temperatura augmenta

durant o poc després de la nevada o quan la capa

superficial del mantell per cohesió, és quan aquest

tipus d’allau es pot desencadenar, i és aquest, el de

neu pols, un dels allaus més temuts, ja que són ràpids

i poden tenir un gran poder de destrucció. Les discon-

tinuïtats dins del mantell nival són les causants de les

allaus de placa, acostumen a produir-se en les èpo-

ques de més fred i són les que provoquen més acci-

dents. En aquest cas, les capes superiors, que

aparentment poden semblar estables, llisquen per

damunt d’una capa de baixa cohesió o una superfície

de regel. Seria com si en creuar un lateral d’una

muntanya, el mantell nival es trenqués per dalt, 

deixant a sota un altre mantell i ens arrossegués  cap

a baix, com a conseqüència d’un excés de pes. De fet,

aquestes allaus acostumen a produir-se pel pas d’una

persona i se solen desencadenar en zones convexes.

Un esquiador passa per

sota d'una allau. No

s'ha de jugar amb foc.

�

I encara i així hi ha vegades que no es pot fer res.

La natura és la natura, i té els seus propis capri-

cis. Més que capricis té la seva forma d’expres-

sar-se, igual que les persones fem servir la parla

per expressar-nos, ella té el seu propi llenguatge i

les allaus vindrien a ser una mica com un rumor.

D’aquesta manera era com Jean-François Meffre,

responsable del servei d’allaus a Andorra, definia

la greu allau que va patir Arinsal l’any 1996. 

El 84 % dels accidents es 

produeixen pocs dies després

d’una situació de nevada 

acompanyada de vent

Com dèiem, d’allaus sempre n’hi ha, però aquest

va passar a la història pel seu poder destructor.

D’acord que no era la primera d’una magnitud con-

siderable que patia aquest indret, ja que n’havia

patit una de consideració a principi dels anys 60, i

si ens remuntem més ens trobaríem amb casos

similars, però és que la de 1996 va ser de les que

fa por. Por, perquè va arrasar tot el que es va tro-

bar pel camí, però, deixem que sigui Jean-François

Meffre, qui expliqui mil lor com va anar:

“Vam escoltar com un rumor d’un huracà, acompa-

nyat d’un soroll d’arbres trencant-se. Al dia

següent els danys es van posar de manifest en

tota la seva magnitud. Eren considerables! Va ser

com si haguéssim arribat després d’un bom-

bardeig o després que un monstruós tornado

hagués passat”. 

Una gran família
Tot i que a simple vista totes les allaus ens poden

semblar iguals, que tant sols són una massa de

neu que es desplaça, aquesta pot ser de diferents

maneres, tenir diferents composicions, que fan

que el seu poder de destrucció també sigui 

diferent. Però totes parteixen d’una veritat com un

temple, i aquesta no és una altra que l’evolució que

pateix el mantell nival, la qual cosa fa que la seva

estabilitat variï. Una transformació que no tant

sols comença quan la neu es diposita al terra, sinó

fins i tot abans. I, un cop dipositada, hi ha 

diferents factors que l’alteren, com les altes o les

baixes temperatures, la caiguda de més neu, la

incidència del sol, el vent i, com no, les trepitjades

que es puguin efectuar, ja sigui amb la sola dels

esquís, de la planxa o d’una raqueta de neu. 

El mantell nival està format, tot i que no ho pugui

semblar, per diferents capes estratificades, i

Allau de placa provocada pel pas

d'esquiadors de muntanya, a

Gerber, al Pallars Sobirà
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Auxili!
Ara bé, com deixàvem ben clar a l’inici d’aquest arti-

cle, la natura és la natura. No ha estudiat a les

acadèmies i, per tant, tot i que la coneguem com si

l’haguéssim parit, no té sempre un comportament

raonable. És a dir, que tot i que posem en pràctica les

normes bàsiques de seguretat, ens podem veure

implicats en una allau. Aleshores, ja cal començar a

pregar i encomanar-se a l’Altíssim. Tot i que també

ens podem quedar a mig camí, la distància a recórrer

en aquest traspàs anirà en funció de la potència de

l’allau. Encara que sembli mentida, el manual reco-

mana mantenir la calma –premi per qui aconsegueixi

mantenir-la quan baixa arrossega per una massa de

neu més o menys compacta–. Si veiem que l’allau ens

arrossega i que per més que ho intentem no ens en

sortim, cal mirar de treure’s els esquís i els bastons, i

mirar de mantenir-se el més amunt de la superfície,

imitant els moviments que fem quan nedem. 

No oblidis el material bàsic de

seguretat: ARVA, pala i sonda; o bé

el mòbil o un transceptor portàtil

(walkie talkie)

Quan notem que s’atura, hem de mirar de crear una

espècie de cambra d’aire quan bans millor, mirant de

posar els braços i els genolls davant de la cara.

Aleshores sí que s’ha de mantenir la calma i no posar-

se massa nerviós. Lògicament, aquest estat es veurà

més o menys alterat per les conseqüències que per

nosaltres hagi representat aquesta allau. No és el

mateix baixar rodolant per un petit pendent, empès

per una massa petita de neu compacta, que per un

núvol de neu o que baixar pel mig d’un bosc, topant

amb pedres i arbres. En cas de quedar colgat per una

massa de neu, realment no se sap mai que és millor,

ja que, si amb vosaltres han baixat arbres, pot ser

Quan es busca un company s'ha

d'actuar amb rapidesa, però també

amb coherència i sentit comú

�

Però les allaus més conegudes, de les quals se’n fan

més ressò els mitjans de comunicació, són les allaus

de fusió. Són aquelles que acostumen a produir-se a

la primavera, tot i que també es poden donar a

l’hivern quan les temperatures són altes. Serien, per

posar un exemple, aquelles que cada primavera 

s’originen a les estacions dels Alps. En aquest cas, la

neu és humida i feixuga i, tot i que la velocitat de llis-

cament és lenta, cal considerar que aquest tipus

d’allaus té suficient força com per arrossegar roques,

arbres i tot el que es trobi en els seu camí.

Precaució, per davant de tot
Per mirar de minimitzar el risc de veure’s atrapat per

una allau, no hi ha res com planificar molt bé la sorti-

da, observar i entendre l’estat de la neu i del temps. A

veure, no és tracte de tenir por i anar tota l’excursió

amb l’ai! al cor. No, sinó de minimitzar el risc. Per

això no cal apuntar-se a cap acadèmia. N’hi ha prou

amb consultar el butlletí d’allaus –quin és l’estat del

mantell nival, el grau de perillositat d’allaus–, la

predicció meteorològica –quin és el temps i cap a on

evolucionarà–, i no estaria de més consultar una guia

on surti el traçat que anem a seguir.

Una regla d’or, no sortir mai sol

Hi ha un altre detall important, i que no s’ha de passar

per alt. Com dèiem més enrere és aconsellable no

sortir mai sol, però tampoc cal fer-ho amb tota la

família. Cal adaptar l’excursió al nivell de tots els seus

integrants. No ja perquè tothom gaudeixi i s’ho passi

bé, sinó pensant també que si es produeix una

situació de risc, tots pugin enfrontar-s’hi amb unes

certes garanties d’èxit. És clar que garantir una sorti-

da exitosa, el millor és que dins del grup hi hagi com a

mínim un integrant que sigui capaç d’interpretar el

significat de l’estat de la neu, de les característiques

del terreny i de l’evolució del temps, i com aquests

condicionants poden afavorir o no el desencadenament

d’allaus. Aquesta persona, aquest líder, hauria de

saber coses com que  amb 30 o 40 centímetres de

neu recent el perill d’allaus es localitza als pendents

més inclinats, que la majoria d’allaus es produeixen

quan el terreny té una inclinació d’entre 30 i 45 graus,

que als vessants situats a sotavent –generalment

indicats per les cornises– són les zones on es troben

les plaques de vent, o que si anem per una carena

gairebé segur que no ens agafa cap allau.

Les allaus de

placa són molt

perilloses durant

les èpoques més

fredes de l'hivern
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Per a més informació
Pirineu català
Pirineu occidental, 93 567 15 76
Pirineu oriental, 93 567 15 77.
A Internet: www.icc.es/allaus
Teletext: Teleservei TV3
Andorra
Tel.: 00 376 684 88 51
Pirineu espanyol
Tel.: 906 36 53 80
Pirineu francès
Arieja/Alta Garona. Tel.: 892 681 020 31
Alts Pirineus/Pirineus atlàntics. 
Tel.: 892 681 020 65
Pirineus orientals. Tel.: 892 681 020 66
A Internet
Pirineus: www.slf.ch/laworg/pyrenees.html
Alps: www.slf.ch/laworg/map.html
Pirineu d’Aragó i Navarra:  www.inm.es

Uns esquiadors passen 

per sobre d'una allau. 

Sempre s'ha de vigilar
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Els consells de Pere Oller, especialista en allaus
Dur sempre un ARVA, una pala i una sonda per fer excursions a la muntanya i fora pista. Cal pen-

sar que al cap d’un quart d’hora disminueix un 40 % les possibilitats de trobar una persona en

vida. I que els primers 5 o 10 minuts són vitals per trobar a una persona. Informar-se de l’estat

del temps i de la neu, així com de les característiques del lloc on es va.

Sobre el terreny, fixar-se en les seves característiques, l’estat de la neu i conèixer la condició físi-

ca de les persones, i, en funció de la situació, tenir en compte la quantitat de neu recent caiguda

–es veu clavant el bastó–,  si és una situació de vent fixar-se en les cornises i si fa calor evitar

els vessants sud i fer la sortida de bon matí.

A l’hora de circular buscar lloms i carenes i evitar les zones convexes. I formar-se. No serveix de

res tenir el millor material i no saber fer-lo servir.



que, per exemple, tingueu una branca al costat, que 

aquesta surti a la superfície i que tirant d’ella us puguin

veure els vostres companys. Per això és tant important

no sortir mai sol. Com també és igual o més d’important

que els vostres companys actuïn el quan abans millor.

Les estadístiques diuen que els primers vint minuts que

una persona està sota la neu són decisius, que passada

una hora disminueix moltíssim la probabilitat de trobar

aquesta persona en vida; i serà aleshores quan, en cas

de no dur-los, es trobarà a faltar l’ARVA (aparell de

recerca de víctimes d’allaus ). Un aparell que han de dur

totes les persones del grup, ja que si el porta tant sols

una persona, de ben poc serveix, com de res serveix que

no sàpiguen fer-lo funcionar o que no hagin comprovat

que realment funciona. Si hi ha un accident, i si a més

aquest és greu, no es pot improvisar.

El material
Totes aquelles persones que tenen per costum practicar esquí de

muntanya o fer fora pista haurien d’anar equipades, i dins de

l’equipament no hi hauria de faltar l’ARVA –aparell de recerca de víc-

times d’allaus–, una pala i els bastons sonda. Cal recordar que

aquest és un material de rescat i que no protegeix dels allaus, i que

perquè funcioni cal que estigui en bon estat. Per als qui no estigueu

ficats en el tema, us pensareu que és un gra massa, tot això, però

la sonda us indicarà on heu de treure la neu i a quina profunditat, i la

pala –i marques com Quetchua, Black Diamond, Ortovox, Nic

Impex…– va de conya per treure la neu, si no ho hauríeu de fer amb

les mans. I no cal dir l’ARVA. Hi ha diferents marques al mercat

–Ortovox, Pieps, Barryvox Mammut, Nic Impex…–, moltes ofereixen

diferents models amb prestacions similars, però pocs seran efectius

si no seguiu els següents consells:

�� Dur l’ARVA sempre en contacte amb el cos, sota la roba. De res

serveix si el porteu a la motxilla, ja que aquesta us pot caure.

�� Comprovar abans de sortir que funciona correctament.

�� Verificar que tots, o la majoria de membres del grup, en porten, i

que a més el portin connectat, i cal fer una prova d’emissió i de

recepció, abans de sortir.

�� Controlar que cal posar l’ARVA en posició de recepció quan es

busca una persona i en emissió, en cas de veure’s arrossegat per

una allau.

�� I en el moment d’anar-ne a comprar un, vigileu el pes –tot i que

no hi ha cap que pesi massa–, l’abast de recerca –els metres de

profunditat a què arriba– i l’autonomia d’emissió –hi ha aparells que

duren 200 hores i altres 300 hores–. Per totes aquestes variants,

cal verificar sempre el correcte funcionament d’un ARVA.

L'exemple de Pas de la Casa-Grau Roig
Què fan les estacions al respecte? La majoria, en funció del seus mitjans, dis-
posen de més o menys efectius. Veiem quina és l'actuació a Pas de la Casa - Grau

Roig, tal com explica Rodolfo
Pajares, director de servei de
pistes:
"Des dels inicis de l’estació d’esquí
Pas de la Casa – Grau Roig l'any
1957, amb la instal· lació del
primer telesquí, l'assumpte de les
allaus sempre ha tingut una certa
prioritat en el que es refereix a la
seguretat dels usuaris, també cal
dir que les actuacions per a la
seva prevenció eren esporàdiques i
en alguns casos molt puntuals.
L'evolució del mon del esquí i la

seva pràctica fora pista, varen induir que les intervencions per a provocar allaus
controlades foren més freqüents i amb criteris més professionals. Cal esmentar
que va ser l’any 1987 quan es va articular el primer equip d’experts per a la seva
prevenció, els dits artificiers, aquest equip des d'aleshores ha estat format per a
pisters socorristes, amb titulació francesa per a la manipulació i utilització
d’explosius i com a norma general les seves intervencions han estat de provocar
allaus controlades. Les esmentades actuacions es realitzen abans de l'obertura
de l’estació fet que comporta tota una estratègia anticipada. Els membres 
d’aquest equip treballen de 5h30 a 8h30 del matí amb un sol objectiu: poder
assegurar el domini esquiable desprès de nevades de caire important o degut al
transport de neu pel vent. Al 1989 s'instal.la, en el sector del Cubil, el primer
canó llançador d’explosius per assegurar la pala del Pic Baix del Cubil. L'any
1995, en el sector de Grau Roig, es col.loca un canó llançador d’explosius per
assegurar la pala de Pic Blanc. El 1997, dos gazex en la pala del Pic Blanc,
essent aquest un sistema que s’utilitza en indrets de difícil accés. Bàsicament són
uns acumuladors de barreja de gas propà i oxigen que, mitjançant una espurna
elèctrica comandada a distància, produeixen una forta detonació per a provocar
l’allau en el cas d’inestabilitat del mantell de neu o forta precipitació de neu. Al
1998 s'instal.len dos gazex en la pala del Pic baix del Cubil. Un any més tard, es
posa un gazex en la denominada Canal Reina, al 2000 dos més en les canals fora
pista en la zona denominada Canals Font Negre o Jordi Anglès, i al 2002 quatre
gazex en la zona denominada Pendents del Repetidor sector Pas de la Casa. Dites
instal·lacions fixes es reforcen i complementen amb les actuacions dels artificiers,
amb el llançament de càrregues explosives en les pendents accessibles. També
cal destacar que des de l’any 1996 s’ha utilitzat regularment l'helicòpter en el tre-
ball de prevenció d’allaus, llançant directament des de l’aparell les càrregues
explosives. Aquest mitjà, sempre i quan la meteorologia ens ho permet, és una
excel·lent eina de treball. La seva rapidesa i sistema de vol ens permet visualitzar
en un temps rècord tots els indrets exposats i, normalment, en menys d’una hora
podem garantir la totalitat del domini esquiable. En l’actualitat, Pas de la Casa –
Grau Roig té un equip d’artificiers format per dotze persones, així com de dos pis-
ters socorristes guies de gossos d’allaus per a la recerca de víctimes d’allaus.
Per últim, dir que existeix un codi europeu a escala de perill d’allau, que va de l'1
al 5, amb les seves corresponents banderes de colors indicatives. En la nostra
estació sempre a peu de pistes i en cadascun dels sectors disposem d'un totem o
pal explicatiu del perill, indicant l’escala citada i provist de la bandera correspo-
nent al risc, determinat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Meteo
France i el Servei de Pistes de Pas de la Casa – Grau Roig".

Escala europea del perill d’allaus
Tot i que sempre és convenient d’estar informats de quin és el perill d’allaus allà on pensem

anar, no està de més conèixer quina és l’escala europea de perill d’allaus:

Gran perill Conseqüències fora pista/recomanacions

1. feble En general, condicions segures

2. moderat En major part, les condicions són favorables, tot i que s’aconsella prudèn-

cia sobre pendents drets, d’exposició i altitud indicades al butlletí

3. marcat En aquest cas, les condicions són parcialment desfavorables. Es requereix

experiència en l’apreciació dels allaus, i cal evitar els pendents drets,

d’exposició i altitud indicades al butlletí

4. fort En aquest cas, les condicions són desfavorables, per la qual cosa es

requereix molta experiència en l’apreciació del perill d’allaus. Aleshores, cal

limitar-se al terreny amb poc pendent i lluny de pendents allavosos

5. molt fort Aquí les condicions ja són del tot desfavorables, i no s’aconsella sortir ni

als més experts

Les allaus poden recórrer distàn-

cies força llargues, emportant-se

tot el que troben al seu camí

�

Malauradament, als senyals

d'advertiment de les estacions

no els fan gaire cas

�

PUB ORTOVOX


