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Factors claus 

de l’escala europea de perill d’allaus

30 de gener de 2019, Centre de Suport Territorial (CST) Pirineus

Jornada

Presentació i objectius

Amb motiu de la declaració de l’avaluació del risc i del perill d’allaus a la Llista 

Representativa de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO, la 

Unitat de Predicció d’Allaus de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 

organitza un seguit de xerrades en matèria de predicció d’allaus. 

Al 1993 es va consensuar l’escala de perill d’allaus a nivell europeu i, des de 

llavors, l’ICGC treballa amb els centres de predicció internacionals per tal 

d’harmonitzar no solament l'ús de l’escala sinó també per millorar la comunicació 

amb els usuaris.

En aquesta xerrada explicarem en detall els factors claus per entendre l’escala 

europea de perill d’allaus. En les prediccions de perill d’allaus, sovint ens quedem 

només amb el número del grau de perill: Quina informació conté l’escala de perill? 

Sabem bé què significa cada grau? Ens pot servir per saber si circular o no per un 

pendent? Quin és el grau amb més accidentalitat? Puc tenir un accident amb grau 

de perill 1? 

Aquestes i moltes altres preguntes acostumen a sorgir quan parlem de predicció 

d’allaus. Amb la conferència es pretén fer més comprensible l’escala a través 

d’exemples pràctics per a cada grau de perill i així donar resposta a aquestes 

preguntes i a les que puguin sorgir.

Programa

18:00 - 18:10
Benvinguda al Centre de Suport Territorial (CST) Pirineus i 

presentació de la jornada.

Xavier Berastegui, subdirector general adjunt de Geologia i Suport 

a la Legalitat

18:10 - 19:00
Saps què vol dir grau de perill Marcat 3?

Entenguem millor l’escala de perill d’allaus

Carles García i Glòria Martí, predictors d’allaus, ICGC

19:00 - 19:15

Torn obert de paraules

Inscripcions
L'assistència és gratuïta però, atesa la capacitat limitada de la sala, és recomanable 

inscriure’s al més aviat possible per assegurar l'accés a l’esdeveniment a:

http://www.icgc.cat

Organitza Col·laboraOrganitza Col·labora

https://ich.unesco.org/es/RL/control-de-los-riesgos-de-aludes-01380
http://www.icgc.cat/L-ICGC/Agenda2/Jornada-Factors-clau-de-l-escala-europea-de-perill-d-allaus

