Patrocinadors:
Els propers 9, 10 i 11 d’octubre, Ordino acollirà les V Jornades Tècniques
de Neu i Allaus.
Aquesta
ta edició, organitzada pel Centre d’Estudis de la Neu i de la
Muntanya d’Andorra,, l’Observatori de la Sostenibilitat d’Andorra, l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el Servei Meteorològic de Catalunya i
el Conselh Generau d’Aran, porta per nom Pyrenean Symposium on Snow
and Avalanches.
L’esdeveniment pretén ser un punt de trobada d’aquelles persones que,
tant particularment com professionalment, estan interessades en el món
de la neu i de les allaus. Les jornades d’enguany s’estructuraran een els
blocs temàtics següents: (1) meteorologia dee muntanya, (2) predicció
d’allaus, (3) neu, clima i recursos hídrics, (4) dinàmica d’allaus
d’allaus, cartografia
i proteccions i (5) accidents, seguretat en muntanya i divulgació.
Per a més informació i inscripcions:
http://www.snowandavalanches.ad / info@snowandavalanches.ad

Col·laboradors patrocinadors:

Col·laboradors locals:

D’altra banda, us informem que ja tenim actives les pàgines de Facebook i
Twitter de les jornades, on també anirem publicant informació:
• Facebook: https://www.facebook.com/jornadesneuiallaus/
• Twitter: https://twitter.com/jorn_neu_allaus

ORGANITZADORS:

Col·laboradors:

DILLUNS 9 D’OCTUBRE
8:30-9:00

Recollida d’acreditacions.

9:00-9:30

Benvinguda dels organitzadors i les autoritats.

9:30-10:30

Ponència convidada: Manuel Genswein, expert en
tècniques de rescat.

10:30-11:30

Pausa cafè / Sessió de pòsters i fira d’expositors.

11:30-13:00
Sessió “Meteorologia de muntanya”:
• Regionalización de la precipitación durante la temporada invernal
en el Pirineo de Cataluña en base a diferentes situaciones
sinópticas. Una herramienta operativa para la predicción de
aludes.
• Estimació de la cota de neu a cotes baixes.
• GWOP’17: ones de muntanya i precipitació orogràfica. Cas
d’estudi durant la campanya experimental de la Cerdanya-2017.
• El radar meteorològic i la detecció de neu als Pirineus.
13:00-15:00

Pausa dinar.

ORGANITZADORS:

15:00-16:30
Sessió “Predicció d’allaus”:
• Snowpack patterns in the eastern Pyrenees. Winter 2016-2017
• Capes febles persistents: crònica i lliçons apreses del principal
problema d’allaus a la Val d’Aran la temporada 2016-2017
• Procesos de enfriamiento del manto nivoso y consecuencias en el
Pirineo de Cataluña.
• Création d’une formation qualifiante auprès des prestataires de la
prévision locale du risque avalanche pour les routes.
16:30-18:30

Pausa cafè / Sessió de pòsters i fira d’expositors.

19:00-20:30
Taula Rodona oberta al públic amb professionals de
l’àmbit de la predicció d’allaus, guies de muntanya, esportistes i altres.

•

DIMARTS 10 D’OCTUBRE
9:00-10:15
Sessió “Neu, clima i recursos hídrics”:
• Optical satellite data assimilation in Crocus snowpack model to
improve forecasting capabilities.
• Remote sensing techniques for helping decision making in slopes
and avalanche risk management in ski resorts.
• Two years of high resolution snow cover maps in the Pyrenees
from Sentinel-2 and Landsat-8.

10:15-11:15

Pausa cafè / Sessió de pòsters i fira d’expositors.

•

Intensidad, período de retorno y riesgo: parámetros inversamente
proporcionales en casos específicos de riesgos naturales asociados
a la dinámica de avalanchas de nieve en infraestructuras de alta
montaña.
Aportació de la dendrogeomorfologia en el procés de zonificació
del terreny segons la perillositat d’allaus, a través de dos exemples
al Principat d’Andorra.

13:30-15:00

Pausa dinar.

15:00-16:30
Workshop ATES (Avalanche Terrain Exposure Scale /
Escala de Classificació del Terreny d’Allaus).
16:30-17:30

Pausa cafè / Sessió de pòsters i fira d’expositors.

11:15-12:00
Sessió “Neu, clima i recursos hídrics”:
• Evolución reciente del manto de nieve en el Pirineo.
• Investigations on socio economic impacts of snow conditions on
the ski industry. The case of the French Alps.

17:30-18:15
Sessió “Dinàmica d’allaus, cartografia i proteccions”:
• Protection de la route RN-20 face au risque d'avalanches dans le
cadre du projet interreg SAPYRA.
• Technical Avalanche Protection, summary of supportive synergy of
Swiss Davos Guideline and Austrian “ONR24806” Guideline.

12:00-13:00
Sessió “Dinàmica d’allaus, cartografia i proteccions”:
• Implementació d’un model bidimensional per a simulació d’allaus
de neu densa.

18:30-19:30

Ponència convidada: Igor Chiambretti, Director Tècnic de
l’AINEVA.

20:30

Sopar.

ORGANITZADORS:

DIMECRES 11 D’OCTUBRE
9:00-13:00
Visita de camp:
• Camp de Neu Ordino-Arcalís.
• Zona urbana del Serrat i les Salines.
• Carretera d’accés a l’estació d’esquí.
13:00-15:00

Pausa dinar.

15:00-16:30
Sessió “Accidents, seguretat en muntanya i divulgació”:
• Observatori de mortalitat en accidents de muntanya al Pirineu
Català.
• Meteomuntanya: un nou servei públic sobre meteorologia,
muntanya i seguretat.
• Eines de gestió de l’emergència en el marc del NEUCAT.
• GeoAvalanche - Spatial Data Infrastructure for snow avalanche
information.

ORGANITZADORS:

16:30-17:00 Pausa cafè / Sessió de pòsters i fira d’expositors.
17:00-18:30 Sessió “Accidents, seguretat en muntanya i divulgació”:
• Heurístics, regles i disposicions personals en la valoració de risc en
terreny d'allaus: algunes propostes des de la psicologia.
• Construction d'un retour d'expérience en s'appuyant sur un ou
plusieurs exemples d'accidents d'avalanches.
• Cámaras subjetivas y teléfonos móviles: las cajas negras de los
accidentes por aludes de nieve.
• Prevención de lesiones deportivas.

