
 
 
DATA : Dijous 15 de desembre de 1994 
VÀLID DIES : 15, 16, 17 i 18 de desembre de 1994 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 1     Feble Pallaresa Superior 1     Feble 
Ribagorçana: 1     Feble Pallaresa Inferior 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dijous 15, podrà haver-hi alguna nevada dèbil a la Val d'Aran. Amb vent fluix del nord i nord-
oest. 
Divendres 16, hi haurà domini del sol, el vent en calma i les temperatures màximes en 
lleuger ascens. 
Dissabte 17, el vent serà feble del sud i sud-oest i les temperatures mínimes augmentaran 
lleugerament. 
Diumenge 18, podrà haver-hi nevades dèbils per sobre dels 1.600 m al vessant nord. 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En vessants sud, el mantell és pràcticament inexistent. 
En vessants nord, el mantell és continu a partir de cotes molt altes, 2.300-2.500 metres, i 
presenta gruixos en conjunt inferiors als 50 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Les temperatures suaus del mes de novembre i desembre han afavorit l'encrostament del 
mantell. 
En vessants nord i cotes altes, pot haver-hi un nivell superficial menys estabilitzat. 
Només és possible el desencadenament d'allaus en alguns pendents drets i per una 
sobrecàrrega forta. 
 
 
 
 
 
 
TENDÈNCIA 
A la Val d'Aran, degut a les febles nevades previstes per diumenge, podrà haver-hi caigudes 
espontànies de petites allaus. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI. 
 
 
 
DATA : Dijous 15 de desembre de 1994 
VÀLID DIES : 15, 16, 17 i 18 de desembre de 1994 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
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S. Perafita-Puigpedrós 1     Feble Sector Ter-Freser 1     Feble 
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA ( segons la secció meteo. de TV3) 
Dijous 15, domini del sol , vent fluix del nord i nord-oest i temperatures estables. 
Divendres 16, hi haurà domini del sol, el vent en calma i les temperatures màximes en 
lleuger ascens. 
Dissabte 17, el vent serà feble del sud i sud-oest i les temperatures mínimes augmentaran 
lleugerament. 
Diumenge 18, podrà haver-hi nevades dèbils per sobre dels 1.600 m al vessant nord. 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell nival és gairebé inexistent excepte a les cotes més altes als vessants nord, i amb 
gruixos inferiors als 50 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Les temperatures suaus del mes de novembre i desembre han afavorit l'encrostament del 
mantell. 
Només és possible el desencadenament d'allaus en alguns pendents drets i per una 
sobrecàrrega forta. 
 
 
 
 
 
 
 
TENDÈNCIA 
Per als propers dies no s'esperen canvis en l'estabilitat del mantell. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI. 
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DATA : Divendres 16 de desembre de 1994 
VÀLID DIES : 16, 17, 18 i 19 de desembre de 1994 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 1     Feble Pallaresa Superior 1     Feble 
Ribagorçana: 1     Feble Pallaresa Inferior 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Divendres 16, la nuvolositat actual tendirà a dissipar-se. 
Dissabte 17, dominarà el sol i els núvols augmentaran al vespre. 
Diumenge 18, augmentaran els núvols durant el dia. A la nit es produiran nevades entre 
febles a moderades amb cota de neu per sobre dels 1100-1200 m. 
Dilluns 19, es produiran nevades moderades per sobre dels 800 m. El vent bufarà moderat 
del nord-oest a cotes altes. Temperatures en descens. 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En vessants sud, el mantell és pràcticament inexistent. 
En vessants nord, malgrat les febles nevades d'ahir (inferiors als 5 cm) el mantell és continu 
a partir de cotes molt altes, 2.300-2.500 metres, i presenta gruixos en conjunt inferiors als 50 
cm. 
 
 
 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Les temperatures suaus del mes de novembre i desembre han afavorit l'encrostament del 
mantell. 
En vessants nord i a cotes altes, pot haver-hi un nivell superficial menys estabilitzat. 
Només és possible el desencadenament d'allaus en alguns pendents drets i per una 
sobrecàrrega forta. 
 
 
 
 
 
TENDÈNCIA 
A causa de les nevades de caràcter moderat que s'esperen per la nit del diumenge i durant 
el dilluns a tot el Pirineu occidental, serà possible el desencadenament d'allaus de neu 
recent de mida mitjana, especialment al vessant nord. 
 
Evolució del perill d'allaus: A l'Aran i a la Pallaresa Superior possible augment a partir 
de dilluns a MARCAT (3), i MODERAT (2) a la Ribagorçana i Pallaresa Inferior.  
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DATA : Divendres 16 de desembre de 1994 
VÀLID DIES : 16, 17, 18, 19 i 20 de desembre de 1994 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós 1     Feble Sector Ter-Freser 1     Feble 
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA ( segons la secció meteo. de TV3) 
Divendres 16, la nuvolositat actual tendirà a dissipar-se molt lentament. Possibilitat de 
nevades febles. 
Dissabte 17, dominarà el sol, augmentant els núvols al vespre. 
Diumenge 18, augmentaran els núvols al llarg del dia fins a cobrir-se a la nit. 
Dilluns 19, durant la matinada, es produiran nevades febles per sobre dels 1.400-1.500 m, 
baixant fins als 1.000 m al llarg del dia. 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell nival és gairebé inexistent, excepte a les cotes més altes als vessants nord, i amb 
gruixos inferiors als 50 cm, malgrat les febles nevades de les darrere hores. 
 
 
 
 
 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Les temperatures suaus del mes de novembre i desembre han afavorit l'encrostament del 
mantell. 
Només és possible el desencadenament d'allaus en alguns pendents drets i per una 
sobrecàrrega forta. 
 
 
 
 
 
TENDÈNCIA 
Les nevades febles que s'esperen per al diumenge a la nit i, especialment, per al dilluns 
podran desencadenar allaus de neu recent de petites i mitjanes dimensions 
 
Evolució del perill d'allaus: Augmentant el dilluns fins a 2 (MODERAT) 
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DATA : Dilluns 19 de desembre de 1994 
VÀLID DIES : 19, 20, 21 i 22 de desembre de 1994 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 2     Moderat Pallaresa Superior 2     Moderat 
Ribagorçana: 1     Feble Pallaresa Inferior 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dilluns 19, al vespre, augmentarà la nebulositat a tot el Pirineu i es produiran nevades de 
febles a moderades al vessant nord per sobre dels 800 a 900 m i febles a la resta. El vent 
serà fort del nord-oest, amb ratxes superiors als 100 Km/h a cotes altes. 
Dimarts 20 i dimecres 21, continuaran les nevades febles a moderades al vessant nord i 
febles a la resta. 
Dijous 22, hi haurà una generalització de les nevades, que seran de caràcter moderat per 
sobre dels 400 a 500 m a tot el Pirineu. 
 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és molt irregular. 
En vessants sud és gairebé inexistent, amb menys de 5 cm a la Val d'Aran. 
En vessants nord la cota de neu es situa per sobre dels 1400 m a la Val d'Aran i Pallaresa 
Superior i 2200 a la resta, amb gruixos, en general, inferiors als 50 cm. 
 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
La neu nova s'ha dispositat sobre un mantell molt irregular i estabilitzat o inexistent. 
Prop de les crestes s'han format petites sobreacumulacions de neu degudes al vent. 
A la Val d'Aran és possible el desencadenament d'allaus per una sobrecàrrega forta per 
sobre dels 2300 m. 
 
 
 
TENDÈNCIA 
Dimarts i dimecres, a la Val d'Aran i a la Pallaresa Superior, es formaran plaques de vent en 
vessants sud i sud-est. 
La possibilitat de nevades generalitzades a partir de la nit del dimecres pot donar lloc a la 
formació de noves plaques al vent en vessants sud i sud-est que localment poden ser 
susceptibles a una sobrecàrrega feble. 
 
 
Evolució del perill d'allaus: AUGMENT DE LA INESTABILITAT a 3 (MARCAT) a l'Aran i 
a la Pallaresa Superior, i a 2 (MODERAT) a la Ribagorçana i Pallaresa inferior. 
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DATA : Dilluns 19 de desembre de 1994 
VÀLID DIES : 19, 20, 21 i 22 de desembre de 1994 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós 1     Feble Sector Ter-Freser 1     Feble 
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA ( segons la secció meteo. de TV3) 
Dilluns 19, al vespre, augmentarà la nebulositat a tot el Pirineu i es podran produir nevades 
febles. El vent serà fort del nord-oest, amb ratxes superiors als 100 Km/h a cotes altes. 
Dimarts 20 i dimecres 21, el cel estarà parcialment ennuvolat amb la possibilitat d'alguna 
nevada feble. 
Dijous 22, hi haurà una generalització de les nevades de caràcter moderat per sobre dels 
400 a 500 m a tot el Pirineu. 
 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell nival presenta un gruix inferior als 5 cm, excepte a les cotes més altes als 
vessants nord, on els gruixos són inferiors als 50 cm. 
 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Les febles nevades de les darreres hores i les previstes fins dimecres amb vents forts del 
nord, podran donar lloc a petites sobreacumulacions de neu prop de les crestes. 
Només és possible el desencadenament d'allaus en alguns pendents drets i per una 
sobrecàrrega forta. 
 
 
 
TENDÈNCIA 
La possibilitat de nevades generalitzades a partir de la nit del dimecres pot donar lloc a la 
formació de noves plaques al vent en vessants sud i sud-est. 
 
 
Evolució del perill d'allaus: AUGMENT DE LA INESTABILITAT a 2 (MODERAT) 
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DATA : Dimarts 20 de desembre de 1994 
VÀLID DIES : 20, 21 i 22 de desembre de 1994 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 2     Moderat Pallaresa Superior 2     Moderat 
Ribagorçana: 1     Feble Pallaresa Inferior 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimarts 20, es mantenen les nevades moderades al vessant nord del Pirineu per sobre dels 
800-900 m, essent febles a la resta. Vent moderat a fort del nord-oest. 
Dimecres 21, transitòria disminució de les nevades al matí, amb augment de les 
temperatures. Vent moderat del nord-oest. Al vespre i a la nit les nevades es generalitzaran 
per sobre dels 1100 m amb caràcter fort a tot el Pirineu. 
Dijous 22, al matí es mantindran les nevades generals i fortes per sobre del 600 m, que 
disminuiran a intensitat moderada al vespre. Temperatures en moderat descens. 
 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és continu per sobre dels 1.000 m en vessants nord amb gruixos que ja han 
superat els 20-30 cm. 
En vessants sud el mantell és irregular i continu per sobre dels 1.300-1.500 m. 
Per sobre dels 1.800 m els gruixos són molt irregulars a causa del vent, especialment en 
vessants sud i sud-est. 
 
 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
La neu nova s'està dipositant sobre un mantell molt irregular i estabilitzat o inexistent. 
Prop de les crestes s'estan formant plaques de vent en vessants orientats als sud. 
A la Val d'Aran i Pallaresa Superior és possible el desencadenament espontani d'allaus de 
neu recent. 
 
 
TENDÈNCIA 
La possibilitat de nevades generalitzades i fortes a partir del vespre/nit del dimecres i durant 
el dijous pot donar lloc a allaus de neu recent i a la formació de plaques de vent en vessants 
sud i sud-oest a tot el Pirineu Occidental, que localment poden ser susceptibles a una 
sobrecàrrega feble. 
 
Evolució del perill d'allaus: AUGMENT DE LA INESTABILITAT a 3 (MARCAT) a l'Aran, 
Ribagorçana, Pallaresa Superior i Pallaresa Inferior. 
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DATA : Dimarts 20 de desembre de 1994 
VÀLID DIES : 20, 21 i 22 de desembre de 1994 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós 1     Feble Sector Ter-Freser 1     Feble 
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA ( segons la secció meteo. de TV3) 
Dimarts 20, es manté la possibilitat de nevades febles al sector nord. Vent fort del nord-oest. 
Dimecres 21, al matí el cel estarà parcialment ennuvolat i hi haurà un augment de les 
temperatures. Al vespre/nit les nevades es generalitzaran per sobre dels 1100 m amb 
caràcter fort a tot el Pirineu. 
Dijous 22, al matí es mantindran les nevades generals i fortes per sobre del 600 m, que 
disminuiran a intensitat moderada al vespre. Temperatures en moderat descens. 
 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell nival presenta un gruix inferior als 5 cm, excepte a les cotes més altes als 
vessants nord, on els gruixos són inferiors als 50 cm. 
 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Les febles nevades de les darreres hores amb vents forts del nord, podran donar lloc a 
petites sobreacumulacions de neu prop de les crestes. 
Només és possible el desencadenament d'allaus en alguns pendents drets i per una 
sobrecàrrega forta. 
 
 
 
TENDÈNCIA 
La possibilitat de nevades generalitzades a partir de la nit del dimecres pot donar lloc a 
allaus de neu recent i a la posterior formació de plaques de vent en vessants sud i sud-oest. 
 
 
Evolució del perill d'allaus: AUGMENT DE LA INESTABILITAT a 2 (MODERAT) 
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DATA : Dimecres 21 de desembre de 1994 
VÀLID DIES : 21, 22 i 23 de desembre de 1994 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 3     Marcat Pallaresa Superior: 3     Marcat 
Ribagorçana: 2     Moderat Pallaresa Inferior: 2     Moderat 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimecres 21, al vespre, es produiran nevades generals per sobre dels 600 m de caràcter 
moderat i localment fortes. El vent serà feble de direcció variable. Temperatures en descens. 
Dijous 22, continuaran les nevades generals i moderades que localment poden ser fortes al 
vessant nord. El vent serà moderat del nord-est. 
Divendres 23, es mantindran les nevades de moderades a fortes al vessant nord i de febles 
a moderades al vessant sud. El vent serà fort del nord-est. 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A la Val d'Aran, el mantell és present per sobre dels 800 m, amb gruixos superiors als 70 
cm a 1800 m. A cotes altes el mantell és irregular degut a l'acció del vent amb importants 
sobreacumulacions. 
A la Pallaresa Superior el mantell és continu a partir dels 1200-1400 m, amb gruixos que 
superen els 50 cm a cotes altes. 
A l'Alta Ribagorça i a la Pallaresa Inferior, el mantell és continu a partir dels 1300-1500 m. 
A cotes altes és molt irregular degut a l'acció del vent. 
 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
A la Val d'Aran i a la Pallaresa Superior, la neu nova caiguda les últimes hores presenta 
una feble cohesió. Les plaques de vent que s'han format de forma generalitzada en vessants 
sud són susceptibles a una sobrecàrrega feble. Són possibles caigudes espontànies d'allaus 
de neu recent i de placa que poden afectar a tot el gruix del mantell. 
 
A la Pallaresa Inferior i la Ribagorçana s'han format plaques de vent prop de les crestes 
que són susceptibles a una sobrecàrrega forta. 
 
 
TENDÈNCIA 
La generalització de les nevades prevista per a dijous i divendres, farà que augmenti el perill 
de caigudes espontànies d'allaus de neu recent. 
La formació de plaques de vent en vessants sud i sud-oest serà generalitzada a partir de 
divendres. 
 
Evolució del perill d'allaus: AUGMENT DE LA INESTABILITAT a valor 4 (FORT) a l'Aran 
i a la Pallaresa Superior, i a 3 (MARCAT) a la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior. 
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DATA : Dilluns 21 de desembre de 1994 
VÀLID DIES : 21,22 i 23 de desembre de 1994 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 1     Feble Sector Ter-Freser: 1     Feble 
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA ( segons la secció meteo. de TV3) 
Dimecres 21, al vespre, hi haurà nevades generals per sobre dels 600 m, de caràcter 
moderat i localment fortes. El vent serà feble de direcció variable. Temperatures en descens. 
Dijous 22, continuaran les nevades generals i moderades que localment poden ser fortes al 
vessant nord. El vent serà moderat del nord-est. 
Divendres 23, es mantindran les nevades de moderades a fortes al vessant nord i de febles 
a moderades al vessant sud. El vent serà fort del nord-est. 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell nival és gairebé inexistent al vessant sud, amb gruixos inferiors als 5 cm. A les 
cotes més altes dels vessants nord, els gruixos no superen els 50 cm. 
 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Durant les últimes hores s'han format petites sobreacumulacions de neu prop de les crestes. 
Només és possible el desencadenament d'allaus en alguns pendents drets i per una 
sobrecàrrega forta. 
 
 
 
TENDÈNCIA 
Les nevades previstes per a dijous i divendres, més importants al vessant nord, podran 
donar lloc a la formació de plaques de vent en vessants sud i sud-oest. Seran possibles les 
caigudes espontànies d'allaus de neu recent. 
 
Evolució del perill d'allaus: AUGMENT DE LA INESTABILITAT a valor 3 (MARCAT) al 
sector Perafita-Puigpedrós, al vessant nord del Cadí-Moixeró i al sector Ter-Freser i 
valor 2 (MODERAT) al Pre-pirineu. 
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DATA : Dijous 22  de desembre de 1994 
VÀLID DIES : 22, 23, 24 i 25 de desembre de 1994 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 4     Fort Pallaresa Superior: 3     Marcat 
Ribagorçana: 3     Marcat Pallaresa Inferior: 3     Marcat 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dijous 22, hi haurà nevades generals, moderades o localment fortes a la cara nord i febles o 
moderades a la cara sud. El vent serà moderat del nord amb ratxes molt fortes a les cotes 
més altes. Les temperatures baixaran de forma clara. 
Divendres 23, disminuiran les nevades, a la cara nord podran arribar a moderades i seran 
febles a la cara sud. El vent sense canvis i les temperatures continuaran baixant. 
Dissabte 24, es mantindran les nevades febles al vessant nord i desapareixeran al vessant 
sud. El vent serà moderat a fort del nord-est. 
Diumenge 25, desapareixan les nevades. El vent serà de feble a moderat del nord-est i les 
temperatures una mica més altes. 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A la Aran, el mantell és continu a totes les cotes amb gruixos superiors als 100 cm a 1800 
m. A cotes altes s'han format importants sobreacumulacions degudes al vent. 
A la Pallaresa Superior, a la Pallaresa Inferior i a la Ribagorçana, el mantell és continu a 
partir dels 800 - 1000 m. Els gruixos varien a cota 2000 entre els 20 i 40 cm de neu recent. 
L'acció del vent ha provocat una important redistribució del mantell formant grans 
sobreacumulacions en vessants sud. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
La neu recent caiguda especialment al vessant nord, presenta una feble cohesió. 
S'han format plaques de vent en vessants predominanment orientats al sud, que són 
importants prop de les crestes. 
És possible el desencadenament d'allaus de placa per una sobrecàrrega feble. 
Són possibles les caigudes espontànies d'allaus de neu recent i de placa de vent per una 
sobrecàrrega feble, que a l'Aran i al límit nord de la Pallaresa Superior, poden ser de grans 
dimensions. 
 
 
TENDÈNCIA 
Les nevades previstes faran augmentar els gruixos de neu recent sobretot a l'Aran i a la 
Pallaresa Superior. 
Les baixes temperatures previstes faran que el perill de caigudes espontànies d'allaus de 
neu recent es mantingui al llarg dels propers dies. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI 
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DATA : Dijous 22  de desembre de 1994 
VÀLID DIES : 22, 23, 24 i 25 de desembre de 1994 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 3     Marcat Sector Ter-Freser: 2     Moderat 
V. Nord Cadí-Moixeró: 2     Moderat Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA ( egons la secció meteo. de TV3) 
Dijous 22, hi haurà nevades generals, moderades o localment fortes a la cara nord i febles o 
moderades a la cara sud. El vent serà moderat del nord amb ratxes molt fortes a les cotes 
més altes. Les temperatures baixaran de forma clara. 
Divendres 23, disminuiran les nevades, a la cara nord podran arribar a moderades i seran 
febles a la cara sud. El vent sense canvis i les temperatures continuaran baixant. 
Dissabte 24, es mantindran les nevades febles al vessant nord i desapareixeran al vessant 
sud. El vent serà moderat a fort del nord-est. 
Diumenge 25, desapareixan les nevades. El vent serà de feble a moderat del nord-est i les 
temperatures una mica més altes. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell nival és molt irregular degut a l'acció del vent. 
A uns 2000 m, els gruixos varien entre els 20 cm del sector Perafita-Puigpedrós i Ter-
Freser i els 5 cm al vessant nord del Cadí-Moixeró i el Pre-pirineu. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Per sobre dels 1600-1800 m, el mantell té baixa cohesió. 
Al sector Perafita-Puigpedrós, les plaques de vent generalitzades en vessants sud són 
susceptibles a la sobrecàrrega feble. A la resta, la formació de plaques de vent és limitat 
prop de les crestes. 
 
 
TENDÈNCIA 
Per a les properes hores, continuaran formant-se plaques de vent en vessants orientats al 
sud. Les temperatures previstes faran que es mantingui la baixa cohesió del mantell. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI 
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DATA : Divendres 23 de desembre de 1994 
VÀLID DIES : 23, 24, 25 i 26 de desembre de 1994 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 3     Marcat Pallaresa Superior: 3     Marcat 
Ribagorçana: 3     Marcat Pallaresa Inferior: 3     Marcat 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Divendres 23, hi ha la possibilitat d'alguna nevada feble al vessant nord. A la cara sud hi 
haurà intervals de núvols. El vent serà moderat del nord-est i les temperatures estables. 
Dissabte 24, desapareixeran les nevades. El vent serà feble del nord i les temperatures es 
mantindran fredes. 
Diumenge 25, augmentarà la nebulositat a partir de la tarda. El vent passarà de feble a 
moderat del nord i les temperatures pujaran lleugerament. 
Dilluns 26, el cel estarà cobert amb nevades febles, el vent serà fluix de l'oest. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l' Aran, i al límit nord de la Pallaresa Superior, el mantell és continu a totes les cotes amb 
gruixos superiors als 115 cm a 1.800 m. A cotes altes s'han format importants 
sobreacumulacions degudes al vent. 
A la Pallaresa Superior, a la Pallaresa Inferior i a la Ribagorçana, el mantell és continu a 
partir dels 800 - 1.000 m. Els gruixos són molt irregulars degut a l'acció del vent. A cota 
2.000 varien entre els 15 i 40 cm de neu recent. L'acció del vent ha provocat una important 
redistribució del mantell formant grans sobreacumulacions en vessants sud. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
La neu recent caiguda, especialment al vessant nord, presenta una feble cohesió. 
S'han format plaques de vent en vessants predominantment orientats al sud, que són 
importants prop de les crestes. 
És possible el desencadenament d'allaus de placa per una sobrecàrrega feble. 
A l'Aran i a la Pallaresa Superior són possibles les caigudes espontànies d'allaus de neu 
recent. 
 
 
TENDÈNCIA 
Les baixes temperatures previstes faran que el perill de caigudes espontànies d'allaus de 
neu recent es mantingui al llarg dels propers dies. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI 
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DATA : Divendres 23 de desembre de 1994 
VÀLID DIES : 23, 24, 25 i 26 de desembre de 1994 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 3     Marcat Sector Ter-Freser: 2     Moderat 
V. Nord Cadí-Moixeró: 2     Moderat Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA ( segons la secció meteo. de TV3) 
Divendres 23, hi ha la possibilitat d'alguna nevada feble al vessant nord. A la cara sud hi 
haurà intervals de núvols. El vent serà de moderat a fort del nord a l'extrem oriental. 
Dissabte 24,desapareixeran les nevades. El vent serà de moderat a fort del nord a l'extrem 
oriental. Les temperatures es mantindran fredes. 
Diumenge 25, augmentarà la nebulositat a partir de la tarda. Al matí el vent serà de moderat 
a fort del nord a l'extrem oriental. A la tarda serà feble de l'oest. Les temperatures pujaran 
lleugerament. 
Dilluns 26, el cel estarà cobert amb probabilitat de nevades febles i el vent serà fluix de 
l'oest. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell nival és molt irregular degut a l'acció del vent. 
Als 2.000 m, els gruixos varien entre els 20 cm del sector Perafia-PuIgpedrós i Ter-Freser i 
els 5 cm al vessant nord del Cadí-Moixeró i el Pre-pirineu. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Per sobre dels 1.600-1.800 m, el mantell té baixa cohesió. 
Al sector Perafita-Puigpedrós, les plaques de vent generalitzades en vessants sud són 
susceptibles a la sobrecàrrega feble. A la resta, la formació de plaques de vent és limitada 
prop de les crestes. 
 
 
TENDÈNCIA 
Les baixes temperatures previstes faran que es mantingui la baixa cohesió del mantell. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI 
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DATA : Dimarts 27 de desembre de 1994 
VÀLID DIES : 27, 28, 29 i 30 de desembre de 1994 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
 
Aran: 3     Marcat Pallaresa Superior: 3     Marcat 
Ribagorçana: 2     Moderat Pallaresa Inferior: 2     Moderat 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimarts 27 i dimecres 28, hi haurà domini del sol amb núvols prims. El vent serà feble de 
l'oest amb alguna ratxa moderada a les zones altes. 
Dijous 29 , el cel es taparà cap al vespre i podrà haver-hi algun plogim. El vent serà feble de 
l'oest amb ratxes moderades a la tarda. Les temperatures seran més altes. 
Divendres 30, el vent continuarà feble de l'oest i la temperatura pujarà lleugerament. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran i al límit nord de la Pallaresa Superior, el mantell és continu a partirt dels 800 m 
amb gruixos superiors als 115 cm a 1800 m. A cotes altes l'acció del vent ha donat lloc a 
sobreacumulacions en vessants sud. 
A la resta de la Pallaresa Superior, a la Pallaresa Inferior i a la Ribagorçana, el mantell és 
molt irregular. Als vessants nord, i sobretot prop de les crestes, és discontinu i amb gruixos 
que oscilꞏlen entre els 10 i 30 cm. En vessants sud s'han format sobreacumulacions que 
poden ser importants a les cotes més altes. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran i a la Pallaresa Superior, als vessants nord el mantell està poc tranformat amb una 
feble cohesió. Als vessants sud, s'han format plaques de vent que són susceptibles a una 
sobrecàrrega feble. 
Són possibles les caigudes espontànies d'allaus de neu recent o de placa, especialment en 
vessants orientats al sud. 
A la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior, els vessants nord estan desprovistos de neu i 
s'han format plaques de vent als vessants sud. 
 
 
TENDÈNCIA 
El progressiu augment de les temperatures previst per a dijous i divendres afavorirà 
l'estabilització del mantell. 
 
Evolució del perill d'allaus: PROGRESSIVA DISMINUCIÓ DEL PERILL. 
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DATA : Dimarts 27 de desembre de 1994 
VÀLID DIES : 27, 28, 29 i 30 de desembre de 1994 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 2     Moderat Sector Ter-Freser: 2     Moderat 
V. Nord Cadí-Moixeró: 2     Moderat Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA ( segons la secció meteo. de TV3) 
Dimarts 27 i dimecres 28, hi haurà domini del sol amb núvols prims. El vent serà feble de 
l'oest amb alguna ratxa moderada a les zones altes. 
Dijous 29, el cel es taparà cap al vespre .El vent serà feble de l'oest amb ratxes moderades 
a la tarda i les temperatures seran més altes. 
Divendres 30, el vent continuarà feble de l'oest i la temperatura pujarà lleugerament. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell nival és molt irregular degut a l'acció del vent. 
Tot i que el mantell és discontinu, a uns 2000 m, els gruixos varien entre els 20 cm dels 
sectors Perafia-Puigpedrós i Ter-Freser i els 5 cm al vessant nord del Cadí-Moixeró i el 
Pre-pirineu. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Als sectors Perafia-PuIgpedrós, Ter-Freser i Cadí-Moixeró prop de les crestes i en 
vessants sud, hi ha plaques de vent que són susceptibles a una sobrecàrrega forta. 
Al Pre-pirineu, el mantell només és present en zones de sobreacumulació, i està 
estabilitzat. 
 
TENDÈNCIA 
El progressiu augment de les temperatures previst per a dijous i divendres afavorirà 
l'estabilització del mantell. 
 
Evolució del perill d'allaus: PROGRESSIVA DISMINUCIÓ DEL PERILL. 
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DATA : Dimecres 28 de desembre de 1994 
VÀLID DIES : 28, 29, 30 i 31 de desembre de 1994 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
 
Aran: 3     Marcat Pallaresa Superior: 3     Marcat 
Ribagorçana: 2     Moderat Pallaresa Inferior: 2     Moderat 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimecres 28, hi haurà domini del sol. El vent serà feble de l'oest i les temperatures més 
altes. 
Dijous 29 i divendres 30, dominaran els núvols alts amb algun plogim divendres a l'Aran, que 
serà de neu per sobre dels 2000 m. El vent serà feble amb ratxes moderades a cotes altes 
de l'oest i les temperatures lleugerament més altes. 
Dissabte 31, podrà nevar a la cara nord per sobre dels 1800 m baixant als 1400 m. El vent 
serà feble de nord i nord-oest. 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran i al límit nord de la Pallaresa Superior, el mantell és continu a partirt dels 800 m 
amb gruixos superiors als 115 cm a 1800 m. A cotes altes l'acció del vent ha donat lloc a 
sobreacumulacions en vessants sud. 
A la resta de la Pallaresa Superior, a la Pallaresa Inferior i a la Ribagorçana, el mantell és 
molt irregular. Als vessants nord, i sobretot prop de les crestes, és discontinu i amb gruixos 
que oscil.len entre els 10 i 30 cm. Als vessants sud s'han format sobreacumulacions que 
poden ser importants a les cotes més altes. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran i a la Pallaresa Superior, als vessants nord el mantell està poc tranformat i 
presenta una feble cohesió. Als vessants sud, s'han format plaques al vent que són 
susceptibles a una sobrecàrrega feble. 
Són possibles les caigudes espontànies d'allaus de neu recent o de placa, especialment en 
vessants sud, que poden ser de fons. 
A la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior, els vessants nord estan desprovistos de neu. En 
vessants sud les plaques de vent  han iniciat una progressiva estabilització. 
 
 
TENDÈNCIA 
El lleuger augment de les temperatures continuarà afavorint l'estabilització del mantell. 
 
 
Evolució del perill d'allaus: PROGRESSIVA DISMINUCIÓ DEL PERILL. 
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DATA : Dimecres 28 de desembre de 1994 
VÀLID DIES : 28, 29, 30 i 31 de desembre de 1994 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 2     Moderat Sector Ter-Freser: 2     Moderat 
V. Nord Cadí-Moixeró: 2     Moderat Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA ( segons la secció meteo. de TV3) 
Dimecres 28, hi haurà domini del sol. El vent serà feble de l'oest i les temperatures més 
altes. 
Dijous 29 i divendres 30, dominaran els núvols alts, sense precipitació. El vent serà feble 
amb ratxes moderades a cotes altes de l'oest i les temperatures lleugerament més altes. 
Dissabte 31, podrà nevar a la cara nord per sobre dels 1800 m baixant als 1400 m. El vent 
serà feble de nord i nord-oest. 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell nival és molt irregular degut a l'acció del vent. 
Tot i que el mantell és discontinu, a uns 2000 m, els gruixos varien entre els 20 cm dels 
sectors Perafia-PuIgpedrós i Ter-Freser i els 5 cm al vessant nord del Cadí-Moixeró i el 
Pre-pirineu. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Als sectors Perafia-PuIgpedrós, Ter-Freser i Cadí-Moixeró, prop de les crestes i en 
vessants sud, hi ha plaques de vent que són susceptibles a una sobrecàrrega forta. 
Al Pre-pirineu, el mantell només és present en zones de sobreacumulació i està ben 
estabilitzat. 
 
 
TENDÈNCIA 
El lleuger augment de les temperatures continuarà afavorint l'estabilització del mantell. 
 
 
Evolució del perill d'allaus: PROGRESSIVA DISMINUCIÓ DEL PERILL. 
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DATA : Dijous 29 de desembre de 1994 
VÀLID DIES : 29, 30, 31 de desembre de 1994 i 1 de gener de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
 
Aran: 
 

3     Marcat 
2     Moderat

Pallaresa Superior: 3     Marcat 
2     Moderat

Ribagorçana: 2     Moderat Pallaresa Inferior: 2     Moderat 
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dijous 29, el cel s'anirà ennuvolant i pot caure algun plugim durant la nit. Les temperatures 
seran molt suaus i el vent serà feble de l'oest. 
Divendres 30, el cel estarà ennuvolat amb plugims febles. El vent serà moderat de l'oest i les 
temperatures estables. 
Dissabte 31, dominaran els núvols amb possibilitat de precipitacions poc importants que 
seran de neu per sobre dels 2000 m baixant fins als 1400 m. El vent serà moderat de l'oest 
girant a nord-oest a la tarda. 
Diumenge 1, anirà disminuint la nebulositat al llarg del dia. El vent serà de feble a moderat 
del nord-oest. Les temperatures iniciaran un notable descens. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran i al límit nord de la Pallaresa Superior, el mantell és continu a partir dels 900 m en 
vessants nord i dels 1200 m en vessants sud. Els gruixos són superiors als 100 cm a 1800 
m. A cotes altes l'acció del vent ha donat lloc a sobreacumulacions en vessants sud. 
A la resta de la Pallaresa Superior, a la Pallaresa Inferior i a la Ribagorçana, el mantell és 
molt irregular. Als vessants nord, i sobretot prop de les crestes, és discontinu i amb gruixos 
que oscil.len entre els 10 i els 30 cm. En vessants sud s'han format sobreacumulacions que 
poden ser importants a les cotes més altes. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran i a la Pallaresa Superior, la cohesió del mantell és important degut al progressiu 
augment de temperatures. Als vessants sud, es mantenen les plaques de vent que, prop de 
les crestes, són susceptibles a una sobrecàrrega feble. 
L'estimació del perill d'allaus és MARCAT (3) per sobre dels 2000 m i MODERAT (2) a la 
resta. 
A la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior, els vessants nord estan desprovistos de neu. En 
vessants sud les plaques de vent  han iniciat una progressiva estabilització. 
 
 
TENDÈNCIA 
El lleuger augment de les temperatures continuarà afavorint l'estabilització del mantell. 
 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI 
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DATA : Dijous 29 de desembre de 1994 
VÀLID DIES : 29, 30, 31 de desembre de 1994 i 1 de gener de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 2     Moderat Sector Ter-Freser: 2     Moderat 
V. Nord Cadí-Moixeró: 2     Moderat Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA ( segons la secció meteo. de TV3) 
Dijous 29, el cel s'anirà ennuvolant sense possibilitat de precipitacions. Les temperatures 
seran molt suaus i el vent serà feble de l'oest. 
Divendres 30, el cel estarà ennuvolat amb plugims febles. El vent serà moderat de l'oest i les 
temperatures estables. 
Dissabte 31, dominaran els núvols amb possibilitat de precipitacions poc importants, que 
seran de neu per sobre dels 2000 m baixant fins als 1400 m. El vent serà moderat de l'oest 
girant a nord-oest a la tarda. 
Diumenge 1, anirà disminuint la nebulositat al llarg del dia. El vent serà de feble a moderat 
del nord-oest. Les temperatures iniciaran un notable descens. 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és discontinu i irregular. 
A 2000 m els gruixos són inferiors als 20 cm. 
Hi ha sobreacumulacions de neu degut al vent en vessants sud i prop de les crestes. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Als sectors Perafia-PuIgpedrós, Ter-Freser i Cadí-Moixeró les plaques al vent existents a 
les cotes més altes dels vessants sud, són susceptibles a una sobrecàrrega forta. 
Al Pre-pirineu, el mantell només és present en zones de sobreacumulació i està ben 
estabilitzat. 
 
 
TENDÈNCIA 
El lleuger augment de les temperatures continuarà afavorint l'estabilització del mantell. 
 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI 
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DATA : Divendres 30 de desembre de 1994 
VÀLID DIES : 30 i 31 de desembre de 1994 i 1 i 2  de gener de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 
 

3     Marcat 
2     Moderat

Pallaresa Superior: 3     Marcat 
2     Moderat

Ribagorçana: 2     Moderat Pallaresa Inferior: 2     Moderat 
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Divendres 30, el cel estarà ennuvolat amb febles precipitacions al vespre, que seran de neu 
per sobre dels 2.400 m. El vent serà de moderat a fort de l'oest i les temperatures es 
mantindran altes. 
Dissabte 31, cel ennuvolat amb possibilitat de precipitacions poc importants, sobretot al 
vessant nord, que seran de neu per sobre dels 2.000 m baixant fins als 1.800 m. El vent serà 
moderat de l'oest girant a nord al vespre. Les temperatures iniciaran un notable descens. 
Diumenge 1, el cel estarà cobert al vessant nord amb nevades febles fins al migdia. El vent 
serà moderat del nord. Les temperatures seran hivernals. 
Dilluns 2, dominarà el temps anticiclònic amb temperatures baixes. 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran i al límit nord de la Pallaresa Superior, el mantell és continu a partir dels 900 m en 
vessants nord i dels 1.200 m en vessants sud. Els gruixos són superiors als 100 cm a 1.800 
m. A cotes altes l'acció del vent ha donat lloc a sobreacumulacions en vessants sud. 
A la resta de la Pallaresa Superior, a la Pallaresa Inferior i a la Ribagorçana, el mantell és 
molt irregular. Els vessants nord, i sobretot prop de les crestes, és discontinu i amb gruixos 
que oscil.len entre els 10 i els 30 cm. En vessants sud s'han format sobreacumulacions que 
poden ser importants a les cotes més altes. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran i a la Pallaresa Superior, les temperatures altes han estabilitzat la neu recent i les 
plaques de vent. Als vessants sud, es mantenen les plaques de vent, que prop de les 
crestes són susceptibles a una sobrecàrrega feble. Fins dissabte encara serà possible la 
caiguda espontània d'allaus de neu recent. 
L'estimació del perill d'allaus és MARCAT (3) per sobre dels 2.000 m i MODERAT (2) a la 
resta. 
A la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior, els vessants nord estan desprovistos de neu. En 
vessants sud les plaques de vent estan força estabilitzades, i localment són susceptibles a 
una sobrecàrrega forta. 
 
TENDÈNCIA 
A partir de diumenge podran formar-se noves plaques de vent, sobretot a l'Aran i a la 
Pallaresa Superior, damunt de les ja existent en vessant sud. 
 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI 
 
DATA : Divendres 30 de desembre de 1994 
VÀLID DIES : 30 i 31 de desembre de 1994 i 1 i 2  de gener de 1995 
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S. Perafita-Puigpedrós: 2     Moderat Sector Ter-Freser: 2     Moderat 
V. Nord Cadí-Moixeró: 2     Moderat Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA ( segons la secció meteo. de TV3) 
Divendres 30, el cel estarà ennuvolat amb febles precipitacions al vespre, que seran de neu 
per sobre dels 2400 m. El vent serà moderat de l'oest i les temperatures es mantindran altes. 
Dissabte 31, cel ennuvolat amb possibilitat de precipitacions poc importants, sobretot a la 
cara nord, que seran de neu per sobre dels 2.000 m baixant fins als 1.800 m. El vent serà 
moderat de l'oest girant a nord al vespre. Les temperatures iniciaran un notable descens. 
Diumenge 1, el cel estarà cobert al vessant nord amb nevades febles fins al migdia. A la 
resta hi haurà domini del sol. El vent serà moderat del nord amb ratxes fortes a l'extrem 
oriental. Les temperatures seran hivernals. 
Dilluns 2, dominarà el temps anticiclònic amb temperatures baixes. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és discontinu i irregular. 
A 2.000 m els gruixos són inferiors als 20 cm. 
Hi ha sobreacumulacions de neu degut al vent en vessants sud i prop de les crestes. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Als sectors Perafia-PuIgpedrós, Ter-Freser i Cadí-Moixeró les plaques de vent existents a 
les cotes més altes dels vessants sud, estan ben estabilitzades i, localment, poden ser  
susceptibles a una sobrecàrrega forta. 
Al Pre-pirineu, el mantell només és present en zones de sobreacumulació i està ben 
estabilitzat. 
 
TENDÈNCIA 
A partir de diumenge poden formar-se noves plaques de vent en vessants sud. 
 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI 
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DATA : Dilluns 2 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 2, 3 i 4 de gener de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 
 

3     Marcat 
2     Moderat

Pallaresa Superior: 2     Moderat 
 

Ribagorçana: 2     Moderat Pallaresa Inferior: 2     Moderat 
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dilluns 2, el cel es mantindrà cobert a l'Aran i nord de la Pallarera Superior amb nevades 
febles que tindran tendència a anar desapareixent durant la tarda. El vent bufarà moderat 
del nord. 
Dimarts 3, predominarà el sol i el vent bufarà feble del nord. 
Dimecres 4, hi haurà predomini del sol durant el matí. A la tarda augmentaran els núvols i es 
produiran nevades febles per sobre dels 1.600 m, baixant de cota durant la nit. 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran i al sector nord de la Pallaresa Superior, el mantell és continu a partir dels 800 m 
en vessants nord i dels 1.000 m en vessants sud. Els gruixos són superiors als 80 cm a 
1.800 m. A cotes altes es mantenen sobreacumulacions en vessants sud. 
A la resta de la Pallaresa Superior, a la Pallaresa Inferior i a la Ribagorçana, el mantell és 
irregular. En vessants sud s'han format sobreacumulacions que poden ser importants a les 
cotes més altes. 
 
 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Les baixes temperatures dels dos últims dies han regelat un mantell nival humidificat a 
causa de les altes temperatures i les pluges dels dies 30 i 31 de desembre. La base del 
mantell s'ha estabilitzat de forma important. La part superior del mantell està formada per  
neu recent. La nevades caigudes durant les darreres hores i les que puguin caure durant el 
dia d'avui faran possible la caiguda espontània d'allaus de neu recent. 
A l'Aran l'estimació del perill d'allaus és MARCAT (3) per sobre dels 2.000 m i MODERAT 
(2) a la resta d'aquest sector. 
A la Pallaresa Superior, a la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior, l'estimació del perill 
d'allaus és MODERAT (2). 
 
 
TENDÈNCIA 
L'augment progressiu de les temperatures previst per als propers dies afavorirà una 
estabilització del mantell nival. 
 
Evolució del perill d'allaus: EN DISMINUCIÓ. 
 
DATA : Dilluns 2 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 2, 3 i 4 de gener de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
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S. Perafita-Puigpedrós: 1     Feble Sector Ter-Freser: 1     Feble 
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA ( segons la secció meteo. de TV3) 
Dilluns 2, es mantindrà el cel ennuvolat, tendint a aclarir-se durant la tarda. El vent bufarà 
entre moderat i fort del nord  
Dimarts 3, hi haurà predomi del sol amb vent moderat del nord. 
Dimecres 4, a última hora del dia augmentaran els nuvols fins a cobrir-se el cel. Durant la nit 
es produiran nevades febles per sobre dels 1.600 m. 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és discontinu i irregular. 
Per sobre dels 2.500 m els gruixos han augmentat en 10-20 cm de neu recent. 
Hi ha sobreacumulacions de neu a causa del vent en vessants sud i prop de les crestes. 
 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Als sectors Perafita-PuIgpedrós, Ter-Freser i Cadí-Moixeró les plaques de vent existents a 
les cotes més altes dels vessants sud estan estabilitzades i, localment, poden ser  
susceptibles a una sobrecàrrega forta. 
Al Pre-pirineu, el mantell només és present en zones de sobreacumulació i està ben 
estabilitzat. 
 
 
 
TENDÈNCIA 
La suavització de les temperatures i la disminució de la intensitat del vent previstes fins 
dimecres estabilitzaran el mantell nival. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1994-1995)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona 

- 24 / 142 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 
 
DATA : Dimarts 3 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 3, 4 i 5 de gener de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 3     Marcat Pallaresa Superior: 3     Marcat 
Ribagorçana: 2     Moderat Pallaresa Inferior: 2     Moderat 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimarts 3, predominarà el sol i el vent bufarà feble del nord. 
Dimecres 4, hi haurà predomini del sol durant el matí i la nuvolositat augmentarà al vespre. 
Les temperatures pujaran lleugerament. 
Dijous 5, la nuvolositat serà variable, augmentant durant la tarda amb possibilitat de nevades 
febles per sobre dels 1.400 m. El vent serà fluix del sud-oest.. 
 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran i a la Pallaresa Superior, el mantell és continu a partir dels 800 m a tots els 
vessants. Els gruixos són superiors als 80 cm a 1.800 m. A la Pallaresa Inferior i a la 
Ribagorçana els gruixos de neu són menors. Les nevades, acompanyades de vent del nord, 
han format, a cotes altes i en vessants sud, noves sobreacumulacions damunt les ja 
existents. 
 
 
 
 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
La base del mantell es troba regelada mentre que la part superior està formada per la neu 
recent caiguda durant aquests dos últims dies. Seran possibles les caigudes espontànies 
d'allaus de neu recent. Les plaques de vent que s'han format en vessant sud són 
susceptibles a una sobrecàrrega feble. 
A l'Aran i a la Pallaresa Superior l'estimació del perill d'allaus és MARCAT (3).  
A la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior l'estimació del perill d'allaus és MODERAT (2). 
 
 
 
 
 
 
 
TENDÈNCIA 
Les baixes temperatures previstes per als propers dies faran que es mantingui la possibilitat 
d'allaus de neu recent i de placa de vent. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI. 
 
DATA : Dimarts 3 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 3, 4 i 5 de gener de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
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S. Perafita-Puigpedrós: 2     Moderat Sector Ter-Freser: 2     Moderat 
V. Nord Cadí-Moixeró: 2     Moderat Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimarts 3, hi haurà predomini del sol amb vent moderat del nord. 
Dimecres 4, a última hora del dia augmentaran els núvols. El vent serà feble del nord. Les 
temperatures pujaran lleugerament. 
Dijous 5, la nuvolositat serà variable al llarg del dia, augmentant al vespre. El vent serà feble 
del nord i nord-est. 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és irregular i molt ventat 
Les nevades de les darreres hores han fet augmentar els gruixos entre 15 i 30 cm als 
sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. 
Hi ha sobreacumulacions de neu a causa del vent en vessants sud i prop de les crestes. 
 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Als sectors Perafita-PuIgpedrós, Ter-Freser i vessant nord del Cadí-Moixeró s'han 
format noves plaques de vent que poden ser susceptibles a una sobrecàrrega forta. 
Al Pre-pirineu, el mantell només és present en zones de sobreacumulació i està ben 
estabilitzat. 
 
 
 
TENDÈNCIA 
Les baixes temperatures previstes per als propers dies faran que es mantingui la possibilitat 
d'allaus de placa de vent. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI 
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DATA : Dimecres 4 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 4, 5 i 6 de gener de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 3     Marcat Pallaresa Superior: 3     Marcat 
Ribagorçana: 2     Moderat Pallaresa Inferior: 2     Moderat 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimecres 4, hi haurà predomini del sol durant el matí i la nuvolositat augmentarà al vespre.. 
Les temperatures pujaran lleugerament. 
Dijous 5, la nuvolositat serà variable, augmentant durant la tarda amb possibilitat de nevades 
febles a moderades per sobre dels 1.400 m, acompanyades de vent moderat del nord. 
Divendres 6, es mantindran les nevades durant tot el dia, i seran de caràcter feble a 
moderades al vessant nord. La cota de neu estarà per sobre dels 1.000 m. El vent serà entre 
moderat i fort del nord. 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran i al sector nord de la Pallaresa Superior, el mantell nival és continu a partir dels 
1000 m i irregular a cotes altes degut a l'acció del vent.  
A la resta de la Pallaresa Superior a la Pallaresa Inferior i a la Ribagorçana el mantell és 
discontinu a cotes altes i els gruixos de neu són menors.  
A tots els sectors es mantenen les sobreacumulacions de neu, especialment en vessants 
sud. 
 
 
 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
La base del mantell es troba regelada mentre que la part superior està formada per neu 
recent. Les baixes temperatures fan que la neu recent no es transformi i mantenen la 
possibilitat que es produeixin caigudes espontànies d'allaus de neu recent. Les plaques de 
vent que s'han format en vessant sud són susceptibles a una sobrecàrrega feble. 
A l'Aran i al sector nord de la Pallaresa Superior l'estimació del perill d'allaus és MARCAT 
(3).  
A la resta de la Pallaresa Superior, a la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior l'estimació 
del perill d'allaus és MODERAT (2). 
 
 
 
TENDÈNCIA 
Les nevades acompanyades de vent, previstes per a dijous i divendres afavoriran la 
possibilitat d'allaus de neu recent i la formació de plaques en vessants sud. 
 
Evolució del perill d'allaus: EN AUGMENT. 
 
DATA : Dimecres 4 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 4, 5 i 6 de gener de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
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S. Perafita-Puigpedrós: 2     Moderat Sector Ter-Freser: 2     Moderat 
V. Nord Cadí-Moixeró: 2     Moderat Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimecres 4, hi haurà sol durant el matí augmentant els núvols a última hora del dia. Les 
temperatures pujaran lleugerament. 
Dijous 5, la nuvolositat serà variable al llarg del dia, augmentant al vespre. Entrada la nit es 
produiran nevades entre febles i moderades per sobre dels 1.400 m amb vent moderat del 
nord. 
Divendres 6, es mantindran les nevades amb caràcter feble i moderades al vessant nord per 
sobre dels 1.000 m amb vents de moderats a forts del nord 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és irregular i molt ventat 
Es mantenen les sobreacumulacions de neu a causa del vent en vessants sud i prop de les 
crestes. 
 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Als sectors Perafita-Puigpedrós, Ter-Freser i vessant nord del Cadí-Moixeró les plaques 
de vent es mantenen fràgils i són susceptibles a una sobrecàrrega feble.  
Al Pre-pirineu, el mantell només és present en zones de sobreacumulació. 
 
 
TENDÈNCIA 
Les nevades acompanyades de vent, previstes per a dijous i divendres afavoriran la 
possibilitat d'allaus de neu recent i la formació de plaques en vessants sud. 
 
Evolució del perill d'allaus: EN AUGMENT. 
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DATA : Dijous 15 de desembre de 1994 
VÀLID DIES : 15, 16, 17 i 18 de desembre de 1994 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 1     Feble Pallaresa Superior 1     Feble 
Ribagorçana: 1     Feble Pallaresa Inferior 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dijous 15, podrà haver-hi alguna nevada dèbil a la Val d'Aran. Amb vent fluix del nord i nord-
oest. 
Divendres 16, hi haurà domini del sol, el vent en calma i les temperatures màximes en 
lleuger ascens. 
Dissabte 17, el vent serà feble del sud i sud-oest i les temperatures mínimes augmentaran 
lleugerament. 
Diumenge 18, podrà haver-hi nevades dèbils per sobre dels 1.600 m al vessant nord. 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En vessants sud, el mantell és pràcticament inexistent. 
En vessants nord, el mantell és continu a partir de cotes molt altes, 2.300-2.500 metres, i 
presenta gruixos en conjunt inferiors als 50 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Les temperatures suaus del mes de novembre i desembre han afavorit l'encrostament del 
mantell. 
En vessants nord i cotes altes, pot haver-hi un nivell superficial menys estabilitzat. 
Només és possible el desencadenament d'allaus en alguns pendents drets i per una 
sobrecàrrega forta. 
 
 
 
 
 
 
TENDÈNCIA 
A la Val d'Aran, degut a les febles nevades previstes per diumenge, podrà haver-hi caigudes 
espontànies de petites allaus. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI. 
 
 
 
DATA : Dijous 15 de desembre de 1994 
VÀLID DIES : 15, 16, 17 i 18 de desembre de 1994 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
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S. Perafita-Puigpedrós 1     Feble Sector Ter-Freser 1     Feble 
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA ( segons la secció meteo. de TV3) 
Dijous 15, domini del sol , vent fluix del nord i nord-oest i temperatures estables. 
Divendres 16, hi haurà domini del sol, el vent en calma i les temperatures màximes en 
lleuger ascens. 
Dissabte 17, el vent serà feble del sud i sud-oest i les temperatures mínimes augmentaran 
lleugerament. 
Diumenge 18, podrà haver-hi nevades dèbils per sobre dels 1.600 m al vessant nord. 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell nival és gairebé inexistent excepte a les cotes més altes als vessants nord, i amb 
gruixos inferiors als 50 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Les temperatures suaus del mes de novembre i desembre han afavorit l'encrostament del 
mantell. 
Només és possible el desencadenament d'allaus en alguns pendents drets i per una 
sobrecàrrega forta. 
 
 
 
 
 
 
 
TENDÈNCIA 
Per als propers dies no s'esperen canvis en l'estabilitat del mantell. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI. 
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DATA : Dilluns 9 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 9, 10, 11 i 12 de gener de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 
 

4     Fort Pallaresa Superior: 3     Marcat 
4     Fort 

Ribagorçana: 3     Marcat Pallaresa Inferior: 3     Marcat 
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dilluns 9, continuaran les nevades al vessant nord amb caràcter moderat, pujant de cota  
fins als 1.200-1.400 m. Les nevades seran febles a la resta. Desaparició de les nevades cap 
a la tarda, mantenint-se'n alguna de caràcter feble al vessant nord. El vent serà moderat del 
nord-oest. 
Dimarts 10, hi haurà alguna nevada dèbil al vessant nord; a la resta la nuvolositat serà 
variable. El vent bufarà del nord-oest, moderat al matí i fort a la tarda.Temperatures en 
lleuger ascens. 
Dimecres 11, es produiran nevades febles a partir del migdia, intensificant-se fins a 
moderades i fortes al vessant nord. Temperatures en descens. Vent fort del nord. 
Dijous 12, es mantindran les nevades fins al migdia. Vent fort del nord i temperatures en 
descens. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran  i al sector nord de la Pallaresa Superior, el mantell és continu a totes les cotes. A 
2.000 m, es superen els 100 cm de gruix i prop de les crestes hi ha grans acumulacions als 
vessants sud. 
A la resta de la Pallaresa Superior, a la Pallaresa Inferior i a la Ribagorçana el mantell és 
irregular degut a l'acció del vent. Hi ha grans acumulacions als vessants sud. Les crestes es 
troben desprovistes de neu. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran i sector nord de la Pallaresa Superior, el mantell es troba humidificat per sota dels 
1.300 metres. Per sobre d'aquesta cota, presenta una feble cohesió. Les plaques que s'han 
format durant les últimes hores sobre les ja existents en vessants sud són susceptibles a 
una sobrecàrrega feble. Podrà haver-hi caigudes d'allaus de neu recent de mida mitjana. 
L'estimació del perill d'allaus és FORT (4) per sobre dels 1.800 m i MARCAT (3) a la resta. 
A la resta de la Pallaresa Superior, a la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior el mantell és 
molt irregular degut a l'acció del vent. S'han format plaques de vent de forma generalitzada, 
però especialment als vessants sud. L'estimació del perill d'allaus és MARCAT (3), 
 
TENDÈNCIA 
Les precipitacions previstes fins dijous faran augmentar els gruixos de neu al vessant nord i 
es formaran noves plaques de vent prop de les crestes i al vessant sud. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI, augmentant lleugerament a partir de la nit 
de dimecres. 
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DATA : Dilluns 9 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 9, 10, 11 i 12 de gener de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 3     Marcat Sector Ter-Freser: 3     Marcat 
V. Nord Cadí-Moixeró: 3     Marcat Pre-pirineu: 1     Feble 

2     Moderat 
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dilluns 9, hi haurà nevades febles, especialment al vessant nord i amb tendència a 
desaparèixer al vespre. El vent serà moderat del nord-oest. 
Dimarts 10, predominarà el cel variable. El vent moderat del nord-oest passarà a fort a la 
tarda. Temperatures en lleuger ascens. 
Dimecres 11, es produiran nevades entre febles i moderades a partir de la tarda, fins i tot 
amb caràcter fort al vessant nord. El vent serà fort del nord i les temperatures descendran. 
Dijous 12, es mantindran les nevades fins al migdia. El vent serà fort del nord i les 
temperatures continuaran en descens. 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
La distribució del mantell és molt irregular degut a l'acció del vent. 
Al sector Perafita-Puigpedrós, a 2.000 m, els gruixos són superiors als 70 cm. 
Al sector Ter-Freser i al vessant nord del Cadí Moixeró, hi ha importants acumulacions de 
neu prop de les crestes als vessants sud. Els vessants nord presenten gruixos irregulars. 
Al Pre-pirineu, el mantell és discontinu i irregular. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Als sectors Perafita-Puigpedrós, Ter-Freser i vessant nord del Cadí-Moixeró s'han 
format noves plaques de vent sobre les ja existents als vessants sud, que es mantenen 
fràgils i són susceptibles a una sobrecàrrega feble. Al sector Perafita-Puigpedrós la neu 
recent es manté poc transformada i són possibles les caigudes d'allaus de neu recent. 
Al Pre-pirineu, el mantell està ben estabilitazat i només a les zones de sobreacumulació é 
possible el desencadenament d'allaus de placa de vent per una sobrecàrrega forta. 
 
 
TENDÈNCIA 
Les precipitacions previstes afectaran especialment al límit nord. Es formaran noves plaques 
de vent de forma generalitzada en vessants sud i sud-est. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI, augmentant lleugerament a partir de la nit 
de dimecres. 
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DATA : Dimarts 10 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 10, 11, 12 i 13 de gener de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 
 

4     Fort 
3     Marcat

Pallaresa Superior: 4     Fort 
3     Marcat

Ribagorçana: 3     Marcat Pallaresa Inferior: 3     Marcat 
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimarts 10, hi haurà alguna nevada dèbil al vessant nord; amb tendència a desaparèixer. A 
la resta la nuvolositat serà variable. El vent bufarà de fort a molt fort del nord i nord-oest, 
amb cops de fins a 100 km/h. 
Dimecres 11, es produiran nevades febles a partir del migdia per sobre dels 1.200 m, 
intensificant-se fins a moderades i fortes al vessant nord. A la resta seran entre febles i 
moderades. Temperatures en descens. Vent de fort a molt fort del nord. 
Dijous 12, es mantindran les nevades fins al migdia a totes les cotes, perdent intensitat. El 
vent bufarà entre fort a molt fort del nord. Temperatures en descens. 
Divendres 13, hi haurà una clara tendència a la millora amb desaparició de les nevades al 
vessant sud. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran  i al sector nord de la Pallaresa Superior, el mantell és continu a totes les cotes. A 
2.000 m, es superen els 100 cm de gruix i prop de les crestes hi ha grans acumulacions als 
vessants sud. 
A la resta de la Pallaresa Superior, a la Pallaresa Inferior i a la Ribagorçana el mantell és 
irregular degut a l'acció del vent. Hi ha grans acumulacions als vessants sud. Les crestes es 
troben desprovistes de neu. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran i sector nord de la Pallaresa Superior, el mantell està regelat per sota dels 1.300 
metres. Per sobre d'aquesta cota, presenta una feble cohesió. Les plaques que s'han format 
durant les últimes hores sobre les ja existents en vessants sud són susceptibles a una 
sobrecàrrega feble. Podrà haver-hi caigudes d'allaus de neu recent de mida mitjana. 
L'estimació del perill d'allaus és FORT (4) per sobre dels 1.800 m i MARCAT (3) a la resta. 
A la resta de la Pallaresa Superior, a la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior el mantell és 
molt irregular degut a l'acció del vent. Les plaques de vent existents de forma generalitzada, 
però especialment als vessants sud, són susceptibles a una sobrecàrrega feble. L'estimació 
del perill d'allaus és MARCAT (3), 
 
TENDÈNCIA 
Les precipitacions previstes fins dijous faran augmentar els gruixos de neu al vessant nord i 
es formaran noves plaques de vent prop de les crestes i al vessant sud. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI, augmentant lleugerament a partir de 
dimecres al migdia. 
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DATA : Dimarts 10 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 10, 11, 12 i 13 de gener de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 3     Marcat Sector Ter-Freser: 3     Marcat 
V. Nord Cadí-Moixeró: 2     Moderat 

3     Marcat 
Pre-pirineu: 1     Feble 

2     Moderat 
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimarts 10, predominarà el cel variable. El vent será de fort a molt fort del nord i nord-oest. 
Dimecres 11, els núvols augmentaran al llarg del dia i es produiran nevades entre febles i 
moderades a partir de la tarda, fins i tot amb caràcter fort al vessant nord, per sobre dels 
1.200 m. El vent serà de fort a molt fort del nord. 
Dijous 12, al llarg del dia tendiran a desaparèixer les nevades a vessant sud i perdran 
intensitat al vessant nort. El vent serà fort del nord i les temperatures descendran. 
Divendres 13, hi haurà una clara tendència a la millora. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
La distribució del mantell és molt irregular degut a l'acció del vent. 
Al sector Perafita-Puigpedrós, a 2.000 m, els gruixos són superiors als 70 cm. 
Al sector Ter-Freser hi ha importants acumulacions de neu prop de les crestes als vessants 
sud. Els vessants nord presenten gruixos irregulars. 
Al vessant nord del Cadí Moixeró, el mantell és molt irregular i hi ha sobreacumulacions 
localitzades prop de les crestes. 
Al Pre-pirineu, el mantell és discontinu i irregular. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser s'han format noves plaques de vent sobre les 
ja existents als vessants sud, que es mantenen fràgils i són susceptibles a una sobrecàrrega 
feble. Al sector Perafita-Puigpedrós la neu recent es manté poc transformada i són 
possibles les caigudes d'allaus de neu recent. 
Al vessant nord del Cadí Moixeró, només les plaques de vent existents prop de les crestes 
són susceptibles a una sobrecàrrega feble. 
Al Pre-pirineu, el mantell està ben estabilitzat i només a les zones de sobreacumulació é 
possible el desencadenament d'allaus de placa de vent per una sobrecàrrega forta. 
 
TENDÈNCIA 
Les precipitacions previstes afectaran especialment al límit nord. Es formaran noves plaques 
de vent de forma generalitzada en vessants sud i sud-est. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI, augmentant lleugerament a partir de 
dimecres al migdia. 
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DATA : Dimecres 11 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 11, 12, 13 i 14 de gener de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 
 

4     Fort 
3     Marcat

Pallaresa Superior: 4     Fort 
3     Marcat

Ribagorçana: 3     Marcat Pallaresa Inferior: 3     Marcat 
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimecres 11, es produiran nevades febles a partir del migdia baixant fins als 1.000 m, 
intensificant-se al vespre-nit fins a moderades i fortes al vessant nord. A la resta seran entre 
febles i moderades. Vent de fort a molt fort del nord. 
Dijous 12, es mantindran les nevades fins al migdia a totes les cotes, perdent intensitat al 
vessant nord i desapareixent al vessant sud cap a la tarda. El vent bufarà entre fort i molt fort 
del nord. Temperatures en descens. 
Divendres 13, hi haurà una clara tendència a la millora amb desaparició de les nevades al 
vessant nord. Vent moderat del nord. 
Dissabte 14, el temps serà anticiclònic amb recuperació de les temperatures màximes. Els 
vents seran fluixos. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran  i al sector nord de la Pallaresa Superior, el mantell és continu a totes les cotes. A 
2.000 m, es superen els 120 cm de gruix. Prop de les crestes hi ha grans 
sobreacumulacions, especialment als vessants sud. 
A la resta de la Pallaresa Superior, a la Pallaresa Inferior i a la Ribagorçana el mantell és 
irregular degut a l'acció del vent. En els vessants sud existeixen grans sobreacumulacions. 
Les zones exposades al vent dels vessants nord estan desprovistes de neu 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran i sector nord de la Pallaresa Superior, el mantell està molt transformat per sota 
dels 1300-1400 metres. Per sobre d'aquesta cota, presenta una feble cohesió. Les plaques , 
que continuaran formant-se les properes hores, són generalitzades en vessants sud i són 
susceptibles a una sobrecàrrega feble. Podrà haver-hi caigudes d'allaus de neu recent i de 
placa de mida mitjana. L'estimació del perill d'allaus és FORT (4) per sobre dels 1.800 m i 
MARCAT (3) a la resta. 
A la resta de la Pallaresa Superior, a la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior el mantell és 
molt irregular degut a l'acció del vent. Les zones exposades al vent dels vessants nord, 
presenten un mantell discontinu i crostat. Les plaques de vent existents de forma 
generalitzada, però especialment als vessants sud, mantenen una fragilitat molt acusada. 
Són possibles les caigudes espontànies d'allaus de neu recent i de placa de vent.. 
L'estimació del perill d'allaus és MARCAT (3). 
 
TENDÈNCIA 
Les plaques de vent, cada cop més importants, mantindran una acusada fragilitat. Si les 
nevades al vessant nord són fortes, el perill FORT (4) pot extendre's a totes les cotes. 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI, tot i que el perill de desencadenament de 
placa serà generalitzat a patir de dijous. 
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DATA : Dimecres 11 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 11, 12, 13 i 14 de gener de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 3     Marcat Sector Ter-Freser: 3     Marcat 
V. Nord Cadí-Moixeró: 2     Moderat 

3     Marcat 
Pre-pirineu: 1     Feble 

2     Moderat 
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimecres 11, els núvols augmentaran al llarg del dia i es produiran nevades entre febles i 
moderades a partir de la tarda, especialment al vessant nord, per sobre dels 1.000 m. El 
vent serà de fort a molt fort del nord, a cotes altes serà superior als 130 km/h. 
Dijous 12, al llarg del dia tendiran a desaparèixer les nevades al vessant sud i perdran 
intensitat al vessant nort. El vent serà de fort a molt fort del nord i les temperatures 
descendran. 
Divendres 13, la nuvolositat serà variable i el vent bufarà de moderat a fort del nord. 
Dissabte 14, el temps serà anticiclònic amb recuperació de les temperatures màximes i 
vents fluixos. 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
La distribució del mantell és molt irregular degut a l'acció del vent. 
Als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser hi ha importants acumulacions de neu prop de 
les crestes als vessants sud. Als vessants nord, el mantell és molt irregular. 
Al vessant nord del Cadí Moixeró, el mantell és molt irregular i hi ha sobreacumulacions 
localitzades prop de les crestes. 
Al Pre-pirineu, el mantell és discontinu i irregular. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, les plaques de vent, que augmentaran durant 
les properes hores als vessants sud, es mantenen molt fràgils i són susceptibles a una 
sobrecàrrega feble. A les zones protegides del vent, el mantell manté una feble cohesió. Són 
possibles les caigudes d'allaus de neu recent i de placa de vent. 
Al vessant nord del Cadí Moixeró, només les plaques de vent existents prop de les crestes 
són susceptibles a una sobrecàrrega feble. 
Al Pre-pirineu, el mantell, discontinu, està ben estabilitzat i només a les zones de 
sobreacumulació és possible el desencadenament d'allaus de placa de vent per una 
sobrecàrrega forta. 
 
 
TENDÈNCIA 
Les nevades que s'esperen fins dijous, acompanyades de fort vent del nord, faran que 
s'accentuï la formació de plaques de vent de forma generalitzada en vessants sud, que 
mantindran una acusada inestabilitat. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI 
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DATA : Dijous 12 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 12, 13, 14 i 15 de gener de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 
 

4     Fort 
3     Marcat

Pallaresa Superior: 4     Fort 
3     Marcat

Ribagorçana: 3     Marcat 
2     Moderat

Pallaresa Inferior: 3     Marcat 
2     Moderat

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dijous 12, hi haurà nevades febles a moderades al vessant nord i algunes de febles i 
intermitents al vessant sud, per sobre dels 1.200 m baixant fins als 800 m. Temperatures en 
moderat descens. El vent bufarà entre fort i molt fort del nord amb ràfegues màximes de fins 
a 150 km/h 
Divendres 13, hi haurà una clara tendència a la millora amb progressiva desaparició de les 
nevades al vessant nord. Cel variable al vessant sud. Vent moderat del nord. Temperatures 
baixes. 
Dissabte 14, hi haurà alguns núvols al vessant nord i sol a la resta. Vent moderat del nord-
oest. Temperatures en augment. 
Diumenge 15, podrà haver alguns núvols al vessant nord i sol a la resta. Temperatures en 
augment i vent feble a moderat de direcció variable. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran  i al sector nord de la Pallaresa Superior, el mantell és continu a totes les cotes. A 
2.000 m, es superen els 130 cm de gruix. Prop de les crestes hi ha grans 
sobreacumulacions, especialment als vessants sud. 
A la resta de la Pallaresa Superior, a la Pallaresa Inferior i a la Ribagorçana el mantell és 
irregular degut a l'acció del vent. En els vessants sud existeixen grans sobreacumulacions. 
Les zones exposades al vent dels vessants nord estan desprovistes de neu 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran i sector nord de la Pallaresa Superior, el mantell està molt ventat i, en vessants 
sud, s'han format noves plaques de vent sobre les ja existents, que mantenen una fragilitat 
molt acusada. Podrà haver-hi caigudes d'allaus de neu recent i de placa de mida mitjana. 
L'estimació del perill d'allaus és FORT (4) per sobre dels 1.800 m i MARCAT (3) a la resta. 
A la resta de la Pallaresa Superior, a la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior el mantell és 
molt irregular degut a l'acció del vent. Els vessants nord, presenten un mantell discontinu i 
crostat. Les plaques de vent existents de forma generalitzada, però especialment als 
vessants sud són susceptibles a una feble sobrecàrrega. L'estimació del perill d'allaus és 
MARCAT (3) per sobre dels 2000 m i MODERAT (2) a la resta. 
 
TENDÈNCIA 
La pujada de temperatures prevista a partir de dissabte, afavorirà l'inici de l'estabilització del 
mantell. 
 
Evolució del perill d'allaus: Possible disminució a partir de dissabte. 
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DATA : Dijous 12 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 12, 13, 14 i 15 de gener de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 3     Marcat Sector Ter-Freser: 3     Marcat 

2     Moderat
V. Nord Cadí-Moixeró: 2     Moderat 

3     Marcat
Pre-pirineu: 1     Feble 

2     Moderat
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dijous 12, hi haurà nevades febles a moderades al vessant nord i algunes de febles i 
intermitents al vessant sud, per sobre dels 1.200 m baixant fins als 800 m. Temperatures en 
moderat descens. El vent bufarà entre fort i molt fort del nord amb ràfegues màximes de fins 
a 150 km/h 
Divendres 13, la nuvolositat serà variable, més abundant al vessant nord i el vent bufarà de 
fort a molt fort del nord, especialment al Ripollès i a la Cerdanya. Temperatures baixes. 
Dissabte 14, predominarà el cel serè amb algun núvol al vessant nord. El vent serà moderat 
del nord-oest i les temperatures pujaran. 
Diumenge 15, continuarà el predomini de cel serè amb augment de les temperatures. El vent 
bufarà entre feble i moderat de direcció variable. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
La distribució del mantell és molt irregular degut a l'acció del vent. 
Als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser les sobreacumulacions es limiten a les zones 
més altes dels vessants sud. Per sota dels 2000 metres, el mantell és molt irregular. 
Al vessant nord del Cadí Moixeró, el mantell és molt irregular i hi ha sobreacumulacions 
localitzades prop de les crestes. 
Al Pre-pirineu, el mantell és discontinu i irregular. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, les plaques de vent es mantenen molt fràgils i 
són susceptibles a una sobrecàrrega feble. A les zones protegides del vent, el mantell manté 
una feble cohesió. 
Al vessant nord del Cadí Moixeró, només les plaques de vent existents prop de les crestes 
són susceptibles a una sobrecàrrega feble. 
Al Pre-pirineu, el mantell, discontinu, està ben estabilitzat i només a les zones de 
sobreacumulació és possible el desencadenament d'allaus de placa de vent per una 
sobrecàrrega forta. 
 
 
TENDÈNCIA 
Les noves plaques de vent que podran formar-se durant les properes hores, iniciaran una 
lleugera estabilització a partir de dissabte. 
 
Evolució del perill d'allaus: Progressiva disminució a partir de dissabte. 
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DATA : Divendres 13 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 13, 14 i 15 de gener de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 
 

4     Fort 
3     Marcat

Pallaresa Superior: 4     Fort 
3     Marcat

Ribagorçana: 3     Marcat 
2     Moderat

Pallaresa Inferior: 3     Marcat 
2     Moderat

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Divendres 13, predominarà el sol amb algun núvol residual. El vent bufarà fort del nord a 
cotes altes amb ràfegues superiors als 80-100 km/h. Les temperatures seran baixes. 
Dissabte 14, dominarà el sol. Al matí el vent serà moderat del nord amb cops de 30-40 km/h, 
disminuïnt d'intensitat a la tarda. Temperatures en augment. 
Diumenge 15, continuarà el domini del sol amb vents febles de l'oest. Les temperatures 
pujaran. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran i al sector nord de la Pallaresa Superior, el mantell és continu a totes les cotes. A 
2.000 m, es superen els 150 cm de gruix. Prop de les crestes hi ha grans 
sobreacumulacions, especialment als vessants sud, que s'han incrementat amb les nevades 
de les darreres hores. 
A la resta de la Pallaresa Superior, a la Pallaresa Inferior i a la Ribagorçana el mantell és 
irregular degut a l'acció del vent. En els vessants sud existeixen grans sobreacumulacions. 
Les zones exposades al vent dels vessants nord estan desprovistes de neu. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran i sector nord de la Pallaresa Superior, el mantell està molt ventat i, en vessants 
sud, s'han format noves plaques de vent sobre les ja existents, que mantenen una fragilitat 
molt acusada. Podrà haver-hi caigudes d'allaus de neu recent i de placa de mida mitjana. 
L'estimació del perill d'allaus és FORT (4) per sobre dels 1.800 m i MARCAT (3) a la resta. 
A la resta de la Pallaresa Superior, a la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior el mantell és 
molt irregular degut a l'acció del vent. Els vessants nord presenten un mantell molt irregular i 
crostat. Les plaques de vent existents de forma generalitzada, però especialment als 
vessants sud són susceptibles a una feble sobrecàrrega. L'estimació del perill d'allaus és 
MARCAT (3) per sobre dels 2000 m i MODERAT (2) a la resta. 
 
TENDÈNCIA 
La pujada de temperatures prevista a partir de dissabte, afavorirà l'inici de l'estabilització del 
mantell. 
 
Evolució del perill d'allaus: Disminuïnt a partir de dissabte. 
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DATA : Divendres 13 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 13, 14 i 15 de gener de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 3     Marcat Sector Ter-Freser: 2     Moderat 
V. Nord Cadí-Moixeró: 2     Moderat Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Divendres 13, predominarà el sol amb algun núvol residual. El vent bufarà de fort a molt fort 
del nord a cotes altes amb ràfegues superiors als 100 km/h. Les temperatures seran baixes. 
Dissabte 14, dominarà el sol. Al matí el vent serà moderat del nord amb cops de 60-80 km/h, 
disminuïnt d'intensitat a la tarda. Temperatures en augment. 
Diumenge 15, continuarà el domini del sol amb vents febles de l'oest. Les temperatures 
pujaran. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
La distribució del mantell és molt irregular degut a l'acció del vent. 
Al sector Perafita-Puigpedrós les sobreacumulacions són importants a les zones més altes 
dels vessants sud. Al sector Ter-Freser són menys importants i es limiten als sectors 
protegits del vent en vessants sud. 
Al vessant nord del Cadí Moixeró, el mantell és irregular i d'escàs gruix amb algunes 
sobreacumulacions localitzades prop de les crestes. 
Al Pre-pirineu, el mantell és molt discontinu i irregular. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, les plaques de vent es mantenen molt fràgils i 
són susceptibles a una sobrecàrrega feble. A les zones protegides del vent, el mantell manté 
una feble cohesió. 
Al vessant nord del Cadí Moixeró, només les plaques de vent existents prop de les crestes 
són susceptibles a una sobrecàrrega feble. 
Al Pre-pirineu, el mantell, discontinu, està ben estabilitzat i només a les zones de 
sobreacumulació és possible el desencadenament d'allaus de placa de vent per una 
sobrecàrrega forta. 
 
 
TENDÈNCIA 
Les noves plaques de vent que s'han format durant les darreres hores, iniciaran una lleugera 
estabilització a partir de dissabte. 
 
Evolució del perill d'allaus: Progressiva disminució a partir de dissabte. 
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DATA : Dilluns 16 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 16, 17, 18 i 19 de gener de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 
 

3     Marcat Pallaresa Superior: 3     Marcat 

Ribagorçana: 3     Marcat 
2     Moderat

Pallaresa Inferior: 2     Moderat 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dilluns 16, dominarà el sol a tot el Pirineu i el vent serà feble del sud-oest. Les temperatures 
seran suaus a cotes altes i fredes a les zones fondes. 
Dimarts 17, augmentaran els núvols al llarg del dia. Temperatures una mica més altes. Vent 
feble del sud-oest augmentant a moderat durant la nit. 
Dimecres 18, nevarà de forma feble a moderada amb cota de neu a 1.600 m, baixant a 
1.300 m. A la nit el vent girarà a l'oest entre feble i moderat. 
Dijous 19, dominarà el sol durant el matí i augmentaran els núvols a la tarda. Temperatures 
més baixes. El vent girarà al sud-oest moderat entrada la nit. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran el mantell és continu a partir de 1.200 m en vessants sud i 800 m en vessant nord. 
A partir de 1.800 m el mantell està molt ventat. 
A la Pallaresa Superior, Pallaresa Inferior i a la Ribagorçana el mantell és irregular degut 
a l'acció del vent. Al vessant sud existeixen grans sobreacumulacions.  
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran les plaques de vent situades en vessant sud han iniciat una progressiva 
estabilització. En vessants obacs les plaques existents són susceptibles a una sobrecàrrega 
feble. Podrà haver-hi caigudes d'allaus de neu humida i de placa en els vessants que encara 
no s'hagin purgat. 
Al límit nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana, en vessant obacs, existeixen 
plaques susceptibles a una sobrecàrrega feble. A la resta de la Pallaresa Superior, a la 
Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior les plaques de vent situades en vessant sud son 
susceptibles a una sobrecàrrega forta. 
 
TENDÈNCIA 
Les temperatures suaus previstes per als propers dies afavoriran una estabilització del 
mantell. 
 
Evolució del perill d'allaus: Progressiva disminució. 
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DATA : Dilluns 16 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 16, 17, 18 i 19 de gener de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 3     Marcat 

2     Moderat
Sector Ter-Freser: 2     Moderat 

V. Nord Cadí-Moixeró: 2     Moderat Pre-pirineu: 1     Feble 
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dilluns 16, dominarà el sol a tot el Pirineu i el vent serà feble del sud-oest. Les temperatures 
seran suaus a cotes altes i fredes a les zones fondes. 
Dimarts 17, augmentaran els núvols al llarg del dia. Temperatures una mica més altes. Vent 
feble del sud-oest augmentant a moderat durant la nit. 
Dimecres 18, nevarà de forma feble al Pirineu oriental i Pre-pirineu amb cota de neu a 1.600 
m, baixant a 1.300 m. A la nit el vent girarà a l'oest entre feble i moderat. 
Dijous 19, dominarà el sol durant el matí i augmentaran els núvols a la tarda. Temperatures 
més baixes. El vent girarà al sud-oest moderat entrada la nit. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
La distribució del mantell és molt irregular degut a l'acció del vent. 
Existeixen sobreacumulacions importants a les zones altes dels vessants sud Tan sols al 
límit nord del sector Perafita-Puigpedrós les sobreacumulacions són generalitzades. 
Al Pre-pirineu, el mantell és gairabé inexistent. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Al sector Perafita-Puigpedrós, prop de les crestes, les plaques de vent mostren una certa 
inestabilitat i son susceptibles a una sobrecàrrega feble.  
Al sector Ter-Freser i vessant nord del Cadí Moixeró les plaques de vent són susceptibles 
a una sobrecàrrega forta. 
Al Pre-pirineu, el mantell és molt discontinu i està ben estabilitzat.  
 
 
TENDÈNCIA 
Les temperatures suaus previstes per als propers dies afavoriran una estabilització del 
mantell. 
 
Evolució del perill d'allaus: Progressiva disminució. 
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DATA : Dimarts 17 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 17, 18, 19 i 20 de gener de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 
 

3     Marcat Pallaresa Superior: 3     Marcat 

Ribagorçana: 3     Marcat 
2     Moderat

Pallaresa Inferior: 2     Moderat 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimarts 17, augmentaran els núvols al llarg del dia. Temperatures una mica més altes. Vent 
feble del sud-oest augmentant a moderat durant la nit. 
Dimecres 18, nevarà de forma feble a moderada al vessant nord amb cota de neu a 1.500 m 
i de forma feble a la resta, baixant a 1.100 m. A la nit el vent girarà a l'oest entre feble i 
moderat. 
Dijous 19, la nuvolositat serà variable i augmentant al llarg del dia. Temperatures més 
baixes. El vent girarà a l'oest i sud-oest moderat entrada la nit. 
Divendres 20, nevarà de forma feble a moderada al vessant nord amb cota de neu a 1.600 
m i de forma feble a la resta, baixant a 1.300 m. A la nit el vent girarà a l'oest entre feble i 
moderat. 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran el mantell és continu a partir de 1.200 m en vessants sud i 800 m en vessant nord. 
A partir de 1.800 m el mantell està molt ventat. 
A la Pallaresa Superior, Pallaresa Inferior i a la Ribagorçana el mantell és irregular degut 
a l'acció del vent.  
A tots els sectors, en vessants sud, existeixen grans sobreacumulacions. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran les plaques de vent situades en vessant sud han iniciat una progressiva 
estabilització. En vessants obacs les plaques existents són susceptibles a una sobrecàrrega 
feble. Podrà haver-hi caigudes d'allaus de neu humida i de placa en els vessants que encara 
no s'hagin purgat. 
Al límit nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana, en vessant obacs, existeixen 
plaques susceptibles a una sobrecàrrega feble. A la resta de la Pallaresa Superior, a la 
Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior les plaques de vent situades en vessant sud son 
susceptibles a una sobrecàrrega forta. 
 
TENDÈNCIA 
Les nevades previstes faran augmentar els gruixos, sobretot a l'Aran i a la Pallaresa 
Superior. A partir de dimecres podrà haver-hi caigudes d'allaus de neu recent. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI. 
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DATA : Dimarts 17 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 17, 18, 19 i 20 de gener de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 3     Marcat 

2     Moderat
Sector Ter-Freser: 2     Moderat 

V. Nord Cadí-Moixeró: 2     Moderat Pre-pirineu: 1     Feble 
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimarts 17, augmentaran els núvols al llarg del dia. Temperatures una mica més altes. Vent 
feble del sud-oest augmentant a moderat durant la nit. 
Dimecres 18, nevarà de forma feble a moderada al vessant nord amb cota de neu a 1.600 m 
i de forma feble a la resta, baixant a 1.200 m. A la nit el vent girarà a l'oest moderat i fort al 
Ripollès. 
Dijous 19, la nuvolositat serà variable i augmentant al llarg del dia. Temperatures més 
baixes. El vent girarà a l'oest i sud-oest moderat entrada la nit. 
Divendres 20, nevarà de forma feble a moderada al vessant nord amb cota de neu a 1.700 
m i de forma feble a la resta, baixant a 1.400 m. A la nit el vent girarà a l'oest moderat. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és molt irregular degut a l'acció del vent. 
Existeixen sobreacumulacions importants a les zones altes dels vessants sud. Tan sols al 
límit nord del sector Perafita-Puigpedrós les sobreacumulacions són generalitzades. 
Al Pre-pirineu, el mantell és gairabé inexistent. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Al sector Perafita-Puigpedrós, prop de les crestes, les plaques de vent mostren una certa 
inestabilitat i son susceptibles a una sobrecàrrega feble.  
Al sector Ter-Freser i vessant nord del Cadí Moixeró les plaques de vent són susceptibles 
a una sobrecàrrega forta. 
Al Pre-pirineu, el mantell és molt discontinu i està ben estabilitzat.  
 
 
TENDÈNCIA 
Les nevades, que localment poden ser moderades, podran afavorir la formació de noves 
plaques en vessants est i sud-est, especialment als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI. 
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DATA : Dimecres 18 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 18, 19, 20 i 21 de gener de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 
 

3     Marcat Pallaresa Superior: 3     Marcat 

Ribagorçana: 3     Marcat 
2     Moderat

Pallaresa Inferior: 2     Moderat 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimecres 18, nevarà de forma feble a moderada al vessant nord amb cota de neu a 1.500 m 
i de forma feble a la resta, baixant a 1.300 m. A la nit el vent girarà a l'oest i nord-oest entre 
feble i moderat. 
Dijous 19, la nuvolositat serà variable. Temperatures més baixes. El vent bufarà de l'oest al 
matí i del sud-oest feble entrada la nit. 
Divendres 20, augmentarà la nuvolositat i nevarà de forma feble a moderada al vessant nord 
amb cota de neu a cotes altes i de forma feble a la resta, baixant a 1.300 m. A la nit el vent 
girarà a l'oest entre feble i moderat. 
Dissabte 21, es produirà una progressiva millora. 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran el mantell és continu a partir de 1.200 m en vessants sud i 800 m en vessant nord. 
A partir de 1.800 m el mantell està molt ventat. Per sota d'aquesta cota es troba humidificat. 
A la Pallaresa Superior, Pallaresa Inferior i a la Ribagorçana el mantell és irregular degut 
a l'acció del vent i presenta una certa humidificació per sota dels 2.000 m 
Els gruixos s'han incrementat lleugerament amb les nevades actuals i de les darreres hores. 
A tots els sectors, en vessants sud, existeixen grans sobreacumulacions.  
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran les plaques de vent situades en vessant sud han iniciat una progressiva 
estabilització. En vessants obacs les plaques existents encara són susceptibles a una 
sobrecàrrega feble, especialment per sobre dels 2.000 m. Podrà haver-hi caigudes d'allaus 
de neu humida i de placa en els vessants que encara no s'hagin purgat. 
Al límit nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana, en vessant obacs, existeixen 
plaques susceptibles a una sobrecàrrega feble. A la resta de la Pallaresa Superior, a la 
Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior les plaques de vent situades en vessant sud son 
susceptibles a una sobrecàrrega forta. 
 
TENDÈNCIA 
Les nevades previstes faran augmentar els gruixos a tots els sectors. Especialment, a partir 
de divendres podrà haver-hi caigudes d'allaus de neu recent. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI. 
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DATA : Dimecres 18 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 18, 19, 20 i 21 de gener de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 3     Marcat 

2     Moderat
Sector Ter-Freser: 2     Moderat 

V. Nord Cadí-Moixeró: 2     Moderat Pre-pirineu: 1     Feble 
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimecres 18, nevarà de forma feble a moderada al vessant nord amb cota de neu a 1.500 m 
i de forma feble a la resta, baixant a 1.300 m. A la nit el vent girarà a l'oest i nord-oest entre 
feble i moderat. 
Dijous 19, la nuvolositat serà variable. Temperatures més baixes. El vent bufarà de l'oest al 
matí i del sud-oest feble entrada la nit. 
Divendres 20, augmentarà la nuvolositat i nevarà de forma feble a moderada al vessant nord 
amb cota de neu a cotes altes i de forma feble a la resta, baixant a 1.300 m. A la nit el vent 
girarà a l'oest entre feble i moderat. 
Dissabte 21, es produirà una progressiva millora. 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és molt irregular degut a l'acció del vent. 
Existeixen sobreacumulacions importants a les zones altes dels vessants sud. Tan sols al 
límit nord del sector Perafita-Puigpedrós les sobreacumulacions són generalitzades. 
A tots els sectors els gruixos s'han incrementat lleugerament a causa de les nevades de les 
darreres hores.  
Al Pre-pirineu, el mantell presenta un escàs gruix de neu recent.. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Al sector Perafita-Puigpedrós, prop de les crestes, les plaques de vent mostren una certa 
inestabilitat i son susceptibles a una sobrecàrrega feble.  
Al sector Ter-Freser i vessant nord del Cadí Moixeró les plaques de vent són susceptibles 
a una sobrecàrrega forta. 
A tots els sectors s'ha produït una humidificació del mantell per sota dels 2.000 m. Es poden 
desencadenar allaus de neu humida de dimensions reduïdes. 
 
 
 
TENDÈNCIA 
Les nevades previstes faran augmentar els gruixos a tots els sectors. Especialment, a partir 
de divendres podrà haver-hi caigudes d'allaus de neu recent de dimensions reduïdes. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI. 
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DATA : Dijous 19 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 19, 20, 21 i 22 de gener de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 
 

3     Marcat Pallaresa Superior: 3     Marcat 

Ribagorçana: 3     Marcat 
2     Moderat

Pallaresa Inferior: 2     Moderat 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dijous 19, la nuvolositat serà variable. Temperatures més baixes. El vent bufarà de l'oest de 
feble a moderat. 
Divendres 20, augmentarà la nuvolositat i nevarà de forma feble a moderada amb cota de 
neu a 1.400-1.500 m. A la nit el vent bufarà de l'oest entre feble i moderat. 
Dissabte 21, hi haurà domini del sol amb vents de febles a moderats de l'oest. Temperatures 
en augment. 
Diumenge 22, es produirà un augment de núvols alts, sense precipitació. Vent moderat de 
l'oest. Temperatures en augment. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran el mantell és continu a partir de 1.300 m en vessants sud i 800 m en vessant nord. 
amb gruixos al voltant dels 150 cm a 1.800 m.  
A la Pallaresa Superior, Pallaresa Inferior i a la Ribagorçana el gruix del mantell és 
irregular degut a l'acció del vent. 
A tots els sectors, durant les últimes hores, han caigut d'entre 10 i 20 cm de neu recent. 
Les crestes estan molt ventades i, en vessants sud, existeixen grans sobreacumulacions.  
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Les sobreacumulacions localitzades en vessants sud estan força estabilitzades. 
En vessants obacs, les plaques de vent existents a partir dels 2000 metres, en especial a tot 
l'Aran i als límits nord de la Ribagorçana i la Pallaresa Superior, es mantenen fràgils i són 
susceptibles a una feble sobrecàrrega. 
A l'Aran, per sota dels 1800 m, el mantell es troba regelat amb una forta cohesió interna. 
Podrà haver-hi caigudes d'allaus de neu recent especialment en vessants soleis. 
 
TENDÈNCIA 
Les baixes temperatures i les nevades previstes per divendres farà que la neu recent 
mantingui una feble cohesió. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI. 
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DATA : Dijous 19 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 19, 20, 21 i 22 de gener de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 3     Marcat 

2     Moderat
Sector Ter-Freser: 2     Moderat 

V. Nord Cadí-Moixeró: 2     Moderat Pre-pirineu: 1     Feble 
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dijous 19, la nuvolositat serà variable. Temperatures més baixes. El vent bufarà de l'oest de 
feble a moderat. 
Divendres 20, augmentarà la nuvolositat i nevarà de forma feble amb cota de neu a 1.400-
1.500 m. A la nit el vent bufarà de l'oest entre feble i moderat. 
Dissabte 21, hi haurà domini del sol amb vents de febles a moderats de l'oest. Temperatures 
en augment. 
Diumenge 22, es produirà un augment de núvols alts, sense precipitació. Vent moderat de 
l'oest. Temperatures en augment. 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és molt irregular degut a l'acció del vent. 
Existeixen sobreacumulacions importants a les zones altes dels vessants sud. Tan sols al 
límit nord del sector Perafita-Puigpedrós les sobreacumulacions són generalitzades. 
A tots els sectors les nevades de les darreres hores han fet augmentar els gruixos d'entre 5 i 
15 cm. 
Al Pre-pirineu, allà on el mantell és present, tant sols està format per uns pocs cm de neu 
recent. De forma aïllada es troben petites acumulacions prop de les crestes. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
La neu recent caiguda, que s'ha dipositat sobre un mantell inexistent o regelat en superfície, 
presenta una feble cohesió. 
Al sector Perafita-Puigpedrós, prop de les crestes, les plaques de vent mostren una certa 
inestabilitat i son susceptibles a una sobrecàrrega feble.  
Al sector Ter-Freser i vessant nord del Cadí Moixeró les plaques de vent són susceptibles 
a una sobrecàrrega forta. 
Seran possibles les caigudes de petites allaus de neu recent en vessants assolellats. 
Al Pre-pirineu, el mantell està ben estabilitzat. 
 
TENDÈNCIA 
A paritr de dissabte, la suavització de les temperatures farà que s'estabilitzi la capa de neu 
recent. 
 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI. 
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DATA : Divendres 20 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 20, 21, 22 i 23 de gener de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 
 

3     Marcat Pallaresa Superior: 3     Marcat 

Ribagorçana: 3     Marcat 
2     Moderat

Pallaresa Inferior: 2     Moderat 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Divendres 20, augmentarà la nuvolositat i nevarà de forma feble amb cota de neu baixant de 
1.800 m a 1.300 m al final. A la nit el vent bufarà de l'oest entre feble i moderat. 
Dissabte 21, la nuvolositat serà variable amb vents de febles a moderats de l'oest. 
Temperatures en augment. 
Diumenge 22, la nuvolositat continuara essent variable. Vent moderat de l'oest. 
Temperatures en augment. 
Dilluns 23, es produiran nevades febles a cotes altes. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran el mantell és continu a partir de 1.300 m en vessants sud i 800 m en vessant nord. 
amb gruixos al voltant dels 150 cm a 1.800 m.  
A la Pallaresa Superior, Pallaresa Inferior i a la Ribagorçana el gruix del mantell és 
irregular degut a l'acció del vent. 
Les crestes estan molt ventades i, en vessants sud, existeixen grans sobreacumulacions.  
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Les sobreacumulacions localitzades en vessants sud estan estabilitzades. 
En vessants obacs, les plaques de vent existents a partir dels 2000 metres, en especial a tot 
l'Aran i als límits nord de la Ribagorçana i la Pallaresa Superior, es mantenen fràgils i són 
susceptibles a una feble sobrecàrrega. 
En vessants sud i per sota dels 1.800 m el mantell s'està humidificant. 
Podrà haver-hi caigudes d'allaus de neu recent a tots els vessants.  
 
TENDÈNCIA 
Les febles nevades previstes per a divendres i dissabte podran produir purgues i allaus de 
dimensions reduïdes. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI. 
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DATA : Divendres 20 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 20, 21, 22 i 23 de gener de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 3     Marcat 

2     Moderat
Sector Ter-Freser: 2     Moderat 

V. Nord Cadí-Moixeró: 2     Moderat Pre-pirineu: 1     Feble 
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Divendres 20, augmentarà la nuvolositat i nevarà de forma feble amb cota de neu baixant de 
1.800 m a 1.300 m al final. A la nit el vent bufarà de l'oest entre feble i moderat. 
Dissabte 21, la nuvolositat serà variable amb vents moderats de l'oest. Temperatures en 
augment. 
Diumenge 22, la nuvolositat continuara essent variable. Vent moderat a fort de l'oest. 
Temperatures en augment. 
Dilluns 23, es produiran nevades febles a cotes altes. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és molt irregular degut a l'acció del vent. 
Existeixen sobreacumulacions importants a les zones altes dels vessants sud. Tan sols al 
límit nord del sector Perafita-Puigpedrós les sobreacumulacions són generalitzades. 
Al Pre-pirineu, allà on el mantell és present, tant sols està format per uns pocs cm de neu 
recent. De forma aïllada es troben petites acumulacions prop de les crestes. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Al sector Perafita-Puigpedrós, prop de les crestes, les plaques de vent mostren una certa 
inestabilitat i son susceptibles a una sobrecàrrega feble.  
Al sector Ter-Freser i vessant nord del Cadí Moixeró les plaques de vent són susceptibles 
a una sobrecàrrega forta. 
Seran possibles les caigudes de petites allaus de neu recent a tots els vessants. 
Al Pre-pirineu, el mantell està ben estabilitzat. 
 
TENDÈNCIA 
A partir de dissabte, s'afavorirà l'estabilització del conjunt del mantell a causa de la 
suavització de les temperatures. 
 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI. 
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DATA : Dimecres 25 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 25, 26, 27 i 28 de gener de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 
 

3     Marcat Pallaresa Superior: 3     Marcat 
2     Moderat

Ribagorçana: 3     Marcat 
2     Moderat

Pallaresa Inferior: 2     Moderat 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimecres 25, disminuirà la nuvolositat i les temperatures seran altes. Al vespre, el vent 
bufarà moderat de l'oest. 
Dijous 26, possibilitat de xàfecs en forma d'aigua a totes les cotes, moderats al vessant nord 
i febles a la resta. Durant la nit la cota de neu baixaria fins als 1.500 m. Descens de les 
temperatures a última hora. Vent moderat del sud-oest girant al nord i nord-oest a la nit. 
Divendres 27, les temperatures seran més baixes. Nuvolositat variable que tendirà a 
desaparèixer. Vent feble del nord-oest, girant a l'oest moderat a la nit. 
Dissabte 28, les temperatures pujaran notablement i hi haurà predomini del sol. 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Prop de les crestes el mantell està molt ventat amb importants sobreacumulacions en 
vessants sud. 
Els gruixos als vessants nord varien, a 2.000 m, entre els 140-160 cm a l'Aran, els 60-70 cm 
a la Pallaresa Superior i a la Pallaresa Inferior i els 20-30 cm a la Ribagorçana. 
En vessant sud el mantell és continu a l'Aran a partir dels 1.400 m, a la Pallaresa Superior 
a partir dels 2.000 m i a la resta a partir dels 2.200 m. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Les sobreacumulacions localitzades en vessants sud estan força estabilitzades. En vessants 
nord, la part superior del mantell té una baixa cohesió interna. 
A l'Aran i als límits nord de la Ribagorçana i la Pallaresa Superior, les plaques existents en 
vessants obacs són susceptibles a una feble sobrecàrrega. 
 
 
TENDÈNCIA 
Degut a les nevades previstes per a dijous, moderades al vessant nord, podran haver-hi 
caigudes d'allaus de neu recent a cotes altes. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI. 
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DATA : Dimecres 25 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 25, 26, 27 i 28 de gener de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 2     Moderat Sector Ter-Freser: 2     Moderat 
V. Nord Cadí-Moixeró: 2     Moderat Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimecres 25, disminuirà la nuvolositat i les temperatures seran altes. Al vespre, el vent 
bufarà moderat de l'oest. 
Dijous 26, possibilitat de xàfecs en forma d'aigua a totes les cotes, moderats al vessant nord 
i febles a la resta. Durant la nit la cota de neu baixaria fins als 1.500 m. Descens de les 
temperatures a última hora. Vent moderat del sud-oest girant al nord i nord-oest fort a la nit 
al Ripollès. 
Divendres 27, les temperatures seran més baixes. Nuvolositat variable que tendirà a 
desaparèixer. Vent feble del nord-oest, girant a l'oest moderat a la nit. 
Dissabte 28, les temperatures pujaran notablement i hi haurà predomini del sol. 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 

La distribució del mantell és molt irregular. 
Als vessants nord, el mantell és continu i oscilꞏla, a 2.000 m, entre els 20 cm del sector Ter 
Freser i els 5-10 cm al vessant nord del Cadí-Moixeró i Pre-pirineu. 
Prop de les crestes es mantenen importants sobreacumulacions en vessants sud, que al 
sector Perafita-Puigpedrós són més generalitzades. 
Al Pre-pirineu, als vessants sud, el mantell és discontinu amb petites sobreacumulacions 
prop de les crestes. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
En vessants sud, el mantell està humidificat. 
Les plaques de vent existents estan ben estabilitzades, encara que localment, al sector  
Perafita-Puigpedrós, poden mostrar una certa fragilitat. 
Al Pre-pirineu, el mantell està ben estabilitzat. 
 
TENDÈNCIA 
Els processos de fusió-regel que s'estan produïnt aquests dies fan que el mantell es vagi 
estabilitzant. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI. 
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DATA : Dimecres 25 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 25, 26, 27 i 28 de gener de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 
 

3     Marcat Pallaresa Superior: 3     Marcat 
2     Moderat

Ribagorçana: 3     Marcat 
2     Moderat

Pallaresa Inferior: 2     Moderat 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimecres 25, disminuirà la nuvolositat i les temperatures seran altes. Al vespre, el vent 
bufarà moderat de l'oest. 
Dijous 26, possibilitat de xàfecs en forma d'aigua a totes les cotes, moderats al vessant nord 
i febles a la resta. Durant la nit la cota de neu baixaria fins als 1.500 m. Descens de les 
temperatures a última hora. Vent moderat del sud-oest girant al nord i nord-oest a la nit. 
Divendres 27, les temperatures seran més baixes. Nuvolositat variable que tendirà a 
desaparèixer. Vent feble del nord-oest, girant a l'oest moderat a la nit. 
Dissabte 28, les temperatures pujaran notablement i hi haurà predomini del sol. 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Prop de les crestes el mantell està molt ventat amb importants sobreacumulacions en 
vessants sud. 
Els gruixos als vessants nord varien, a 2.000 m, entre els 140-160 cm a l'Aran, els 60-70 cm 
a la Pallaresa Superior i a la Pallaresa Inferior i els 20-30 cm a la Ribagorçana. 
En vessant sud el mantell és continu a l'Aran a partir dels 1.400 m, a la Pallaresa Superior 
a partir dels 2.000 m i a la resta a partir dels 2.200 m. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Les sobreacumulacions localitzades en vessants sud estan força estabilitzades. En vessants 
nord, la part superior del mantell té una baixa cohesió interna. 
A l'Aran i als límits nord de la Ribagorçana i la Pallaresa Superior, les plaques existents en 
vessants obacs són susceptibles a una feble sobrecàrrega. 
 
 
TENDÈNCIA 
Degut a les nevades previstes per a dijous, moderades al vessant nord, podran haver-hi 
caigudes d'allaus de neu recent a cotes altes. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI. 
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DATA : Dimecres 25 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 25, 26, 27 i 28 de gener de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 2     Moderat Sector Ter-Freser: 2     Moderat 
V. Nord Cadí-Moixeró: 2     Moderat Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimecres 25, disminuirà la nuvolositat i les temperatures seran altes. Al vespre, el vent 
bufarà moderat de l'oest. 
Dijous 26, possibilitat de xàfecs en forma d'aigua a totes les cotes, moderats al vessant nord 
i febles a la resta. Durant la nit la cota de neu baixaria fins als 1.500 m. Descens de les 
temperatures a última hora. Vent moderat del sud-oest girant al nord i nord-oest fort a la nit 
al Ripollès. 
Divendres 27, les temperatures seran més baixes. Nuvolositat variable que tendirà a 
desaparèixer. Vent feble del nord-oest, girant a l'oest moderat a la nit. 
Dissabte 28, les temperatures pujaran notablement i hi haurà predomini del sol. 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 

La distribució del mantell és molt irregular. 
Als vessants nord, el mantell és continu i oscilꞏla, a 2.000 m, entre els 20 cm del sector Ter 
Freser i els 5-10 cm al vessant nord del Cadí-Moixeró i Pre-pirineu. 
Prop de les crestes es mantenen importants sobreacumulacions en vessants sud, que al 
sector Perafita-Puigpedrós són més generalitzades. 
Al Pre-pirineu, als vessants sud, el mantell és discontinu amb petites sobreacumulacions 
prop de les crestes. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
En vessants sud, el mantell està humidificat. 
Les plaques de vent existents estan ben estabilitzades, encara que localment, al sector  
Perafita-Puigpedrós, poden mostrar una certa fragilitat. 
Al Pre-pirineu, el mantell està ben estabilitzat. 
 
TENDÈNCIA 
Els processos de fusió-regel que s'estan produïnt aquests dies fan que el mantell es vagi 
estabilitzant. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI. 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1994-1995)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona 

- 54 / 142 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 
 
DATA : Dijous 26 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 26, 27 ,28 i 29 de gener de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 
 

3     Marcat Pallaresa Superior: 3     Marcat 
2     Moderat

Ribagorçana: 2     Moderat Pallaresa Inferior: 2     Moderat 
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dijous 26, la nuvolositat anirà en augment al llarg del dia. Hi haurà precipitacions febles que 
seran de neu per sobre dels 2.000 m baixant fins als 1.500 m. El vent serà dèbil del sud-oest 
girant a nord-oest i reforçant-se a última hora. 
Divendres 27, hi haurà nuvolositat variable sense precipitacions. El vent que girarà a l'oest i 
serà entre dèbil i moderat. Les temperatures baixaran al matí i es recuperaran al llarg del 
dia. 
Dissabte 28, dominarà el sol. El vent serà dèbil de l'oest i les temperatures pujaran. 
Diumenge 29, augmentarà la nuvolositat al llarg del dia i podrà haver-hi alguna precipitació 
al vessant nord que seria de neu per sobre dels 2.000 m. El vent serà dèbil de l'oest. 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Prop de les crestes el mantell està molt ventat amb importants sobreacumulacions en 
vessants sud. 
Els gruixos als vessants nord varien, a 2.000 m, entre els 130-150 cm a l'Aran, els 60-70 cm 
a la Pallaresa Superior i a la Pallaresa Inferior i els 30-60 cm a la Ribagorçana. 
Al vessant sud, el mantell és continu a l'Aran a partir dels 1.400 - 1500 m, a la Pallaresa 
Superior a partir dels 2.000 m i a la resta a partir dels 2.200 m. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Les sobreacumulacions localitzades en vessants sud estan força estabilitzades. 
En vessants nord, les capes superiors del mantell presenten una baixa cohesió interna, 
mentre que la base està ben estabilitzada. 
En vessants sud, el mantell, crostat al matí, s'humidifica al llarg del dia. 
A l'Aran i als límits nord de la Ribagorçana i la Pallaresa Superior, les plaques existents en 
vessants obacs encara presenten certa fragilitat i són susceptibles a una sobrecàrrega feble. 
 
TENDÈNCIA 
Les temperatures altes dels propers dies i les possibles pluges per sota dels 2000 m, faran 
que la humidificació del mantell sigui generalitzada i pugui haver-hi caigudes d'allaus de neu 
humida en vessants que encara no s'hagin purgat. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI, augmentant durant les hores de màxima 
insolació. 
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DATA : Dijous 26 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 26, 27 ,28 i 29 de gener de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 2     Moderat Sector Ter-Freser: 2     Moderat 
V. Nord Cadí-Moixeró: 2     Moderat Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dijous 26, la nuvolositat anirà en augment al llarg del dia. Hi haurà precipitacions febles que 
seran de neu per sobre dels 2.000 m baixant fins als 1.500 m. El vent serà dèbil del sud-oest 
girant a nord-oest i reforçant-se a última hora. 
Divendres 27, hi haurà nuvolositat variable sense precipitacions. El vent que girarà a l'oest i 
serà entre dèbil i moderat. Les temperatures baixaran al matí i es recuperaran al llarg del 
dia. 
Dissabte 28, dominarà el sol. El vent serà dèbil de l'oest i les temperatures pujaran. 
Diumenge 29, augmentarà la nuvolositat al llarg del dia i podrà haver-hi alguna precipitació 
al vessant nord que seria de neu per sobre dels 2.000 m. El vent serà dèbil de l'oest. 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
La distribució del mantell és molt irregular. 
Als vessants nord, el mantell és continu i oscilꞏla, a 2.000 m, entre els 20 cm del sector Ter 
Freser i els 5-10 cm al vessant nord del Cadí-Moixeró i Pre-pirineu. 
Prop de les crestes es mantenen importants sobreacumulacions en vessants sud, que al 
sector Perafita-Puigpedrós són més generalitzades. 
Al Pre-pirineu, als vessants sud, el mantell és discontinu amb petites sobreacumulacions 
prop de les crestes. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
En vessants sud, el mantell, crostat al matí, s'humidifica al llarg del dia. 
En vessants nord, les capes més superficials mantenen una feble cohesió. 
Les plaques de vent existents estan ben estabilitzades, encara que localment, al sector  
Perafita-Puigpedrós, poden mostrar certa fragilitat. 
Al Pre-pirineu, el mantell està ben estabilitzat. 
 
TENDÈNCIA 
Les temperatures altes dels propers dies faran que la humidificació del mantell sigui 
generalitzada i podrà haver-hi caigudes d'allaus de neu humida als vessants que encara no 
s'hagin purgat. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI, augmentant durant les hores de màxima 
insolació. 
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DATA : Divendres 27 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 27, 28 i 29 de gener de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 
 

3     Marcat Pallaresa Superior: 3     Marcat 
2     Moderat

Ribagorçana: 2     Moderat Pallaresa Inferior: 2     Moderat 
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Divendres 27, hi haurà nuvolositat variable sense precipitacions. El vent girarà a l'oest i serà 
entre dèbil i moderat. Les temperatures baixaran al matí i es recuperaran al llarg del dia. 
Dissabte 28, dominarà el sol. El vent serà dèbil de l'oest i les temperatures pujaran. 
Diumenge 29, augmentarà la nuvolositat al llarg del dia i podrà haver-hi alguna precipitació 
al vessant nord que seria de neu per sobre dels 2.000 m. El vent serà dèbil de l'oest. 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Prop de les crestes el mantell està molt ventat amb importants sobreacumulacions en 
vessants sud. 
Els gruixos als vessants nord varien, a 2.000 m, entre els 130-150 cm a l'Aran, els 60-70 cm 
a la Pallaresa Superior i a la Pallaresa Inferior i els 30-60 cm a la Ribagorçana. 
Als vessants sud de l'Aran, dels límits nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa Superior el 
mantell és continu partir dels 1.400 - 1.500 m, i a la resta a partir dels 2.000 - 2.200 m. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Les sobreacumulacions localitzades en vessants sud estan força estabilitzades. 
En vessants nord, les capes superiors del mantell presenten una baixa cohesió interna, 
mentre que la base està ben estabilitzada. 
En vessants sud, el mantell, crostat al matí, s'humidifica al llarg del dia. 
A l'Aran i als límits nord de la Ribagorçana i la Pallaresa Superior, les plaques existents en 
vessants obacs encara presenten certa fragilitat i són susceptibles a una sobrecàrrega feble. 
 
TENDÈNCIA 
Les possibles pluges previstes per sota dels 2.000 m, faran que la humidificació del mantell 
sigui generalitzada i pugui haver-hi caigudes d'allaus de neu humida en vessants que encara 
no s'hagin purgat. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI, augmentant durant les hores de màxima 
insolació. 
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DATA : Divendres 27 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 27, 28 i 29 de gener de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 2     Moderat Sector Ter-Freser: 2     Moderat 
V. Nord Cadí-Moixeró: 2     Moderat Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Divendres 27, hi haurà nuvolositat variable sense precipitacions. El vent girarà a l'oest i serà 
entre dèbil i moderat. Les temperatures baixaran al matí i es recuperaran al llarg del dia. 
Dissabte 28, dominarà el sol. El vent serà dèbil de l'oest i les temperatures pujaran. 
Diumenge 29, augmentarà la nuvolositat al llarg del dia i podrà haver-hi alguna precipitació 
al vessant nord que seria de neu per sobre dels 2.000 m. El vent serà dèbil de l'oest. 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
La distribució del mantell és molt irregular. 
Als vessants nord, el mantell és continu i oscilꞏla, a 2.000 m, entre els 20-40 cm del sector 
Ter Freser, essent inferiors al vessant nord del Cadí-Moixeró i Pre-pirineu. 
Prop de les crestes es mantenen importants sobreacumulacions en vessants sud, que al 
sector Perafita-Puigpedrós són més generalitzades. 
Al Pre-pirineu, als vessants sud, el mantell és discontinu amb petites sobreacumulacions 
prop de les crestes. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
En vessants sud, el mantell, crostat al matí, s'humidifica al llarg del dia. 
En vessants nord, les capes més superficials mantenen una feble cohesió. 
Les plaques de vent existents estan ben estabilitzades, encara que localment, al sector  
Perafita-Puigpedrós, poden mostrar certa fragilitat. 
Al Pre-pirineu, el mantell està ben estabilitzat. 
 
TENDÈNCIA 
Les temperatures altes previstes per als propers dies faran que la humidificació del mantell 
sigui generalitzada i podrà haver-hi caigudes d'allaus de neu humida als vessants que 
encara no s'hagin purgat. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI, augmentant durant les hores de màxima 
insolació. 
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DATA : Dilluns 30 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 30 i 31 de gener i 1 i 2 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 2     Moderat Pallaresa Superior: 2     Moderat 
Ribagorçana: 2     Moderat 

1     Feble 
Pallaresa Inferior: 2     Moderat 

1     Feble 
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dilluns 30, dominaran els núvols amb febles precipitacions que seran de neu per sobre dels 
1900-2000 m., sobretot al Pirineu Occidental. El vent serà moderat de l'oest girant a la nit a 
nord-oest i les temperatures tendiran a baixar. 
Dimarts 31, farà sol amb restes de nuvositat a la cara nord. El vent serà feble del nord girant 
a sud-oest a la tarda i les temperatures més baixes. 
Dimecres 1, domini del sol amb vent feble de l'oest i les temperatures en clara pujada. 
Dijous 2, hi haurà intervals de núvols però sense precipitacions. Les temperatures 
continuaran altes. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El gruixos del mantell són molt variables. En vessants nord i a 2.000 m, els gruixos són a 
l'Aran i al límit nord de la Pallaresa Superior d'entre 130 i 150 cm, a la resta de Pallaresa 
Superior, a la Pallaresa Inferior i a la Ribagorçana entre 30 i 70 cm. 
En vessants sud, el mantell és continu a partir dels 1.600 m a l'Aran , dels 2.000 m a la 
Pallaresa Superior i dels 2.200 m a la resta. 
En cotes altes el mantell està molt afectat per l'acció del vent i es mantenen grans 
sobreacumulacions, sobretot en vessants sud. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El mantell nival es troba humidificat per sota dels 2.000 m, amb crostes de regel superficials, 
que en vessants soleis desapareixen al llarg del dia. 
Les sobreacumulacions localitzades en vessants sud estan força estabilitzades. 
En vessants obacs, les capes superficials mantenen una baixa cohesió. 
A cotes altes de l'Aran i als límits nord de la Ribagorçana i la Pallaresa Superior, les 
plaques existents en vessants obacs i pendents drets, encara poden presentar certa fragilitat 
i ser susceptibles a una sobrecàrrega feble. 
A la resta, el mantell està ben estabilitzat, tot i que pot haver-hi caigudes de petites allaus de 
neu humida durant les hores de màxima insolació. 
 
TENDÈNCIA 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI, augmentant sensiblement durant les hores 
de màxima insolació. 
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DATA : Dilluns 30 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 30 i 31 de gener i 1 i 2 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 1      Feble Sector Ter-Freser: 1     Feble 
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dilluns 30, dominaran els núvols amb precipitacions febles que seran de neu per sobre dels 
1900-2000 m., sobretot al Pirineu Occidental. El vent serà moderat de l'oest girant a la nit a 
nord-oest i les temperatures tendiran a baixar. 
Dimarts 31, farà sol amb restes de nuvositat a la cara nord. El vent serà feble del nord girant 
a sud-oest a la tarda i les temperatures més baixes. 
Dimecres 1, domini del sol amb vent feble de l'oest i les temperatures en clara pujada. 
Dijous 2, hi haurà intervals de núvols però sense precipitacions. Les temperatures 
continuaran altes. 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
La distribució del mantell és molt irregular i discontinu. 
Als vessants nord, presenta gruixos d'entre els 20 cm del sector Ter Freser i Perafita-
Puigpedrós i els 5-10 cm al vessant nord del Cadí-Moixeró i Pre-pirineu. 
AL sector Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, en vessant sud i prop de les crestes, i ha 
sobreacumulacions. 
Al Pre-pirineu, als vessants sud, el mantell és discontinu amb petites sobreacumulacions 
prop de les crestes. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El conjunt del mantell està molt transformat i en general ben estabilitzat. 
La superficie crostada, al matí, s´humidifica al llarg del dia en vessants assolellats. 
 
 
TENDÈNCIA 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI, augmentant durant les hores de màxima 
insolació. 
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DATA : Dimarts 31 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 31 de gener i 1, 2 i 3 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 2     Moderat Pallaresa Superior: 2     Moderat 
Ribagorçana: 2     Moderat 

1     Feble 
Pallaresa Inferior: 2     Moderat 

1     Feble 
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimarts 31, predominarà el sol. El vent serà feble de l'oest. 
Dimecres 1, domini del sol amb vent feble de l'oest i les temperatures en clara pujada. Al 
vespre augmentaran els núvols. El vent serà del sud-oest de feble a moderat. 
Dijous 2, el cel estarà cobert al matí amb alguna feble precipitació en forma de neu per sobre 
dels 1.900 m. La nuvolositat disminuirà al vespre. Les temperatures continuaran altes. 
Divendres 3, baixaran les temperatues i predominarà el sol. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El gruixos del mantell són molt variables. En vessants nord i a 2.000 m, els gruixos són  
d'entre 120 i 150 cm a l'Aran i al límit nord de la Pallaresa Superior; a la resta de la 
Pallaresa Superior, a la Pallaresa Inferior i a la Ribagorçana d'entre 30 i 70 cm. 
En vessants sud, el mantell és continu a partir dels 1.600 m a l'Aran, dels 2.000 m a la 
Pallaresa Superior i dels 2.200 m a la resta. 
A cotes altes el mantell està molt afectat per l'acció del vent i es mantenen grans 
sobreacumulacions, sobretot en vessants sud. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El mantell nival es troba humidificat per sota dels 2.000 m, amb crostes de regel superficials, 
que en vessants soleis desapareixen al llarg del dia. 
Les sobreacumulacions localitzades en vessants sud estan força estabilitzades. 
En vessants obacs, les capes superficials mantenen una baixa cohesió. 
A cotes altes de l'Aran i dels límits nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa Superior, les 
plaques existents en vessants obacs i pendents drets, encara poden presentar certa fragilitat 
i ser susceptibles a una sobrecàrrega feble. 
A la resta, el mantell està ben estabilitzat, tot i que pot haver-hi caigudes de petites allaus de 
neu humida durant les hores de màxima insolació. 
 
TENDÈNCIA 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI, augmentant sensiblement fins dijous 
durant les hores de màxima insolació. 
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DATA : Dimarts 31 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 31 de gener i 1, 2 i 3 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 1     Feble Sector Ter-Freser: 1     Feble 
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimarts 31, predominarà el sol. El vent serà feble de l'oest. 
Dimecres 1, domini del sol amb vent feble de l'oest i les temperatures en clara pujada. Al 
vespre augmentaran els núvols. El vent serà del sud-oest de feble a moderat. 
Dijous 2, el cel estarà cobert al matí amb alguna feble precipitació en forma de neu per sobre 
dels 1.900 m. La nuvolositat disminuirà al vespre. Les temperatures continuaran altes. 
Divendres 3, baixaran les temperatues i predominarà el sol. 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
La distribució del mantell és molt irregular i discontínua. 
Als vessants nord, presenta gruixos d'entre els 20 cm del sector Ter Freser i Perafita-
Puigpedrós i els 5-10 cm al vessant nord del Cadí-Moixeró i Pre-pirineu. 
Al vessant sud de tots els sectors el mantell és discontinu fins a les cotes més altes. 
Als sector Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, en vessant sud i prop de les crestes, hi ha 
sobreacumulacions. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El conjunt del mantell està molt transformat i, en general, ben estabilitzat. 
La superficie crostada, al matí, s´humidifica al llarg del dia en vessants assolellats. 
 
 
TENDÈNCIA 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI, augmentant fins dijous durant les hores de 
màxima insolació. 
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DATA : Dimecres 1 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 1, 2, 3 i 4 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 2     Moderat Pallaresa Superior: 2     Moderat 
Ribagorçana: 2     Moderat 

1     Feble 
Pallaresa Inferior: 2     Moderat 

1     Feble 
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimecres 1, domini del sol amb vent feble de l'oest i les temperatures en clara pujada. Al 
vespre augmentaran els núvols. El vent serà del sud-oest de feble a moderat. 
Dijous 2, el cel estarà cobert al matí amb alguna feble precipitació en forma de neu per sobre 
dels 2.000 m. La nuvolositat disminuirà al vespre. Les temperatures continuaran altes. 
El vent bufarà feble del N i NW. 
Divendres 3, baixaran les temperatures i predominarà el sol. El vent estarà encalmat. 
Dissabte 4, les temperatures es recuperaran i predominarà el sol. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El gruixos del mantell són molt variables. En vessants nord i a 2.000 m, els gruixos són  
d'entre 120 i 150 cm a l'Aran i al límit nord de la Pallaresa Superior; a la resta de la 
Pallaresa Superior, a la Pallaresa Inferior i a la Ribagorçana d'entre 30 i 70 cm. 
En vessants sud, el mantell és continu a partir dels 1.600 m a l'Aran, dels 2.000 m a la 
Pallaresa Superior i dels 2.200 m a la resta. 
A cotes altes el mantell està molt afectat per l'acció del vent i es mantenen grans 
sobreacumulacions, sobretot en vessants sud. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El mantell nival es troba humidificat per sota dels 2.000 m, amb crostes de regel superficials, 
que en vessants soleis desapareixen al llarg del dia. 
Les sobreacumulacions localitzades en vessants sud estan força estabilitzades. 
En vessants obacs, les capes superficials mantenen una baixa cohesió. 
A cotes altes de l'Aran i dels límits nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa Superior, les 
plaques existents en vessants obacs i pendents drets, encara poden presentar certa fragilitat 
i ser susceptibles a una sobrecàrrega feble. 
A la resta, el mantell està ben estabilitzat, tot i que pot haver-hi caigudes de petites allaus de 
neu humida durant les hores de màxima insolació. 
 
TENDÈNCIA 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI, augmentant lleugerament fins dijous 
durant les hores de màxima insolació. 
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DATA : Dimecres 1 de gener de 1995 
VÀLID DIES : 1, 2, 3 i 4 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 1     Feble Sector Ter-Freser: 1     Feble 
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimecres 1, domini del sol amb vent feble de l'oest i les temperatures en clara pujada. Al 
vespre augmentaran els núvols. El vent serà del sud-oest de feble a moderat. 
Dijous 2, el cel estarà cobert al matí. La nuvolositat disminuirà al vespre. Les temperatures 
continuaran altes. El vent bufarà moderat del N i NW. 
Divendres 3, baixaran les temperatures i predominarà el sol. El vent estarà encalmat. 
Dissabte 4, les temperatures es recuperaran i predominarà el sol. 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
La distribució del mantell és molt irregular i discontínua. 
Als vessants nord, presenta gruixos d'entre els 20 cm del sector Ter Freser i Perafita-
Puigpedrós i els 5-10 cm al vessant nord del Cadí-Moixeró i Pre-pirineu. 
Al vessant sud de tots els sectors el mantell és discontinu fins a les cotes més altes. 
Als sector Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, en vessant sud i prop de les crestes, hi ha 
sobreacumulacions. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El conjunt del mantell està molt transformat i, en general, ben estabilitzat. 
La superficie crostada, al matí, s´humidifica al llarg del dia en vessants assolellats. 
 
 
TENDÈNCIA 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI, augmentant fins dijous durant les hores de 
màxima insolació. 
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DATA : Dijous 2 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 2, 3, 4 i 5 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 2     Moderat Pallaresa Superior: 2     Moderat 
Ribagorçana: 2     Moderat 

1     Feble 
Pallaresa Inferior: 2     Moderat 

1     Feble 
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dijous 2, la nuvolositat disminuirà al vespre. Temperatures en descens. Vent del nord de 
feble a moderat. 
Divendres 3, predominarà el sol i les temperatures es mantindran baixes. Vent feble de 
direcció variable. 
Dissabte 4, predominarà el sol i les temperatures es recuperaran, especialment a les cotes 
altes. Vent feble de direcció variable. 
Diumenge 5, continuarà el cel serè i les temperatures seran altes. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Els gruixos del mantell són molt variables. Als vessants nord i a 2.000 m, els gruixos són  
d'entre 120 i 150 cm a l'Aran i al límit nord de la Pallaresa Superior. A la resta de la 
Pallaresa Superior, a la Pallaresa Inferior i a la Ribagorçana varien entre 30 i 70 cm. 
Als vessants sud, el mantell és continu a partir dels 1.600 m a l'Aran, dels 2.000 m a la 
Pallaresa Superior i dels 2.200 m a la resta. 
A cotes altes el mantell està molt afectat per l'acció del vent i es mantenen grans 
sobreacumulacions, que són més importants als vessants sud. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Per sota dels 2.000 m, el mantell està humidificat, amb crostes de regel superficials, que als 
vessants soleis desapareixen al llarg del dia. 
Als vessants sud, les sobreacumulacions existents estan ben estabilitzades. 
Als vessants obacs, a les zones protegides del vent, hi ha capes superficials poc 
transformades. Localment, prop del sòl, poden haver-hi capes que mantenen una baixa 
cohesió. 
Per damunt dels 2.000 - 2.200 m de l'Aran i dels límits nord de la Ribagorçana i de la 
Pallaresa Superior, les plaques existents en vessants obacs i pendents drets poden ser 
susceptibles a una sobrecàrrega feble. 
Puntualment, encara poden haver-hi caigudes de petites allaus de neu humida durant les 
hores de màxima insolació. 
 
TENDÈNCIA 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI 
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DATA : Dijous 2 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 2, 3, 4 i 5 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 1     Feble Sector Ter-Freser: 1     Feble 
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dijous 2, la nuvolositat disminuirà al vespre. Temperatures en descens. Vent del nord de 
feble a moderat. 
Divendres 3, predominarà el sol i les temperatures es mantindran baixes. Vent feble de 
direcció variable. 
Dissabte 4, predominarà el sol i les temperatures es recuperaran, especialment a les cotes 
altes. Vent feble de direcció variable. 
Diumenge 5, continuarà el cel serè i les temperatures seran altes. 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
La distribució del mantell és molt irregular i discontínua. 
Als vessants nord, presenta gruixos d'entre els 20 cm del sector Ter Freser i Perafita-
Puigpedrós i els 5-10 cm al vessant nord del Cadí-Moixeró i Pre-pirineu. 
Al vessant sud, a tots els sectors, el mantell és discontinu fins a les cotes més altes. 
Als sector Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, als vessant sud i prop de les crestes, hi ha 
sobreacumulacions. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El conjunt del mantell està molt transformat i, en general, ben estabilitzat. 
La superfície crostada, al matí, s´humidifica al llarg del dia en vessants assolellats. 
 
 
TENDÈNCIA 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI. 
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DATA : Divendres 3 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 3, 4, 5 i 6 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 2     Moderat Pallaresa Superior: 2     Moderat 
Ribagorçana: 2     Moderat 

1     Feble 
Pallaresa Inferior: 2     Moderat 

1     Feble 
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Divendres 3, predominarà el sol. Vent feble de direcció variable. 
Dissabte 4, predominarà el sol i les temperatures pujaran, especialment a les cotes altes. 
Vent feble de direcció variable. Durant el vespre augmentarà la nuvolositat. 
Diumenge 5, el cel tornarà a serenar-se i les temperatures continuaran altes. 
Dilluns 6, continuarà el cel serè i les altes temperatures. 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Els gruixos del mantell són molt variables. Als vessants nord i a 2.000 m, els gruixos són  
d'entre 120 i 150 cm a l'Aran i al límit nord de la Pallaresa Superior. A la resta de la 
Pallaresa Superior, a la Pallaresa Inferior i a la Ribagorçana varien entre 30 i 70 cm. 
Als vessants sud, el mantell és continu a partir dels 1.600 m a l'Aran, dels 2.000 m a la 
Pallaresa Superior i dels 2.200 m a la resta. 
A cotes altes el mantell està molt afectat per l'acció del vent i es mantenen grans 
sobreacumulacions, que són més importants als vessants sud. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Per sota dels 2.000 m, el mantell està humidificat, amb crostes de regel superficials, que als 
vessants soleis desapareixen al llarg del dia. 
Als vessants sud, les sobreacumulacions existents estan ben estabilitzades. 
Als vessants obacs, a les zones protegides del vent, hi ha capes superficials poc 
transformades. Localment, prop del sòl, poden haver-hi capes que mantenen una baixa 
cohesió. 
Per damunt dels 2.000 - 2.200 m de l'Aran i dels límits nord de la Ribagorçana i de la 
Pallaresa Superior, les plaques existents en vessants obacs i pendents drets poden ser 
susceptibles a una sobrecàrrega feble. 
Puntualment, encara poden haver-hi caigudes de petites allaus de neu humida durant les 
hores de màxima insolació. 
 
TENDÈNCIA 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI 
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DATA : Divendres 3 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 3, 4, 5 i 6 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 1     Feble Sector Ter-Freser: 1     Feble 
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Divendres 3, predominarà el sol. Vent feble de direcció variable. 
Dissabte 4, predominarà el sol i les temperatures pujaran, especialment a les cotes altes. 
Vent feble de direcció variable. Durant el vespre augmentarà la nuvolositat. Vent moderat del 
nord a l'extrem oriental. 
Diumenge 5, el cel tornarà a serenar-se i les temperatures continuaran altes. 
Dilluns 6, continuarà el cel serè i les altes temperatures. 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
La distribució del mantell és molt irregular i discontínua. 
Als vessants nord, presenta gruixos d'entre els 20 cm del sector Ter Freser i Perafita-
Puigpedrós i els 5-10 cm al vessant nord del Cadí-Moixeró i Pre-pirineu. 
Al vessant sud, a tots els sectors, el mantell és discontinu fins a les cotes més altes. 
Als sector Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, als vessant sud i prop de les crestes, hi ha 
sobreacumulacions. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El conjunt del mantell està molt transformat i, en general, ben estabilitzat. 
La superfície crostada, al matí, s´humidifica al llarg del dia en vessants assolellats. 
 
 
TENDÈNCIA 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI. 
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DATA : Dilluns 6 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 6, 7, 8 i 9 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 2     Moderat Pallaresa Superior: 2     Moderat 
Ribagorçana: 2     Moderat 

1     Feble 
Pallaresa Inferior: 2     Moderat 

1     Feble 
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dilluns 6, dominarà el sol a tot el Pirineu i es mantindran les altes temperatures. 
Dimarts 7, temperatures altes. Al vespre augmentaran els núvols i bufarà vent feble de l'oest. 
Dimecres 8, augmentarà la nuvolositat al llarg del dia. Temperatures estables, altes, i vent 
de feble a moderat de l'oest i nord-oest. 
Dijous 9, podran produir-se nevades febles al matí per sobre dels 1.900 m, baixant fins als 
900 m a la nit. Vent feble del nord o de direcció variable. 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Els gruixos del mantell són molt variables. Als vessants nord i a 2.000 m, els gruixos són  
d'entre 110 i 130 cm a l'Aran i al límit nord de la Pallaresa Superior. 
A la resta de la Pallaresa Superior, a la Pallaresa Inferior i a la Ribagorçana varien entre 
20 i 60 cm. 
Als vessants sud, el mantell és continu a partir dels 1.600 m a l'Aran, dels 2.000 m a la 
Pallaresa Superior i dels 2.200 m a la resta. 
A cotes altes el mantell està molt afectat per l'acció del vent i es mantenen grans 
sobreacumulacions, que són més importants als vessants sud. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Per sota dels 2.000 - 2.200 m, el mantell està humidificat, amb crostes de regel superficials, 
que als vessants soleis desapareixen al llarg del dia. 
Als vessants sud, les sobreacumulacions existents estan ben estabilitzades. 
Als vessants obacs, a les zones protegides del vent, hi ha capes superficials poc 
transformades. Localment, prop del sòl, poden haver-hi capes que mantenen una baixa 
cohesió. 
Per damunt dels 2.000 - 2.200 m de l'Aran i dels límits nord de la Ribagorçana i de la 
Pallaresa Superior, les plaques existents en vessants obacs i pendents drets poden ser 
susceptibles a una sobrecàrrega feble. 
És possible el desencadenament d'allaus de neu humida durant les hores de màxima 
insolació. 
 
TENDÈNCIA 
El canvi de temps previst per dijous, amb precipitacions de neu fins a cotes baixes, 
modificarà l'estabilitat del mantell. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI fins dimecres i EN AUGMENT a partir de 
dijous. 
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DATA : Dilluns 6 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 6, 7, 8 i 9 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 1     Feble Sector Ter-Freser: 1     Feble 
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dilluns 6, dominarà el sol a tot el Pirineu i es mantindran les altes temperatures. 
Dimarts 7, temperatures altes. Al vespre augmentaran els núvols i bufarà vent feble de l'oest. 
Dimecres 8, augmentarà la nuvolositat al llarg del dia. Temperatures estables, altes, i vent 
de feble a moderat de l'oest i nord-oest. 
Dijous 9, podran produir-se nevades febles al matí per sobre dels 1.900 m, baixant fins als 
900 m a la nit. Vent feble del nord o de direcció variable. 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
La distribució del mantell és molt irregular i discontínua. 
Als vessants nord, presenta gruixos mitjos d'entre els 20 cm del sector Ter Freser i Perafita-
Puigpedrós i els 5-10 cm al vessant nord del Cadí-Moixeró i Pre-pirineu. 
Als vessants sud, el mantell és discontinu fins a les cotes més altes. 
Als sector Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, als vessant sud i prop de les crestes, hi ha 
sobreacumulacions aïllades. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El conjunt del mantell està molt transformat i, en general, ben estabilitzat. 
A cotes altes, la superfície crostada, al matí, s´humidifica al llarg del dia en vessants 
assolellats. 
 
 
TENDÈNCIA 
El canvi de temps previst per dijous, amb precipitacions de neu fins a cotes baixes, 
modificarà l'estabilitat del mantell. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI fins dimecres i EN AUGMENT a partir de 
dijous, principalment als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. 
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DATA : Dimarts 7 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 7, 8, 9 i 10 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 2     Moderat Pallaresa Superior: 2     Moderat 
Ribagorçana: 2     Moderat 

1     Feble 
Pallaresa Inferior: 2     Moderat 

1     Feble 
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimarts 7, dominarà el sol amb intervals de núvols prims, el vent serà feble de l'oest i les 
temperatures baixaran lleugerament. 
Dimecres 8, augmentarà la nuvolositat amb ruixats febles, que seran de neu per sobre dels 
1.900 m baixant als 1.600 m. El vent de l'oest i sud-oest moderat girarà durant la nit a l'oest i 
nord-oest. Les temperatures baixaran. 
Dijous 9, hi haurà nevulositat abundant. A la tarda es produiran nevades per sobre dels 
1.300 - 1400 m, baixant als 1.000 m durant la nit. El vent serà moderat del sud-oest i les 
temperatures quelcom més baixes. 
Divendres 10, les nevades seran generals, moderades i localment fortes. El vent serà feble 
de direcció variable passant a la nit a moderat del nord-est. Les temperatures més baixes.  
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Els gruixos del mantell són molt variables. Als vessants nord i a 2.000 m, els gruixos són  
d'entre 110 i 130 cm a l'Aran i al límit nord de la Pallaresa Superior. A la resta de la 
Pallaresa Superior, a la Pallaresa Inferior i a la Ribagorçana varien entre 20 i 60 cm. 
Als vessants sud, el mantell és continu a partir dels 1.600 m a l'Aran, dels 2.000 m a la 
Pallaresa Superior i dels 2.200 m a la resta. 
A cotes altes el mantell està molt afectat per l'acció del vent i es mantenen grans 
sobreacumulacions, que són més importants als vessants sud. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
A cotes baixes i als vessants sud, el mantell presenta crostes de regel que desapareixen al 
llarg del dia. 
Als vessants sud, les sobreacumulacions existents estan ben estabilitzades. 
Als vessants obacs, a les zones protegides del vent, hi ha capes superficials poc 
transformades. Localment, pot haver-hi capes que mantenen una baixa cohesió. 
Per damunt dels 2.000 - 2.200 m de l'Aran i dels límits nord de la Ribagorçana i de la 
Pallaresa Superior, les plaques existents en vessants obacs i pendents drets poden ser 
susceptibles a una sobrecàrrega feble. 
És possible el desencadenament d'allaus de neu humida durant les hores de màxima 
insolació. 
 
TENDÈNCIA 
Les nevades previstes a partir de dijous, es donaran sobre un mantell, en general, crostat. El 
perill de caigudes d'allaus de neu recent durant i poc després de les nevades podrà ser 
generalitzat dijous i sobretot divendres. 
 
Evolució del perill d'allaus:  EN AUGMENT a partir de dijous. 
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DATA : Dimarts 7 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 7, 8, 9 i 10 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 1     Feble Sector Ter-Freser: 1     Feble 
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimarts 7, dominarà el sol amb intervals de núvols prims, el vent serà feble de l'oest i les 
temperatures baixaran lleugerament. 
Dimecres 8, augmentarà la nuvolositat amb ruixats aïllats i febles, que podran ser de neu per 
sobre del 1.900 m baixant als 1.600 m. El vent de l'oest i sud-oest moderat girarà durant la 
nit a l'oest i nord-oest. Les temperatures baixaran. 
Dijous 9, hi haurà nuvolositat abundant, i a la nit, les precipitacions seran de neu per sobre 
dels 1.000 m. El vent serà moderat del sud-oest i les temperatures quelcom més baixes. 
Divendres 10, les nevades seran generals, moderades i localment fortes. El vent serà feble 
de direcció variable passant a la nit a moderat del nord-est. Les temperatures més baixes.  
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
La distribució del mantell és molt irregular i discontínua. 
Als vessants nord, presenta gruixos mitjos d'entre els 20 cm del sector Ter Freser i Perafita-
Puigpedrós i els 5-10 cm al vessant nord del Cadí-Moixeró i Pre-pirineu. 
Als vessants sud, el mantell és discontinu fins a les cotes més altes. 
Als sector Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, als vessant sud i prop de les crestes, hi ha 
sobreacumulacions aïllades. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El conjunt del mantell està humidificat. 
A cotes altes, la superfície és crostada al matí i s´humidifica al llarg del dia en vessants 
assolellats. 
Les sobreacumulacions existents, sobretot als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, 
estan ben estabilitzades. 
 
TENDÈNCIA 
Les nevades previstes a partir de la nit de dijous, es donaran sobre un mantell, que a cotes 
altes està crostat. Divendres, el perill de caigudes d'allaus de neu recent durant i poc 
després de les nevades podrà ser important, sobretot als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-
Freser. 
 
Evolució del perill d'allaus:  EN AUGMENT a partir de divendres. 
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DATA : Dimecres 8 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 8, 9, 10 i 11 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 2     Moderat Pallaresa Superior: 2     Moderat 
Ribagorçana: 2     Moderat 

1     Feble 
Pallaresa Inferior: 2     Moderat 

1     Feble 
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimecres 8, augmentarà la nuvolositat amb ruixats febles, que seran de neu per sobre dels 
1.600 m. El vent de l'oest moderat girarà durant la nit a nord-oest. Les temperatures seran 
més baixes. 
Dijous 9, el matí podrà ser asolellat, augmentant la nuvolositat durant el dia. Al vespre-nit es 
produiran nevades generals i moderades per sobre dels 1.300 - 1400 m. El vent serà 
moderat del nord-oest al matí, girant al sud-oest durant la tarda entre feble i moderat. Les 
temperatures seran quelcom més baixes. 
Divendres 10, les nevades seran generals i moderades al matí, enfeblint-se amb tendència a 
desaparèixer durant la tarda. El vent serà feble de direcció variable amb predomini del nord-
est durant la nit. Les temperatures baixaran. 
Dissabte 11, hi haurà nuvolositat variable.  
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Els gruixos del mantell són molt variables. Als vessants nord i a 2.000 m, els gruixos són  
d'entre 110 i 130 cm a l'Aran i al límit nord de la Pallaresa Superior. A la resta de la 
Pallaresa Superior, a la Pallaresa Inferior i a la Ribagorçana varien entre 20 i 60 cm. 
Als vessants sud, el mantell és continu a partir dels 1.600 m a l'Aran, dels 2.000 m a la 
Pallaresa Superior i dels 2.200 m a la resta. 
A cotes altes el mantell està molt afectat per l'acció del vent i es mantenen grans 
sobreacumulacions, que són més importants als vessants sud. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
A cotes baixes i als vessants sud, el mantell presenta crostes de regel que desapareixen al 
llarg del dia. 
Als vessants sud, les sobreacumulacions existents estan ben estabilitzades. 
Als vessants obacs, a les zones protegides del vent, hi ha capes superficials poc 
transformades. Localment, pot haver-hi capes que mantenen una baixa cohesió. 
Per damunt dels 2.000 - 2.200 m de l'Aran i dels límits nord de la Ribagorçana i de la 
Pallaresa Superior, les plaques existents en vessants obacs i pendents drets poden ser 
susceptibles a una sobrecàrrega feble. 
És possible el desencadenament d'allaus de neu humida durant les hores de màxima 
insolació. 
 
TENDÈNCIA 
Les nevades previstes a partir de dijous, es donaran sobre un mantell, en general, crostat. El 
perill de caigudes d'allaus de neu recent durant i poc després de les nevades podrà ser 
generalitzat dijous i sobretot divendres. 
 
Evolució del perill d'allaus:  EN AUGMENT a partir de dijous. 
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DATA : Dimecres 8 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 8, 9, 10 i 11 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 1     Feble Sector Ter-Freser: 1     Feble 
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimecres 8, augmentarà la nuvolositat amb algun ruixat feble, que serà de neu per sobre 
dels 1.600 m. El vent de l'oest moderat girarà durant la nit a nord-oest. Les temperatures 
seran més baixes. 
Dijous 9, el matí podrà ser asolellat, augmentant la nuvolositat durant el dia. Entrada la nit es 
produiran nevades moderades per sobre dels 1.300 - 1400 m. El vent serà moderat del nord-
oest al matí, girant al sud-oest durant la tarda entre feble i moderat. Les temperatures seran 
quelcom més baixes. 
Divendres 10, les nevades seran generals i moderades al matí, localment fortes durant la 
tarda per sobre dels 800 - 1.000 m. El vent serà feble de direcció variable amb predomini del 
nord-est durant la nit. Les temperatures baixaran. 
Dissabte 11, hi haurà nuvolositat variable.  
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
La distribució del mantell és molt irregular i discontínua. 
Als vessants nord, presenta gruixos mitjos d'entre els 20 cm del sector Ter Freser i Perafita-
Puigpedrós i els 5-10 cm al vessant nord del Cadí-Moixeró i Pre-pirineu. 
Als vessants sud, el mantell és discontinu fins a les cotes més altes. 
Als sector Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, als vessant sud i prop de les crestes, hi ha 
sobreacumulacions aïllades. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El conjunt del mantell està humidificat. 
A cotes altes, la superfície és crostada al matí i s´humidifica al llarg del dia en vessants 
assolellats. 
Les sobreacumulacions existents, sobretot als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, 
estan ben estabilitzades. 
 
TENDÈNCIA 
Les nevades previstes a partir de la nit de dijous, es donaran sobre un mantell, que a cotes 
altes està crostat. Divendres, el perill de caigudes d'allaus de neu recent durant i poc 
després de les nevades podrà ser important, sobretot als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-
Freser. 
 
Evolució del perill d'allaus:  EN AUGMENT a partir de divendres. 
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DATA : Dijous 9 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 9, 10, 11 i 12 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 2     Moderat 

3     Marcat
Pallaresa Superior: 2     Moderat 

3     Marcat
Ribagorçana: 2     Moderat 

3     Marcat
Pallaresa Inferior: 2     Moderat 

3     Marcat
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dijous 9, al matí hi haurà núvols prims que augmentaran durant el dia. Al vespre es podran 
produir nevades febles a partir dels 1400 metres, el vent de l'oest moderat girant a sud-oest. 
Divendres 10, al matí hi haurà nevades de febles a moderades per damunt dels 1300 
metres, que a la tarda es generalitzaran i baixaran de cota fins als 1100 metres, essent de 
caràcter moderat a excepció de la cara nord on seran febles. Descens suau de les 
temperatures. 
Dissabte 11, el cel estarà cobert amb restes de nevades. Les temperatures seran 
lleugerament més baixes i el vent serà feble de direcció variable. 
Diumenge 12, farà sol amb intèrvals de núvols, descens suau de les temperatures i vents 
febles de direcció variable. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Els gruixos del mantell són molt variables. Als vessants nord i a 2.000 m, els gruixos són  
d'entre 90 i 130 cm a l'Aran i al límit nord de la Pallaresa Superior. A la resta de la 
Pallaresa Superior, a la Pallaresa Inferior i a la Ribagorçana varien entre 20 i 60 cm. 
Als vessants sud, el mantell és continu a partir dels 1.600 m a l'Aran, dels 2.000 m a la 
Pallaresa Superior i dels 2.200 m a la resta. 
A cotes altes el mantell està molt afectat per l'acció del vent i es mantenen grans 
sobreacumulacions, que són més importants als vessants sud. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
A cotes baixes i als vessants sud, el mantell presenta crostes de regel. 
Als vessants sud, les sobreacumulacions existents estan ben estabilitzades. 
Als vessants obacs, a les zones protegides del vent, hi ha capes superficials poc 
transformades. Localment, pot haver-hi capes que mantenen una baixa cohesió. 
Per damunt dels 2.000 - 2.200 m de l'Aran i dels límits nord de la Ribagorçana i de la 
Pallaresa Superior, les plaques existents en vessants obacs i pendents drets poden ser 
susceptibles a una sobrecàrrega feble. 
És possible el desencadenament d'allaus de neu humida durant les hores de màxima 
insolació, especialment en vessants orientats al sud. 
 
TENDÈNCIA 
Les nevades moderades previstes per aquests dies, es produiran damunt d'una superfície, 
en general, crostada. El perill de caigudes d'allaus de neu recent durant i poc després de les 
nevades podrà ser generalitzat sobretot divendres i dissabte. 
Evolució del perill d'allaus:  EN AUGMENT. A partir de dijous al vespre passarà a perill 
3 (Marcat). 
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DATA : Dijous 9 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 9, 10, 11 i 12 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 1     Feble 

3     Marcat
Sector Ter-Freser: 1     Feble 

3     Marcat
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble 

3     Marcat
Pre-pirineu: 1     Feble 

3     Marcat
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dijous 9, hi haurà nubolositat variable augmentant durant el dia, vent de l'oest moderat girant 
a sud-oest. 
Divendres 10, a partir del migdia hi haurà nevades a tot el Pirineu i Pre-pirineu per sobre 
dels 1.300 - 1.400 metres, que seran fortes durant la nit. Les temperatures descendran 
lleugerament. 
Dissabte 11, continuaran les nevades fins a mig matí, les temperatures seran més baixes i el 
vent feble i de direcció variable. 
Diumenge 12, farà sol amb intèrvals de núvols, hi haurà un descens suau de les 
temperatures i els vents seran febles de direcció variable. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
La distribució del mantell és molt irregular i discontínua. 
Als vessants nord, presenta gruixos mitjans de 20 cm al sector Ter Freser i Perafita-
Puigpedrós i de 5-10 cm al vessant nord del Cadí-Moixeró i Pre-pirineu. 
Al vessant sud dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, i prop de les crestes, hi ha 
sobreacumulacions aïllades i el mantell és discontinu. 
Al vessant sud del Pre-pirineu, el mantell és pràcticament inexistent. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El conjunt del mantell està humidificat. 
A cotes altes, la superfície és crostada al matí i s´humidifica al llarg del dia en vessants 
assolellats. 
Les sobreacumulacions existents estan ben estabilitzades. 
 
TENDÈNCIA 
Les fortes nevades previstes per als propers dies, cauran damunt d'una superfície llisa i 
crostada. Divendres i dissabte, el perill de caigudes d'allaus de neu recent durant i poc 
després de les nevades serà important. 
 
Evolució del perill d'allaus:  EN AUGMENT a partir de divendres a perill 3 (Marcat). 
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DATA : Divendres 10 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 10, 11, 12 i 13 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 2     Moderat Pallaresa Superior: 2     Moderat 
Ribagorçana: 2     Moderat Pallaresa Inferior: 2     Moderat 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Divendres 10, durant el dia hi haurà nubolositat variable. Al vespre hi haurà nevades dèbils a 
partir dels 2.000-1.800 metres baixant a 1.200-1.300 metres. Els vents seran febles i de 
direcció variable. 
Dissabte 11, nubolositat variable sense precipitacions durant el dia. A la nit podrà haver-hi 
algun ruixat dispers que serà de neu per damunt dels 1.400 metres. Els vents seran del sud-
oest dèbils amb alguna ràfega moderada. La temperatura pujarà lleugerament. 
Diumenge 12, farà sol amb intèrvals de núvols i hi haurà la possibilitat d'algun ruixat aïllat 
que serà de neu per damunt dels 1.500 metres.Els vents seran moderats del sud-oest i les 
temperatures en ascens. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Els gruixos del mantell són molt variables. Als vessants nord i a 2.000 m, els gruixos són  
d'entre 90 i 130 cm a l'Aran i al límit nord de la Pallaresa Superior. A la resta de la 
Pallaresa Superior, a la Pallaresa Inferior i a la Ribagorçana varien entre 20 i 60 cm. 
Als vessants sud, el mantell és continu a partir dels 1.600 m a l'Aran, dels 2.000 m a la 
Pallaresa Superior i dels 2.200 m a la resta. 
A cotes altes es mantenen grans sobreacumulacions, que són més importants als vessants 
sud. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Als vessants sud, el mantell presenta crostes de regel, i les sobreacumulacions existents 
estan ben estabilitzades. 
Als vessants obacs, a les zones protegides del vent, hi ha capes superficials poc 
transformades. Localment, pot haver-hi capes que mantenen una baixa cohesió. 
Per damunt dels 2.000-2.200 m de l'Aran i dels límits nord de la Ribagorçana i de la 
Pallaresa Superior, les plaques existents en vessants obacs i pendents drets poden ser 
susceptibles a una sobrecàrrega feble. 
 
 
TENDÈNCIA 
Les nevades febles previstes per aquests dies al damunt d'una superfície llisa i encrostada 
faran que hi pugui haver caigudes espontànies de petites allaus. 
 
Evolució del perill d'allaus:  ESTACIONARI. 
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DATA : Divendres 10 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 10, 11, 12 i 13 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 1     Feble Sector Ter-Freser: 1     Feble 
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Divendres 10, durant el dia hi haurà nubolositat variable. Al vespre hi haurà nevades dèbils a 
partir dels 2.000-1.800 metres baixant a 1.200-1.300 metres. Els vents seran febles i 
variables passant a ser de l'est moderats. 
Dissabte 11, hi haurà nubolositat variable sense precipitacions durant el dia. A la nit podrà 
haver-hi algun ruixat dispers que serà de neu per damunt dels 1.400 metres. Els vents seran 
del sud-oest dèbils amb alguna ràfega moderada. La temperatura pujarà lleugerament. 
Diumenge 12, farà sol amb intèrvals de núvols i hi haurà la possibilitat d'algun ruixat aïllat, 
que serà de neu per damunt dels 1.500 metres. Els vents seran moderats del sud-oest i les 
temperatures en ascens. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
La distribució del mantell és molt irregular i discontínua. 
Als vessants nord, presenta gruixos mitjans de 20 cm al sector Ter Freser i Perafita-
Puigpedrós i de 5-10 cm al vessant nord del Cadí-Moixeró i Pre-pirineu. 
Al vessant sud dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, i prop de les crestes, hi ha 
sobreacumulacions aïllades i el mantell és discontinu. 
Al vessant sud del Pre-pirineu, el mantell és pràcticament inexistent. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
En vessants sud el mantell es troba crostat. 
Als vessants nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, el mantell presenta capes 
de baixa cohesió i, en alguns sectors, la superfície està poc transformada. 
Les sobreacumulacions existents estan ben estabilitzades. 
 
TENDÈNCIA 
Hi podrà haver caigudes espontànies d'allaus de petites dimensions durant i poc després de 
les nevades. 
 
Evolució del perill d'allaus:  ESTACIONARI. 
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DATA : Dilluns 13 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 13, 14, 15 i 16 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 3     Marcat 

2     Moderat
Pallaresa Superior: 3     Marcat 

2     Moderat
Ribagorçana: 2     Moderat Pallaresa Inferior: 2     Moderat 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dilluns 13, al matí hi haurà pluges moderades; a partir del vespre, les nevades seran  
moderades per sobre dels 1.400 m. El vent serà moderat del sud-oest girant a nord-oest 
durant la nit. Les temperatures baixaran de forma clara a la nit. 
Dimarts 14, es mantindrà ennuvolat a la cara nord i dominarà el sol a la resta. El vent serà 
moderat del nord-oest passant a feble de l'oest a la tarda. Les temperatures pujaran a partir 
de la tarda. 
Dimecres 15, dominarà el sol al matí ennuvolant-se a partir de la tarda. Durant la nit, podrà 
nevar a la cara nord a partir dels 1.900 m, i baixaran les temperatures. 
Dijous 16, desapareixeran el núvols al llarg del dia. El vent feble del nord-oest al matí, girarà 
a l'oest durant la tarda. Les temperatures seran lleugerament més baixes. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Els gruixos del mantell són variables. Als vessants nord i a 2.000 m, els gruixos varien entre 
els 80 i 130 cm a l'Aran i al límit nord de la Pallaresa Superior. A la resta de la Pallaresa 
Superior, a la Pallaresa Inferior i a la Ribagorçana varien entre 10 i 50 cm. 
Als vessants sud, el mantell és continu a partir dels 1.600 m a l'Aran, dels 2.000 m a la 
Pallaresa Superior i dels 2.200 m a la resta. 
A cotes altes es mantenen grans sobreacumulacions, que són més importants als vessants 
sud. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El mantell està humidificat per sota dels 1.800 - 2.000 m.  
Per sobre dels 2.000 m, el mantell presenta una petita capa de neu recent que s'estén sobre 
una superfície crostada. 
Les sobreacumulacions existents, especialment als vessants sud, estan ben estabilitzades. 
Als vessants obacs, a les zones protegides del vent, hi ha capes superficials poc 
transformades, i localment poden trobar-se capes internes amb una baixa cohesió. 
A l'Aran i als límits nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa Superior, les plaques existents 
prop de les crestes i en vessants obacs poden ser susceptibles a una sobrecàrrega feble. 
A partir de la nit de dimarts i el dimecres, a l'Aran  i als límits nord de l'Alta Ribagorça i de la 
Pallaresa Superior, per sobre dels 2.000 m, el perill augmentarà a MARCAT (3), ja que 
podran desencadenar-se allaus de neu recent o de placa per una sobrecàrrega feble. 
 
TENDÈNCIA 
Es mantindrà el perill de caigudes d'allaus de neu recent a cotes altes. 
 
Evolució del perill d'allaus:  ESTACIONARI. 
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DATA : Dilluns 13 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 13, 14, 15 i 16 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 1     Feble 

2     Moderat
Sector Ter-Freser: 1     Feble 

2     Moderat
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dilluns 13, al matí hi haurà pluges febles i disperses. A partir de la nit, hi haurà nevades 
moderades per sobre dels 1.400 m. El vent serà moderat del sud-oest girant a nord-oest 
durant la nit. Les temperatures baixaran de forma clara a la nit. 
Dimarts 14, es mantindrà ennuvolat a la cara nord i dominarà el sol a la resta. El vent serà 
moderat del nord-oest, passant a feble de l'oest a la tarda. Les temperatures pujaran a partir 
de la tarda. 
Dimecres 15, dominarà el sol al matí ennuvolant-se a partir de la tarda. Durant la nit, podrà 
nevar a la cara nord a partir dels 1.900 m, i baixaran les temperatures. 
Dijous 16, desapareixeran el núvols al llarg del dia. El vent feble del nord-oest al matí, girarà 
a l'oest durant la tarda. Les temperatures seran lleugerament més baixes. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
La distribució del mantell és molt irregular i discontínua. 
Als vessants nord, presenta gruixos mitjans de 20 cm al sector Ter Freser i Perafita-
Puigpedrós i de 5-10 cm al vessant nord del Cadí-Moixeró i Pre-pirineu. 
Al vessant sud dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, i prop de les crestes, hi ha 
sobreacumulacions aïllades i el mantell és discontinu. 
Al vessant sud del Pre-pirineu, el mantell és pràcticament inexistent. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
En vessants sud el mantell es troba humidificat i a cotes altes recobert d'una petita capa de 
neu recent humida. 
Als vessants nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, localment, el mantell 
presenta capes de baixa cohesió. Les sobreacumulacions existents estan ben estabilitzades. 
Les nevades previstes, es dipositaran en molts llocs a sobre del sòl.  
En els límits nord dels sectors Perafita- Puigpedrós i Ter- Freser, el perill serà MODERAT 
(2), degut a que podrà haver-hi caigudes espontànies d'allaus de neu recent. 
 
TENDÈNCIA 
Hi podrà haver caigudes espontànies d'allaus de petites dimensions durant i poc després de 
les nevades. 
 
Evolució del perill d'allaus:  ESTACIONARI. 
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DATA : Dimarts 14 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 14, 15, 16 i 17 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 2     Moderat Pallaresa Superior: 2     Moderat 
Ribagorçana: 2     Moderat 

1     Feble 
Pallaresa Inferior: 2     Moderat 

1     Feble 
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimarts 14, dominarà el sol al matí, apareixent núvols prims a la tarda. El vent serà moderat 
del nord i nord-oest passant a feble de l'oest a la tarda. Les temperatures pujaran a partir de 
la tarda. 
Dimecres 15, dominarà el sol al matí ennuvolant-se a partir de la tarda, sobretot a la cara 
nord, on hi podrà haver alguna precipitació feble i dispersa, de neu per sobre dels 2.300 m. 
Vent de l'oest feble, passant a moderat del nord-oest durant la tarda. Les temperatures 
pujaran lleugerament. 
Dijous 16, desapareixeran els núvols al llarg del dia. El vent feble del nord i nord-oest al 
matí, passarà a feble i variable a la tarda. Les temperatures iniciaran un descens. 
Divendres 17, dominarà el sol i les temperatures se seguiran mantenint altes. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Els gruixos del mantell són variables. Als vessants nord i a 2.000 m, els gruixos varien entre 
els 80 i 110 cm a l'Aran i al límit nord de la Pallaresa Superior. A la resta de la Pallaresa 
Superior, a la Pallaresa Inferior i a la Ribagorçana varien entre 10 i 50 cm. 
Als vessants sud, el mantell és continu a partir dels 1.600 m a l'Aran, dels 2.000 m a la 
Pallaresa Superior i dels 2.200 m a la resta. 
A cotes altes es mantenen grans sobreacumulacions, que són més importants als vessants 
sud. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El mantell està humidificat per sota dels 1.800 - 2.000 m.  
Per sobre dels 2.000 m, el mantell presenta una petita capa de neu recent que s'estén sobre 
una superfície crostada. 
Les sobreacumulacions existents, especialment als vessants sud, estan ben estabilitzades. 
Als vessants obacs, a les zones protegides del vent, hi ha capes superficials poc 
transformades i, localment, poden trobar-se capes internes amb una baixa cohesió. 
A l'Aran i als límits nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa Superior, les plaques existents 
prop de les crestes i en vessants obacs poden ser susceptibles a una sobrecàrrega feble. 
 
TENDÈNCIA 
Les altes temperatures previstes faran que hi pugui haver petites allaus de fusió, sobretot a 
cotes baixes i als vessants sud. 
 
Evolució del perill d'allaus:  ESTACIONARI. 
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DATA : Dimarts 14 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 14, 15, 16 i 17 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 1     Feble Sector Ter-Freser: 1     Feble 
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimarts 14, dominarà el sol al matí, apareixent núvols prims a la tarda. El vent serà moderat 
del nord i nord-oest passant a feble de l'oest a la tarda. Les temperatures pujaran a partir de 
la tarda. 
Dimecres 15, dominarà el sol al matí, ennuvolant-se a partir de la tarda, sobretot a la cara 
nord, on hi podrà haver alguna precipitació feble i dispersa, de neu per sobre dels 2.300 m. 
Vent de l'oest feble, passant a moderat del nord-oest durant la tarda. Les temperatures 
pujaran lleugerament. 
Dijous 16, desapareixeran els núvols al llarg del dia. El vent moderat del nord i nord-oest al 
matí, passarà a feble i variable a la tarda. Les temperatures iniciaran un descens. 
Divendres 17, dominarà el sol i les temperatures se seguiran mantenint altes. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
La distribució del mantell és molt irregular i discontínua. 
Als vessants nord, presenta gruixos mitjans de 20 cm al sector Ter Freser i Perafita-
Puigpedrós i de 5-10 cm al vessant nord del Cadí-Moixeró i Pre-pirineu. 
Al vessant sud dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, i prop de les crestes, hi ha 
sobreacumulacions aïllades i el mantell és discontinu. 
Al vessant sud del Pre-pirineu, el mantell és pràcticament inexistent. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El mantell es troba humidificat i a cotes altes recobert d'una petita capa de neu recent 
humida. 
Als vessants nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, localment, el mantell 
presenta capes de baixa cohesió. Les sobreacumulacions existents estan ben estabilitzades. 
 
TENDÈNCIA 
Les altes temperatures previstes faran que hi pugui haver petites purgues de fusió, sobretot 
als vessants sud i en pendents molt drets. 
 
Evolució del perill d'allaus:  ESTACIONARI. 
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DATA : Dimecres 15 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 15, 16, 17 i 18 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 2     Moderat Pallaresa Superior: 2     Moderat 
Ribagorçana: 2     Moderat 

1     Feble 
Pallaresa Inferior: 2     Moderat 

1     Feble 
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimecres 15, dominarà el sol al matí ennuvolant-se a partir de la tarda, sobretot a la cara 
nord, on hi podrà haver alguna precipitació feble i dispersa, de neu per sobre dels 2.300 m. 
Vent de l'oest feble, passant a moderat del nord-oest durant la tarda. Les temperatures 
pujaran lleugerament. 
Dijous 16, desapareixeran els núvols al llarg del dia. El vent feble del nord i nord-oest al 
matí, passarà a feble i variable a la tarda. Les temperatures iniciaran un descens. 
Divendres 17, dominarà el sol i les temperatures seguiran mantenint-se altes. 
Dissabte 18, durant la matinada podran produir-se algunes febles nevades a cotes altes. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Els gruixos del mantell són variables. Als vessants nord i a 2.000 m, els gruixos varien entre 
els 80 i 110 cm a l'Aran i al límit nord de la Pallaresa Superior. A la resta de la Pallaresa 
Superior, a la Pallaresa Inferior i a la Ribagorçana varien entre 10 i 50 cm. 
Als vessants sud, el mantell és continu a partir dels 1.600 m a l'Aran, dels 2.000 m a la 
Pallaresa Superior i dels 2.200 m a la resta. 
A cotes altes es mantenen grans sobreacumulacions, que són més importants als vessants 
sud. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Les altes temperatures i la pluja de les últimes hores han humidificat el mantell per sota dels 
2.000 - 2.200 m, fent disminuir de forma important la seva cohesió interna. 
Per sobre dels 2.000 - 2.200 m, el mantell està humidificat en vessants sud i presenta una 
petita capa de neu recent poc transformada en vessants nord. 
A cotes altes, el mantell presenta una crosta superficial que desapareix al llarg del dia. 
Durant les hores centrals del dia, són possibles les caigudes d'allaus de neu humida, que 
podrien ser de fons per sota dels 2.000 m. 
A l'Aran i als límits nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa Superior, és possible el 
desencadenament d'allaus de neu humida i de placa per una sobrecàrrega feble. 
 
TENDÈNCIA 
Les altes temperatures previstes faran que, sobretot durant les hores centrals del dia, es 
mantingui el perill de caigudes d'allaus de neu humida. 
 
Evolució del perill d'allaus:  ESTACIONARI. 
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DATA : Dimecres 15 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 15, 16, 17 i 18 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 1     Feble Sector Ter-Freser: 1     Feble 
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimecres 15, dominarà el sol al matí, ennuvolant-se a partir de la tarda, sobretot a la cara 
nord, on hi podrà haver alguna precipitació feble i dispersa, de neu per sobre dels 2.300 m. 
Vent de l'oest feble, passant a moderat del nord-oest durant la tarda. Les temperatures 
pujaran lleugerament. 
Dijous 16, desapareixeran els núvols al llarg del dia. El vent moderat del nord i nord-oest al 
matí, passarà a feble i variable a la tarda. Les temperatures iniciaran un descens. 
Divendres 17, dominarà el sol i les temperatures seguiran mantenint-se altes. 
Dissabte 18, durant la matinada podran produir-se algunes febles nevades a cotes altes. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
La distribució del mantell és molt irregular i discontínua. 
Als vessants nord, presenta gruixos mitjans de 20 cm al sector Ter Freser i Perafita-
Puigpedrós i de 5-10 cm al vessant nord del Cadí-Moixeró i Pre-pirineu. 
Al vessant sud dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser el mantell és present de 
forma dscontínua per sobre dels 1.900-2.000 m. Prop de les crestes, hi ha 
sobreacumulacions aïllades. 
Al vessant sud del Pre-pirineu, el mantell és pràcticament inexistent. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El mantell es troba humidificat i a cotes altes recobert d'una petita capa de neu recent 
humida. 
Als vessants nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, les sobreacumulacions 
existents estan ben estabilitzades. 
 
TENDÈNCIA 
Les altes temperatures previstes faran que hi pugui haver petites allaus de fusió, sobretot als 
vessants sud i en pendents molt drets. 
 
Evolució del perill d'allaus:  ESTACIONARI. 
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DATA : Dijous 16 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 16, 17, 18 i 20 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 2     Moderat Pallaresa Superior: 2     Moderat 
Ribagorçana: 2     Moderat 

1     Feble 
Pallaresa Inferior: 2     Moderat 

1     Feble 
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dijous 16, augmentarà la nuvolositat durant la tarda. El vent del nord-oest al matí girarà a 
ponent moderat amb alguna ratxa forta als cims. Temperatures altes. 
Divendres 17, es produiran algunes precipitacions febles, de neu a cotes altes. Al final del 
dia la cota de neu baixarà fins als 1.400 m, amb ruixats més probables al vessant nord. A 
última hora el vent girarà al nord-oest moderat i amb ratxes fortes a cotes altes. 
Temperatures en descens. 
Dissabte 18, es mantindran els ruixats de neu a primera hora del matí, aclarint-se el cel al 
llarg del dia. El vent del nord-oest perdrà intensitat al llarg del dia. Temperatures més baixes. 
Diumenge 19, predominarà el cel poc núvol i el vent s'enfeblirà. Les temperatures es 
recuperaran. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Els gruixos del mantell són variables. Als vessants nord i a 2.000 m, els gruixos varien entre 
els 80 i 110 cm a l'Aran i al límit nord de la Pallaresa Superior. A la resta de la Pallaresa 
Superior, a la Pallaresa Inferior i a la Ribagorçana varien entre 10 i 50 cm. 
Als vessants sud, el mantell és continu a partir dels 1.800-1.900 m a l'Aran, dels 2.000 m a 
la Pallaresa Superior i dels 2.200 m a la resta. 
A cotes altes es mantenen grans sobreacumulacions, que són més importants als vessants 
sud. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El conjunt del mantell està molt humidificat. 
En vessants sud, per sota dels 2.000 - 2.200 m, la humidificació afecta a tot el gruix del 
mantell presentant una baixa cohesió. 
En vessants nord, per sobre dels 2.000 m, hi ha una petita capa de neu recent poc 
transformada. 
A cotes altes, el mantell presenta una crosta superficial que desapareix al llarg del dia. 
Durant les hores centrals del dia, són possibles les caigudes d'allaus de neu humida, que 
podrien ser de fons per sota dels 2.000 - 2.200 m. 
A l'Aran i als límits nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa Superior, és possible el 
desencadenament d'allaus de neu humida i de placa per una sobrecàrrega feble. 
 
TENDÈNCIA 
Les condicions anticiclòniques previstes per als propers dies afavoriran l'estabilitat del 
mantell. 
 
Evolució del perill d'allaus:  ESTACIONARI. 
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DATA : Dijous 16 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 16, 17, 18 i 19 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 1     Feble Sector Ter-Freser: 1     Feble 
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dijous 16, augmentarà la nuvolositat durant la tarda. El vent del nord-oest al matí girarà a 
ponent moderat amb alguna ratxa forta als cims. Temperatures altes. 
Divendres 17, es produiran algunes precipitacions febles, de neu a cotes altes. Al final del 
dia la cota de neu baixarà fins als 1.400 m, amb ruixats més probables al vessant nord. A 
última hora el vent girarà al nord-oest moderat i amb ratxes fortes a cotes altes. 
Temperatures en descens. 
Dissabte 18, es mantindran els ruixats de neu a primera hora del matí, aclarint-se el cel al 
llarg del dia. El vent del nord-oest perdrà intensitat al llarg del dia. Temperatures més baixes. 
Diumenge 19, predominarà el cel poc núvol i el vent s'enfeblirà. Les temperatures es 
recuperaran. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
La distribució del mantell és molt irregular i discontínua. 
Al vessant sud dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser el mantell és present de 
forma discontínua per sobre dels 1.900-2.000 m. Prop de les crestes, hi ha 
sobreacumulacions aïllades. Als vessants nord d'aquets sectors el mantell presenta gruixos 
mitjans de 20 cm. Al vessant sud del Pre-pirineu, el mantell és pràcticament inexistent. 
Al vessant nord del sector Cadí-Moixeró el mantell és continu per sobre dels 1.800 m. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El mantell es troba humidificat i a cotes altes recobert d'una petita capa de neu recent 
humida. 
Als vessants nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, les sobreacumulacions 
existents estan ben estabilitzades. 
 
TENDÈNCIA 
Les condicions anticiclòniques previstes pel cap de setmana afavorirà l'estabilitat del mantell. 
 
Evolució del perill d'allaus:  ESTACIONARI. 
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DATA : Divendres 17 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 17, 18, 19 i 20 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 2     Moderat Pallaresa Superior: 2     Moderat 
Ribagorçana: 2     Moderat 

1     Feble 
Pallaresa Inferior: 2     Moderat 

1     Feble 
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Divendres 17, a la tarda augmentarà la nebulositat, durant la nit hi haurà precipitacions que 
seran de neu per sobre dels 1.400 m.A última hora el vent girarà al nord-oest moderat i amb 
ratxes fortes a cotes altes. Temperatures en descens. 
Dissabte 18, al vessant nord, es mantindran els ruixats de neu a primera hora del matí, de 
caracter feble i localment moderat. El vent serà del nord moderat amb alguna ratxa forta. 
Temperatures més baixes. 
Diumenge 19, predominarà el cel poc núvol i el vent s'enfeblirà. Les temperatures es 
recuperaran. 
Dilluns 20, dominarà el cel poc ennuvolat. El vent serà fluix de ponent i les temperatures 
continuaran pujant. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Els gruixos del mantell són variables. Als vessants nord i a 2.000 m, els gruixos varien entre 
els 80 i 110 cm a l'Aran i al límit nord de la Pallaresa Superior. A la resta de la Pallaresa 
Superior, a la Pallaresa Inferior i a la Ribagorçana varien entre 10 i 50 cm. 
Als vessants sud, el mantell és continu a partir dels 1.800-1.900 m a l'Aran, dels 2.000 m a 
la Pallaresa Superior i dels 2.200 m a la resta. 
A cotes altes es mantenen grans sobreacumulacions, que són més importants als vessants 
sud. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El conjunt del mantell està molt humidificat. 
En vessants sud, per sota dels 2.000 - 2.200 m, la humidificació afecta a tot el gruix del 
mantell presentant una baixa cohesió. 
En vessants nord, per sobre dels 2.000 m, hi ha una petita capa de neu recent humida. 
A cotes altes, el mantell presenta una crosta superficial que desapareix al llarg del dia. 
Podrà haver-hi caigudes de petites allaus de neu recent durant el cap de setmana. 
A l'Aran i als límits nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa Superior, és possible el 
desencadenament d'allaus de neu recent i de placa per una sobrecàrrega feble. 
 
TENDÈNCIA 
Les condicions anticiclòniques previstes a partir de diumenge afavoriran l'estabilització del 
mantell. 
 
Evolució del perill d'allaus:  ESTACIONARI. 
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DATA :Divendres 17 de febrer de 1995 
VÀLID DIES :17, 18, 19 i 20 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 1     Feble Sector Ter-Freser: 1     Feble 
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Divendres 17, a la tarda augmentarà la nebulositat, durant la nit hi haurà precipitacions que 
seran de neu per sobre dels 1.400 m.A última hora el vent girarà al nord-oest moderat i amb 
ratxes fortes a cotes altes. Temperatures en descens. 
Dissabte 18, al vessant nord, es mantindran els ruixats de neu, a primera hora del matí, de 
caracter feble i localment moderat. El vent serà del nord moderat amb alguna ratxa forta. 
Temperatures més baixes. 
Diumenge 19, predominarà el cel poc núvol i el vent s'enfeblirà. Les temperatures es 
recuperaran. 
Dilluns 20, dominarà el cel poc ennuvolat. El vent serà fluix de ponent i les temperatures 
continuaran pujant. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
La distribució del mantell és molt irregular i discontínua. 
Al vessant sud dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser el mantell és present de 
forma discontínua per sobre dels 1.900-2.000 m. Prop de les crestes, hi ha 
sobreacumulacions aïllades. Als vessants nord d'aquets sectors el mantell presenta gruixos 
mitjans de 20 cm. Al vessant sud del Pre-pirineu, el mantell és pràcticament inexistent. 
Al vessant nord del sector Cadí-Moixeró el mantell és continu per sobre dels 1.800 m. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El mantell es troba humidificat. En cotes altes, hi ha una crosta superficial que desapareix al 
llarg del dia. 
Les sobreacumulacions existent als vessants nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-
Freser estan ben estabilitzades. En aquests sectors podrà haver-hi caigudes de petites 
allaus de neu recent durant el cap de setmana. 
 
 
TENDÈNCIA 
Les condicions anticiclòniques previstes a partir de diumenge afavorirà l'estabilitat del 
mantell. 
 
Evolució del perill d'allaus:  ESTACIONARI. 
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DATA : Dilluns 20 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 20, 21, 22 i 23 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 2     Moderat Pallaresa Superior: 2     Moderat 
Ribagorçana: 2     Moderat 

1     Feble 
Pallaresa Inferior: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dilluns 20, dominarà el sol a tot el Pirineu. El vent serà feble del sud i moderat a la cara nord 
i les temperatures es mantindran altes. 
Dimarts 21, s'anirà ennuvolant al llarg del dia i a partir del migdia hi haurà ruixats febles,  
baixant la cota de neu fins als 1.400 m a última hora. Durant la nit, desapareixeran les 
precipitacions i el vent serà moderat del nord a cotes altes. 
Dimecres 22, hi haurà restes de núvols al matí i dominarà el sol a la tarda. El vent serà de 
feble a moderat del nord-oest i les temperatures baixaran. 
Dijous 23, estarà ennuvolat amb la possibilitat d'alguna nevada feble, sobretot a la cara nord. 
El vent serà moderat del nord-oest a cotes altes i les temperatures estables. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Els gruixos del mantell són variables. Als vessants nord i a 2.000 m, els gruixos varien entre 
els 80 i 120 cm a l'Aran i al límit nord de la Pallaresa Superior. A la resta de la Pallaresa 
Superior, a la Pallaresa Inferior i a la Ribagorçana varien entre 10 i 50 cm. 
Als vessants sud, el mantell és continu a partir dels 1.800 - 1.900 m a l'Aran, dels 2.000 m a 
la Pallaresa Superior i dels 2.200 m a la resta. 
A cotes altes hi ha llocs sense neu i sobreacumulacions importants en vessants sud. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
La superfície del mantell presenta un encrostament important. 
A l'Aran  i a la Pallaresa Superior, hi ha una petita capa de neu recent discontinua i poc 
transformada, situada damunt d'un nivell crostat. 
Localment, les capes internes del mantell, mantenen una baixa cohesió. 
A l'Aran i als límits nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa Superior, són encara 
possibles les caigudes de petites allaus de neu humida i placa, sobretot en vessants sud. 
TENDÈNCIA 
La baixada de temperatures prevista a partir de dimecres, afavorirà l'estabilització de la part 
superior del mantell. 
 
Evolució del perill d'allaus:  ESTACIONARI. 
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DATA : Dilluns 20 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 20, 21, 22 i 23 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 1     Feble Sector Ter-Freser: 1     Feble 
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dilluns 20, dominarà el sol a tot el Pirineu. El vent serà feble del sud i moderat a la cara nord 
i les temperatures es mantindran altes. 
Dimarts 21, s'anirà ennuvolant al llarg del dia i a partir de la tarda hi haurà ruixats febles,  
baixant la cota de neu fins als 1.400 m a última hora. Durant la nit, desapareixeran les 
precipitacions i el vent serà moderat del nord a cotes altes. 
Dimecres 22, hi haurà restes de núvols al matí i dominarà el sol a la tarda. El vent serà de 
feble a moderat del nord-oest i les temperatures baixaran. 
Dijous 23, estarà ennuvolat amb poques possibilitats de precipitació. El vent serà moderat 
del nord-oest a cotes altes i les temperatures estables. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
La distribució del mantell és molt irregular i discontínua. 
Al vessant sud dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser el mantell és present de 
forma discontínua per sobre dels 1.900 - 2.000 m. Prop de les crestes, hi ha 
sobreacumulacions aïllades. Als vessants nord d'aquests sectors el mantell presenta gruixos 
mitjans de 20 cm. Al vessant sud del Pre-pirineu, el mantell és pràcticament inexistent. 
Al vessant nord del sector Cadí-Moixeró el mantell és existent per sobre dels 1.800 m. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
En general, el mantell és crostat. 
Per sota dels 1.900 m, al llarg del dia, el mantell s'humidifica. 
Les sobreacumulacions existent als vessants nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-
Freser estan ben estabilitzades. 
De forma molt localitzada, podrà haver-hi encara caigudes de petites allaus de neu humida 
en pendents drets. 
 
 
TENDÈNCIA 
La baixada de temperatures prevista a partir de dimecres, farà augmentar encara més 
l'estabilitat del mantell. 
 
Evolució del perill d'allaus:  ESTACIONARI. 
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DATA : Dimarts 21 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 21, 22, 23 i 24 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 2     Moderat Pallaresa Superior: 2     Moderat 
Ribagorçana: 2     Moderat 

1     Feble 
Pallaresa Inferior: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimarts 21, s'anirà ennuvolant al llarg del dia i a partir del migdia hi haurà ruixats febles,  
baixant la cota de neu fins als 1.400 m a última hora. Durant la nit, desapareixeran les 
precipitacions i el vent serà moderat del nord a cotes altes. 
Dimecres 22, durant el matí es mantindrà el cel ennuvolat, tendint a aclarir-se. Al vespre la 
nuvolositat tornarà a augmentar El vent serà moderat del nord-oest i les temperatures 
baixaran. 
Dijous 23, fins a mig matí es produiran nevades febles per sobre dels 1.300 m. Durant la 
tarda s'aclarirà, però a la cara nord es mantindrà el cel ennuvolat. El vent serà moderat del 
nord-oest. 
Divendres 24, es mantindrà núvol a la cara nord. El vent serà entre moderat i fort del nord-
oest. Temperatures en augment. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Els gruixos del mantell són variables. Als vessants nord i a 2.000 m, els gruixos varien entre 
els 80 i 120 cm a l'Aran i al límit nord de la Pallaresa Superior. A la resta de la Pallaresa 
Superior, a la Pallaresa Inferior i a la Ribagorçana varien entre 10 i 50 cm. 
Als vessants sud, el mantell és continu a partir dels 1.800 - 1.900 m a l'Aran, dels 2.000 m a 
la Pallaresa Superior i dels 2.200 m a la resta. 
A cotes altes hi ha llocs sense neu i sobreacumulacions importants en vessants sud. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
La superfície del mantell presenta un encrostament important. 
A l'Aran i a la Pallaresa Superior, hi ha una petita capa de neu recent discontinua i poc 
transformada, situada damunt d'un nivell crostat. 
Localment, les capes internes del mantell, mantenen una baixa cohesió. 
A l'Aran i als límits nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa Superior, són possibles les 
caigudes de petites allaus de neu recent. 
TENDÈNCIA 
Les nevades febles farà que es mantingui el perill de caiguda de petites allaus de neu 
recent. 
 
Evolució del perill d'allaus: lleuger AUGMENT a partir de DIJOUS. 
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DATA : Dimarts 21 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 21, 22, 23 i 24 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 1     Feble Sector Ter-Freser: 1     Feble 
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimarts 21, s'anirà ennuvolant al llarg del dia i a partir del migdia hi haurà ruixats febles,  
baixant la cota de neu fins als 1.400 m a última hora. Durant la nit, desapareixeran les 
precipitacions i el vent serà entre moderat i fort del nord a cotes altes. 
Dimecres 22, durant el matí es mantindrà el cel ennuvolat, tendint a aclarir-se. Al vespre la 
nuvolositat tornarà a augmentar El vent serà entre moderat i fort del nord-oest i les 
temperatures baixaran. 
Dijous 23, fins a mig matí es produiran nevades febles per sobre dels 1.300 m al vessant 
nord. Durant la tarda s'aclarirà, però a la cara nord es mantindrà el cel ennuvolat. El vent 
serà moderat del nord-oest. 
Divendres 24, es mantindrà núvol a la cara nord. El vent serà entre moderat i fort del nord-
oest. Temperatures en augment. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
La distribució del mantell és molt irregular i discontínua. 
Al vessant sud dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser el mantell és present de 
forma discontínua per sobre dels 1.900 - 2.000 m. Prop de les crestes, hi ha 
sobreacumulacions aïllades. Als vessants nord d'aquests sectors el mantell presenta gruixos 
mitjans de 20 cm. Al vessant sud del Pre-pirineu, el mantell és pràcticament inexistent. 
Al vessant nord del sector Cadí-Moixeró el mantell és continu per sobre dels 1.800 m. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
En general, el mantell és crostat. Durant el dia el mantell s'humidifica. 
Les sobreacumulacions existent als vessants nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-
Freser estan estabilitzades. 
De forma molt localitzada, podrà haver-hi caigudes de petites allaus de neu recent i placa. 
 
 
TENDÈNCIA 
Per dijous es mantindrà el perill de caigudes de petites allaus de neu recent. 
 
Evolució del perill d'allaus: lleuger AUGMENT a partir de DIJOUS. 
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DATA : Dimecres 22 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 22, 23, 24 i 25 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 3     Marcat 

4     Fort
Pallaresa Superior: 3     Marcat 

4     Fort 
Ribagorçana: 3     Marcat 

4     Fort
Pallaresa Inferior: 3     Marcat 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimecres 22, durant el matí es mantindran les nevades febles a moderades, tendint a 
desaparèixer a partir del migdia. Durant la nit la nuvolositat tornarà a augmentar. El vent serà 
de feble a moderat a cotes altes del nord-oest. 
Dijous 23, fins a mig matí es produiran nevades febles, moderades al vessant nord, per 
sobre dels 1.000 m. Durant la tarda s'aclarirà, però a la cara nord es mantindrà el cel 
ennuvolat. El vent serà moderat del nord-oest. Es produirà un nou augment de la nuvolositat 
durant la nit. 
Divendres 24, fins a mig matí es produiran nevades febles per sobre dels 1.300 m. Durant la 
tarda s'aclarirà, però a la cara nord es mantindrà el cel ennuvolat. El vent serà entre moderat 
i fort del nord-oest. 
Dissabte 25, durant el matí la nuvolositat serà variable, augmentant a partir de la tarda. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Els gruixos del mantell han augmentat en les últimes hores en 40-50 cm de neu recent a 
l'Aran i al límits nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana per sobre dels 1.800 - 
2.000 m. A la resta de la Pallaresa Superior, de la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior 
els gruixos s'han incrementat en 15 - 25 cm de neu recent. 
A tots els sectors el mantell és continu per sobre dels 900 - 1.000 m. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
La neu recent s'ha dipositat sobre un mantell, majoritàriament, encrostat. 
Localment, les capes basals del mantell, mantenen una baixa cohesió. 
A l'Aran i als límits nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa Superior, per sobre dels 2.000 
- 2.200 m, el perill d'allaus es FORT (4), ja que són possibles nombroses caigudes 
espontànies d'allaus de neu recent i de placa de mida mitjana per una sobrecàrrega feble.  
A la resta el perill és MARCAT (3) amb possibilitat d'allaus de neu recent i de placa per una 
sobrecàrrega feble. 
 
TENDÈNCIA 
Les febles nevades previstes per als propers dies faran que es mantingui el perill de 
caigudes d'allaus de neu recent i de placa. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI. 
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DATA : Dimecres 22 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 22, 23, 24 i 25 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 2     Moderat Sector Ter-Freser: 2     Moderat 
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble 

2.....Moderat 
Pre-pirineu: 1     Feble 

2.....Moderat 
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimecres 22, durant el matí es mantindran les nevades febles, tendint a desaparèixer. 
Durant la nit la nuvolositat tornarà a augmentar. El vent serà feble a moderat a cotes altes 
del nord-oest. 
Dijous 23, fins a mig matí es produiran nevades febles i disperses per sobre dels 1.000 m. 
Durant la tarda s'aclarirà, però a la cara nord es mantindrà el cel ennuvolat. El vent serà 
moderat del nord-oest. Nou augment nuvolós durant la nit. 
Divendres 24, fins a mig matí es produiran nevades febles i disperses per sobre dels 1.300 
m. Durant la tarda s'aclarirà. El vent serà entre moderat i fort del nord-oest. 
Dissabte 25, durant el matí la nuvolositat serà variable, augmentant a partir de la tarda. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Durant les darreres hores s'han acumulat gruixos d'entre 1 i 5 cm de neu recent. 
Prop de les crestes, hi ha sobreacumulacions aïllades. Als vessants nord dels sectors 
Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser el mantell presenta gruixos mitjans de 25 cm. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
En general, el mantell és crostat amb una petita capa de neu recent superficial.. 
Les sobreacumulacions existents als vessants nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-
Freser estan estabilitzades. 
De forma molt localitzada, podrà haver-hi caigudes de petites allaus de neu recent i de 
placa. 
 
 
TENDÈNCIA 
Les febles nevades previstes faran que es mantingui el perill de caigudes de petites allaus 
de neu recent. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI. 
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DATA : Dijous 23 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 23, 24, 25 i 26 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 3     Marcat Pallaresa Superior: 3     Marcat 
Ribagorçana: 3     Marcat Pallaresa Inferior: 3     Marcat 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dijous 23, augmentaran els núvols a partir del migdia. El vent serà moderat del nord-oest. 
Temperatures baixes. 
Divendres 24, durant el matí es produiran nevades febles per sobre dels 1.400 m. A la tarda 
s'aclarirà, però a la cara nord es mantindrà el cel ennuvolat. El vent serà entre moderat i fort 
del nord-oest. Temperatures en augment. 
Dissabte 25, durant el matí la nuvolositat serà variable, augmentant a la tarda. Entrada la nit 
es produiran nevades moderades al vessant nord i febles a la resta per sobre dels 1.300 m. 
El vent serà de moderat a fort de l'oest. 
Diumenge 26, es produiran nevades febles, localment moderades al vessant nord, per sobre 
dels 800 m. Vent moderat del nord i temperatures en moderat descens. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Els gruixos del mantell van augmentar ahir en 40-50 cm de neu recent a l'Aran i al límits 
nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana per sobre dels 1.800 - 2.000 m. A la 
resta de la Pallaresa Superior, de la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior els gruixos 
s'han incrementat en 15 - 25 cm de neu recent. 
A tots els sectors el mantell és continu per sobre dels 900 - 1.000 m. 
Per sobre dels 2.000 -2.200 m s'han format noves sobreacumulacions. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
La neu recent s'ha dipositat sobre un mantell, majoritàriament, encrostat. Localment, s'han 
format plaques de vent en vessants orientats al N i NE. 
En vessants sud, les capes basals del mantell, mantenen una baixa cohesió. 
A l'Aran, a la Ribagorçana, a la Pallaresa Superior i a la Pallaresa Inferior, el perill 
d'allaus es MARCAT (3), ja que són possibles caigudes d'allaus de neu recent i de placa per 
una sobrecàrrega feble. 
 
TENDÈNCIA 
Les nevades previstes per a dissabte i diumenge faran que es mantingui, i fins i tot 
augmenti, el perill de caigudes d'allaus de neu recent i de placa. 
 
Evolució del perill d'allaus: en AUGMENT a partir de dissabte al migdia, especialment 
a l'ARAN I ALS LÍMITS NORD DE LA PALLARESA SUPERIOR I DE LA RIBAGORÇANA. 
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DATA : Dijous 23 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 23, 24, 25 i 26 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 2     Moderat Sector Ter-Freser: 2     Moderat 
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble 

2     Moderat 
Pre-pirineu: 1     Feble 

2     Moderat 
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dijous 23, augmentaran els núvols a partir del migdia. El vent serà moderat del nord-oest. 
Temperatures baixes. 
Divendres 24, durant el matí es mantindrà la nuvolositat abundant. A la tarda s'aclarirà, però 
a la cara nord es mantindrà el cel ennuvolat. El vent serà entre moderat i fort del nord-oest. 
Temperatures en augment. 
Dissabte 25, durant el matí la nuvolositat serà variable, augmentant a la tarda. Entrada la nit 
es produiran nevades moderades al vessant nord i febles a la resta per sobre dels 1.300 m. 
El vent serà de moderat a fort de l'oest. 
Diumenge 26, es produiran nevades febles, localment moderades al vessant nord, per sobre 
dels 800 m. Vent moderat del nord i temperatures en moderat descens. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Durant el dia d'ahir es van acumular gruixos d'entre 1 i 5 cm de neu recent. 
Prop de les crestes, hi ha sobreacumulacions aïllades. Als vessants nord dels sectors 
Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser el mantell presenta gruixos mitjans de 25 cm. 
Als sectors Ter-Freser, Perafita-Puigpedrós i vessant nord del Cadí-Moixeró el mantell 
és continu per sobre dels 1.500 m, amb una prima capa de neu recent humida. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
En general, el mantell és crostat amb una petita capa de neu recent superficial. 
Les sobreacumulacions existents als vessants nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-
Freser estan estabilitzades. 
De forma molt localitzada, podrà haver-hi caigudes de petites allaus de neu recent i de 
placa. 
 
 
TENDÈNCIA 
Les febles nevades previstes per a dissabte i diumenge faran que es mantingui el perill de 
caigudes de petites allaus de neu recent. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI. 
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DATA : Divendres 24 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 24, 25, 26 i 27 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 3     Marcat Pallaresa Superior: 3     Marcat 
Ribagorçana: 3     Marcat Pallaresa Inferior: 3     Marcat 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Divendres 24, hi haurà precipitacions disperses i febles que seran de neu per sobre dels 
1.800 m, amb tendència a desaparèixer a la tarda. El vent serà moderat del nord-oest a 
cotes altes. 
Dissabte 25, a partir de la tarda augmentaran els núvols i hi haurà nevades de febles a 
moderades per sobre dels 1.700 m baixant a 1.200 m a la nit. El vent girarà a l'oest de 
moderat a fort i les temperatures aniran en lleuger ascens. 
Diumenge 26, al matí les nevades seran moderades al vessant nord i febles a la resta. A la 
tarda es generalitzaran a totes les cotes i seran de moderades a fortes al vessant nord i de 
febles a moderades al vessant sud. El vent serà fort del nord als cims i les temperatures més 
baixes. 
Dilluns 27, es mantindran les nevades fins al migdia. El vent anirà perdent força i les 
temperatures seran baixes. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A 2.000 m, el mantell té guixos superiors als 150 cm a l'Aran i al límits nord de la Pallaresa 
Superior i de la Ribagorçana. A la resta de la Pallaresa Superior, de la Ribagorçana i a la 
Pallaresa Inferior els gruixos oscil.len entre els 50 i 80 cm. 
A tots els sectors el mantell és continu a patir dels 1.200 o 1.500 m. 
Per sobre dels 2.000 -2.200 m s'han format noves sobreacumulacions sobre les ja existents. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El mantell presenta una capa superficial d'entre 20 i 60 cm de neu recent poc transformada 
situada sobre una capa, en general, encrostada. A cotes altes s'han format noves plaques 
de vent, especialment en vessants orientats a l'est i sud-est, que presenten una fragilitat 
acusada. 
En vessants sud, les capes basals del mantell, mantenen una baixa cohesió. 
Podran haver-hi caigudes d'allaus de neu recent i placa durant tot el cap de setmana. 
El perill de desencadenament d'allaus de placa per sobrecàrrega feble és molt accentuat, 
sobretot a l'Aran i al límits nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana. 
 
TENDÈNCIA 
Les nevades previstes a partir de dissabte i el reforçament del vent del sector nord donarà 
lloc a la formació de noves plaques de vent en vessants sud. El perill de caigudes d'allaus de 
neu recent es generalitzarà. 
 
Evolució del perill d'allaus: AUGMENT a FORT (4) a partir de dissabte al migdia, 
especialment a l'ARAN I ALS LÍMITS NORD DE LA PALLARESA SUPERIOR I DE LA 
RIBAGORÇANA. 
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DATA : Divendres 24 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 24, 25, 26 i 27 de febrer de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 2     Moderat Sector Ter-Freser: 2     Moderat 
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble 

2     Moderat 
Pre-pirineu: 1     Feble 

2     Moderat 
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Divendres 24, la nevulositat anirà desapareixent al llarg del dia. El vent serà moderat del 
nord-oest a cotes altes. 
Dissabte 25, a partir de la tarda augmentaran els núvols amb possibilitat de nevades febles. 
El vent girarà a l'oest de moderat a fort i les temperatures aniran en lleuger ascens. 
Diumenge 26, al matí hi haurà nevades febles i disperses al Pirineu oriental. A la tarda es 
generalitzaran a totes les cotes i seran de moderades a fortes al vessant nord i de febles a 
moderades al vessant sud. El vent serà fort del nord als cims i les temperatures més baixes. 
Dilluns 27, es mantindran les nevades fins al migdia. El vent anirà perdent força i les 
temperatures seran baixes. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El gruix del mantell és poc important. En molts punts tant sols hi ha entre 1 i 5 cm de neu 
recent. Als vessants nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser el mantell presenta 
gruixos mitjans de 25 cm. 
Prop de les crestes, hi ha sobreacumulacions aïllades. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
En general, el mantell és crostat amb una petita capa de neu recent superficial. 
Les sobreacumulacions existents als vessants nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-
Freser estan estabilitzades. Prop de les crestes, es poden formar noves plaques de vent 
poc importants.  
De forma molt localitzada, podrà haver-hi caigudes de petites allaus de neu recent i de 
placa. 
 
 
TENDÈNCIA 
A partir de diumenge, les nevades previstes acompanyades de forts vents del nord, poden 
donar lloc a la formació de plaques de vent que seran susceptibles a una sobrecàrrega 
feble. 
 
Evolució del perill d'allaus: Augment a partir de diumenge a MARCAT (3) especialment 
als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. 
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DATA : Dilluns 27 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 27 i 28 de febrer i 1 i 2 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 3     Marcat Pallaresa Superior: 3     Marcat 

2     Moderat
Ribagorçana: 3     Marcat 

2     Moderat
Pallaresa Inferior: 2     Moderat 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dilluns 27, hi haurà nevades moderades al vessant nord i febles al vessant sud, a partir dels 
900 m. El vent serà del nord-est moderat i les temperatures més baixes. 
Dimarts 28, nuvolositat variable menys important a la cara nord. El vent serà de l'est entre 
feble i moderat i les temperatures pujaran al llarg del dia. 
Dimecres 1, la nuvolositat serà abundant amb la possibilitat d'algun ruixat. El vent serà del 
nord-est moderat i les temperatures tornaran a baixar. 
ijous 2, núvols abundants a la Val d'Aran i variable a la resta. El vent de l'oest bufarà de 
moderat a fort i les temperatures estables. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A 2.000 m, el mantell té guixos superiors als 150-160 cm a l'Aran i als límits nord de la 
Pallaresa Superior i de la Ribagorçana. A la resta de la Pallaresa Superior, de la 
Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior els gruixos oscil.len entre els 50 i 80 cm. 
A l'Aran, el mantell és continu per sobre dels 800 -900 m, i dels 1.400-1.600 m a la resta de 
sectors. 
Prop de les crestes s'han format noves sobreacumulacions degudes al vent. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran i als límits nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana el mantell presenta 
una capa superficial de 20 a 40 cm de neu recent poc transformada. 
El fort vent del nord de les darreres hores ha mobilitzat la neu nova. Prop de les crestes, i 
principalment en vessants sud i sud-est, s'han format noves plaques de vent, sobre les ja 
existents o sobre un mantell molt regelat. 
Localment, en vessants sud, la base del mantell presenta una baixa cohesió. 
El perill de desencadenament d'allaus de placa per sobrecàrrega feble és accentuat i podrà 
haver-hi caigudes d'allaus de neu recent i de placa. 
A la resta de la Pallaresa Superior, de la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior el mantell 
està ben estabilitzat i, de forma limitada, s'han format plaques de vent a les cotes més altes. 
 
TENDÈNCIA 
Les baixes temperatures dels propers dies no afavoriran l'estabilització de les plaques de 
vent. 
Es mantindrà el perill de caigudes d'allaus de neu recent i de placa. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI 
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DATA : Dilluns 27 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 27 i 28 de febrer i 1 i 2 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 2     Moderat Sector Ter-Freser: 2     Moderat 
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dilluns 27, hi haurà nevades moderades al vessant nord i febles al vessant sud, a partir dels 
900 m. El vent serà del nord-est moderat i les temperatures més baixes. 
Dimarts 28, nuvolositat entre variable i abundant al Ripollès i a la Cerdanya, amb possibilitat 
de ruixats de neu per sobre dels 1.000 m, que aniran pujant de cota. El vent serà de l'est 
entre feble i moderat i les temperatures pujaran al llarg del dia. 
Dimecres 1, la nuvolositat serà abundant amb ruixats que seran de neu als 1400 m baixant 
als 1200 m a la tarda. El vent serà del nord-est moderat i les temperatures tornaran a baixar. 
Dijous 2, nuvolositat variable sense precipitacions. El vent de l'oest bufarà de moderat a fort i 
les temperatures es mantindran estables 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El gruix del mantell és poc important. Les nevades del cap de setmana han estat molt locals i 
tan sols han donat gruixos inferiors als 10 cm al sector Ter-Freser. Als vessants nord dels 
sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser el mantell presenta gruixos mitjans de 25 cm. 
Prop de les crestes, hi ha sobreacumulacions aïllades. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
En general,el mantell està molt transformat amb una petita capa discontinua de neu recent. 
Les sobreacumulacions existents als vessants nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-
Freser estan estabilitzades.  
De forma molt limitada, s'han format petites plaques de vent sobre les ja existents en 
vessants sud. 
 
 
TENDÈNCIA 
Les nevades previstes per dimarts i dimecres, faran augmentar els gruixos i podran formar-
se plaques de vent en vessants sud i sud-oest. 
 
Evolució del perill d'allaus: AUGMENT a partir de dimecres, especialment al sector 
Ter-Freser. 
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DATA : Dimarts 28 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 28 de febrer i 1, 2 i 3 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 3     Marcat Pallaresa Superior: 3     Marcat 

2     Moderat
Ribagorçana: 3     Marcat 

2     Moderat
Pallaresa Inferior: 3     Marcat 

2     Moderat
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimarts 28, predomini del sol. El vent serà del nord-est entre feble i moderat. 
Dimecres 1, durant el matí el cel estarà seré, augmentant la nebulositat durant la tarda. A 
última hora del dia es produiran nevades entre febles i moderades, especialment al vessant 
nord, per sobre dels 1.300 m. 
Dijous 2, nevades moderades al vessant nord, baixant fins als 1.000-900 m, i febles a la 
resta. Temperatures en descens. Vent moderat del nord-oest. 
Divendres 3, les nevades tindran tendència a desaparèixer. Vent entre moderat i fort del 
nord-oest i temperatures baixes. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A 2.000 m, el mantell té guixos superiors als 150-160 cm a l'Aran i als límits nord de la 
Pallaresa Superior i de la Ribagorçana. A la resta de la Pallaresa Superior i de la 
Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior els gruixos oscil.len entre els 50 i 80 cm. 
A l'Aran, el mantell és continu per sobre dels 800 -900 m, i dels 1.400-1.600 m a la resta de 
sectors. 
Prop de les crestes s'han format noves sobreacumulacions degudes al vent. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran i als límits nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana el mantell presenta 
una capa superficial de 20 a 40 cm de neu recent poc transformada. 
Prop de les crestes, i principalment en vessants sud i sud-est, s'han format noves plaques 
de vent, sobre les ja existents o sobre un mantell molt regelat. 
Localment, en vessants sud, la base del mantell presenta una baixa cohesió. 
El perill de desencadenament d'allaus de placa per sobrecàrrega feble és accentuat i podrà 
haver-hi caigudes d'allaus de neu recent i de placa. 
A la resta de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior el mantell 
està ben estabilitzat i, de forma localitzada, s'han format plaques de vent a les cotes més 
altes que són susceptibles a una feble sobrecàrrega. 
 
TENDÈNCIA 
Les nevades que afectaran sobretot a la cara nord a partir de dimecres a la nit, faran que el 
perill de caigudes d'allaus de neu recent augmenti. 
Es formaran noves plaques de vent en vessants sud i sud-est. 
 
Evolució del perill d'allaus: AUGMENTANT a partir de dijous. 
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DATA : Dimarts 28 de febrer de 1995 
VÀLID DIES : 28 de febrer i 1, 2 i 3 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 2     Moderat Sector Ter-Freser: 2     Moderat 
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimarts 28, predomini del sol. El vent serà del nord-est entre feble i moderat. 
Dimecres 1, la nebulositat serà abundant amb nevades febles per sobre dels 1.500 m, 
baixant als 1200 m a la tarda. El vent serà del nord-est entre feble i moderat i les 
temperatures tornaran a baixar. 
Dijous 2, es produiran nevades febles per sobre dels 1.300 m, baixant als 1.000 m. Vent del 
nord-oest moderat. Temperatures baixes. 
Divendres 3, les nevades tendiran a desaparèixer. Vent moderat del nord-oest i 
temperatures baixes. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El gruix del mantell és poc important. Les nevades del cap de setmana han estat molt locals i 
tan sols han donat gruixos inferiors als 10 cm al sector Ter-Freser. Als vessants nord dels 
sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser el mantell presenta gruixos mitjans de 25 cm. 
Prop de les crestes, hi ha sobreacumulacions aïllades. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
En general, el mantell està molt transformat amb una petita capa discontínua de neu recent. 
Les sobreacumulacions existents als vessants nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-
Freser estan estabilitzades.  
De forma molt limitada, s'han format petites plaques de vent sobre les ja existents en 
vessants sud. 
 
 
TENDÈNCIA 
Les nevades previstes per dimarts i dimecres, faran augmentar els gruixos i podran formar-
se plaques de vent en vessants sud i sud-est. 
 
Evolució del perill d'allaus: en AUGMENT a partir de dimecres, especialment als 
sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. 
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DATA : Dimecres 1 de març de 1995 
VÀLID DIES : 1, 2, 3 i 4 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 3     Marcat Pallaresa Superior: 3     Marcat 

2     Moderat
Ribagorçana: 3     Marcat 

2     Moderat
Pallaresa Inferior: 3     Marcat 

2     Moderat
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimecres 1, al matí dominarà el sol i a la tarda dominaran els núvols prims. El vent moderat 
de nord-est al matí, girarà a nord-oest durant la tarda. 
Dijous 2, a la matinada hi haurà nevades febles per damunt dels 1.400 m baixant als 1.200 
m. Durant el dia es mantindrà la nebulositat al vessant nord. El vent serà de l'oest i nord-oest 
moderat amb alguna ratxa forta. Les temperatures més baixes. 
Divendres 3, hi haurà nevades moderades per damunt dels 1.800-1.600 m baixant 
ràpidament als 900 m. El vent serà fort del nord-oest. 
Dissabte, hi haurà una estabilització transitòria i les temperatures baixaran. 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A 2.000 m, el mantell té gruixos superiors als 140-160 cm a l'Aran i als límits nord de la 
Pallaresa Superior i de la Ribagorçana. A la resta de la Pallaresa Superior, de la 
Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior els gruixos oscil.len entre els 50 i 80 cm. 
A l'Aran, el mantell és continu per sobre dels 800-900 m, i dels 1.400-1.600 m a la resta de 
sectors. 
Prop de les crestes es mantenen importants sobreacumulacions de neu, que són 
generalitzades en vessants sud. 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran i als límits nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana el mantell presenta 
una capa superficial de 20 a 40 cm de neu recent poc transformada. 
Tot i que localment, el mantell conté capes amb poca cohesió, aquestes alternen amb nivells 
regelats que l'estabilitzen. 
Prop de les crestes, i principalment en vessants sud i sud-est, les plaques de vent 
superficials, es situen sobre antigues sobreacumulacions ben estabilitzades o sobre un 
mantell molt regelat. 
El perill de desencadenament d'allaus de placa per sobrecàrrega feble és accentuat i hi 
haurà caigudes d'allaus de neu recent i de placa de superfície. 
A la resta de la Pallaresa Superior, de la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior el mantell 
està ben estabilitzat i, de forma limitada, s'han format plaques de vent a les cotes més altes 
que són susceptibles a una feble sobrecàrrega. 
TENDÈNCIA 
Els vents moderats i forts als cims del sector nord i nord-oest, provocaran la formació de 
noves plaques de vent en vessants sud i sud-est susceptibles a una feble sobrecàrrega. 
El perill de caigudes d'allaus de neu recent i de placa tendirà a augmentar a partir de 
divendres. 
 
Evolució del perill d'allaus: EN AUGMENT. 
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DATA : Dimecres 1 de març de 1995 
VÀLID DIES : 1, 2, 3 i 4 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 2     Moderat Sector Ter-Freser: 2     Moderat 
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimecres 1, al matí dominarà el sol i a la tarda dominaran els núvols prims. El vent moderat 
de nord-est al matí, girarà a nord-oest durant la tarda. 
Dijous 2, hi haurà nebulositat abundant al vessant nord. El vent serà de l'oest i nord-oest 
moderat amb alguna ratxa forta. Les temperatures més baixes. 
Divendres 3, hi haurà nevades febles i disperses per damunt dels 1.800-1.600 m baixant 
ràpidament als 900 m. El vent serà fort del nord-oest. 
Dissabte, hi haurà una estabilització transitòria i les temperatures baixaran. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és discontinu fins i tot a cotes altes. A 2.000 m els gruixos no superen els 10 cm al 
vessant nord del Cadí Moixeró i al Pre-pirineu, i els 25 cm als sectors Perafita-Puigpedrós 
i Ter-Freser. En aquest dos últims, prop de les crestes hi ha sobreacumulacions aïllades. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
En general, el mantell està molt transformat amb una petita capa discontínua de neu recent. 
Les sobreacumulacions existents als vessants nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-
Freser estan estabilitzades.  
De forma molt limitada, s'han format petites plaques de vent sobre les ja existents en 
vessants sud. 
 
 
TENDÈNCIA 
El vent fort, del sector nord i nord-oest, previst a partir del dijous, podrà provocar la formació 
de plaques de vent en vessants sud i sud-est, de forma poc limitada. 
 
Evolució del perill d'allaus: Lleuger AUGMENT a partir de dijous, especialment als 
sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. 
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DATA : Dijous 2 de març de 1995 
VÀLID DIES : 2, 3, 4 i 5 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 3     Marcat Pallaresa Superior: 3     Marcat 

2     Moderat
Ribagorçana: 3     Marcat 

2     Moderat
Pallaresa Inferior: 3     Marcat 

2     Moderat
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dijous 2, la nebulositat serà variable, més abundant a la cara nord. Vent del nord-oest moderat a 
forts als cims, disminuint a moderat a la tarda i vespre. Temperatures més baixes. 
Divendres 3, hi haurà nevades moderades per damunt dels 1.200 m baixant als 800 m. El vent serà 
de moderat a fort de l'oest al matí i del nord-oest a partir del vespre. Augment de les temperatures 
pel matí i descens al vespre. 
Dissabte 4, es mantindran les nevades a primera hora al vessant nord i a la resta hi haurà intervals 
de núvols. Nebulositat variable i abundant durant la resta del dia. Fins a mig matí el vent serà entre 
moderat i fort del nord-oest, girant a l'oest moderat. Temperatures baixes. 
Diumenge 5, la nebulositat augmentarà ràpidament al llarg del dia amb nevades de febles a 
moderades a partir de migdia. La cota de neu baixarà dels 1.200 m als 900 m. Vent de moderat a fort 
del nord-oest. Augment de les temperatures pel matí i descens al vespre. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A 2.000 m, el mantell té gruixos superiors als 140-160 cm a l'Aran i als límits nord de la Pallaresa 
Superior i de la Ribagorçana. A la resta de la Pallaresa Superior, de la Ribagorçana i a la 
Pallaresa Inferior els gruixos oscil.len entre els 50 i 80 cm. 
A l'Aran, el mantell és continu per sobre dels 800-900 m, i dels 1.400-1.600 m a la Pallaresa Superior 
i Ribagorçana. A la Pallaresa Inferior el mantell és continu en vessant nord a partir dels 1.600-1.800 
m. 
Prop de les crestes es mantenen importants sobreacumulacions de neu, que són generalitzades en 
vessants sud. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran i als límits nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana el mantell presenta una capa 
superficial de 20 a 40 cm de neu recent poc transformada. 
Tot i que localment, el mantell conté capes amb poca cohesió, aquestes alternen amb nivells regelats 
que l'estabilitzen. 
Prop de les crestes, i principalment en vessants sud i sud-est, les plaques de vent superficials, es 
situen sobre antigues sobreacumulacions ben estabilitzades o sobre un mantell molt regelat. 
En aquests sectors, el perill de desencadenament d'allaus de placa per sobrecàrrega feble és 
accentuat i hi haurà caigudes d'allaus de neu recent i de placa de superfície. 
A la resta de la Pallaresa Superior, de la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior el mantell està ben 
estabilitzat i, de forma limitada, s'han format plaques de vent a les cotes més altes que són 
susceptibles a una feble sobrecàrrega. 
 
TENDÈNCIA 
Els forts vents del nord-oest, provocaran la formació de noves plaques de vent en vessants sud i 
sud-est susceptibles a una feble sobrecàrrega.El perill de caigudes d'allaus de neu recent i de placa 
tendirà a augmentar a partir de divendres. 
Evolució del perill d'allaus: EN AUGMENT. 
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DATA : Dijous 2 de març de 1995 
VÀLID DIES : 2, 3, 4 i 5 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 2     Moderat Sector Ter-Freser: 2     Moderat 
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dijous 2, la nebulositat serà variable, més abundant a la cara nord. Vent del nord-oest 
moderat a forts als cims, disminuint a moderat a la tarda i vespre. Temperatures més baixes. 
Divendres 3, hi haurà nevades febles per damunt dels 1.200 m baixant als 800 m. El vent 
serà de moderat a fort de l'oest al matí i del nord-oest a partir del vespre. Augment de les 
temperatures pel matí i descens al vespre. 
Dissabte 4, es mantindran les nevades a primera hora al vessant nord i a la resta hi haurà 
intervals de núvols. Nebulositat variable i abundant durant la resta del dia. Fins a mig matí el 
vent serà entre moderat i fort del nord-oest, girant a l'oest moderat. Temperatures baixes. 
Diumenge 5, la nebulositat augmentarà ràpidament al llarg del dia amb nevades febles i 
disperses a partir de migdia. La cota de neu baixarà dels 1.200 m als 900 m. Vent de 
moderat a fort del nord-oest. Augment de les temperatures pel matí i descens al vespre. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és discontinu fins i tot a cotes altes. A 2.000 m els gruixos no superen els 10 cm al 
vessant nord del Cadí Moixeró i al Pre-pirineu, i els 25 cm als sectors Perafita-Puigpedrós 
i Ter-Freser. En aquest dos últims, prop de les crestes hi ha sobreacumulacions aïllades. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
En general, el mantell està molt transformat. 
Les sobreacumulacions existents als vessants nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-
Freser estan estabilitzades.  
De forma molt limitada, s'han format petites plaques de vent sobre les ja existents en 
vessants sud. 
 
 
TENDÈNCIA 
El vent fort del sector nord i nord-oest previst a partir del dijous, podrà provocar la formació 
de plaques de vent en vessants sud i sud-est. 
 
Evolució del perill d'allaus: Lleuger AUGMENT a partir de divendres, especialment als 
sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. 
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DATA : Divendres 3 de març de 1995 
VÀLID DIES : 3, 4, 5 i 6 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 3     Marcat Pallaresa Superior: 3     Marcat 
Ribagorçana: 3     Marcat Pallaresa Inferior: 3     Marcat 

2     Moderat 
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Divendres 3, hi haurà nevades moderades per damunt dels 1.200 m baixant als 800 m. El vent serà 
de moderat a fort, i fins i tot molt fort als cims, de l'oest al matí i del nord-oest a partir del vespre. 
Dissabte 4, es mantindran les nevades a primera hora al vessant nord i a la resta hi haurà intervals 
de núvols. Nebulositat variable i abundant durant la resta del dia. Vent del nord-oest entre feble i 
moderat. Temperatures baixes. 
Diumenge 5, la nebulositat augmentarà ràpidament al llarg del dia amb nevades de febles a 
moderades a partir de migdia per sobre dels 1.200 m. Vent de moderat a fort del nord-oest. Augment 
de les temperatures pel matí i descens al vespre. 
Dilluns 6, es mantindrá el cel cobert a la cara nord amb alguna nevada dèbil per sobre dels 1.000 m  

 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A 2.000 m, el mantell té gruixos superiors als 140-170 cm a l'Aran i als límits nord de la Pallaresa 
Superior i de la Ribagorçana. A la resta de la Pallaresa Superior, de la Ribagorçana i a la 
Pallaresa Inferior els gruixos oscil.len entre els 50 i 80 cm. 
A l'Aran, el mantell és continu per sobre dels 800-900 m, dels 1.400-1.600 m a la Pallaresa Superior i 
Ribagorçana. i dels 1.800 m a la Pallaresa Inferior. 
Prop de les crestes es mantenen importants sobreacumulacions de neu, que són generalitzades en 
vessants sud. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran i als límits nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana el mantell presenta una capa 
superficial de 20 a 40 cm de neu recent poc transformada.Tot i que localment, el mantell conté capes 
amb poca cohesió, aquestes alternen amb nivells regelats que l'estabilitzen. 
Les plaques de vent existents, que es situen sobre un mantell sovint regelat, presenten una acusada 
fragilitat i són susceptibles a una feble sobrecàrrega.  
Les nevades previstes fins dissabte donaran lloc a la formació de noves plaques de vent en vessants 
est i sud-est. Seran possibles les caigudes d'allaus de neu recent i de placa. 
A la resta de la Pallaresa Superior, de la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior el mantell està ben 
estabilitzat i, prop de les crestes, hi ha plaques de vent que són susceptibles a una feble 
sobrecàrrega. 

 
TENDÈNCIA 
A partir de diumenge, les nevades moderades amb vent del nord donaran lloc a la formació de noves 
plaques de vent.  
 
Evolució del perill d'allaus: A partir de diumenge, AUGMENT A FORT (4) a l'Aran i als límits 
nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana. 
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DATA : Divendres 3 de març de 1995 
VÀLID DIES : 3, 4, 5 i 6 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 2     Moderat Sector Ter-Freser: 2     Moderat 
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Divendres 3, hi haurà nevades dèbils per damunt dels 1.200 m baixant als 800 m. El vent 
serà de moderat a fort, i fins i tot molt fort als cims, de l'oest al matí i del nord-oest a partir 
del vespre. 
Dissabte 4, possibilitat de nevades a primera hora al vessant nord i a la resta hi haurà 
intervals de núvols. Nebulositat variable i abundant durant la resta del dia. Vent del nord-oest 
entre feble i moderat. Temperatures baixes. 
Diumenge 5, la nebulositat augmentarà ràpidament al llarg del dia amb nevades dèbils a 
partir de migdia per sobre dels 1.200 m. Vent de moderat a fort del nord-oest. Augment de 
les temperatures pel matí i descens al vespre. 
Dilluns 6, es mantindrá el cel cobert a la cara nord amb alguna nevada dèbil per sobre dels 
1.000 m  
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és discontinu fins i tot a cotes altes. A 2.000 m els gruixos no superen els 10 cm al 
vessant nord del Cadí Moixeró i al Pre-pirineu, i els 25 cm als sectors Perafita-Puigpedrós 
i Ter-Freser. En aquest dos últims, prop de les crestes hi ha sobreacumulacions aïllades. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
En general, el mantell està molt transformat. 
Les sobreacumulacions existents als vessants nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-
Freser estan estabilitzades.  
De forma molt localitzada, s'han format petites plaques de vent sobre les ja existents en 
vessants sud. 
 
 
TENDÈNCIA 
Es formaran noves plaques de vent als vessant sud i sud-est, més importants als sectors 
Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. 
 
Evolució del perill d'allaus: en lleuger AUGMENT pel cap de setmana als sectors 
Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. 
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DATA : Dilluns 6 de març de 1995 
VÀLID DIES : 6, 7, 8 i 9 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 4     Fort 

3     Marcat
Pallaresa Superior: 4     Fort 

3     Marcat
Ribagorçana: 4     Fort 

3     Marcat
Pallaresa Inferior: 3     Marcat 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dilluns 6, hi haurà nevades febles per sobre dels 800 m a la cara nord, més difícilment al vessant 
sud. El vent serà moderat amb ratxes fortes del nord-oest. Les temperatures més baixes. 
Dimarts 7, dominarà el sol. El vent, moderat del nord-oest a primera hora, variarà a feble del sud-oest 
al llarg del dia. S'iniciarà una lleugera recuperació de les temperatures. 
Dimecres 8, el cel estarà cobert amb nevades moderades per sobre dels 1.400 m baixant als 900 m. 
A la nit el vent serà moderat del nord i nord-oest. Les temperatures baixaran de forma clara al 
vespre. 
Dijous 9, hi haurà restes de núvols a la cara nord. El vent, moderat del nord-oest, girarà a sud-oest. 
Les temperatures iniciaran un progressiu ascens. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran, el mantell és continu per sobre dels 700-900 m, i per sobre dels 1.200-1.400 m a la 
Pallaresa Superior, a la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior. 
A 2.000 m, el mantell té gruixos superiors als 150-210 cm a l'Aran i als límits nord de la Pallaresa 
Superior i de la Ribagorçana. A la resta de la Pallaresa Superior, de la Ribagorçana i a la 
Pallaresa Inferior els gruixos oscil.len entre els 60 i 170 cm. 
A cotes altes i als vessants sud, hi ha grans sobreacumulacions de neu. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El mantell presenta una capa superior d'entre 20 i 70 cm de neu recent. 
Per sota dels 1.500-1.800 m es troba humidificat. En vessants nord, el mantell presenta capes 
internes amb una feble cohesió. 
Els forts vents del sector nord i nord-oest, han provocat la formació d'importants plaques de vent, 
sobretot en vessants sud i sud-est, damunt les ja existents, que presenten una acusada fragilitat. 
A l'Aran i als límits nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana, per sobre dels 2.000 m, el 
mantell es presenta molt inestable. Podran haver-hi allaus de neu recent o de placa que poden tenir 
grans dimensions. 
El perill de desencadenament d'allaus de placa de vent és generalitzat a totes les zones per sobre 
dels 1.800 - 2.000 m. 

 
TENDÈNCIA 
Tot i l'oscil.lació de les temperatures que afavorirà l'estabilització de la part superior del mantell, les 
nevades previstes per dimecres faran augmentar els gruixos de neu i la formació de noves plaques 
de vent. 
Evolució del perill d'allaus: Disminució important per sota dels 2.000 m i ESTACIONARI a la 
resta. 
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DATA : Dilluns 6 de març de 1995 
VÀLID DIES : 6, 7, 8 i 9 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 2     Moderat Sector Ter-Freser: 2     Moderat 
V. Nord Cadí-Moixeró: 2     Moderat Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dilluns 6, hi haurà nevades febles per sobre dels 800 m a la cara nord, més difícilment a la 
cara sud. El vent serà moderat amb ratxes fortes del nord-oest. Les temperatures més 
baixes. 
Dimarts 7, dominarà el sol. El vent, moderat del nord-oest, a primera hora, variarà a feble del 
sud-oest. Al llarg del dia s'iniciarà una lleugera recuperació de les temperatures. 
Dimecres 8, el cel estarà cobert amb nevades febles per sobre dels 1.400 m baixant als 900 
m. A la nit el vent serà moderat del nord i nord-oest i les temperatures baixaran de forma 
clara al vespre. 
Dijous 9, hi haurà restes de núvols a la cara nord. El vent, moderat del nord-oest, girarà a 
sud-oest. Les temperatures iniciaran un progressiu ascens. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A 2.000 m els gruixos no superen els 20-30 cm al vessant nord del Cadí Moixeró i al Pre-
pirineu, i els 35 cm als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. En aquest dos últims, 
prop de les crestes hi ha sobreacumulacions aïllades. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
En general, el mantell està humidificat. 
Als sectors Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós existeix una capa de neu recent d'uns 20 cm i 
s'han format, prop de les crestes, plaques de vent que poden tenir una certa fragilitat. 
Localment, les plaques de vent existents, poden ser susceptibles a una feble sobrecàrrega. 
Les antigues sobreacumulacions existents als vessants nord dels sectors Perafita-
Puigpedrós i Ter-Freser estan estabilitzades. 
 
 
TENDÈNCIA 
Les nevades previstes per dimecres, probablement, no afectaran a aquests sectors. Podran, 
però, formar-se noves plaques de vent, localitzades a les cotes més altes. 
 
Evolució del perill d'allaus: Progressiva DISMINUCIÓ. 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1994-1995)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona 

- 110 / 142 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 
 
DATA : Dimarts 7 de març de 1995 
VÀLID DIES : 7, 8, 9 i 10 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 4     Fort 

3     Marcat
Pallaresa Superior: 3     Marcat 

Ribagorçana: 3     Marcat Pallaresa Inferior: 3     Marcat 
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimarts 7, dominarà el sol. El vent, moderat del nord-oest a primera hora, variarà a feble de 
l'oest i sud-oest al llarg del dia. S'iniciarà una lleugera recuperació de les temperatures. 
Dimecres 8, el cel estarà cobert amb nevades, localment moderades, per sobre dels 1.400 m 
baixant als 900 m. A la nit el vent serà moderat del nord-oest. 
Dijous 9, predominarà el sol. El vent bufarà feble del nord-oest al matí. Temperatures baixes 
a primera hora. A última hora el vent girarà al sud i les temperatures iniciaran un progressiu 
ascens. 
Divendres 10, predominarà el sol i els núvols augmentaran a partir del vespre. Temperatures 
en ascens. Vent del sud i sud-oest de feble a moderat. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran, el mantell és continu per sobre dels 700-900 m, i per sobre dels 1.200-1.400 m a la 
Pallaresa Superior, a la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior. 
A 2.000 m, el mantell té gruixos superiors als 150-210 cm a l'Aran i als límits nord de la 
Pallaresa Superior i de la Ribagorçana. A la resta de la Pallaresa Superior, de la 
Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior els gruixos oscil.len entre els 60 i 170 cm. 
A cotes altes i als vessants sud, hi ha grans sobreacumulacions de neu. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El mantell presenta una capa superior d'entre 20 i 70 cm de neu recent. 
En vessants nord, el mantell presenta capes internes amb una feble cohesió. 
Els forts vents del sector nord i nord-oest, han provocat la formació d'importants plaques de 
vent, sobretot en vessants sud i sud-est, damunt les ja existents, que presenten una 
acusada fragilitat. 
A l'Aran per sobre dels 2.000 m, el mantell es presenta molt inestable. Per sobre d'aquesta 
cota podran haver-hi allaus de neu recent o de placa que poden tenir grans dimensions. 
El perill de desencadenament d'allaus de placa de vent és generalitzat a totes les zones per 
sobre dels 1.800 - 2.000 m. 
 
TENDÈNCIA 
Les nevades previstes per dimecres faran augmentar els gruixos de neu i la formació de 
noves plaques de vent. 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI a l'Aran i en lleuger augment a la resta a 
partir de dimecres. 
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DATA : Dimarts 7 de març de 1995 
VÀLID DIES : 7, 8, 9 i 10 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 2     Moderat Sector Ter-Freser: 2     Moderat 

1     Feble
V. Nord Cadí-Moixeró: 2     Moderat 

1     Feble
Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimarts 7, dominarà el sol. El vent, moderat del nord-oest a primera hora, variarà a feble de 
l'oest i sud-oest al llarg del dia. S'iniciarà una lleugera recuperació de les temperatures. 
Dimecres 8, el cel estarà cobert amb nevades febles, localment moderades, per sobre dels 
1.400 m baixant als 900 m. A la nit el vent serà moderat del nord-oest. 
Dijous 9, predominarà el sol. El vent bufarà feble del nord-oest al matí. Temperatures baixes 
a primera hora. A última hora el vent girarà al sud i les temperatures iniciaran un progressiu 
ascens. 
Divendres 10, predominarà el sol i els núvols augmentaran a partir del vespre. Temperatures 
en ascens. Vent del sud i sud-oest de feble a moderat. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A 2.000 m els gruixos no superen els 20-30 cm al vessant nord del Cadí Moixeró i al Pre-
pirineu, i els 35 cm als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. En aquest dos últims, 
prop de les crestes hi ha sobreacumulacions aïllades. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Als sectors Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós s'han format, prop de les crestes, plaques de 
vent que poden tenir una certa fragilitat. Localment, les plaques de vent existents, poden ser 
susceptibles a una feble sobrecàrrega. 
Les antigues sobreacumulacions existents als vessants nord dels sectors Perafita-
Puigpedrós i Ter-Freser estan estabilitzades. 
 
 
TENDÈNCIA 
Les nevades previstes per dimecres podran formar noves plaques de vent. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI. 
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DATA : Dimecres 8 de març de 1995 
VÀLID DIES : 8, 9, 10 i 11 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 3     Marcat Pallaresa Superior: 3     Marcat 
Ribagorçana: 3     Marcat Pallaresa Inferior: 3     Marcat 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimecres 8, el cel estarà cobert amb nevades, localment moderades, per sobre dels 700 m. 
A la nit el vent serà moderat del nord i nord-oest amb ratxes fortes als cims. 
Dijous 9, predominarà el sol, amb algun núvol residual al vessant nord. El vent bufarà 
moderat del nord-oest al matí. A última hora el vent girarà al sud de feble a moderat al 
vessant nord i les temperatures iniciaran un progressiu ascens. 
Divendres 10, els núvols augmentaran al llarg del dia. Temperatures en ascens. Vent del sud 
i sud-est moderat. A partir de migdia es podran produir nevades per sobre dels 1.600-1.700 
m, especialment al vessant sud. 
Dissabte 11, podran haver nevades generals i moderades, localment fortes al vessant sud, 
per sobre dels 1.400-1.500 m, especialment a partir de migdia. Vent moderat del sud-est. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran, el mantell és continu per sobre dels 1.000-1.300 m, i per sobre dels 1.200-1.500 m 
a la Pallaresa Superior, a la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior. 
A 2.000 m, el mantell té gruixos superiors als 150-210 cm a l'Aran i als límits nord de la 
Pallaresa Superior i de la Ribagorçana. A la resta de la Pallaresa Superior, de la 
Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior els gruixos oscil.len entre els 60 i 150 cm. 
A cotes altes i als vessants sud, hi ha grans sobreacumulacions de neu degudes al vent. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El mantell presenta una capa superior d'entre 10 i 40 cm de neu recent poc transformada i 
situada sobre una superficie molt transformada i crostada en vessants sud. 
En vessants nord, hi ha capes internes amb una feble cohesió. 
Prop de les crestes, i en especial als vessants sud, hi ha plaques de vent que presenten una 
acusada fragilitat i són susceptibles a una feble sobrecàrrega. 
En vessants drets i a cotes altes, hi haurà caigudes d'allaus de neu recent, que seran més 
importants a l'Aran i als límits nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana. 
 
TENDÈNCIA 
La pujada de temperatures progressiva fins divendres afavorirà l'estabilització de la 
superficie del mantell, tot i que es podran produir caigudes d'allaus de neu recent humida 
durant les hores de màxima insolació. 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI fins dijous i AUGMENTANT al vessant sud a 
partir de divendres. 
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DATA : Dimecres 8 de març de 1995 
VÀLID DIES : 8, 9, 10 i 11 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 2     Moderat Sector Ter-Freser: 2     Moderat 

1     Feble
V. Nord Cadí-Moixeró: 2     Moderat 

1     Feble
Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimecres 8, el cel estarà cobert amb nevades, localment moderades a la tarda, per sobre 
dels 700 m. A la nit el vent serà moderat del nord i nord-oest amb ratxes fortes als cims. 
Dijous 9, predominarà el sol, amb algun núvol residual al vessant nord. El vent bufarà 
moderat del nord-oest al matí. A última hora el vent girarà al sud de feble a moderat i les 
temperatures iniciaran un progressiu ascens. 
Divendres 10, els núvols augmentaran al llarg del dia. Temperatures en ascens. Vent del sud 
i sud-est moderat. A partir de migdia es podran produir nevades per sobre dels 1.600-1.700 
m, especialment als sectors més orientals. 
Dissabte 11, podran haver nevades generals i moderades, localment fortes, per sobre dels 
1.400-1.500 m, especialment a partir de migdia. Vent moderat del sud-est. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A 2.000 m els gruixos no superen els 20-30 cm al vessant nord del Cadí Moixeró i al Pre-
pirineu, i els 35 cm als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. En aquest dos últims, 
prop de les crestes hi ha sobreacumulacions aïllades degudes al vent. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
En general, el mantell està crostat superficialment i molt humidificat per sota dels 1.800-
2.000 m.  
Als sectors Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós, prop de les crestes es mantenen plaques de 
vent que poden tenir una certa fragilitat i, localment, poden ser susceptibles a una feble 
sobrecàrrega. 
Les antigues sobreacumulacions existents als vessants nord dels sectors Perafita-
Puigpedrós i Ter-Freser estan ben estabilitzades. 
 
 
TENDÈNCIA 
Les nevades previstes a partir de divendres, seran més importants en els sectors més 
orientals. 
 
Evolució del perill d'allaus: Lleugera disminució fins dijous i AUGMENT significatiu a 
partir de divendres. 
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DATA : Dijous 9 de març de 1995 
VÀLID DIES : 9, 10, 11 i 12 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 3     Marcat Pallaresa Superior: 3     Marcat 
Ribagorçana: 3     Marcat Pallaresa Inferior: 3     Marcat 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dijous 9, dominarà el sol. A partir del migdia el vent serà del sud augmentant a moderat. Les 
temperatures pujaran ràpidament. 
Divendres 10, la nebulositat serà abundant al vessant sud i menys al vessant nord. El vent 
serà moderat del sud, augmentant a fort durant la nit. Temperatures més altes. 
Dissabte 11, s'inestabilitzarà el temps, de forma més acusada al vespre. A la nit, les 
nevades podran ser moderades i localment fortes al vessant sud per sobre dels 1.500 m, i 
febles a la Val d'Aran. El vent serà moderat de l'est al sud-est. 
Diumenge 12, Les nevades podran ser de moderades a fortes per damunt dels 1.400 m, i 
febles a la Val d'Aran. El vent serà moderat de l'est i les temperatures es mantindran altes. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran, el mantell és continu per sobre dels 1.200-1.500 m, i per sobre dels 1.400-1.700 m 
a la Pallaresa Superior, a la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior. 
A 2.000 m, el mantell té gruixos d'entre 90 i 200 cm a l'Aran i als límits nord de la Pallaresa 
Superior i de la Ribagorçana. A la resta de la Pallaresa Superior, de la Ribagorçana i a la 
Pallaresa Inferior els gruixos oscil.len entre els 60 i 150 cm. 
Existeixen zones amb grans sobreacumulacions degudes al vent, situades sobretot als 
vessants sud i a cotes altes. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El mantell presenta una capa superior d'entre 10 i 40 cm de neu amb poca cohesió i situada 
sobre una superfície molt transformada i en vessants sud crostada. 
La humidificació del mantell és important en vessants sud per sota dels 1.800 -2.000 m. En 
vessants nord, localment, les capes internes mantenen una feble cohesió. 
Prop de les crestes, i en especial als vessants sud, hi ha plaques de vent susceptibles a una 
feble sobrecàrrega. 
Són possibles les caigudes d'allaus de neu recent humida i de placa de vent de forma més 
generalitzada als vessants sud de l'Aran i límits nord de la Pallaresa Superior i de la 
Ribagorçana. 
 
TENDÈNCIA 
Per dissabte i diumenge, les nevades que afectaran a la cara sud, faran augmentar el perill 
de caiguda d'allaus de neu recent. 
El vent del sector sud, afavorirà la formació de plaques de vent en vessants nord i prop de 
les crestes. 
Evolució del perill d'allaus: AUGMENTANT al vessant sud a partir de dissabte. 
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DATA : Dijous 9 de març de 1995 
VÀLID DIES : 9, 10, 11 i 12 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 2     Moderat Sector Ter-Freser: 2     Moderat 

1     Feble
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dijous 9, dominarà el sol. A partir del migdia el vent serà del sud augmentant a moderat. Les 
temperatures pujaran ràpidament. 
Divendres 10, la nebulositat anirà augmentant al llarg del dia i serà abundant a la nit. El vent 
serà moderat del sud, augmentant a fort durant al vespre. Les temperatures més altes. 
Dissabte 11, s'inestabilitzarà el temps, de forma més acusada al vespre. A la nit, les 
nevades podran ser moderades i localment fortes per sobre dels 1.500 m. El vent serà 
moderat de l'est al sud-est. 
Diumenge 12, les nevades podran ser de moderades a fortes per damunt dels 1.400 m, 
disminuint a partir de la tarda o nit. El vent serà moderat de l'est i les temperatures es 
mantindran altes. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és continu per sobre dels 1.500-1.800 m als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-
Freser. 
A 2.000 m els gruixos no superen els 20-30 cm al vessant nord del Cadí Moixeró i al Pre-
pirineu, i els 35 cm als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. En aquests dos sectors, 
prop de les crestes hi ha sobreacumulacions aïllades degudes al vent, especialment en 
vessants sud. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
En general, el mantell està encrostat i s'humidifica al llarg del dia per sota dels 1.800-2.000 
m.  
Als sectors Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós, prop de les crestes es mantenen plaques de 
vent que poden tenir una certa fragilitat i, localment. poden ser susceptibles a una  
sobrecàrrega feble. 
 
TENDÈNCIA 
Degut a les nevades previstes per dissabte i diumenge, que localment poden ser fortes, hi 
haurà caigudes d'allaus de neu recent que poden ser generalitzades a cotes altes, i formació 
de plaques de vent en vessants nord i nord-oest que seran susceptibles a una  sobrecàrrega 
feble.  
 
Evolució del perill d'allaus: AUGMENT a MARCAT (3) per sobre dels 1.800-2.000 m. 
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DATA : Divendres 10 de març de 1995 
VÀLID DIES : 10, 11, 12 i 13 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 3     Marcat Pallaresa Superior: 3     Marcat 
Ribagorçana: 3     Marcat Pallaresa Inferior: 3     Marcat 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Divendres 10, la nebulositat anirà augmentant. Hi haurà ruixats de neu al vessant sud per 
sobre dels 1.600-1.700 m. El vent, del sud, serà fort especialment a la nit, i les temperatures 
en augment. 
Dissabte 11, hi haurà nevades moderades al vessant sud per sobre dels 1.700 m, i menys 
probables a la Val d'Aran. El vent serà moderat de l'est i sud-est i fort als cims. 
Diumenge 12, al matí continuaran les nevades al vessant sud, disminuint de forma clara al 
migdia. El vent girarà a moderat del nord-est. 
Dilluns 13, hi haurà una millora clara del temps. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran, el mantell és continu per sobre dels 1.200-1.500 m, i per sobre dels 1.400-1.700 m 
a la Pallaresa Superior, a la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior. 
Els gruixos a 2.000 m, oscil.len entre els 90-200 cm de l'Aran i límits nord de la Pallaresa 
Superior i de la Ribagorçana, i entre els 60 i 150 cm de la resta de la Pallaresa Superior, 
de la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior. 
Existeixen zones amb grans sobreacumulacions degudes al vent, situades sobretot a cotes 
altes dels vessants sud. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El mantell presenta una humidificació important, en vessants sud, per sota dels 1.800-2.000 
m. Superficialment, hi ha crostes de regel que desapareixen al llarg del dia. 
Als vessants nord, hi ha una capa superior d'entre 10 i 40 cm de neu poc transformada i, en 
general, les capes inferiors del mantell presenten una feble cohesió. 
Les plaques existents, generalitzades en vessants sud i per sobre dels 2.000-2.200 m, es 
presenten fràgils i són susceptibles a una feble sobrecàrrega. 
Durant les hores centrals del dia, podrà haver-hi caigudes d'allaus de neu humida i de placa, 
especialment als vessants soleis. 
 
TENDÈNCIA 
Les nevades que afectaran a la cara sud del Pirineu, faran augmentar el perill de caigudes 
d'allaus de neu recent. 
Es formaran noves plaques de vent en vessants nord i prop de les crestes. 
Les altes temperatures donaran lloc a caigudes d'allaus de neu recent humida. 
Evolució del perill d'allaus: A la Pallaresa Superior, la Pallaresa Inferior i la 
Ribagorçana, en lleuger AUGMENT dissabte i matinada de diumenge. 
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DATA : Divendres 10 de març de 1995 
VÀLID DIES : 10, 11, 12 i 13 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 2     Moderat Sector Ter-Freser: 2     Moderat 
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Divendres 10, La nebulositat anirà augmentant. Hi haurà ruixats de neu al vessant sud per 
sobre dels 1.600-1.700 m. El vent, del sud, serà fort especialment a la nit, i les temperatures 
en augment. 
Dissabte 11, hi haurà nevades moderades a tot el Pirineu Oriental per sobre dels 1.500 m. El 
vent serà moderat de l'est i sud-est i fort als cims. 
Diumenge 12, continuaran les nevades fins a mig matí, disminuint de forma clara al migdia. 
El vent girarà a moderat del nord-est. 
Dilluns 13, hi haurà una millora clara del temps. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és continu entre els 1.500 i 1.800 al sector Perafita-Puigpedrós. 
A 2.000 m els gruixos osci.len entre els 5 i 30 cm al vessant nord del Cadí Moixeró i al Pre-
pirineu, i entre 10 i 35 cm als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. En aquest dos 
últims sectors i a cotes altes, hi ha sobreacumulacions aïllades degudes al vent. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
En general, el mantell està encrostat i s'humidifica al llarg del dia per sota dels 1.800-2.000 
m.  
Als sectors Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós, prop de les crestes es mantenen plaques de 
vent que poden tenir una certa fragilitat i, localment. poden ser susceptibles a una  
sobrecàrrega feble. 
 
TENDÈNCIA 
Degut a les nevades previstes per dissabte i diumenge, que localment podrien ser fortes, hi 
haurà caigudes d'allaus de neu recent humida que poden ser generalitzades a cotes altes. 
Es formaran, plaques de vent en vessants nord i nord-oest que seran susceptibles a una 
sobrecàrrega feble.  
Les altes temperatures donaran lloc a caigudes d'allaus de neu recent humida, que en 
vessants sud poden ser de fons. 
 
Evolució del perill d'allaus: AUGMENT a MARCAT (3) per sobre dels 1.800-2.000 m a 
partir de dissabte. 
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DATA : Dilluns 13 de març de 1995 
VÀLID DIES : 13, 14, 15 i 16 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 3     Marcat Pallaresa Superior: 3     Marcat 
Ribagorçana: 3     Marcat Pallaresa Inferior: 3     Marcat 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dilluns 13, s'imposarà en conjunt el sol. El vent serà de feble a moderat del nord-est i les 
temperatures es mantindran estables, encara que amb les mínimes un xic més baixes. 
Dimarts 14, domini del sol, amb l'aparició d'alguns núvols a la tarda a la cara nord. El vent 
feble del nord i amb alguna ratxa moderada als cims. Les temperatures en lleuger descens. 
Dimecres 15, el cel estarà cobert a la cara nord i menys nebulós a la resta, sense 
precipitacions. El vent bufarà moderat de l'oest al nord-oest i les temperatures iniciaran un 
lleuger a moderat descens. 
Dijous 16, intervals de núvols, més freqüents a la cara nord i durant el matí. Les 
temperatures ja més baixes. El vent que serà de feble a moderat del nord-oest, girarà a 
l'oest durant la nit. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran, el mantell és continu per sobre dels 1.400-1.800 m, i per sobre dels 1.500-2.000 m 
a la Pallaresa Superior, a la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior. 
Els gruixos a 2.000 m, oscil.len entre els 80 i 190 cm de l'Aran i límits nord de la Pallaresa 
Superior i de la Ribagorçana, i entre els 60 i 150 cm de la resta de la Pallaresa Superior i 
de la Ribagorçana, i a la Pallaresa Inferior. 
Prop de les crestes, hi ha sobreacumulacions degudes al vent, més importants en vessants 
sud. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Per sota dels 1.600 metres el mantell està molt humidificat. 
Als vessants sud, el mantell, encrostat al matí, s'humidifica al llarg del dia. 
Als vessants nord, la capa superficial d'entre 10 i 40 cm, està poc transformada. 
Internament, hi ha nivells regelats que ofereixen grans estabilitat. 
S'han format noves plaques de vent per sobre dels 2.000 metres en vessants nord i nord-
oest, que es mantenen fràgils i que són susceptibles a una feble sobrecàrrega. 
Durant les hores centrals del dia, podrà haver-hi caigudes d'allaus de neu humida i de placa, 
especialment als vessants soleis. 
 
TENDÈNCIA 
Les temperatures suaus previstes pels propers dies, afavoriran l'estabilització del mantell. 
 
Evolució del perill d'allaus: Progressiva DISMINUCIÓ. 
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DATA : Dilluns 13 de març de 1995 
VÀLID DIES : 13, 14, 15 i 16 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 2     Moderat Sector Ter-Freser: 2     Moderat 
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dilluns 13, s'imposarà en conjunt el sol. El vent serà de feble a moderat del nord-est i les 
temperatures es mantindran estables, encara que amb les mínimes un xic més baixes. 
Dimarts 14, domini del sol, amb l'aparició d'alguns núvols a la tarda a la cara nord. El vent 
feble del nord i amb alguna ratxa moderada als cims. Les temperatures en lleuger descens. 
Dimecres 15, el cel estarà cobert a la cara nord i menys nebulós a la resta, sense 
precipitacions. El vent bufarà moderat de l'oest al nord-oest i les temperatures iniciaran un 
lleuger a moderat descens. 
Dijous 16, intervals de núvols, més freqüents a la cara nord i durant el matí. Les 
temperatures ja més baixes. El vent que serà feble a moderat del nord-oest, girarà a l'oest 
durant la nit. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és continu entre els 1.600 I 2.000 al sector Perafita-Puigpedrós. 
A 2.000 m els gruixos osci.len entre els 5 i 30 cm al vessant nord del Cadí Moixeró i al Pre-
pirineu, i entre 10 i 35 cm als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. En aquest dos 
últims sectors i a cotes altes, hi ha sobreacumulacions aïllades degudes al vent. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Per sota dels 1.800-2.000 m, el mantell està humidificat. 
Als sectors Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós , prop de les crestes es mantenen plaques de 
vent que poden tenir una certa fragilitat i, localment. poden ser susceptibles a una  
sobrecàrrega feble. 
 
TENDÈNCIA 
Les temperatures suaus previstes afavoriran l'estabilització del mantell. 
 
Evolució del perill d'allaus: Progressiva DISMINUCIÓ. 
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DATA : Dimarts 14 de març de 1995 
VÀLID DIES : 14, 15, 16 i 17 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 3     Marcat 

2     Moderat
Pallaresa Superior: 3     Marcat 

2     Moderat
Ribagorçana: 3     Marcat 

2     Moderat
Pallaresa Inferior: 3     Marcat 

2     Moderat
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimarts 14, domini del sol, amb intervals nebulosos a la cara nord. El vent feble del nord i 
amb alguna ratxa moderada als cims. Les temperatures en lleuger descens. 
Dimecres 15, augmentarà la nebulositat al llarg del dia a la cara nord. A la tarda podrà 
haver-hi precipitacions febles, de neu per sobre dels 1.700 m baixant a 1.400 m i 
desapareixent ràpidament. 
Dijous 16, intervals de núvols, més freqüents a la cara nord i durant el matí. El vent girarà a 
l'oest i les temperatures en ascens. 
Divendres 17, hi haurà intervals de núvols. El vent serà feble de l'oest, amb ratxes 
moderades als cims, i les temperatures més altes. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran, el mantell és continu per sobre dels 1.400-1.800 m, i per sobre dels 1.500-2.200 m 
a la Pallaresa Superior, a la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior. 
Els gruixos a 2.000 m, oscil.len entre els 80 i 180 cm de l'Aran i límits nord de la Pallaresa 
Superior i de la Ribagorçana, i entre els 60 i 140 cm de la resta de la Pallaresa Superior, 
de la Ribagorçana, i a la Pallaresa Inferior. 
Prop de les crestes, hi ha sobreacumulacions degudes al vent, més importants en vessants 
sud. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Per sota dels 1.800 - 2.000 m, el mantell està força humidificat. Per sobre d'aquesta cota, El 
mantell està encrostat a primeres hores del matí i s'humidifica al llarg del dia. 
Als vessants nord, a cotes altes es manté una petita capa superficial de neu poc 
transformada. 
Les plaques existents per sobre dels 2.000 - 2.200 m, i especialment les situades en 
vessants obacs, es mantenen fràgils i són susceptibles a una feble sobrecàrrega. 
Durant les hores centrals del dia, podrà haver-hi caigudes d'allaus de neu humida i de placa, 
especialment als vessants soleis. 
 
TENDÈNCIA 
Les temperatures suaus previstes pels propers dies, afavoriran l'estabilització del mantell. 
Es mantindrà el perill de caigudes d'allaus de neu humida durant les hores de màxima 
insolació. 
Evolució del perill d'allaus: Progressiva DISMINUCIÓ. 
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DATA : Dimarts 14 de març de 1995 
VÀLID DIES : 14, 15, 16 i 17 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 2     Moderat 

1     Feble
Sector Ter-Freser: 2     Moderat 

1      Feble
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimarts 14, domini del sol, amb intervals nebulosos a la cara nord. El vent feble del nord i 
amb alguna ratxa moderada als cims. Les temperatures en lleuger descens. 
Dimecres 15, augmentarà la nebulositat al llarg del dia a la cara nord. A la tarda podrà 
haver-hi precipitacions febles, de neu per sobre dels 1.700 m baixant a 1.400 m i 
desapareixent ràpidament. 
Dijous 16, intervals de núvols, més freqüents a la cara nord i durant el matí. El vent girarà a 
l'oest i les temperatures en ascens. 
Divendres 17, hi haurà intervals de núvols. El vent serà feble de l'oest, amb ratxes 
moderades als cims, i les temperatures més altes. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és continu entre els 1.600 i 2.000 al sector Perafita-Puigpedrós. 
A 2.000 m els gruixos osci.len entre els 5 i 30 cm al vessant nord del Cadí Moixeró i al Pre-
pirineu, i entre 10 i 35 cm als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. En aquest dos 
últims sectors i a cotes altes, hi ha sobreacumulacions aïllades degudes al vent. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El mantell està molt humidificat, fins i tot a cotes altes. 
Als sectors Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós, les plaques de vent existents a cotes altes, 
estan ben estabilitzades, encara que localment poden ser susceptibles a una sobrecàrrega 
forta. 
A la resta de sectors el mantell està ben estabilitzat. 
Durant les hores de màxima insolació, poden haver-hi encara caigudes d'allaus de neu 
humida, en pendents drets que encara no s'hagin purgat. 
 
TENDÈNCIA 
Les temperatures suaus previstes afavoriran l'estabilització del mantell. 
 
Evolució del perill d'allaus: Progressiva DISMINUCIÓ. 
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DATA : Dimecres 15 de març de 1995 
VÀLID DIES : 15, 16, 17 i 18 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 3     Marcat 

2     Moderat
Pallaresa Superior: 3     Marcat 

2     Moderat
Ribagorçana: 3     Marcat 

2     Moderat
Pallaresa Inferior: 3     Marcat 

2     Moderat
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimecres 15, augmentarà la nebulositat al llarg del dia a la cara nord. A la tarda podrà 
haver-hi precipitacions febles, de neu per sobre dels 1.500 m. Vent del nord-oest moderat. 
Dijous 16, disminuirà la nebulositat. Al llarg del dia el vent girarà a l'oest i les temperatures 
pujaran. 
Divendres 17, hi haurà intervals de núvols alts. El vent serà moderat de l'oest i les 
temperatures més altes. 
Dissabte 18, es mantindran les temperatures en ascens i el vent moderat de l'oest. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran, el mantell és continu per sobre dels 1.400-1.800 m, i per sobre dels 1.500-2.200 m 
a la Pallaresa Superior, a la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior. 
Els gruixos a 2.000 m, oscil.len entre els 80 i 180 cm de l'Aran i límits nord de la Pallaresa 
Superior i de la Ribagorçana, i entre els 60 i 140 cm de la resta de la Pallaresa Superior, 
de la Ribagorçana, i a la Pallaresa Inferior. 
Prop de les crestes, hi ha sobreacumulacions degudes al vent, més importants en vessants 
sud. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Per sota dels 1.800 - 2.000 m, el mantell està força humidificat. Per sobre d'aquesta cota, el 
mantell està encrostat a primeres hores del matí i s'humidifica al llarg del dia. El perill 
d'allaus és MODERAT (2). 
Als vessants nord, a cotes altes es manté una petita capa superficial de neu poc 
transformada. 
Les plaques existents per sobre dels 2.000 - 2.200 m, i especialment les situades en 
vessants obacs, es mantenen fràgils i són susceptibles a una feble sobrecàrrega. El perill 
d'allaus és MARCAT (3), ja que durant les hores centrals del dia, podrà haver-hi caigudes 
d'allaus de neu humida i de placa, especialment als vessants soleis. 
 
TENDÈNCIA 
L'augment suau de les temperatures previst a partir de dijous afavorirà l'estabilització del 
mantell. 
Es mantindrà el perill de caigudes d'allaus de neu humida durant les hores de màxima 
insolació. 
Evolució del perill d'allaus: Progressiva DISMINUCIÓ. 
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DATA : Dimecres 15 de març de 1995 
VÀLID DIES : 15, 16, 17 i 18 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 2     Moderat 

1     Feble
Sector Ter-Freser: 2     Moderat 

1      Feble
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimecres 15, augmentarà la nebulositat al llarg del dia a la cara nord. A la tarda podrà 
haver-hi alguna precipitació feble i dispersa, de neu per sobre dels 1.500 m. Vent del nord-
oest moderat. 
Dijous 16, disminuirà la nebulositat. Al llarg del dia el vent girarà a l'oest i les temperatures 
pujaran. 
Divendres 17, hi haurà intervals de núvols alts. El vent serà moderat de l'oest i les 
temperatures més altes. 
Dissabte 18, es mantindran les temperatures en ascens i el vent moderat de l'oest. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és continu per sobre d'entre els 1.600 i 2.000 al sector Perafita-Puigpedrós. 
A 2.000 m els gruixos osci.len entre els 5 i 30 cm al vessant nord del Cadí Moixeró i entre 
10 i 35 cm als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. En aquest dos últims sectors i a 
cotes altes, hi ha sobreacumulacions aïllades degudes al vent. 
Al Pre-pirineu el mantell és quasi bé inexistent. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El mantell està molt humidificat, fins i tot a cotes altes. 
Als sectors Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós, les plaques de vent existents a cotes altes, 
estan ben estabilitzades, encara que localment poden ser susceptibles a una sobrecàrrega 
forta. El perill d'allaus és MODERAT (2) a cotes altes i durant les hores de màxima insolació, 
ja que poden haver-hi encara caigudes d'allaus de neu humida, en pendents drets que 
encara no s'hagin purgat, i FEBLE (1) a cotes baixes. 
A la resta de sectors el mantell està ben estabilitzat. El perill d'allaus és FEBLE (1). 
 
 
TENDÈNCIA 
Les temperatures suaus previstes afavoriran l'estabilització del mantell. 
 
Evolució del perill d'allaus: Progressiva DISMINUCIÓ. 
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DATA : Dijous 16 de març de 1995 
VÀLID DIES : 16, 17, 18 i 19 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 3     Marcat 

2     Moderat
Pallaresa Superior: 3     Marcat 

2     Moderat
Ribagorçana: 3     Marcat 

2     Moderat
Pallaresa Inferior: 3     Marcat 

2     Moderat
 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dijous 16, disminuirà la nebulositat. Vent feble a moderat del nord-oest. Temperatures una 
mica més baixes. 
Divendres 17, hi haurà intervals de núvols alts. El vent serà feble a moderat de l'oest a cotes 
altes. Temperatures més altes. 
Dissabte 18, es mantindrà el temps sense canvis. Les temperatures continuaran en ascens. 
Diumenge 19, augmentarà la nubolositat. El vent girarà a nord-oest, feble, durant la tarda i 
nit. A partir de la nit les temperatures baixaran. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran, el mantell és continu per sobre dels 1.500-1.800 m, i per sobre dels 1.600-2.200 m 
a la Pallaresa Superior, a la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior. 
Els gruixos a 2.000 m, oscil.len entre els 80 i 180 cm de l'Aran i límits nord de la Pallaresa 
Superior i de la Ribagorçana, i entre els 60 i 140 cm de la resta de la Pallaresa Superior, 
de la Ribagorçana, i a la Pallaresa Inferior. 
Prop de les crestes, hi ha sobreacumulacions degudes al vent, més importants en vessants 
sud. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Per sota dels 1.800-2.000 m el mantell està molt transformat. El perill d'allaus és MODERAT 
(2), especialment a les hores centrals del dia. 
Per sobre d'aquesta cota el mantell està encrostat a primeres hores del matí i s'humidifica al 
llarg del dia 
Als vessants nord, a cotes altes es manté una petita capa superficial de neu poc 
transformada. 
Les plaques existents per sobre dels 2.000 - 2.200 m, i especialment les situades en 
vessants obacs, es mantenen fràgils i són susceptibles a una feble sobrecàrrega. El perill 
d'allaus és MARCAT (3), ja que durant les hores centrals del dia, podrà haver-hi caigudes 
d'allaus de neu humida i de placa, especialment als vessants soleis. 
 
TENDÈNCIA 
El suau augment de les temperatures previst a partir de divendres afavorirà l'estabilització 
del mantell. 
Es mantindrà el perill de caigudes d'allaus de neu humida durant les hores de màxima 
insolació. 
Evolució del perill d'allaus: Progressiva DISMINUCIÓ. 
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DATA : Dijous 16 de març de 1995 
VÀLID DIES : 16, 17, 18 i 19 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 2     Moderat 

1     Feble
Sector Ter-Freser: 2     Moderat 

1     Feble
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dijous 16, disminuirà la nebulositat. Vent feble a moderat del nord-oest. Temperatures una 
mica més baixes. 
Divendres 17, hi haurà intervals de núvols alts. El vent serà feble a moderat de l'oest a cotes 
altes. Temperatures més altes. 
Dissabte 18, es mantindrà el temps sense canvis. Les temperatures continuaran en ascens. 
Diumenge 19, augmentarà la nubolositat. El vent girarà a nord-oest, moderat, durant la tarda 
i nit. A partir de la nit les temperatures baixaran. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell apareix de forma discontínua per sobre dels 1.700 m als vessants solells del 
sector Perafita-Puigpedrós i a cotes més altes al sector Ter-Freser. 
A 2.000 m els gruixos osci.len entre 5 i 20 cm al vessant nord del Cadí Moixeró i entre 10 i 
35 cm als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. En aquest dos últims sectors i a cotes 
altes, hi ha sobreacumulacions aïllades degudes al vent, especialment en vessants sud. 
Al Pre-pirineu el mantell és quasi bé inexistent. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El mantell està molt humidificat, fins i tot a cotes altes. 
Als sectors Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós, les plaques de vent existents a cotes altes, 
estan ben estabilitzades, encara que localment poden ser susceptibles a una sobrecàrrega 
forta. El perill d'allaus és MODERAT (2) a cotes altes i durant les hores de màxima insolació, 
ja que poden haver-hi encara caigudes d'allaus de neu humida, en pendents drets que 
encara no s'hagin purgat, i FEBLE (1) a cotes baixes. 
A la resta de sectors el mantell està ben estabilitzat. El perill d'allaus és FEBLE (1). 
 
 
TENDÈNCIA 
Les suaus temperatures previstes afavoriran l'estabilització del mantell. 
 
Evolució del perill d'allaus: Progressiva DISMINUCIÓ. 
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DATA : Divendres 17 de març de 1995 
VÀLID DIES : 17, 18, 19 i 20 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 3     Marcat 

2     Moderat
Pallaresa Superior: 3     Marcat 

2     Moderat
Ribagorçana: 3     Marcat 

2     Moderat
Pallaresa Inferior: 2     Moderat 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Divendres 17, hi haurà intervals de núvols alts. El vent serà feble de l'oest a cotes altes. 
Temperatures més altes. 
Dissabte 18, predominarà el sol, amb algun núvol prim. Les temperatures continuaran en 
ascens. 
Diumenge 19, augmentarà la nubolositat al llarg del dia, tapant-se a la nit al vessant nord. A 
la resta la nebulositat serà variable El vent girarà a nord-oest, feble a moderat, durant la nit. 
A partir de la nit les temperatures baixaran. 
Dilluns 20, predomini del sol i temperatures baixes. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran, el mantell és continu per sobre dels 1.500-1.900 m, i per sobre dels 1.600-2.200 m 
a la Pallaresa Superior, a la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior. 
Els gruixos a 2.000 m, oscil.len entre els 80 i 180 cm de l'Aran i límits nord de la Pallaresa 
Superior i de la Ribagorçana, i entre els 60 i 140 cm de la resta de la Pallaresa Superior, 
de la Ribagorçana, i a la Pallaresa Inferior. 
Prop de les crestes, hi ha sobreacumulacions degudes al vent, més importants en vessants 
sud. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Per sota dels 1.800-2.000 m el mantell està molt transformat. El perill d'allaus és MODERAT 
(2), especialment a les hores centrals del dia. 
Per sobre d'aquesta cota el mantell està encrostat a primeres hores del matí i s'humidifica al 
llarg del dia 
Als vessants nord, a cotes altes es manté una petita capa superficial de neu poc 
transformada. 
Les plaques existents per sobre dels 2.000 - 2.200 m, i especialment les situades en 
vessants obacs, es mantenen fràgils i són susceptibles a una feble sobrecàrrega. El perill 
d'allaus és MARCAT (3). Durant les hores centrals del dia, podrà haver-hi caigudes d'allaus 
de neu humida i de placa, especialment als vessants solells. 
 
TENDÈNCIA 
L'augment progressiu de les temperatures, sobretot dissabte, afavorirà l'estabilització del 
mantell. 
El perill de caigudes d'allaus de neu humida, es mantindrà fins diumenge, durant les hores 
de màxima insolació. 
Evolució del perill d'allaus: Progressiva DISMINUCIÓ. 
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DATA : Divendres 17 de març de 1995 
VÀLID DIES : 17, 18, 19 i 20 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 2     Moderat 

1     Feble
Sector Ter-Freser: 2     Moderat 

1     Feble
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Divendres 17, hi haurà intervals de núvols alts. El vent serà feble de l'oest a cotes altes. 
Temperatures més altes. 
Dissabte 18, predominarà el sol, amb algun núvol prim. Les temperatures continuaran en 
ascens. 
Diumenge 19, augmentarà la nebulositat al llarg del dia. El vent girarà a nord-oest, feble a 
moderat, durant la nit. A partir de la nit les temperatures baixaran. 
Dilluns 20, predominarà el sol i les temperatures seran més baixes. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell apareix de forma discontínua per sobre dels 1.700 m als vessants solells del 
sector Perafita-Puigpedrós i a cotes més altes al sector Ter-Freser. 
A 2.000 m els gruixos osci.len entre 5 i 20 cm al vessant nord del Cadí Moixeró i entre 10 i 
35 cm als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. En aquest dos últims sectors i a cotes 
altes, hi ha sobreacumulacions aïllades degudes al vent, especialment en vessants sud. 
Al Pre-pirineu el mantell és quasi bé inexistent. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El mantell està molt humidificat, fins i tot a cotes altes. 
Als sectors Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós, les plaques de vent existents a cotes altes, 
estan ben estabilitzades, encara que localment poden ser susceptibles a una sobrecàrrega 
forta. El perill d'allaus és MODERAT (2) a cotes altes i durant les hores de màxima insolació, 
ja que poden haver-hi encara caigudes d'allaus de neu humida, en pendents drets que 
encara no s'hagin purgat, i FEBLE (1) a cotes baixes. 
A la resta de sectors el mantell està ben estabilitzat. El perill d'allaus és FEBLE (1). 
 
 
TENDÈNCIA 
Les altes temperatures previstes fins diumenge afavoriran l'estabilització del mantell. 
 
Evolució del perill d'allaus: Progressiva DISMINUCIÓ. 
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DATA : Dilluns 20 de març de 1995 
VÀLID DIES : 20, 21, 22 i 23 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 2     Moderat Pallaresa Superior: 2     Moderat 
Ribagorçana: 2     Moderat Pallaresa Inferior: 2     Moderat 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dilluns 20, predominarà el sol a tot el Pirineu excepte al vessant nord on hi haurà intervals 
de núvols. El vent serà moderat del nord-oest. 
Dimarts 21, hi haurà intervals de núvols. El vent serà moderat del nord-est i temperatures en 
lleuger descens. 
Dimecres 22 i dijous 23, predominarà el sol, el vent serà feble i les temperatures aniran en 
ascens. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran, el mantell és continu per sobre dels 1.500-2.000 m, i per sobre dels 1.700-2.200 m 
a la Pallaresa Superior, a la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior. 
A 2.000 m, els gruixos varien entre els 80 i 170 cm de l'Aran i límits nord de la Pallaresa 
Superior i de la Ribagorçana, i els 40 i 120 cm de la resta de la Pallaresa Superior, de la 
Ribagorçana, i a la Pallaresa Inferior. 
A les parts altes hi ha zones desprovistes de neu i d'altres amb grans acumulacions. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Per sota dels 2.000 m, el mantell està molt transformat. 
Per sobre d'aquesta cota el mantell està encrostat a primeres hores del matí. Al llarg del dia, 
el mantell s'humidifica, de forma més important als vessants solells. 
Als vessants nord, a cotes altes es manté una petita capa superficial de neu poc 
transformada. 
Les plaques de vent estan ben estabilitzades, tot i que, localment, les situades prop de les 
crestes i en vessants obacs, poden ser susceptibles a una feble sobrecàrrega. 
Durant les hores centrals del dia, podrà haver-hi caigudes d'allaus de neu humida i de placa, 
en vessants solells amb pendents drets. 
 
TENDÈNCIA 
Les temperatures suaus dels propers dies afavoriran l'estabilització del mantell. 
 
Evolució del perill d'allaus: progressiva DISMINUCIÓ. 
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DATA : Dilluns 20 de març de 1995 
VÀLID DIES : 20, 21, 22 i 23 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 2     Moderat 

1     Feble
Sector Ter-Freser: 2     Moderat 

1     Feble
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dilluns 20, predominarà el sol a tot el Pirineu excepte al vessant nord on hi haurà intervals 
de núvols. El vent serà moderat del nord-oest. 
Dimarts 21, hi haurà intervals de núvols. El vent serà de moderat a fort del nord-est i  
temperatures en lleuger descens. 
Dimecres 22 i dijous 23, predominarà el sol, el vent serà feble i les temperatures aniran en 
ascens. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell apareix de forma discontínua per sobre dels 1.800 m als vessants solells del 
sector Perafita-Puigpedrós i a cotes més altes al sector Ter-Freser. 
A 2.000 m els gruixos oscil.len entre 5 i 20 cm al vessant nord del Cadí Moixeró i entre 5 i 
30 cm als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. En aquest dos últims sectors i a cotes 
altes, hi ha sobreacumulacions aïllades degudes al vent, especialment en vessants sud. 
Al Pre-pirineu el mantell és gairebé inexistent. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El mantell està molt humidificat a totes les cotes. 
Als sectors Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós, les plaques de vent existents a cotes altes, 
estan ben estabilitzades, encara que localment poden ser susceptibles a una sobrecàrrega 
forta. El perill d'allaus és MODERAT (2) a cotes altes i durant les hores de màxima insolació, 
ja que poden haver-hi encara caigudes d'allaus de neu humida, en pendents drets que 
encara no s'hagin purgat, i FEBLE (1) a cotes baixes. 
A la resta de sectors el mantell està ben estabilitzat. El perill d'allaus és FEBLE (1). 
 
 
TENDÈNCIA 
Les temperatures suaus dels propers dies, afavoriran l'estabilització del mantell. 
 
Evolució del perill d'allaus: Progressiva DISMINUCIÓ. 
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DATA : Dimarts 21 de març de 1995 
VÀLID DIES : 21, 22, 23 i 24 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 2     Moderat Pallaresa Superior: 2     Moderat 
Ribagorçana: 2     Moderat Pallaresa Inferior: 2     Moderat 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimarts 21, dominarà el sol. Temperatures sense canvis, o les diürnes un xic més altes. El 
vent serà fluix. 
Dimecres 22, domini del sol amb temperatures en ascens. 
Dijous 23 i divendres 24, dominarà el sol. L'ascens de temperatures serà notable i hi haurà 
inversió tèrmica. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran, el mantell és continu per sobre dels 1.500-2.000 m, i per sobre dels 1.700-2.200 m 
a la Pallaresa Superior, a la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior. 
A 2.000 m, els gruixos varien entre els 70 i 170 cm de l'Aran i límits nord de la Pallaresa 
Superior i de la Ribagorçana, i els 30 i 120 cm de la resta de la Pallaresa Superior, de la 
Ribagorçana, i a la Pallaresa Inferior. 
A les parts altes hi ha zones desproveïdes de neu i d'altres amb grans acumulacions. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Per sota dels 2.000 m, el mantell està molt transformat. 
Per sobre d'aquesta cota el mantell està encrostat a primeres hores del matí. Al llarg del dia, 
el mantell s'humidifica, de forma més important als vessants solells i pot afectar a tot el gruix 
del mantell. 
Als vessants nord, a cotes altes es manté una petita capa superficial de neu poc 
transformada. 
Les plaques de vent estan ben estabilitzades, tot i que, localment, les situades prop de les 
crestes i en vessants obacs, poden ser susceptibles a una feble sobrecàrrega. 
Durant les hores centrals del dia, podrà haver-hi caigudes d'allaus de neu humida i de placa, 
en vessants solells amb pendents drets. 
 
TENDÈNCIA 
L'augment de temperatures previst per dijous, donarà lloc a caigudes d'allaus de neu humida 
en vessant solells que encara no s'hagin purgat. 
 
Evolució del perill d'allaus: AUGMENT transitori durant les hores centrals del dia. 
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DATA : Dimarts 21 de març de 1995 
VÀLID DIES : 21, 22, 23 i 24 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 2     Moderat 

1     Feble
Sector Ter-Freser: 2     Moderat 

1     Feble
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimarts 21, dominarà el sol. Les temperatures sense canvis, o les diürnes un xic més altes. 
El vent serà fluix. 
Dimecres 22, domini del sol amb les temperatures en ascens. 
Dijous 23 i divendres 24, dominarà el sol. L'ascens de temperatures serà notable i hi haurà 
inversió tèrmica. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell apareix de forma discontínua per sobre dels 1.800 m als vessants solells del 
sector Perafita-Puigpedrós i a cotes més altes al sector Ter-Freser. 
A 2.000 m els gruixos oscil.len entre 0 i 20 cm al vessant nord del Cadí Moixeró i entre 5 i 
30 cm als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. En aquest dos últims sectors i a cotes 
altes, hi ha sobreacumulacions aïllades degudes al vent, especialment en vessants sud. 
Al Pre-pirineu el mantell és gairebé inexistent. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El mantell està molt humidificat a totes les cotes. 
Als sectors Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós, les plaques de vent existents a cotes altes, 
estan ben estabilitzades, encara que localment poden ser susceptibles a una sobrecàrrega 
forta. El perill d'allaus és MODERAT (2) a cotes altes i durant les hores de màxima insolació, 
ja que poden haver-hi encara caigudes d'allaus de neu humida, en pendents drets que 
encara no s'hagin purgat, i FEBLE (1) a cotes baixes. 
A la resta de sectors el mantell està ben estabilitzat. El perill d'allaus és FEBLE (1). 
 
 
TENDÈNCIA 
L'augment de temperatures previst a partir de dijous, donarà lloc a caigudes d'allaus de neu 
humida de petites dimensions, en vessants que encara no s'hagin purgat. 
 
Evolució del perill d'allaus: AUGMENT transitori durant les hores centrals del dia als 
sectors Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós. 
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DATA : Dimecres 22 de març de 1995 
VÀLID DIES : 22, 23, 24 i 25 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 2     Moderat Pallaresa Superior: 2     Moderat 
Ribagorçana: 2     Moderat Pallaresa Inferior: 2     Moderat 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimecres 22, domini del sol. Vent feble del nord-est i temperatures en ascens. 
Dijous 23, divendres 24 i dissabte 25, dominarà el sol i el vent serà feble. Les temperatures 
pujaran dijous i es mantindran sense canvis fins dissabte. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran, el mantell és continu per sobre dels 1.600-2.000 m, i per sobre dels 1.700-2.200 m 
a la Pallaresa Superior, a la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior. 
A 2.000 m, els gruixos varien entre els 70 i 160 cm de l'Aran i límits nord de la Pallaresa 
Superior i de la Ribagorçana, i els 30 i 110 cm de la resta de la Pallaresa Superior, de la 
Ribagorçana, i a la Pallaresa Inferior. 
A les parts altes hi ha zones desproveïdes de neu i d'altres amb grans acumulacions. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Per sota dels 2.000, el mantell està molt transformat. 
Per sobre d'aquesta cota el mantell està encrostat a primeres hores del matí. Al llarg del dia, 
el mantell s'humidifica, de forma més important als vessants solells i pot afectar a tot el gruix 
del mantell. 
Als vessants nord, a cotes altes es manté una petita capa superficial de neu poc 
transformada. 
Les plaques de vent estan ben estabilitzades, tot i que, localment, les situades prop de les 
crestes i en vessants obacs, poden ser susceptibles a una feble sobrecàrrega. 
Durant les hores centrals del dia, podrà haver-hi caigudes d'allaus de neu humida i de placa, 
en vessants solells amb pendents drets. 
 
TENDÈNCIA 
L'augment de temperatures previst, donarà lloc a caigudes d'allaus de neu humida en 
vessant solells que encara no s'hagin purgat. 
 
Evolució del perill d'allaus: AUGMENT transitori durant les hores centrals del dia. 
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DATA : Dimecres 22 de març de 1995 
VÀLID DIES : 22, 23, 24 i 25 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 1     Feble Sector Ter-Freser: 1     Feble 
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimecres 22, domini del sol. Vent feble del nord-est i temperatures en ascens. 
Dijous 23, divendres 24 i dissabte 25, dominarà el sol i el vent serà feble. Les temperatures 
pujaran dijous i es mantindran sense canvis fins dissabte. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell apareix de forma discontínua per sobre dels 1.800 m als vessants solells del 
sector Perafita-Puigpedrós i a cotes més altes al sector Ter-Freser. 
A 2.000 m els gruixos oscil.len entre 0 i 20 cm al vessant nord del Cadí Moixeró i entre 5 i 
30 cm als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. En aquest dos últims sectors i a cotes 
altes, hi ha sobreacumulacions aïllades degudes al vent, especialment en vessants sud. 
Al Pre-pirineu el mantell és gairebé inexistent. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El mantell està molt humidificat a totes les cotes. 
Les sobreacumulacions existents als sectors Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós estan ben 
estabilitzades. En aquests sectors, poden haver-hi encara caigudes de petites allaus de neu 
humida, en pendents drets que encara no s'hagin purgat. 
A la resta de sectors el mantell, molt discontinu, està ben estabilitzat.  
El perill d'allaus és FEBLE (1). 
 
 
TENDÈNCIA 
L'augment de temperatures previst a partir de dijous, donarà lloc a caigudes d'allaus de neu 
humida de petites dimensions, en vessants que encara no s'hagin purgat. 
 
Evolució del perill d'allaus: AUGMENT transitori durant les hores centrals del dia als 
sectors Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós. 
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DATA : Dijous 23 de març de 1995 
VÀLID DIES : 23, 24, 25 i 26 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 2     Moderat Pallaresa Superior: 2     Moderat 
Ribagorçana: 2     Moderat Pallaresa Inferior: 2     Moderat 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dijous 23, domini del sol. Vent fluix i temperatures sense canvis o un xic més altes les 
diürnes. 
Divendres 24, domini del sol amb vent molt feble i lleugera pujada de les temperatures. 
Dissabte 25 i diumenge 26, sol amb algus núvols alts. El vent serà feble amb predomini del 
nord-oest. Temperatures un xic més baixes. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran, el mantell és continu per sobre dels 1.600-2.000 m, i per sobre dels 1.700-2.200 m 
a la Pallaresa Superior, a la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior. 
A 2.000 m, els gruixos varien entre els 70 i 160 cm de l'Aran i límits nord de la Pallaresa 
Superior i de la Ribagorçana, i els 30 i 110 cm de la resta de la Pallaresa Superior, de la 
Ribagorçana, i a la Pallaresa Inferior. 
A les parts altes hi ha zones desproveïdes de neu i d'altres amb grans acumulacions. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El mantell, que es presenta crostat al matí, s'humidifica al llarg del dia. 
En vessants sud, la humidificació port afectar a tot el gruix del mantell. 
En vessants obacs i a cotes altes, la capa superficial és encara poc transformada. 
Les plaques de vent estan ben estabilitzades, tot i que, localment, les situades prop de les 
crestes i en vessants obacs, poden ser susceptibles a una feble sobrecàrrega. 
Durant les hores centrals del dia, podrà haver-hi caigudes d'allaus de neu humida i de placa, 
en vessants solells i pendents drets. 
 
TENDÈNCIA 
Les temperatures suaus afavoriran l'estabilització del mantell. 
 
Evolució del perill d'allaus: Lleugera DISMINUCIÓ. 
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DATA : Dijous 23 de març de 1995 
VÀLID DIES : 23, 24, 25 i 26 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 1     Feble Sector Ter-Freser: 1     Feble 
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dijous 23, domini del sol. Vent fluix i temperatures sense canvis o un xic més altes les 
diürnes. 
Divendres 24, domini del sol amb vent molt feble i lleugera pujada de les temperatures. 
Dissabte 25 i diumenge 26, sol amb algus núvols alts. El vent serà feble amb predomini del 
nord-oest. Temperatures un xic més baixes. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell apareix de forma discontínua per sobre dels 1.800 m als vessants solells del 
sector Perafita-Puigpedrós i a cotes més altes al sector Ter-Freser. 
A 2.000 m els gruixos oscil.len entre 0 i 20 cm al vessant nord del Cadí Moixeró i entre 5 i 
30 cm als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. En aquest dos últims sectors i a cotes 
altes, hi ha sobreacumulacions aïllades degudes al vent, especialment en vessants sud. 
Al Pre-pirineu el mantell és gairebé inexistent. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El mantell està molt humidificat a totes les cotes. 
Les plaques existents als sectors Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós, estan ben 
estabilitzades. En aquests sectors, poden haver-hi encara caigudes de petites allaus de neu 
humida, en pendents drets que encara no s'hagin purgat. 
A la resta de sectors el mantell, molt discontinu, està ben estabilitzat. 
 
 
TENDÈNCIA 
Les temperatures suaus no provocaran canvis en l'estabilitat del mantell. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI. 
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DATA : Divendres 24 de març de 1995 
VÀLID DIES : 24, 25, 26 i 27 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 2     Moderat Pallaresa Superior: 2     Moderat 
Ribagorçana: 2     Moderat Pallaresa Inferior: 2     Moderat 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Divendres 24, domini del sol amb vent feble i lleugera pujada de les temperatures. 
Dissabte 25, dominarà el sol, el vent serà feble del nord.Temperatures estables. 
Diumenge 26, domini del sol amb augment dels núvols a la cara nord. El vent serà de feble a 
moderat del nord i les temperatures en lleuger descens. 
Dilluns 27, augment del núvols al llarg del dia fins a cobrir-se a la cara nord amb la 
possibilitat d'alguna precipitació. Les temperatures iniciaran un clar descens. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran, el mantell és continu per sobre dels 1.600-2.000 m, i per sobre dels 1.700-2.200 m 
a la Pallaresa Superior, a la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior. 
A 2.000 m, els gruixos varien entre els 70 i 160 cm de l'Aran i límits nord de la Pallaresa 
Superior i de la Ribagorçana, i els 30 i 110 cm de la resta de la Pallaresa Superior, de la 
Ribagorçana, i a la Pallaresa Inferior. 
A les parts altes hi ha zones desproveïdes de neu i d'altres amb grans acumulacions. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El mantell, que es presenta crostat al matí, s'humidifica al llarg del dia. 
En vessants sud, la humidificació port afectar a tot el gruix del mantell. 
En vessants obacs i cotes altes, superficialment, la neu pot està poc transformada. 
Les plaques de vent estan ben estabilitzades, tot i que, localment, les situades prop de les 
crestes i en vessants obacs, poden ser susceptibles a una feble sobrecàrrega. 
Durant les hores centrals del dia, podrà haver-hi caigudes d'allaus de neu humida i de placa, 
en vessants solells i pendents drets. 
 
TENDÈNCIA 
Les temperatures suaus afavoriran l'estabilització del mantell. L'inici d'una possible baixada 
de les temperatures a partir de dilluns, podrà provocar un augment en l'estabilitat del 
mantell, desapareixent les allaus de neu humida al migdia. 
 
Evolució del perill d'allaus: PROGRESSIVA DISMINUCIÓ. 
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DATA : Divendres 24 de març de 1995 
VÀLID DIES : 24, 25, 26 i 27 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 1     Feble Sector Ter-Freser: 1     Feble 
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Divendres 24, domini del sol amb vent feble i lleugera pujada de les temperatures. 
Dissabte 25, dominarà el sol amb augment dels núvols ,el vent serà feble del nord. 
Temperatures estables. 
Diumenge 26, domini del sol amb augment dels núvols a la cara nord. El vent serà de feble a 
moderat del nord i les temperatures en lleuger descens. 
Dilluns 27, augment del núvols al llarg del dia fins a cobrir-se a la cara nord amb la 
possibilitat d'alguna precipitació. Les temperatures iniciaran un clar descens. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell apareix de forma discontínua per sobre dels 1.800 m als vessants solells del 
sector Perafita-Puigpedrós i a cotes més altes al sector Ter-Freser. 
A 2.000 m els gruixos oscil.len entre 0 i 20 cm al vessant nord del Cadí Moixeró i entre 5 i 
30 cm als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. En aquest dos últims sectors i a cotes 
altes, hi ha sobreacumulacions aïllades degudes al vent, especialment en vessants sud. 
Al Pre-pirineu el mantell és gairebé inexistent. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El mantell està molt humidificat a totes les cotes. 
Les plaques existents als sectors Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós, estan ben 
estabilitzades. En aquests sectors, poden haver-hi encara caigudes de petites allaus de neu 
humida, en pendents drets que encara no s'hagin purgat. 
A la resta de sectors el mantell, molt discontinu, està ben estabilitzat. 
 
 
TENDÈNCIA 
Les temperatures suaus no provocaran canvis en l'estabilitat del mantell. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI. 
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DATA : Dilluns 27 de març de 1995 
VÀLID DIES : 27, 28, 29 i 30 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 2     Moderat Pallaresa Superior: 2     Moderat 
Ribagorçana: 2     Moderat Pallaresa Inferior: 2     Moderat 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dilluns 27, els núvols aniran en augment, amb alguna nevada feble i dispersa per sobre dels 
1.300 m al vessant nord. El vent, de feble a moderat de l'oest, girarà a nord-oest moderat a 
la nit. Temperatures més baixes. 
Dimarts 28, les nevades podran mantenir-se durant el matí. El vent feble del nord-oest, 
passarà a moderat de l'oest a la nit. Augment transitori de la temperatura. 
Dimecres 29, la nebulositat anirà en augment, i, a partir de migdia, podrà haver-hi alguna 
nevada feble i dispersa al vessant nord. Les temperatures descendiran a la nit. 
Dijous 30, temps anticiclònic. El vent en calma i les temperatures, baixes, iniciaran una 
recuperació. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran, el mantell és continu per sobre dels 1.600-2.100 m, i per sobre dels 1.700-2.200 m 
a la Pallaresa Superior, a la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior. 
A 2.000 m, els gruixos varien entre els 60 i 150 cm de l'Aran i límits nord de la Pallaresa 
Superior i de la Ribagorçana, i els 25 i 90 cm de la resta de la Pallaresa Superior, de la 
Ribagorçana, i a la Pallaresa Inferior. 
Prop de les crestes, hi ha zones ventades, desproveïdes de neu i d'altres, arrecerades, amb 
grans acumulacions. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El mantell, que es presenta crostat al matí, s'humidifica al llarg del dia. 
En vessants obacs i cotes altes, pot trobar-se un petit nivell superficial amb neu poc 
transformada, sobre un mantell amb elevada cohesió. 
En general, les plaques de vent estan ben estabilitzades. Localment, en vessants obacs i a 
cotes altes, poden desencadenar-se plaques per una feble sobrecàrrega. 
Al vessant nord, les febles nevades previstes per dimarts, no afectaran a l'estabilitat del 
mantell, tot i que poden haver-hi caigudes de petites allaus de neu recent en vessant drets. 
 
 
TENDÈNCIA 
Les temperatures més baixes, previstes per als propers dies, provocaran un regel important 
del mantell. 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI. 
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DATA : Dilluns 27 de març de 1995 
VÀLID DIES : 27, 28, 29 i 30 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 1     Feble Sector Ter-Freser: 1     Feble 
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dilluns 27, els núvols aniran en augment, amb possibilitat d'alguna nevada feble i dispersa, 
per sobre dels 1.300 m, al vessant nord. El vent, de feble a moderat de l'oest, girarà a nord-
oest moderat a la nit. Temperatures més baixes. 
Dimarts 28, les nevades podran mantenir-se durant el matí. El vent feble del nord-oest, 
passarà a moderat de l'oest a la nit. Augment transitori de la temperatura. 
Dimecres 29, la nebulositat anirà en augment, i, a partir de migdia, podria haver-hi alguna 
nevada feble i dispersa al vessant nord. Les temperatures descendiran a la nit. 
Dijous 30, temps anticiclònic. El vent en calma i les temperatures, baixes, iniciaran una 
recuperació. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és molt discontinu i irregular a tots els sector. 
A 2.000 m els gruixos oscil.len entre 0 i 15 cm al vessant nord del Cadí Moixeró i entre 5 i 
25 cm als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. 
Prop de les crestes, es mantenen sobreacumulacions aïllades als vessants sud. 
Al Pre-pirineu el mantell és gairebé inexistent. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
El mantell es manté molt humidificat. A cotes altes, es donen processos de fusió-regel. 
Les plaques existents als sectors Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós, estan ben 
estabilitzades, tot i que localment, poden ser susceptibles a una sobrecàrrega forta. 
A la resta de sectors el mantell, molt discontinu, està ben estabilitzat. 
 
 
TENDÈNCIA 
La baixada de les temperatures prevista, afavorirà el regel del mantell, augmentant la seva 
estabilitat. 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI. 
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DATA : Dimarts 28 de març de 1995 
VÀLID DIES : 28, 29, 30 i 31 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU OCCIDENTAL DE CATALUNYA 
Aran: 2     Moderat Pallaresa Superior: 2     Moderat 
Ribagorçana: 2     Moderat Pallaresa Inferior: 2     Moderat 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimarts 28, els núvols alts augmentaran al llarg del dia. El vent feble del nord, girarà a l'oest 
feble a la nit. Augment transitori de la temperatura a partir del vespre. 
Dimecres 29, la nebulositat anirà en augment, i, a partir de migdia, podrà haver-hi alguna 
nevada feble i dispersa al vessant nord per sobre dels 1.300 m. Les temperatures 
descendiran a la nit. A partir del migdia el vent serà moderat del nord. 
Dijous 30, dominarà el sol. Vent en calma i temperatures baixes. 
Divendres 31, es mantindrà el temps estable i les temperatures es recuperaran. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran, el mantell és continu per sobre dels 1.600-2.100 m, i per sobre dels 1.700-2.200 m 
a la Pallaresa Superior, a la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior. 
A 2.000 m, els gruixos varien entre els 60 i 150 cm a l'Aran i als límits nord de la Pallaresa 
Superior i de la Ribagorçana, i entre els 25 i 90 cm a la resta de la Pallaresa Superior, de 
la Ribagorçana, i a la Pallaresa Inferior. 
Prop de les crestes, hi ha zones ventades, desproveïdes de neu i d'altres, arrecerades, amb 
grans acumulacions. 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
En vessants obacs i cotes altes, pot trobar-se un petit nivell superficial amb neu poc 
transformada, sobre un mantell amb elevada cohesió. 
En general, les plaques de vent estan ben estabilitzades. Localment, en vessants obacs i a 
cotes altes, poden desencadenar-se plaques per una feble sobrecàrrega. 
Al vessant nord, les febles nevades previstes per dimecres, no afectaran a l'estabilitat del 
mantell, tot i que poden haver-hi caigudes de petites allaus de neu recent en vessant drets. 
 
 
TENDÈNCIA 
Les temperatures més baixes, previstes per als propers dies, provocaran un regel important 
del mantell. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI. 
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DATA : Dimarts 28 de març de 1995 
VÀLID DIES : 28, 29, 30 i 31 de març de 1995 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU ORIENTAL DE CATALUNYA 
S. Perafita-Puigpedrós: 1     Feble Sector Ter-Freser: 1     Feble 
V. Nord Cadí-Moixeró: 1     Feble Pre-pirineu: 1     Feble 

 
RESUM DE LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA (segons la secció meteo. de TV3) 
Dimarts 28, els núvols alts augmentaran al llarg del dia. El vent feble del nord, girarà a l'oest 
feble a la nit. Augment transitori de la temperatura a partir del vespre. 
Dimecres 29, la nebulositat anirà en augment, i, a partir de migdia, podrà haver-hi alguna 
nevada feble i dispersa al vessant nord per sobre dels 1.300 m. Les temperatures 
descendiran a la nit. A partir del migdia el vent serà entre moderat i fort del nord. 
Dijous 30, dominarà el sol. Vent en calma i temperatures baixes. 
Divendres 31, es mantindrà el temps estable i les temperatures es recuperaran. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és molt discontinu i irregular a tots els sectors. 
A 2.000 m els gruixos oscil.len entre 0 i 15 cm al vessant nord del Cadí Moixeró i entre 5 i 
25 cm als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. 
Prop de les crestes, es mantenen sobreacumulacions aïllades als vessants sud. 
Al Pre-pirineu el mantell és gairebé inexistent. 
 
 
ESTAT DEL MANTELL NIVAL 
Les plaques existents als sectors Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós, estan ben 
estabilitzades, tot i que localment, poden ser susceptibles a una sobrecàrrega forta. 
A la resta de sectors el mantell, molt discontinu, està ben estabilitzat. 
 
 
TENDÈNCIA 
La baixada de les temperatures prevista, afavorirà el regel del mantell, augmentant la seva 
estabilitat. 
 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI. 
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