
 

 

 
 

 
  

 

 
 

  
 

     
  

 

 

      

 

    
    

 

 
   

 
 

 

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 15- nov -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 15/ 16/ 17 - nov -1996 
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran: FORT (4) per sobre de 2.300 m 

MARCAT (3) a la resta 
Pallaresa 
Superior: 

FORT (4) per sobre de 2.300 m 
MARCAT (3) a la resta 

Ribagorçana: FORT (4) per sobre de 2.300 m 
MARCAT (3) a la resta 

Pallaresa 
Inferior: 

MARCAT (3) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 

Dia 16, dissabte: núvol o molt núvol amb precipitacions d'intensitat moderada i en forma de neu per 
sobre dels 600 m pujant a 800 m. Temperatures en lleuger descens. Vents de component est fluixos a 
moderats. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 17, diumenge: núvol o molt núvol amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos, localment d'intensitat 

moderada a forta. Cota de neu a 1.200 m. Temperatures sense canvis. Vents de component nord
	
moderats a forts. 

Dia 18, dilluns: núvol amb preciptacions, en general febles. Cota de neu a 900 m. Temperatures en
	
lleuger descens. Vents del nord-oest moderats a forts amb intervals molt forts. 

Dia 19, dimarts: núvol o molt núvol amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1.100 m. 

Temperatures en lleuger ascens. Vents de component oest moderats a forts. 


DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és present per sobre dels 800-1.000 m en forma de neu recent d'escàs gruix. Per sobre dels 
1.500 m el gruix de neu recent és d'uns 30 cm, mentre que per sobre dels 2.000 m se superen els 50 cm 
de neu recent. Amb anterioritat a les nevades actuals, el mantell era continu per sobre dels 1.900-2.000 
m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Per sobre dels 2.300 m la base del mantell s'anirà estabilitzant, mentre que la neu recent que s'està 
dipositant actualment es mantindrà sense transformar. Poden formar-se plaques de vent a cotes altes. 
Per sobre dels 2.300 m hi haurà allaus de neu recent de mida mitjana a qualsevol orientació. Per sota 
dels 2.000 m poden haver allaus de fons. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Augmentaran els gruixos de neu recent. A partir de diumenge es formaran plaques de vent, 
especialment en vessants sud i est. Per tant, es manté el perill d'allaus de neu recent i augmenta el perill 
de caigudes accidentals d'allaus de placa per una sobrecàrrega feble. 

Evolució del perill d'allaus: LLEUGER AUGMENT. 

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 22 de novembre de 1996. 


AQUEST BUTLLETÍ S'HA REALITZAT AMB LA COL.LABORACIÓ DE L'INSTITUTO NACIONAL DE 
METEOROLOGIA (I.N.M.) 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1996-1997)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 1 / 104 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

 

 

 

 
 

    

   

 

 

      
    

 
 

 
    

        
 

 
   

 
 

 

 
 

 

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 15- nov -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 15/ 16/ 17 - nov -1996 
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

FORT (4) per sobre de 2.300 m 
MARCAT (3) a la resta 

Sector Ter-
Freser: 

FORT (4) per sobre de 2.300 m 
MARCAT (3) a la resta 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

FORT (4) per sobre de 2.300 m 
MARCAT (3) a la resta 

Pre-Pirineu: MARCAT (3) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 

Dia 16, dissabte: molt núvol amb precipitacions ocasionalment tempestuoses, d'intensitat moderada a 
forta, en forma de neu per sobre dels 600 m pujant a 800 m. Temperatures en lleuger descens. Vents de 
component est fluixos a moderats. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 17, diumenge: núvol o molt núvol amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos, localment d'intensitat 

moderada a forta. Cota de neu a 1.200 m. Temperatures sense canvis. Vents de component nord
	
moderats a forts. 

Dia 18, dilluns: núvol amb preciptacions, en general febles. Cota de neu a 900 m. Temperatures en
	
lleuger descens. Vents del nord-oest moderats a forts amb intervals molt forts. 

Dia 19, dimarts: núvol o molt núvol amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1.100 m. 

Temperatures en lleuger ascens. Vents de component oest moderats a forts. 


DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és present per sobre dels 800-1.000 m en forma de neu recent d'escàs gruix. Per sobre dels 
2.000 m el gruix de neu recent és d'uns 40 cm. Per sobre dels 2.500 m se superen els 60 cm de neu 
recent amb gruixos totals propers al metre i mig. Amb anterioritat a les nevades actuals el mantell era 
continu per sobre dels 1.900-2.000 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Per sobre dels 2.300 m la base del mantell tendirà a estabilitzar-se, mentre que la neu recent que s'està 
dipositant actualment es mantindrà sense transformar. Poden formar-se plaques de vent a cotes altes. 
Per sobre dels 2.300 m hi haurà caigudes d'allaus de neu recent que poden ser de mida mitjana a 
qualsevol orientació. Per sota dels 2.000 m poden haver allaus de fons. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Augmentaran els gruixos de neu recent. A partir de diumenge es formaran plaques de vent, 
especialment en vessants sud i est. Per tant, es manté el perill d'allaus de neu recent i augmenta el perill 
de caigudes accidentals d'allaus de placa per una sobrecàrrega feble. 

Evolució del perill d'allaus: LLEUGER AUGMENT


EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 22 de novembre de 1996. 


AQUEST BUTLLETÍ S'HA REALITZAT AMB LA COL.LABORACIÓ DE L'INSTITUTO NACIONAL DE 
METEOROLOGIA (I.N.M.) 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1996-1997)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 2 / 104 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

 

 
 

  

  

   
  

 
  

   

  
  

   

 
      

 

 
 

  
 

 

 

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 22- nov -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 22/ 23/ 24 - nov -1996 
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran: MARCAT (3) sobre de 2.300 m 

MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa 
Superior: 

MARCAT (3) sobre de 2.300 m 
MODERAT (2) a la resta 

Ribagorçana: MARCAT (3) sobre de 2.300 m 
MODERAT (2) a la resta 

Pallaresa 
Inferior: 

MARCAT (3) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 

Dia 23, dissabte: núvol o molt núvol amb precipitacions en general dèbils. Cota de neu: 1.000 m a la 
cara nord i 1.300 m a la resta. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest fluix a 
moderat. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 24, diumenge: intervals nuvolosos augmentant a nuvolós amb possibilitat de precipitacions febles al 

final. Cota de neu: 1.300 m. Temperatures en lleuger descens. Vent variable fluix.
	
Dia 25, dilluns: nuvolós o molt nuvolós amb precipitacions. Cota de neu: 1.800 m. Temperatures en
	
lleuger ascens. Vent de component oest moderat. 

Dia 26, dimarts: nuvolós amb precipitacions. Cota de neu: 1.600 m. Temperatures en lleuger descens.
	
Vent del nord-oest moderat. 


DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Per sobre dels 1.800 m el gruix de neu total és superior als 50 cm. Els forts vents d'aquests últims dies 
han produit una distribució irregular del mantell nival. En general, s'han format sobreacumulacions de 
neu en els vessants sud, sud-est i est. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

El mantell nival es troba humidificat degut a l'augment de les temperatures dels últims dies. A cotes 
baixes són possibles les caigudes d'allaus de neu humida de petites a mitjanes dimensions. 
Especialment als vessants sud, est i sud-est i per sobre dels 2.300 m s'han format plaques de vent. En 
aquests sectors, són possibles els desencadenaments d'allaus de placa, fins i tot per una sobrecàrrega 
feble. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Les febles nevades aununciades augmentaran lleugerament els gruixos de neu. 

Es mantindrà el perill de desencadenament de plaques de vent. 

El lleuger descens de temperatures anunciat per aquests dies afavorirà el regel de les capes superficials 

de neu humida i per tant l'estabilització de la mateixa.
	
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.


EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 27 de novembre de 1996. 


AQUEST BUTLLETÍ S'HA REALITZAT AMB LA COL.LABORACIÓ DE L'INSTITUTO NACIONAL DE 
METEOROLOGIA (I.N.M.) 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1996-1997)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 3 / 104 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

 

 

 

 
 

 

  

     
  

 
  

   

   
  

   

 
      

 

 
 

  
 

 
 

 

 

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 22- nov -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 22/ 23/ 24 - nov -1996 
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MARCAT (3) sobre de 2.300 m 
MODERAT (2) a la resta 

Sector Ter-
Freser: 

MARCAT (3) sobre de 2.300 m 
MODERAT (2) a la resta 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MARCAT (3) sobre de 2.300 m 
MODERAT (2) a la resta 

Pre-Pirineu: MODERAT (2) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 

Dia 23, dissabte: nuvolós o molt nuvolós amb precipitacions en general dèbils. Cota de neu: 1.000 m a 
la cara nord i 1300 m a la resta. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest fluix a 
moderat. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 24, diumenge: intervals nuvolosos augmentant a nuvolós amb possibilitat de precipitacions febles al 

final. Cota de neu: 1.300 m. Temperatures en lleuger descens. Vent variable fluix.
	
Dia 25, dilluns: nuvolós o molt nuvolós amb precipitacions. Cota de neu: 1.800 m. Temperatures en
	
lleuger ascens. Vent de component oest moderat. 

Dia 26, dimarts: nuvolós amb precipitacions. Cota de neu: 1.600 m. Temperatures en lleuger descens.
	
Vent del nord-oest moderat. 


DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Per sobre dels 2.000 m. el gruix de neu total és superior als 35 cm. Els forts vents d'aquests últims dies 
han produit una distribució irregular del mantell nival. En general, s'han format sobreacumulacions de 
neu en els vessants sud, sud-est i est. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

El mantell nival es troba humidificat degut a l'augment de les temperatures dels últims dies. A cotes 
baixes són possibles les caigudes d'allaus de neu humida de petites a mitjanes dimensions. 
Especialment als vessants sud, est i sud-est i per sobre dels 2.300 m. s'han format plaques de vent. En 
aquests sectors, són possibles els desencadenaments d'allaus de placa, fins i tot per una sobrecàrrega 
feble. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Les febles nevades aununciades augmentaran lleugerament els gruixos de neu. 

Es mantindrà el perill de desencadenament de plaques de vent. 

El lleuger descens de temperatures anunciat per aquests dies afavorirà el regel de les capes superficials 

de neu humida i per tant l'estabilització de la mateixa.
	
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 27 de novembre de 1996. 


AQUEST BUTLLETÍ S'HA REALITZAT AMB LA COL.LABORACIÓ DE L'INSTITUTO NACIONAL DE 
METEOROLOGIA (I.N.M.) 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1996-1997)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 4 / 104 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

 

 
 

  

  

     

  
    

 
  

 

   

  
 

  
 

 
 
 

 
 

 

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 29- nov -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 29/30- nov i 1- des -1996 
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran: MARCAT (3) sobre dels 2.000 m 

MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa 
Superior: 

MARCAT (3) sobre dels 2.000 m 
MODERAT (2) a la resta 

Ribagorçana: MODERAT (2) Pallaresa 
Inferior: 

MODERAT (2) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 

Dissabte, 30: a la cara nord molt núvol amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1.800 m. 
A la cara sud, intervals de núvols amb possibilitat d'alguna precipitació feble. Temperatures en moderat 
ascens. Vents del nord-oest moderats. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Diumenge, 1: núvol a la cara nord amb precipitacions febles. Cota de neu a 900 m. A la resta, intervals 

de núvols. Temperatures nocturnes sense canvis i diürnes en moderat descens. Vent de component
	
nord moderat amb intervals forts.
	
Dilluns, 2: molt núvol amb precipitacions, en general febles. Cota de neu a 1.300 m. Temperatures en
	
lleuger ascens. Vent del nord-oest moderat. 

Dimarts, 3: núvol a molt núvol amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1.300 m.
	
Temperatures sense canvis. Vent de component oest fluix a moderat. 


DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

A l'Aran i nord de la Pallaresa Superior s'han format sobreacumulacions en vessants sud. En general, 
els gruixos s'han reduït considerablement per sota dels 2.000 m degut a les pluges dels últims dies. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

A l'Aran i nord de la Pallaresa Superior hi ha nombroses plaques de vent en vessants sud, sud-est i est 
que poden donar lloc a allaus de placa pel pas d'una persona. Per sobre dels 2.000 m pot haver algunes 
allaus de neu recent de petites i mitjanes dimensions. A la resta de sectors el mantell és estable, però 
localment a cotes altes i prop de les crestes, pot haver plaques de vent que poden desprendre's per una 
sobrecàrrega forta. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Es mantindrà la formació de plaques de vent a l'Aran i al nord de la Pallaresa Superior, especialment en 
vessants sud i est. Per tant,en aquests sectors, es manté el perill d'allaus de placa de vent pel pas d'una 
persona. A la resta el mantell es mantindrà estable.  

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.


EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 2 de desembre de 1996. 


AQUEST BUTLLETÍ S'HA REALITZAT AMB LA COL.LABORACIÓ DE L'INSTITUTO NACIONAL DE 
METEOROLOGIA (I.N.M.) 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1996-1997)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 5 / 104 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

 

 

 

 
 

 

    

 

  

  
    

 
  

 

 
  

  
  

 

 
 

 
 

 
 

 

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 29- nov -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 29/30- nov i 1- des -1996 
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MODERAT (2) sobre de 2.200 m 
FEBLE (1) a la resta 

Sector Ter-
Freser: 

MODERAT (2) sobre de 2.200 m 
FEBLE (1) a la resta 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

FEBLE (1) Pre-Pirineu: FEBLE (1) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 

Dissabte, 30: intervals de núvols. Temperatures mínimes en moderat ascens i màximes en notable 
ascens. Vents del nord moderats. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Diumenge, 1: núvol a la cara nord amb precipitacions febles. Cota de neu a 900 m. A la resta, intervals 

de núvols. Temperatures nocturnes sense canvis i diürnes en moderat descens. Vent de component
	
nord moderat amb intervals forts.
	
Dilluns, 2: molt núvol amb precipitacions, en general febles. Cota de neu a 1.300 m. Temperatures en
	
lleuger ascens. Vent del nord-oest moderat. 

Dimarts, 3: núvol a molt núvol amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1.300 m.
	
Temperatures sense canvis. Vent de component oest fluix a moderat. 


DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

A cotes altes dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser el mantell és molt irregular degut a l'acció del 
vent. S'han format sobreacumulacions de neu en els vessants sud, sud-est i est. A la cota 2.200 m, en 
indrets protegits de l'acció del vent se superen els 50 cm de gruix. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser hi ha plaques de vent en vessants sud, sud-est i est, prop 
de les crestes i sota les cornises, que localment poden donar lloc a allaus de placa pel pas d'una 
persona. A la resta, en general, el mantell es mantindrà ben estabilitzat. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
El mantell tendirà a estabilitzar-se, tot i que als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser podran formar-
se noves plaques de vent en vessants sud durant el diumenge. 

Evolució del perill d'allaus: EN DISMINUCIÓ


EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns,2 de desembre de 1996. 


AQUEST BUTLLETÍ S'HA REALITZAT AMB LA COL.LABORACIÓ DE L'INSTITUTO NACIONAL DE 
METEOROLOGIA (I.N.M.) 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1996-1997)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 6 / 104 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

    

 
 

 

 
 

 
 

 

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dilluns, 2- des -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 2 i 3- des -1996
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran: MODERAT (2) sobre de 2.400 m 

FEBLE (1) a la resta 
Pallaresa 
Superior: 

MODERAT (2) sobre de 2.400 m 
FEBLE (1) a la resta 

Ribagorçana: FEBLE (1) Pallaresa 
Inferior: 

FEBLE (1) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 


PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 


DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Especialment, a l'Aran i al nord de la Pallaresa Superior els gruixos de neu s'han reduït 
considerablement per sota dels 2000 m degut a les pluges del dissabte. En general, en vessants 
nord, a 2000 m els gruixos oscil.len en torn als 50 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

El mantell està ben estabilitzat. A tots els sectors el mantell es troba regelat. S'humidificarà al llarg 
del dia per sota dels 2000-2200 m, on podria haver alguna allau petita de fusió en pendents molt 
drets. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Les nevades previstes podran donar lloc a allaus de neu recent i a la formació de plaques de vent en 
vessants nord, especialment a partir de dijous. 

Evolució del perill d'allaus: EN PROGRESSIU AUGMENT a partir de dimecres al vespre. 

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 3 de desembre de 1996. 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1996-1997)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 7 / 104 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 
 

 
 

 

 

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dilluns, 2- des -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 2 i 3- des -1996
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

FEBLE (1) Sector Ter-
Freser: 

FEBLE (1) 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

FEBLE (1) Pre-Pirineu: FEBLE (1) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 


PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 


DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Els vessants oest estan molt ventats i en alguns d'ells la neu ha desaparegut totalment per l'acció del 
vent. A la cota 2200 m, en indrets protegits de l'acció del vent se superen els 50 cm de gruix. Per 
sobre dels 2500 m se supera el metre de neu. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

El mantell es troba regelat, tot i que al llarg del dia s'humidificarà per sota dels 2000-2200 m. El 
mantell es mantindrà ben estabilitzat. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Les nevades previstes podran donar lloc a allaus de neu recent i a la formació de plaques de vent en 
vessants nord, especialment a partir de dijous. 

Evolució del perill d'allaus: EN PROGRESSIU AUGMENT a partir de dimecres al vespre.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 3 de desembre de 1996. 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1996-1997)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimarts, 3- des -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 3 i 4- des -1996
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran: MODERAT (2) sobre de 2.400 m 

FEBLE (1) a la resta 
Pallaresa 
Superior: 

MODERAT (2) sobre de 2.400 m 
FEBLE (1) a la resta 

Ribagorçana: FEBLE (1) Pallaresa 
Inferior: 

FEBLE (1) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 

Dia 4, dimecres: Cel ennuvolat, augmentant a molt ennuvolat. Xàfecs febles a moderats, 
més freqüents a partir de la tarda. Cota de neu: 1500 m. Temperatures sense canvis. Vent 
del sud-oest moderat. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 5, dijous: Cel tapat amb xàfecs generalitzats d'intensitat moderada a forta. Cota de neu: 

1500 m baixant a 1000 m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component 

sud moderat, girant a component nord moderat a fort.
	
Dia 6, divendres: Cel tapat amb xàfecs febles a moderats. Cota de neu: 800 m. 

Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest fort.
	
Dia 7, dissabte: Cel ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs. Cota de neu: 800 m. 

Temperatures sense canvis. Vent del nord-oest moderat.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és continu a partir dels 1800 m en vessants nord i dels 2000 m en vessants sud. En 
general, en vessants nord, a 2000 m els gruixos oscil.len al voltant dels 50 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

El mantell està ben estabilitzat. Per sobre dels 2000-2200 m es troba regelat durant tot el dia. Per 
sota d'aquesta cota, s'humidificarà al llarg del dia i podria haver alguna allau petita de fusió en 
pendents molt drets. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Les nevades previstes a partir de dimecres al vespre podran donar lloc a allaus de neu recent i a la 
formació de plaques de vent en diverses orientacions. 

Evolució del perill d'allaus: EN PROGRESSIU AUGMENT a partir de dimecres al vespre. 

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 4 de desembre de 1996. 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1996-1997)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimarts, 3- des -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 3 i 4- des -1996
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

FEBLE (1) Sector Ter-
Freser: 

FEBLE (1) 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

FEBLE (1) Pre-Pirineu: FEBLE (1) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 

Dia 4, dimecres: Cel ennuvolat, augmentant a molt ennuvolat. Xàfecs febles a moderats a 
última hora del dia. Cota de neu: 1500 m. Temperatures sense canvis Vent del sud-oest 
moderat amb intervals de fort. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 5, dijous: Cel tapat amb xàfecs generalitzats d'intensitat moderada a forta. Cota de neu: 

1500 m baixant a 1000 m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component 

sud moderat, girant a component nord moderat a fort.
	
Dia 6, divendres: Cel tapat amb xàfecs febles a moderats. Cota de neu: 800 m. 

Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest fort.
	
Dia 7, dissabte: Cel ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs, localment d'intensitat forta. Cota 

de neu: 800 m. Temperatures sense canvis. Vent del nord-oest moderat.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Els vessants oest estan molt ventats i en alguns d'ells la neu ha desaparegut totalment per l'acció del 
vent. A la cota 2200 m, en indrets protegits de l'acció del vent se superen els 50 cm de gruix. Per 
sobre dels 2500 m se supera el metre de neu. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

El mantell es troba regelat, tot i que al llarg del dia s'humidificarà per sota dels 2000-2200 m. El 
mantell, en general, es mantindrà ben estabilitzat. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Les nevades previstes podran donar lloc a allaus de neu recent i a la formació de plaques de vent, 
especialment a partir de dijous. 

Evolució del perill d'allaus: EN PROGRESSIU AUGMENT a partir de dijous.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 4 de desembre de 1996. 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1996-1997)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimecres, 4- des -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 4 i 5- des -1996
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran: FEBLE (1) fins al matí del dia 5

MARCAT (3) a partir matí dia 5 
Pallaresa 
Superior: 

FEBLE (1) fins al matí del dia 5
MARCAT (3) a partir matí dia 5 

Ribagorçana: FEBLE (1) fins al matí del dia 5
MARCAT (3) a partir matí dia 5 

Pallaresa 
Inferior: 

FEBLE (1) fins al matí del dia 5
MARCAT (3) a partir matí dia 5 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 

Dia 5, dijous: Cel ennuvolat augmentant a molt ennuvolat. Ruixats i xàfecs febles a moderats 
i localment forts. Cota de neu a 800 metres. Temperatures en lleuger descens. Vent del sud-
est moderat. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 6, divendres: Cel ennuvolat a molt ennuvolat amb ruixats i xàfecs, localment moderats. 

Cota de neu a 800 metres. Temperatura mínima sense gaires canvis i màxima en lleuger
	
descens. Vent del sud-est fluix a moderat.
	
Dia 7, dissabte: Cel núvol amb ruixats i xàfecs, localment d'intensitat moderada i
	
ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 800 metres. Temperatures sense gaires
	
canvis. Vent del sud-est al sud d´intensitat moderada.
	
Dia 8, diumenge: Cel molt ennuvolat amb ruixats dispersos. Cota de neu, 1000 metres. 

Temperatura mínima en lleuger descens i màxima sense canvis. Vent del nord-est moderat.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és continu a partir dels 1800 m en vessants nord i dels 2000 m en vessants sud. En 
general, en vessants nord, a 2000 m els gruixos oscil.len al voltant dels 50 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

El mantell està ben estabilitzat, fins al moment en què es produeixin les nevades previstes. Per sobre 
dels 2000-2200 m es troba regelat. Per damunt d'aquesta cota es produiran allaus de neu recent a 
qualsevol orientació. Allà on les nevades siguin d’intensitat forta podran produir-se allaus de mida 
mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Les nevades previstes podran acumular gruixos considerables de neu. Es produiran allaus de neu 
recent i formació de plaques de vent en vessants nord, principalment, que poden donar lloc a allaus 
de placa per una sobrecàrrega feble. 

Evolució del perill d'allaus: AUGMENT A MARCAT (3).


EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 5 de desembre de 1996.
	

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1996-1997)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimecres, 4- des -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 4 i 5- des -1996
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

FEBLE (1) fins al matí del dia 5
MARCAT (3) a partir matí dia 5 

Sector Ter-
Freser: 

FEBLE (1) fins al matí del dia 5
MARCAT (3) a partir matí dia 5 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

FEBLE (1) fins al matí del dia 5
MARCAT (3) a partir matí dia 5 

Pre-Pirineu: FEBLE (1) fins al matí del dia 5
MARCAT (3) a partir matí dia 5 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 

Dia 5, dijous: Cel ennuvolat augmentant a molt ennuvolat. Ruixats i xàfecs febles a moderats 
i localment forts. Cota de neu a 800 metres. Temperatures en lleuger descens. Vent del sud-
est moderat. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 6, divendres: Cel ennuvolat a molt ennuvolat amb ruixats i xàfecs, localment moderats. 

Cota de neu a 800 metres. Temperatura mínima sense gaires canvis i màxima en lleuger
	
descens. Vent del sud-est fluix a moderat.
	
Dia 7, dissabte: Cel núvol amb ruixats i xàfecs, localment d'intensitat moderada i
	
ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 800 metres. Temperatures sense gaires
	
canvis. Vent del sud-est al sud d´intensitat moderada.
	
Dia 8, diumenge: Cel molt ennuvolat amb ruixats dispersos. Cota de neu, 1000 metres. 

Temperatura mínima en lleuger descens i màxima sense canvis. Vent del nord-est fort.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Els vessants oest estan molt ventats i en alguns d'ells la neu ha desaparegut totalment per l'acció del 
vent. A la cota 2200 m, en indrets protegits de l'acció del vent se superen els 50 cm de gruix. Per 
sobre dels 2500 m se supera el metre de neu. Actualment s’està dipositant una prima capa de neu 
recent per sobre dels 1900-2000 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Les nevades actuals s’estan dipositant sobre un mantell regelat per sobre dels 2000-2200. Per 
damunt d’aquesta cota són molt possibles les allaus de neu recent en qualsevol orientació. Allà on 
les nevades siguin d’intensitat forta podran produir-se allaus de mida mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Les nevades previstes podran acumular gruixos considerables de neu. Es produiran allaus de neu 
recent i formació de plaques de vent en vessants nord, principalment, que poden donar lloc a allaus 
de placa per una sobrecàrrega feble. 

Evolució del perill d'allaus: AUGMENT A MARCAT (3).


EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 5 de desembre de 1996. 


Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1996-1997)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dijous, 5 - des -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 5, 6, 7 i 8 - des -1996 
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran: MODERAT (2) augmentant a  

MARCAT (3) 
Pallaresa 
Superior: 

MODERAT (2) augmentant a  
MARCAT (3) 

Ribagorçana: MODERAT (2) augmentant a  
MARCAT (3) 

Pallaresa 
Inferior: 

MODERAT (2) augmentant a  
MARCAT (3) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 

Dia 6, divendres: Cel ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs, ocasionalment tempestuosos, 
moderats que poden ser localment forts. Cota de neu a 1100 metres. Boirines matinals. 
Temperatures en lleuger descens. Vent de component sud fluix. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 7, dissabte: Cel ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs, ocasionalment tempestuosos, 

moderats que poden ser localment forts. Cota de neu a 1400 metres. Boirines matinals.
	
Temperatures sense canvis. Vent del sud-est fluix. 

Dia 8, diumenge: Cel tapat. Xàfecs, ocasionalment tempestuosos, localment moderats. Cota 

de neu a 1400 metres. Boirines matinals. Temperatures sense canvis. Vent fluix i variable. 

Dia 9, dilluns: Cel ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs, ocasionalment tempestuosos,
	
localment moderats. Cota de neu a 1400 metres. Boirines matinals. Temperatures en lleuger
	
descens o sense canvis. Vent de component oest fluixos.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

A tots els sectors, al matí del dia 5, s’està dipositant una capa de neu recent amb intensitat 
moderada per sobre dels 1500-1600 m. En general, en vessants nord, a 2000 m els gruixos oscil.len 
al voltant dels 50-70 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

La base del mantell nival està ben estabilitzada. A tots els sectors es produiran allaus de neu recent 
a qualsevol orientació i es formaran plaques de vent en vessant nord, que es podran desprendre per 
una sobrecàrrega feble. Aquesta situació serà més generalitzada a la Ribagorçana i a la Pallaresa 
Inferior. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Les nevades previstes podran acumular gruixos considerables de neu. Es produiran allaus de neu 
recent i formació de plaques de vent en vessants nord, principalment, que poden donar lloc a allaus 
de placa per una sobrecàrrega feble. 

Evolució del perill d'allaus: EN PROGRESSIU AUGMENT.


EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 9 de desembre de 1996.
	

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1996-1997)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dijous, 5 - des -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 5, 6, 7 i 8 - des -1996 
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

FEBLE (1) augmentant a
MARCAT (3) 

Sector Ter-
Freser: 

MODERAT (2) augmentant a  
MARCAT (3) 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

FEBLE (1) augmentant a
MARCAT (3) 

Pre-Pirineu: FEBLE (1) augmentant a
MARCAT (3) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 

Dia 6, divendres: Cel ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs, ocasionalment tempestuosos, 
moderats que poden ser localment forts. Cota de neu a 1100 metres. Boirines matinals. 
Temperatures en lleuger descens. Vent de component sud fluix. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 7, dissabte: Cel ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs, ocasionalment tempestuosos, 

moderats que poden ser localment forts. Cota de neu a 1400 metres. Boirines matinals.
	
Temperatures sense canvis. Vent del sud-est fluix. 

Dia 8, diumenge: Cel tapat. Xàfecs, ocasionalment tempestuosos, localment moderats. Cota 

de neu a 1400 metres. Boirines matinals. Temperatures sense canvis. Vent fluix i variable. 

Dia 9, dilluns: Cel ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs, ocasionalment tempestuosos,
	
localment moderats. Cota de neu a 1400 metres. Boirines matinals. Temperatures en lleuger
	
descens o sense canvis. Vent de component oest fluixos.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Al sector Perafita-Puigpedrós els vessants oest estan molt ventats i en alguns d'ells la neu ha 
desaparegut totalment per l'acció del vent. A la cota 2200 m, en indrets protegits de l'acció del vent 
se superen els 50 cm de gruix. Per sobre dels 2500 m se supera el metre de neu. Durant les últimes 
hores s’han acumulat entre 15 i 40 cm al sector Ter-Freser. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Les nevades actuals s’estan dipositant sobre un mantell regelat per sobre dels 2000-2200. Per 
damunt d’aquesta cota són molt possibles les allaus de neu recent en qualsevol orientació, 
especialment al sector Ter-Freser. De cara a demà la possibilitat d’allaus de neu recent es 
generalitzarà a la resta de sectors. Es formaran plaques de vent en vessant nord, que es podran 
desprendre per una sobrecàrrega feble. Allà on les nevades siguin d’intensitat forta podran produir-se 
allaus de mida mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Les nevades previstes podran acumular gruixos considerables de neu. Es produiran allaus de neu 
recent i formació de plaques de vent en vessants nord, principalment, que poden donar lloc a allaus 
de placa per una sobrecàrrega feble. 

Evolució del perill d'allaus: EN PROGRESSIU AUGMENT.


EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 9 de desembre de 1996. 


Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1996-1997)
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dilluns, 9 - des -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 9 i 10 - des -1996
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran: MODERAT (2) Pallaresa 

Superior: 
MARCAT (3) 

Ribagorçana: MARCAT (3) Pallaresa 
Inferior: 

MARCAT (3) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 

Dia 10, dimarts: Cel ennuvolat amb algun xàfec, ocasionalment tempestuós i localment moderat, més 
probable a primeres hores i a la meitat oriental. Cota de neu a 1300 metres. Boirines matinals. 
Temperatures sense canvis. Vent de nord-est feble a moderat. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 11, dimecres: Cel ennuvolat amb alguna precipitació localment moderada. Cota de neu a 1500 
metres. Boirines matinals. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de component sud 
fluix augmentant a moderat al final. 
Dia 12, dijous: Cel ennuvolat amb alguna precipitació feble. Cota de neu a 1800 metres. Boirines 
matinals. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component sud feble a moderat. 
Dia 13, divendres: Intervals de núvols. Possibilitat d'alguna precipitació feble. Cota de neu a 1800 
metres. Boirines matinals. Temperatures sense canvis. Vent del sud-oest fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Al llarg dels tres últims dies s’han acumulat entre 30-40 cm a l’Aran i al voltant de 100 cm de neu 
recent a la resta de sectors a la cota de 2000 m. A cotes altes, puntualment, s’han acumulat fins a 
150 cm. El mantell és continu per sobre dels 1500-1600 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

La base del mantell nival està ben estabilitzada. La neu recent acumulada en els darrers dies s’ha 
humitejat i, en general, s’ha assentat considerablement. No obstant, a la Ribagorçana, a la Pallaresa 
superior i a la Pallaresa inferior, hi ha una capa de neu superficial de gruix variable entre 20-60 cm 
que pot provocar allaus de neu recent a qualsevol orientació. En aquests sectors el perill d’allaus és 
MARCAT (3). A l’Aran el perill d’allaus és MODERAT (2). A cotes altes de tots els sectors s’han 
format plaques de vent en vessants nord i oest que es podran desprendre per una sobrecàrrega 
feble. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Les precipitacions localment moderades previstes per a demà mantindran el perill d’allaus  
estacionari. La tendència indica una lleugera disminució a partir del dimecres. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.


EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 10 de desembre de 1996.
	

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1996-1997)
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dilluns, 9 - des -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 9 i 10 - des -1996
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MARCAT (3) Sector Ter-
Freser: 

FORT (4) per sobre dels 2300 m 
MARCAT (3) a la resta 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MARCAT (3) Pre-Pirineu: MARCAT (3) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 

Dia 10, dimarts: Cel ennuvolat amb algun xàfec, ocasionalment tempestuós i localment moderat, més 
probable a primeres hores. Cota de neu a 1300 metres. Boirines matinals. Temperatures sense 
canvis. Vent de nord-est moderat. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 11, dimecres: Cel ennuvolat amb alguna precipitació localment moderada. Cota de neu a 1500 
metres. Boirines matinals. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de component sud 
fluix augmentant a moderat al final. 
Dia 12, dijous: Cel ennuvolat amb alguna precipitació feble. Cota de neu a 1800 metres. Boirines 
matinals. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component sud feble a moderat. 
Dia 13, divendres: Intervals de núvols. Possibilitat d'alguna precipitació feble. Cota de neu a 1800 
metres. Boirines matinals. Temperatures sense canvis. Vent del sud-oest fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Al llarg dels tres últims dies s’han acumulat al voltant de 100 cm de neu recent a la cota de 2000 m. 
Les nevades han estat més importants al sector Ter-Freser. El mantell és continu per sobre dels 
1400-1500 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Els nivells mitjos i inferiors del mantell nival estan ben estabilitzats. Al sector Ter-Freser hi ha un 
nivell superficial de neu recent poc o gens assentada que oscil.la entre 60-80 cm. En aquest sector, 
el perill d’allaus és FORT (4) per sobre dels 2300 m, on es produiran allaus de neu recent de mida 
mitjana a qualsevol orientació. Als sectors Perafita-Puigpedrós, al vessant nord del Cadí-Moixeró i a 
cotes altes del Pre-Pirineu el perill d’allaus és MARCAT (3), amb possibilitat d’allaus de neu recent a 
qualsevol orientació que localment poden ser de mida mitjana. A tots els sectors s’han format 
plaques de vent en vessants nord i oest que poden donar lloc a allaus de placa de vent per una 
sobrecàrrega feble. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Les precipitacions localment moderades previstes per a demà i l’entrada de vent moderat del nord-
est mantindran el perill d’allaus estacionari. Es formaran noves plaques de vent en vessants orientats 
al sud i a l’oest. La tendència indica una lleugera disminució del perill a partir del dimecres. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.


EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 10 de desembre de 1996. 


Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1996-1997)
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimarts, 10 - des -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 10, 11 i 12 - des -1996 
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DEL DIA 12. 
Aran: MODERAT (2) Pallaresa 

Superior: 
MARCAT (3) 

Ribagorçana: MARCAT (3) Pallaresa 
Inferior: 

MARCAT (3) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 

Dia 11, dimecres: Intervals de núvols augmentant a ennuvolat o molt ennuvolat. Pluges i 
xàfecs a partir de la tarda d'intensitat feble a moderada. Cota de neu: 1500 m pujant a 1800 
m. Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud i sud-oest moderat. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 12, dijous: Cel ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions en general febles. Cota de 

neu: 1800 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud i sud-oest moderat. 

Dia 13, divendres: Cel ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions en general febles. 

Cota de neu: 1800 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent de component oest 

moderat. 

Dia 14, dissabte: Cel ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions en general febles. Cota 

de neu: 1200 m. Temperatures en moderat descens. Vent del nord-oest moderat.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

A 2000 m els gruixos varien entre els 50-70 cm a l’Aran i els 130-170 cm a la resta de 
sectors. El mantell és continu per sobre dels 1500-1600 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DEL DIA 12. 

La base del mantell nival està ben estabilitzada. A la Ribagorçana, a la Pallaresa superior i a 
la Pallaresa inferior, localment hi ha una capa de neu superficial poc transformada d’entre 
30-40 cm de gruix que pot provocar allaus de neu recent a qualsevol orientació. En aquests 
sectors el perill d’allaus és MARCAT (3). A l’Aran el perill d’allaus és MODERAT (2). A cotes 
altes de tots els sectors s’han format plaques de vent a totes les orientacions que es podran 
desprendre per una sobrecàrrega feble. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 72 HORES.
	
El suau augment de les temperatures afavorirà una estabilització dels nivells superficials 
encara poc transformats. 

Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGERA DISMINUCIÓ fins a la nit del dia 11.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 12 de desembre de 1996. 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1996-1997)
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS 	 DATA: Dimarts, 10 - des -1996. Dillu 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 	 Hora: 14:00 h. 14:0 

Vàlid: 10, 11 i 12 - des -1996 9 i 10
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DEL DIA 12. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MARCAT (3) Sector Ter-
Freser: 

MARCAT (3) 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MARCAT (3) Pre-Pirineu: MARCAT (3) per sobre 2100 m 
MODERAT (2) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 

Dia 11, dimecres: Intervals de núvols augmentant a ennuvolat o molt ennuvolat. Pluges i 
xàfecs a partir de la tarda d'intensitat feble a moderada. Cota de neu: 1500 m pujant a 1800 
m. Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud i sud-oest moderat. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 12, dijous: Cel ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions en general febles. Cota de 

neu: 1800 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud i sud-oest moderat. 

Dia 13, divendres: Cel ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions en general febles. 

Cota de neu: 1800 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent de component oest 

moderat. 

Dia 14, dissabte: Cel ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions en general febles. Cota 

de neu: 1200 m. Temperatures en moderat descens. Vent del nord-oest moderat.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Els gruixos a la cota 2000 m varien entre els 120-140 cm al sector Ter-Freser i nord del 
Perafita-Puigpedrós i quantitats inferiors a la resta però a tot arreu superiors als 50 cm. El 
mantell és continu per sobre dels 1400-1500 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DEL DIA 12. 

Els nivells mitjos i inferiors del mantell nival estan ben estabilitzats. Als sectors Ter-Freser i 
nord del Perafita-Puigpedrós hi ha un nivell superficial de neu recent poc assentada que 
oscil.la entre els 40-60 cm. A tots els sectors el perill d’allaus és MARCAT (3), amb 
possibilitat d’allaus de neu recent a qualsevol orientació, especialment, en vessants drets 
que encara no s’hagin purgat i que localment poden ser de mida mitjana. A cotes altes de 
tots els sectors hi ha plaques de vent en vessants nord i oest que poden donar lloc a allaus 
de placa de vent per una sobrecàrrega feble. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 72 HORES.
	
El suau augment de les temperatures afavorirà una estabilització dels nivells superficials 
encara poc transformats. 

Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGERA DISMINUCIÓ fins a la nit del dia 11.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 12 de desembre de 1996. 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1996-1997)
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dijous, 12 - des -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 12 i 13- des -1996 
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran: MODERAT (2) Pallaresa 

Superior: 
MODERAT (2) 

Ribagorçana: MODERAT (2) Pallaresa 
Inferior: 

MODERAT (2) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 

Dia 13, divendres: Cel ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions febles i localment 
moderades. Cota de neu a 1800 m. Temperatures sense canvis. Vent del sud-oest moderat. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 14, dissabte: Cel molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 
1600 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest fluix girant a nord-oest 
moderat. 
Dia 15, diumenge: Cel molt ennuvolat amb precipitacions en general febles. Cota de neu a 
1400 m. Temperatures en moderat descens. Vent de component nord fort. 
Dia 16, dilluns: Cel poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes 
sense canvis. Vent fluix variable. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

A 2000 m els gruixos varien entre els 50-70 cm a l’Aran i els 100-150 cm a la resta de 
sectors. El mantell és continu per sobre dels 1600-1800 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

La base del mantell nival està ben estabilitzada. A tots els sectors, localment en vessants 
obacs hi ha una capa de neu superficial poc transformada d’entre 30-40 cm de gruix que pot 
provocar allaus de neu recent de petites dimensions. En aquests sectors el perill d’allaus és 
MODERAT (2). A cotes altes de tots els sectors hi ha plaques de vent que en vessants 
obacs, localment, es podran desprendre per una sobrecàrrega feble. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
En cas que es produeixin les nevades previstes, el grau de perill augmentarà a partir del dia 
13 a MARCAT (3). Aquesta situació seria més generalitzada al vessant sud del Pirineu. 

Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER AUGMENT a partir del dia 13.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 13 de desembre de 1996. 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1996-1997)
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dijous, 12 - des -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 12 i 13- des -1996 
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MARCAT (3) en vessants obacs
MODERAT (2) a la resta 

Sector Ter-
Freser: 

MARCAT (3) en vessants obacs
MODERAT (2) a la resta 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MODERAT (2) Pre-Pirineu: MODERAT (2) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 

Dia 13, divendres: Cel ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions febles i localment 
moderades. Cota de neu a 1800 m. Temperatures sense canvis. Vent del sud-oest moderat. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 14, dissabte: Cel molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 
1600 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest fluix girant a nord-oest 
moderat. 
Dia 15, diumenge: Cel molt ennuvolat amb precipitacions en general febles. Cota de neu a 
1400 m. Temperatures en moderat descens. Vent de component nord fort. 
Dia 16, dilluns: Cel poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes 
sense canvis. Vent fluix variable. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Els gruixos a la cota 2000 m varien entre els 100-120 cm al sector Ter-Freser i nord del 
Perafita-Puigpedrós i quantitats inferiors a la resta però a tot arreu superiors als 50 cm. El 
mantell és continu per sobre dels 1500-1700 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ 

Els nivells mitjos i inferiors del mantell nival estan ben estabilitzats. En vessants obacs de 
tots els sectors hi ha un nivell superficial de neu recent poc assentada, amb major gruix als 
sectors Ter-Freser i nord del Perafita-Puigpedrós. En aquests dos sectors el perill d’allaus és 
MARCAT (3) en vessants obacs, amb possibilitat d’allaus de neu recent de petites i mitjanes 
dimensions. També són possibles algunes allaus a les hores centrals del dia en vessants 
drets situats a solell, per sota dels 2200 m, que encara no s’hagin purgat. A la resta de 
sectors el perill d’allaus és MODERAT (2). A cotes altes de tots els sectors hi ha plaques de 
vent en vessants nord i oest que localment poden donar lloc a allaus de placa de vent per 
una sobrecàrrega feble. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
En cas que es produeixin les nevades previstes, el grau de perill augmentarà a partir del dia 
13 a MARCAT (3). Aquesta situació seria més generalitzada al vessant sud del Pirineu. 

Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER AUGMENT a partir del dia 13.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 13 de desembre de 1996. 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1996-1997)
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 13 - des -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 13, 14 i 15 - des -1996 
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran: MODERAT (2) Pallaresa 

Superior: 
MARCAT (3) 

Ribagorçana: MARCAT (3) Pallaresa 
Inferior: 

MARCAT (3) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 

Dia 14, dissabte: Cel ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions febles i localment moderades. 
Cota de neu a 2000 m. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent del sud-oest 
fluix a moderat. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 15, diumenge: Cel molt ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu a 1400 m.
	
Temperatures en descens lleuger a moderat. Vent de component nord fluix amb intervals de 
 	
moderat.
	
Dia 16, dilluns: Cel ennuvolat amb precipitacions febles i molt disperses. Cota de neu a 1500 

m. Temperatures sense canvis o en lleuger augment. Vent fluix i variable.
	
Dia 17, dimarts: Cel ennuvolat. Temperatures en augment lleuger a moderat. Vent de 

component sud fluix amb intervals de moderat.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

A 2000 m els gruixos varien entre els 40-60 cm a l’Aran i els 90-130 cm a la resta de sectors. 
El mantell és continu per sobre dels 1600-1800 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

La base del mantell nival està ben estabilitzada. A la Pallaresa inferior, a la superior i a la 
Ribagorçana el mantell s’ha humitejat considerablement degut a les pluges de la nit del dia 
12. En aquests sectors el perill d’allaus és MARCAT (3). Són possibles allaus de neu 
humida, localment de mida mitjana, preferentment en vessants drets que encara no s’hagin 
purgat. A cotes altes de tots els sectors hi ha plaques de vent que en vessants obacs, 
localment, es podran desprendre per una sobrecàrrega feble. A l’Aran el perill d’allaus es 
mantindrà en MODERAT (2) 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
En cas que es produeixin les nevades previstes, el grau de perill es mantindrà en MARCAT 
(3). Aquesta situació es pot generalitzar a l’Aran a partir del diumenge, passant el perill a 
MARCAT (3). 

Evolució del perill d'allaus:ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 16 de desembre de 1996.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 13 - des -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 13, 14 i 15 - des -1996 
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MARCAT (3) per sobre 2100 m 
MODERAT (2) a la resta 

Sector Ter-
Freser: 

MARCAT (3) per sobre 2100 m 
MODERAT (2) a la resta 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MODERAT (2) Pre-Pirineu: MODERAT (2) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 

Dia 14, dissabte: Cel ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions febles i localment moderades. 
Cota de neu a 2000 m. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent del sud-oest 
fluix a moderat. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 15, diumenge: Cel molt ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu a 1400 m.
	
Temperatures en descens lleuger a moderat. Vent de component nord fluix amb intervals de 
 	
moderat.
	
Dia 16, dilluns: Cel ennuvolat amb precipitacions febles i molt disperses. Cota de neu a 1500 

m. Temperatures sense canvis o en lleuger augment. Vent fluix i variable.
	
Dia 17, dimarts: Cel ennuvolat. Temperatures en augment lleuger a moderat. Vent de 

component sud fluix amb intervals de moderat.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Els gruixos a la cota 2000 m varien entre els 80-120 cm al sector Ter-Freser i nord del 
Perafita-Puigpedrós i quantitats inferiors a la resta però a tot arreu superiors als 50 cm. El 
mantell és continu per sobre dels 1500-1700 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ 

Els nivells mitjos i inferiors del mantell nival estan ben estabilitzats. En vessants obacs de 
tots els sectors hi ha un nivell superficial de neu recent poc assentada, amb major gruix als 
sectors Ter-Freser i nord del Perafita-Puigpedrós. En aquests dos sectors el perill d’allaus és 
MARCAT (3) amb possibilitat d’algunes allaus espontànies, localment de mitjanes 
dimensions, a les hores centrals del dia en vessants drets situats a solell que encara no 
s’hagin purgat. A la resta de sectors el perill d’allaus és MODERAT (2). A cotes altes de tots 
els sectors hi ha plaques de vent en vessants nord i oest que localment poden donar lloc a 
allaus de placa de vent per una sobrecàrrega feble. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
En cas que es produeixin les nevades previstes, el grau de perill augmentarà a partir del dia 
14 a MARCAT (3). 

Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER AUGMENT a partir del dia 14.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 16 de desembre de 1996. 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1996-1997)
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dilluns, 16 - des -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 16 i 17 - des -1996 
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran: MODERAT (2) Pallaresa 

Superior: 
MODERAT (2) 

Ribagorçana: MODERAT (2) Pallaresa 
Inferior: 

MODERAT (2) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 

Dia 17, dimarts: Cel ennuvolat a primeres hores amb possibilitat de precipitacions febles. 
Cota de neu a 2200 m. Cel poc ennuvolat la resta del dia. Temperatures en lleuger ascens. 
Vent de component sud fluix amb intervals de moderat. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 18, dimecres: Intervals de cel ennuvolat, augmentant ràpidament a molt ennuvolat amb 
precipitacions generalitzades, que poden ser localment persistents i d'intensitat moderada al 
vessant sud del Pirineu de Lleida. Cota de neu a 2300 m. Temperatures en lleuger augment. 
Vent de component sud fluix amb intervals de moderat. 
Dia 19, dijous: Intervals de cel ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles i 
ocasionals. Temperatures en lleuger augment. Vent de component sud fluix amb intervals de 
moderat. 
Dia 20, divendres: Predomini de cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger descens. Vent 
de component oest fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

A l’Aran els gruixos a 2000 m varien entre 40-60 cm. A la resta de sectors els gruixos són 
superiors i oscilꞏlen entre 90-130 cm a la cota 2000 m. El mantell és continu per sobre dels 
1900 m en vessants sud i dels 1700 m en vessants nord. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

En general, el mantell nival està ben estabilitzat. A tots els sectors el perill d’allaus és
MODERAT (2). Únicament són possibles algunes allaus de petites dimensions, de forma 
molt local, en vessants de gran inclinació orientats al sud. A cotes altes de tots els sectors hi 
ha plaques de vent que, localment en vessants obacs, podrien desprendre’s per una forta 
sobrecàrrega. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Les temperatures suaus afavoriran l’estabilització de les plaques de vent situades a cotes 
altes. Per sota dels 2100 m la neu s’humitejarà notablement i es mantindrà la possibilitat 
d’alguna petita allau de neu humida en pendents molt drets. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI fins al dimecres dia 18.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 17 de desembre de 1996. 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1996-1997)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 23 / 104 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

 

 

 
 

 

 

   
  
 

 

 

   
 

 
  

 

   
 

 
 
 

 
  

 
 

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dilluns, 16 - des -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 16 i 17 - des -1996 
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MODERAT (2) Sector Ter-
Freser: 

MODERAT (2 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MODERAT (2) Pre-Pirineu: MODERAT (2) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 

Dia 17, dimarts: Cel ennuvolat a primeres hores amb possibilitat de precipitacions febles. 
Cota de neu a 2200 m. Cel poc ennuvolat la resta del dia. Temperatures en lleuger ascens. 
Vent de component sud fluix amb intervals de moderat. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 18, dimecres: Intervals de cel ennuvolat, augmentant ràpidament a molt ennuvolat amb 

precipitacions generalitzades. Cota de neu a 2300 m. Temperatures en lleuger augment. 

Vent de component sud fluix amb intervals de moderat. 

Dia 19, dijous: Intervals de cel ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles i 

ocasionals. Temperatures en lleuger augment. Vent de component sud fluix amb intervals de 

moderat. 

Dia 20, divendres: Predomini de cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger descens. Vent
	
de component oest fluix.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Els gruixos a la cota 2000 m varien entre els 60-100 cm al sector Ter-Freser i nord del 
Perafita-Puigpedrós i quantitats inferiors a la resta. El mantell és continu per sobre dels 
1700-1800 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ 

En general, el mantell nival està ben estabilitzat. A tots els sectors el perill d’allaus és
MODERAT (2). Únicament són possibles algunes allaus de petites dimensions, de forma 
molt local, en vessants de gran inclinació orientats al sud. A cotes altes de tots els sectors hi 
ha plaques de vent que, localment en vessants obacs, podrien desprendre’s per una forta 
sobrecàrrega. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Les temperatures suaus afavoriran l’estabilització de les plaques de vent situades a cotes 
altes. Per sota dels 2100 m la neu s’humitejarà notablement i es mantindrà la possibilitat 
d’alguna petita allau de neu humida en pendents molt drets. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI fins al dimecres dia 18.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 17 de desembre de 1996. 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1996-1997)
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimarts, 17 - des -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 17 i 18 - des -1996 
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran: MODERAT (2) Pallaresa 

Superior: 
MODERAT (2) 

Ribagorçana: MODERAT (2) Pallaresa 
Inferior: 

MODERAT (2) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 

Dia 18, dimecres: Intervals de cel ennuvolat augmentant a cel tapat al final del dia. Pluges en 
general febles i disperses. Cota de neu a 2200 m. Boirines i bancs de boira localment 
persistents. Temperatures en lleuger ascens. Vents de component sud fluix a moderat. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 19, dijous: Cel tapat de matinada amb pluges, en general febles, de neu a 2100 m tendint a 
poc ennuvolat al llarg del dia. Boirines i bancs de boira matinals. Temperatures sense canvis o 
en lleuger ascens. Vent de component sud fluix a moderat. 
Dia 20, divendres: Cel poc ennuvolat augmentant a ennuvolat al final amb pluges febles i 
disperses. Cota de neu a 1900 m. Boirines i bancs de boira matinals. Temperatures mínimes 
en lleuger descens i màximes sense canvis. Vent de component sud fluix a moderat. 
Dia 21, dissabte: Ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs localment moderats. Cota de neu a 
2100 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component sud moderat amb intervals forts. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

A l’Aran els gruixos a 2000 m varien entre 40-60 cm. A la resta de sectors els gruixos són 
superiors i oscilꞏlen entre 90-130 cm a la cota 2000 m. El mantell és continu per sobre dels 
1900 m en vessants sud i dels 1700 m en vessants nord. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

En general, el mantell nival està ben estabilitzat. A tots els sectors el perill d’allaus és 
MODERAT (2). Per sota dels 2000 m el mantell està força humitejat. Són possibles algunes 
allaus de petites dimensions, de forma molt local, en vessants de gran inclinació orientats al 
sud. A cotes altes de tots els sectors hi ha plaques de vent que, localment en vessants 
obacs, poden desprendre’s per una forta sobrecàrrega. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Les temperatures superiors a les normals mantindran la neu força humitejada per sota dels 
2200 m .Amb aquestes condicions, es mantindrà la possibilitat d’alguna petita allau de neu 
humida en pendents molt drets. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 18 de desembre de 1996.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimarts, 17 - des -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 17 i 18 - des -1996 
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MODERAT (2) Sector Ter-
Freser: 

MODERAT (2 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MODERAT (2) Pre-Pirineu: MODERAT (2) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 

Dia 18, dimecres: Intervals de cel ennuvolat augmentant a cel tapat al final del dia. Pluges en 
general febles i disperses. Cota de neu a 2200 m. Boirines i bancs de boira localment 
persistents. Temperatures en lleuger ascens. Vents de component sud fluix a moderat. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 19, dijous: Cel tapat de matinada amb pluges, en general febles, de neu a 2100 m tendint a 
poc ennuvolat al llarg del dia. Boirines i bancs de boira matinals. Temperatures sense canvis o 
en lleuger ascens. Vent de component sud fluix a moderat. 
Dia 20, divendres: Cel poc ennuvolat augmentant a ennuvolat al final amb pluges febles i 
disperses. Cota de neu a 1900 m. Boirines i bancs de boira matinals. Temperatures mínimes 
en lleuger descens i màximes sense canvis. Vent de component sud fluix a moderat. 
Dia 21, dissabte: Ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs localment moderats. Cota de neu a 
2100 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component sud moderat amb intervals forts. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Els gruixos a la cota 2000 m varien entre els 60-100 cm al sector Ter-Freser i nord del 
Perafita-Puigpedrós i quantitats inferiors a la resta. El mantell és continu per sobre dels 
1800-1900 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ 

En general, el mantell nival està ben estabilitzat. A tots els sectors el perill d’allaus és 
MODERAT (2). Per sota dels 2000 m el mantell està força humitejat. Són possibles algunes 
allaus de petites dimensions, de forma molt local, en vessants de gran inclinació orientats al 
sud. A cotes altes de tots els sectors hi ha plaques de vent que, localment en vessants 
obacs, poden desprendre’s per una forta sobrecàrrega. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Les temperatures superiors a les normals mantindran la neu força humitejada per sota dels 
2200 m .Amb aquestes condicions, es mantindrà la possibilitat d’alguna petita allau de neu 
humida en pendents molt drets. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 18 de desembre de 1996. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimecres, 18 - des -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 18 i 19 - des -1996 
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran: MODERAT (2) Pallaresa 

Superior: 
MODERAT (2) 

Ribagorçana: MODERAT (2) Pallaresa 
Inferior: 

MODERAT (2) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 

Dia 19, dijous: Cel ennuvolat amb precipitacions febles a moderades més probables i freqüents 
a primeres hores. Cota de neu a 2000 m. Boirines i bancs de boira matinals. Temperatures 
sense canvis. Vent de component oest feble. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 20, divendres: Cel ennuvolat amb precipitacions febles en general. Cota de neu a 1900 m. 

Boirines i bancs de boira matinals. Temperatures sense canvis significatius. Vent de 

component sud feble a moderat.
	
Dia 21, dissabte: Cel ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs localment moderats. Cota de neu 

a 1600 m. Temperatures sense canvis. Vent de component sud moderat amb intervals de fort.
	
Dia 22, diumenge: Cel ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1900 

m. Temperatures sense canvis. Vent de component sud moderat 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

A l’Aran els gruixos a 2000 m varien entre 40-60 cm. A la resta de sectors els gruixos són 
superiors i oscilꞏlen entre 90-130 cm a la cota 2000 m. El mantell és continu per sobre dels 
2000 m en vessants sud i dels 1800 m en vessants nord. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

En general, el mantell nival està estabilitzat. A primeres hores del matí el mantell, en 
vessants nord, es troba lleugerament encrostat, i en vessants sud i per sota dels 2000 m 
humit. Són possibles algunes allaus de petites dimensions, de forma local, en vessants 
moderadament inclinats orientats al sud. A cotes altes i en vessants obacs de tots els 
sectors hi ha plaques de vent que, localment, poden desprendre’s per una sobrecàrrega 
forta. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Les temperatures suaus previstes per aquests dies mantindran la neu força humitejada en 
vessants assolellats i per sota dels 2200 m .Amb aquestes condicions, es mantindrà la 
possibilitat d’alguna petita allau de neu humida en pendents drets. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 19 de desembre de 1996.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimecres, 18 - des -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 18 i 19 - des -1996 
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MODERAT (2) Sector Ter-
Freser: 

MODERAT (2 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MODERAT (2) Pre-Pirineu: MODERAT (2) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 

Dia 19, dijous: Cel ennuvolat amb precipitacions febles a moderades més probables i freqüents 
a primeres hores. Cota de neu a 2000 m. Boirines i bancs de boira matinals. Temperatures 
sense canvis. Vent de component oest feble. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 20, divendres: Cel ennuvolat amb precipitacions febles en general. Cota de neu a 1900 m. 

Boirines i bancs de boira matinals. Temperatures sense canvis significatius. Vent de 

component sud feble a moderat.
	
Dia 21, dissabte: Cel ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs localment moderats. Cota de neu 

a 1600 m. Temperatures sense canvis. Vent de component sud moderat amb intervals de fort.
	
Dia 22, diumenge: Cel ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1900 

m. Temperatures sense canvis. Vent de component sud moderat 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Els gruixos a la cota 2000 m varien entre els 50-100 cm al sector Ter-Freser i nord del 

Perafita-Puigpedrós i quantitats inferiors a la resta. El mantell és continu per sobre dels 1900 

m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ 

En general, el mantell nival està estabilitzat. A primeres hores del matí el mantell, en 
vessants nord, es troba lleugerament encrostat, i en vessants sud i per sota dels 2000 m 
humit. Són possibles algunes allaus de petites dimensions, de forma local, en vessants 
moderadament inclinats orientats al sud. A cotes altes i en vessants obacs de tots els 
sectors hi ha plaques de vent que, localment, poden desprendre’s per una sobrecàrrega 
forta. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Les temperatures suaus previstes per aquests dies mantindran la neu força humitejada en 
vessants assolellats i per sota dels 2200 m .Amb aquestes condicions, es mantindrà la 
possibilitat d’alguna petita allau de neu humida en pendents drets. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 19 de desembre de 1996. 


Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1996-1997)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 28 / 104 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

 

 

 
 

  

  

 
  

 

  

   

  
 

 
   

 

 

   

  
   

  

 

 

 
 

 

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 20 - des -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 20 i 21- des -1996 
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran: MODERAT (2) Pallaresa 

Superior: 
MODERAT (2) 

Ribagorçana: MODERAT (2) Pallaresa 
Inferior: 

MODERAT (2) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 

Dia 20, divendres: Intervals de núvols augmentant al llarg del dia fins a cels ennuvolats o 
molt ennuvolats. Precipitacions en general febles. Cota de neu: 1900 m. Temperatures 
mínimes en lleuger descens i màximes sense canvis. Vent del sud i sud-oest moderat. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 21, dissabte: Cel ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions localment moderades.
	
Cota de neu a 1900 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent del sud-oest moderat. 

Dia 22, diumenge: Cel ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions localment moderades.
	
Cota de neu a 1900 m. Temperatures sense canvis. Vent de component sud moderat. 

Dia 23, dilluns: Cel ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Cota 

de neu a 1700 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component sud moderat.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

A l’Aran els gruixos a 2000 m varien entre 30-50 cm. A la resta de sectors els gruixos són 
superiors i oscilꞏlen entre 80-120 cm a la cota 2000 m. A l’Aran el mantell és continu per 
sobre dels 2000 m en vessants sud i dels 1800 m en vessants nord. A la resta de sectors és 
continu en vessant sud per sobre dels 1800 m i en vessants nord per sobre dels 1600-1700 
m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Les pluges del dia 18 han oscil.lat entre 5 i 25 mm, amb cota de neu per sobre dels 2600 m.  
El mantell nival s’ha humitejat notablement. Es produiran allaus de neu humida que podran 
afectar a tot el gruix del mantell. Localment a la Ribagorçana, a la Pallaresa inferior i a la 
Pallaresa superior seran allaus de dimensions mitjanes i podran baixar en forma de placa. 
En aquests sectors el perill d’allaus és MARCAT (3). A l’Aran el perill d’allaus és MODERAT 
(2), amb possibilitat de que localment es desprengui alguna placa per una sobrecàrrega 
forta. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
El lleuger descens de temperatures previst per al dia 20 estabilitzarà progressivament el 
mantell nival. 

Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGERA DISMINUCIÓ al llarg del dia 20.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 23 de desembre de 1996. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 20 - des -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 20 i 21- des -1996 
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MODERAT (2) Sector Ter-
Freser: 

MODERAT (2) 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MODERAT (2) Pre-Pirineu: FEBLE (1) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 

Dia 20, divendres: Intervals de núvols augmentant al llarg del dia fins a cels ennuvolats o 
molt ennuvolats. Precipitacions en general febles. Cota de neu: 1900 m. Temperatures 
mínimes en lleuger descens i màximes sense canvis. Vent del sud i sud-oest moderat. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 21, dissabte: Cel ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions localment moderades.
	
Cota de neu a 1900 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent del sud-oest moderat. 

Dia 22, diumenge: Cel ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions localment moderades.
	
Cota de neu a 1900 m. Temperatures sense canvis. Vent de component sud moderat. 

Dia 23, dilluns: Cel ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Cota 

de neu a 1700 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component sud moderat.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Els gruixos a la cota 2000 m varien entre els 50-100 cm al sector Ter-Freser i nord del 
Perafita-Puigpedrós i quantitats inferiors a la resta. El mantell és continu per sobre dels 1900 
m al Pre-Pirineu i dels 1700 m a la resta. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ 

Durant la nit del dia 18 han caigut de l’ordre de 10 mm, com a mitjana, amb cota de neu per 
sobre dels 2600 m. Es produiran allaus de neu humida, que als sectors Ter-Freser, vessant 
nord del Cadí-Moixeró i Perafita-Puigpedrós podran ser de fons i localment tenir mida 
mitjana. En aquests sectors el perill d’allaus és MARCAT (3). Al Pre-Pirineu el perill d’allaus 
és MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
El lleuger descens de temperatures previst per al dia 20 estabilitzarà progressivament el 
mantell nival. 

Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGERA DISMINUCIÓ al llarg del dia 20.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 23 de desembre de 1996. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 20 - des -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 20, 21 i 22- des -1996 
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran: MODERAT (2) sobre 2.200 m

FEBLE (1) a la resta 
Pallaresa 
Superior: 

MODERAT (2) sobre 2.200 m
FEBLE (1) a la resta 

Ribagorçana: MODERAT (2) sobre 2.200 m
FEBLE (1) a la resta 

Pallaresa 
Inferior: 

MODERAT (2) sobre 2.200 m
FEBLE (1) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 

Dia 21, dissabte: Intervals de núvols augmentant al llarg del dia fins a cels ennuvolats o molt 
ennuvolats. Precipitacions en general febles. Cota de neu: 1800 m. Temperatures mínimes 
en lleuger ascens i màximes sense canvis. Vent de component sud moderat. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 22, diumenge: Cel ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions localment moderades. Cota de 
neu 1800 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent del sud moderat. 
Dia 23, dilluns: Cel ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions localment moderades. Cota de 
neu a 1500 m. Temperatures en lleuger descens. Vents moderats del sud, girant cap al l’oest a la 
tarda. 
Dia 24, dimarts: Cel ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu 
a 1200 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest, moderat a fort 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

A l’Aran els gruixos a 2000 m varien entre 30-50 cm. A la resta de sectors els gruixos són 
superiors i oscilꞏlen entre 80-120 cm a la cota 2000 m. A l’Aran el mantell és continu per 
sobre dels 2000 m en vessants sud i dels 1800 m en vessants nord. A la resta de sectors és 
continu en vessant sud per sobre dels 1800 m i en vessants nord per sobre dels 1600-1700 
m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

El mantell nival s’ha estabilitzat, ja que el lleuger descens de temperatures enregistrat 
aquesta matinada, ha provocat el seu encrostament generalitzat. Per sota dels 2.200 m, el 
perill passa a ser FEBLE (1), ja que són possibles les caigudes d’allaus de petites 
dimensions en pendents inclinats que encara no s’hagin purgat, especialment durant les 
hores centrals del dia. 
Localment a tots els sectors i per sobre dels 2.200 m són possibles els desprediments 
d’alguna placa per una sobrecàrrega forta. En aquests sectors el perill és MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Les nevades moderades anunciades .a partir de diumenge produiran una capa de neu 
recent poc transformada que podrà donar lloc a petites allaus de neu recent . 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 23 de desembre de 1996.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 20 - des -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 20, 21 i 22- des -1996 
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MODERAT (2) sobre 2200 m
FEBLE (1) a la resta 

Sector Ter-
Freser: 

MODERAT (2) sobre 2200 m
FEBLE (1) a la resta 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MODERAT (2) sobre 2200 m
FEBLE (1) a la resta 

Pre-Pirineu: FEBLE (1) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 

Dia 21, dissabte: Intervals de núvols augmentant al llarg del dia fins a cels ennuvolats o molt 
ennuvolats. Precipitacions en general febles. Cota de neu: 1800 m. Temperatures mínimes 
en lleuger ascens i màximes sense canvis. Vent de component sud moderat. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 22, diumenge: Cel ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions localment moderades. Cota de 
neu 1800 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent del sud moderat. 
Dia 23, dilluns: Cel ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions localment moderades. Cota de 
neu a 1500 m. Temperatures en lleuger descens. Vents moderats del sud, girant cap al l’oest a la 
tarda. 
Dia 24, dimarts: Cel ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu 
a 1200 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest, moderat a fort 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Els gruixos a la cota 2000 m varien entre els 50-100 cm al sector Ter-Freser i nord del 
Perafita-Puigpedrós i quantitats inferiors a la resta. El mantell és continu per sobre dels 1900 
m al Pre-Pirineu i dels 1700 m a la resta. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ 

Durant la matinada del dia 20 s’ha produït un lleuger descens de temperatures que ha 
provocat l’encrostament del mantell. Per sota dels 2.200 m, el perill passa a ser FEBLE (1), 
ja que seran possibles petites allaus en pendents inclinats que encara no s’hagin purgat, 
especialment durant les hores centrals del dia. Per sobre d’aquesta cota el perill és moderat 
(2) ja que localment són possibles els desprediments d’alguna placa per una sobrecàrrega 
forta. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Les nevades moderades anunciades .a partir de diumenge produiran una capa de neu 
recent poc transformada que podrà donar lloc a petites allaus de neu recent . 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 23 de desembre de 1996. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dilluns, 23 - des -1996.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO Hora: 14:00 h. 
CONTROLADES) Vàlid: 23 i 24- des -1996 

PIRINEU OCCIDENTAL  

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
	
Aran: FEBLE (1) Pallaresa  

Superior: 
MODERAT (2) sobre 2.200 m 
FEBLE (1) a la resta 

Ribagorçana 
: 

MODERAT (2) sobre 1.800 m 
FEBLE (1) a la resta 

Pallaresa 
Inferior: 

MODERAT (2) sobre 2.200 m 
FEBLE (1) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dimarts 24: ennuvolat a la Val d'Aran amb precipitacions, en general febles i més freqüents de 
matinada i durant el matí. Intervals de cel ennuvolat a la resta amb possibilitat d'alguna precipitació 
feble i dispersa. Cota de neu a 1300 m. Boirines i bancs de boira. Temperatures sense canvis, o en 
lleuger descens les mínimes. Vent de component oest fluix. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dimecres 25: intervals de cel ennuvolat. Boirines i bancs de boira matinals. Temperatures sense 
canvis o en lleuger ascens les mínimes. Vent del nord fluix a moderat amb intervals forts. 
Dijous 26: Poc ennuvolat o serè. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component 
nord fluix a moderat. 
Divendres 27: Intervals de cel ennuvolat de núvols alts a mitjencs. Temperatures mínimes sense 
canvis o en lleuger descens i màximes en lleuger a moderat ascens. Vent de component sud fluix a 
moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

A l’Aran els gruixos a 2000 m varien entre 30-50 cm. A la resta de sectors els gruixos són superiors i 
oscilꞏlen entre 80-120 cm a la cota 2000 m. A l’Aran el mantell és continu per sobre dels 2100 m en 
vessants sud i dels 1900 m en vessants nord. A la resta de sectors és continu en vessant sud per 
sobre dels 1800 m i en vessants nord per sobre dels 1600-1700. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

El gradual descens de temperatures que s'espera per als propers dies tendirà a regelar el mantell 
nival, actualment molt humitejat superficialment. A la Ribagorçana, les precipitacions del cap de 
setmana han deixat fins a 50 cm de neu recent. A la Pallaresa, les precipitacions de neu s'han
produit per sobre dels 2200-2400 m. A l'Aran, el perill és FEBLE (1), És possible el desprendiment de 
plaques per sobrecàrrega forta en vessants obacs. A la resta, el perill és FEBLE (1) per sota dels 
1.800 m, a la Ribagorçana, i dels 2.200 m a la Pallaresa. Per sobre d'aquesta cota el perill és 
MODERAT (2), doncs són possibles les caigudes espontànies d'allaus de neu recent. Localment, i en 
vessants obacs, és possible el desencadenament de plaques per sobrecàrrega feble. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
La lleugera baixada de temperatures i les nevades febles que s'esperen per als propers dies no 
variaran de forma important l'estat actual del mantell nival. 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 24 de desembre de 1996.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 20 - des -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 20, 21 i 22- des -1996 
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MODERAT (2) sobre 2500 m
FEBLE (1) a la resta 

Sector Ter-
Freser: 

MODERAT (2) sobre 2500 m
FEBLE (1) a la resta 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MODERAT (2) sobre 2500 m
FEBLE (1) a la resta 

Pre-Pirineu: FEBLE (1) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 


PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 


DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Els gruixos a la cota 2000 m varien entre els 50-100 cm al sector Ter-Freser i nord del 
Perafita-Puigpedrós i quantitats inferiors a la resta. El mantell és continu per sobre dels 
2.100 m al Pre-Pirineu. A la resta el mantell és continu per sobre dels 2.100 als vessants sud 
i 1700 m als vessants nord. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ 

El gradual descens de temperatures que s'espera per als propers dies tendirà a regelar el 
mantell nival estabilitzant-lo superficialment. 
El perill, per sota dels 2.500 m és FEBLE (1). Per sobre d’aquesta cota el perill és moderat 
(2) ja que localment són possibles els desprediments d’alguna placa per una sobrecàrrega 
forta. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
La lleugera baixada de temperatures i les nevades febles que s'esperen per als propers dies 
no variaran de forma important l'estat actual del mantell nival. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 24 de desembre de 1996. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimarts, 24 - des -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 24, 25 i 26- des -1996 
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran: MARCAT (3) Pallaresa  

Superior: 
MARCAT (3) 

Ribagorçana: MODERAT (2) sobre 2.000 m 
FEBLE (1) a la resta 

Pallaresa 
Inferior: 

MODERAT (2) sobre 2.200 m 
FEBLE (1) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 25, dimecres: Predomini del cel tapat amb ruixats en general d’intensitat feble, més freqüents a
	
primeres hores i a la tarda nit, quan poden ser d’intensitat moderada principalment a la cara nord del 

Pirineu. Cota de neu al sector occidental: 1000 m baixant a 700 m al final.  

Temperatures sense canvis durant la primera meitat del dia, i en moderat a notable descens després.
	
Vent de l’oest al nord-oest moderat a fort . 


PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dijous 26: A la cara nord, cel tapat amb alguna nevada ocasional i d’intensitat feble. A la resta del 

Pirineu predomini del cel ennuvolat. Alguns bancs de boira matinal a les valls. Temperatures en
	
moderat descens. Vent del nord al nord-est moderat en general. 

Divendres 27: Cel serè o poc ennuvolat. Bancs de boires matinals a les valls. Temperatures 

nocturnes en lleuger descens. Diürnes en moderat ascens. Vent del sud fluix.
	
Dissabte 28: Cel serè o poc ennuvolat. Boira matinal a les valls. Temperatures en lleuger ascens. 

Vent del sud fluix.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

A l’Aran els gruixos a 2000 m varien entre 30-50 cm. A la resta de sectors els gruixos són superiors i 
oscilꞏlen entre 80-120 cm a la cota 2000 m. A l’Aran el mantell és continu per sobre dels 2100 m en 
vessants sud i dels 1900 m en vessants nord. A la resta de sectors és continu en vessant sud per 
sobre dels 1800 m i en vessants nord per sobre dels 1600-1700. 
Les nevades febles i moderades anunciades per avui podran aumentar el gruix de neu especialment 
a l’Aran i nord de la Pallaresa superior. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

El descens gradual de temperatures que s'ha produït aquest dies ha regelat el mantell nival. Les 
nevades anunciades a partir d'avui acompanyades de forts vents de l'oest i del nord-oest, provocaran 
la formació de plaques de vent damunt d'un mantell encrostat, especialment als vessants est i sud-
est.A l'Aran i a la Pallaresa Superior el perill passa a ser MARCAT (3) ja que seran possibles els 
desencadenaments de plaques de vent per una sobrecàrrega feble, i fins i tot de forma natural, 
especialment en els vessants abans indicats.A la resta, el perill és FEBLE (1) per sota dels 2.000 m, 
a la Ribagorçana, i dels 2.200 m a la Pallaresa. Per sobre d'aquesta cota el perill és MODERAT (2), 
doncs són possibles les caigudes espontànies d'allaus de neu recent. Localment, i en vessants est i 
sud-est, són possibles els desencadenaments de plaques per sobrecàrrega feble. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
La lleugera baixada de temperatures mantindrà el perill de desencadenament de plaques de vent. 
Les nevades febles acompanyades de vents del nord-est faran extensible la formació de plaques en 
vessants orientats cap al sud-oest. 
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 27 de desembre de 1996.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimarts, 24 - des -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 24, 25 i 26- des -1996 
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MODERAT (2) sobre 2500 m 
FEBLE (1) a la resta 

Sector Ter-
Freser: 

MODERAT (2) sobre 2500 m 
FEBLE (1) a la resta 

V. Nord 
Cadí-
Moixeró: 

MODERAT (2) sobre 2500 m 
FEBLE (1) a la resta 

Pre-
Pirineu: 

FEBLE (1) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 25, dimecres: Predomini del cel tapat amb ruixats en general d’intensitat feble, més freqúents a 
primeres hores i a la tarda nit, quan poden ser d’intensitat moderada principalment a la cara nord del 
Pirineu. Cota de neu al sector oriental: 1200 m baixant a 800 m al final 
Temperatures sense canvis durant la primera meitat del dia, i en moderat a notable descens després. 
Vent de l’oest al nord-oest moderat a fort amb cops molt forts. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dijous 26: A la cara nord, cel tapat amb alguna nevada ocasional i d’intensitat feble. A la resta del 

Pirineu predomini del cel ennuvolat. Alguns bancs de boira matinal a les valls. Temperatures en
	
moderat descens. Vent del nord al nord-est moderat en general. 

Divendres 27: Cel serè o poc ennuvolat. Bancs de boires matinals a les valls. Temperatures 

nocturnes en lleuger descens. Diürnes en moderat ascens. Vent del sud fluix.
	
Dissabte 28: Cel serè o poc ennuvolat. Boira matinal a les valls. Temperatures en lleuger ascens. 

Vent del sud fluix.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Els gruixos a la cota 2000 m varien entre els 50-100 cm al sector Ter-Freser i nord del Perafita-
Puigpedrós i quantitats inferiors a la resta. El mantell és continu per sobre dels 2.100 m al Pre-
Pirineu. A la resta el mantell és continu per sobre dels 2.100 als vessants sud i 1700 m als vessants 
nord. 
Les nevades febles i moderades anunciades per avui podran aumentar el gruix de neu. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ 

Actualment, el descens de temperatures ha regelat el mantell nival. Les nevades acompanayades de 
vents forts i molt forts anunciades per avui, produiran la formació de plaques de vent en vessants 
orientats cap a l'est i sud-est. 
El perill, per sota dels 2.500 m és FEBLE (1). Per sobre d’aquesta cota el perill és moderat (2) ja que 
són possibles els desencadenaments de plaques de vent per una sobrecàrrega forta i ,localment i a 
cotes altes, per una sobrecàrrega feble. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
La lleugera baixada de temperatures i les nevades febles acompanyades de vents forts mantindran 
la possibilitat de caigudes de plaques.. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 27 de desembre de 1996. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 27 - des -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 27, 28 i 29- des -1996 
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran: MARCAT (3) Pallaresa  

Superior: 
MARCAT (3) 

Ribagorçana: MARCAT (3) sobre 2.200 m 
MODERAT (2) a la resta 

Pallaresa 
Inferior: 

MARCAT (3) sobre 2.200 m 
MODERAT (2) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dissabte 28: Predomini del cel tapat, tapant-se al final del dia amb alguna nevada en general 
d'intensitat feble. Temperatures sense canvis, baixant en moderat a notable descens cap al vespre. 
Vent de component nord feble augmentant a moderat del nord-est a la tarda. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Diumenge 29: Cel tapat amb alguna nevada d'intensitat feble en general. Temperatures en moderat
	
descens. Vent del nord-est feble a moderat. 

Dilluns 30: Cel ennuvolat amb alguna nevada d'intensitat feble en general. Temperatures sense
	
canvis. Vent del nord-est feble a moderat. 

Dimarts 31: Cel ennuvolat amb alguna nevada d'intensitat feble en general, més probable al vessant
	
nord. Temperatures sense canvis. Vent de component sud feble. 


DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

A l’Aran els gruixos a 2000 m varien entre 30-50 cm. A la resta de sectors els gruixos són superiors i 
oscilꞏlen entre 80-120 cm a la cota 2000 m. A l’Aran el mantell és continu per sobre dels 1900 m en 
vessants sud i dels 1600 m en vessants nord. A la resta de sectors és continu en vessant sud per 
sobre dels 1800 m i en vessants nord per sobre dels 1600-1700. 
Les nevades del dia de Nadal han dipositat una capa de 20 cm a l'Aran i nord de la Pallaresa 
Superior i quantitats inferiors a la resta. Aquesta capa, posteriorment, ha estat redistribuïda pel vent 
formant-se cornises i sobreacumulacions en vessants situats, sobretot, al sud i sudest. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Les nevades del dia de Nadal, acompanyades de vents forts de l'oest i del nord-oest, han provocat la 
formació de plaques de vent damunt d'un mantell encrostat, especialment als vessants est i sud-est. 
A l'Aran i a la Pallaresa Superior el perill és MARCAT (3) ja que seran possibles els 
desencadenaments de plaques de vent per una sobrecàrrega feble, i fins i tot de forma natural, 
especialment en els vessants abans indicats. A la resta, el perill és MODERAT (2) per sota dels 
2.200 m, doncs són possibles els desencadenaments de plaques per sobrecàrrega forta. Per sobre 
d'aquesta cota el perill és MARCAT (3) doncs, especialment en vessants orientats al sud i sudest, 
són possibles els desencadenaments de plaques de vent per una sobrecàrrega feble. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Les baixes temperatures que s'esperen per als propers dies, junt amb les febles nevades i els vents 
moderats del nord-est, accentuaran la formació de plaques de vent en vessants sud-oest, sud i sud-
est. 
Evolució del perill d'allaus: en lleuger AUGMENT. 

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 30 de desembre de 1996.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 27 - des -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 27, 28 i 29 - des -1996 
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MARCAT (3) sobre 2200 m 
MODERAT (2) a la resta 

Sector Ter-
Freser: 

MARCAT (3) sobre 2200 m 
MODERAT (2) a la resta 

V. Nord 
Cadí-
Moixeró: 

MARCAT (3) sobre 2200 m 
MODERAT (2) a la resta 

Pre-
Pirineu: 

MODERAT (2) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dissabte 28: Predomini del cel tapat, tapant-se al final del dia amb alguna nevada en general 
d'intensitat feble. Temperatures sense canvis, baixant en moderat a notable descens cap al vespre. 
Vent de component nord feble augmentant a moderat del nord-est a la tarda. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Diumenge 29: Cel tapat amb alguna nevada d'intensitat feble en general. Temperatures en moderat
	
descens. Vent del nord-est feble a moderat. 

Dilluns 30: Cel ennuvolat amb alguna nevada d'intensitat feble en general. Temperatures sense
	
canvis. Vent del nord-est feble a moderat. 

Dimarts 31: Cel ennuvolat amb alguna nevada d'intensitat feble en general. Temperatures sense 

canvis. Vent de component sud feble. 


DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Els gruixos a la cota 2000 m varien entre els 50-100 cm a tots els sectors excepte al Prepirineu, que
	
són inferiors. El mantell és continu per sobre dels 2.100 m al Pre-Pirineu. A la resta el mantell és
	
continu per sobre dels 2.100 als vessants sud i 1700 m als vessants nord. 

Les nevades febles del dia de Nadal s'han distribuït de forma irregular degut a l'efecte del vent.
	

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ 

Els vents forts i molt forts que s'han produït els darrers dies, acompanyats de febles nevades, han 
provocat la formació de plaques de vent en vessants orientats al sud i sud-est. Aquestes plaques es 
mantenen molt fràgils. 
El perill, per sota dels 2.200 m és MODERAT (2). Per sobre d’aquesta cota el perill és MARCAT (3), 
sobretot als vessants exposats al sud i sudest doncs són possibles els desencadenaments de 
plaques de vent per una sobrecàrrega feble. Al Prepirineu el perill és MODERAT (2) doncs, localment 
i en vessants orientats al sud i sudest, són possibles els desencadenaments de plaques de vent per 
una sobrecàrrega feble. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Les baixes temperatures que s'esperen per als propers dies, junt amb les febles nevades i els vents 
moderats del nord-est, accentuaran la formació de plaques de vent en vessants sud-oest, sud i sud-
est. 
Evolució del perill d'allaus: en lleuger AUGMENT. 

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 30 de desembre de 1996. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dilluns, 30 - des -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 30 i 31- des -1996 
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran: MODERAT (2) Pallaresa  

Superior: 
MODERAT (2) 

Ribagorçana: MODERAT (2) Pallaresa  
Inferior: 

MODERAT (2) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 31, dimarts: cel tapat amb nevades generalitzades i en general d'intensitat feble. Temperatures 
sense canvis, amb glaçades moderades a fortes. Vent variable i fluix. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 1, dimecres: cel tapat amb nevades generalitzades d'intensitat feble a moderada. Temperatures
	
en lleuger descens, amb glaçades fortes. Vent del nord-est feble a moderat. 

Dia 2, dijous: cel tapat amb nevades generalitzades i en general d'intensitat moderada. Temperatures 

en moderat descens, amb glaçades fortes. Vent del nord-est moderat a fort. 

Dia 3, divendres: cel tapat amb possibilitat de nevades. Temperatures sense canvis, amb glaçades 

fortes. Vent del nord-est moderat a fort. 


DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

A l’Aran els gruixos a 2000 m varien entre 30-50 cm. A la resta de sectors els gruixos són superiors i 
oscilꞏlen entre 80-120 cm a la cota 2000 m. A tots els sectors el mantell és continu per sobre dels 
1900-2000 m en vessants sud i dels 1700-1800 m en vessants nord. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

En dies passats s'han format nombroses plaques de vent, que lentament s'han anat estabilitzant. 
Localment i en llocs protegits de l'acció del vent es manté una capa superficial de neu seca i poc 
transformada d'uns 20 cm de gruix. A tots els sectors, el perill d'allaus és MODERAT (2) a cotes altes 
ja que seran possibles els desencadenaments d'allaus de plaques de vent, a qualsevol orientació, 
per una sobrecàrrega forta. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Les baixes temperatures que s'esperen per als propers dies, junt amb les febles nevades i els vents 
moderats del nord-est, accentuaran la formació de plaques de vent en vessants sud, especialment a 
partir del dimecres dia 1. 

Evolució del perill d'allaus: en lleuger AUGMENT. 

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 31 de desembre de 1996.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dilluns, 30 - des -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 30 i 31- des -1996 
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MODERAT (2) Sector Ter-
Freser: 

MODERAT (2) 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MODERAT (2) Pre-
Pirineu: 

MODERAT (2) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 31, dimarts: cel tapat amb nevades generalitzades i en general d'intensitat feble. Temperatures 
sense canvis, amb glaçades moderades a fortes. Vent variable i fluix. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 1, dimecres: cel tapat amb nevades generalitzades d'intensitat feble a moderada. Temperatures
	
en lleuger descens, amb glaçades fortes. Vent del nord-est feble a moderat. 

Dia 2, dijous: cel tapat amb nevades generalitzades i en general d'intensitat moderada. Temperatures 

en moderat descens, amb glaçades fortes. Vent del nord-est moderat a fort. 

Dia 3, divendres: cel tapat amb possibilitat de nevades. Temperatures sense canvis, amb glaçades 

fortes. Vent del nord-est moderat a fort. 


DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Els gruixos a la cota 2000 m varien entre els 40-100 cm a tots els sectors excepte al Pre-Pirineu, on 
són inferiors. El mantell és continu per sobre dels 2100 m al Pre-Pirineu. A la resta, el mantell és 
continu per sobre dels 1900-2000 m als vessants sud i dels 1700 m als vessants nord. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ 

En dies passats s'han format nombroses plaques de vent, que lentament s'han anat estabilitzant. A 
tots els sectors, el perill d'allaus és MODERAT (2) a cotes altes ja que seran possibles els 
desencadenaments d'allaus de plaques de vent, a qualsevol orientació, per una sobrecàrrega forta. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Les baixes temperatures que s'esperen per als propers dies, junt amb les febles nevades i els vents 
moderats del nord-est, accentuaran la formació de plaques de vent en vessants sud, especialment a 
partir del dimecres dia 1. 

Evolució del perill d'allaus: en lleuger AUGMENT. 

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 31 de desembre de 1996. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimarts, 31 - des -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 31- des -1996 i 1 i 2- gen -1997 
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DEL DIA 2 DE GENER. 
Aran: MODERAT (2) augmentant a  

MARCAT (3) durant el dia 1 
Pallaresa 
Superior: 

MODERAT (2) augmentant a  
MARCAT (3) durant el dia 1 

Ribagorçana: MODERAT (2) augmentant a  
MARCAT (3) durant el dia 1 

Pallaresa 
Inferior: 

MODERAT (2) augmentant a  
MARCAT (3) durant el dia 1 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 1, dimecres: cel ennuvolat amb nevades generalitzades i en general d'intensitat feble. 
Temperatures en lleuger descens. Glaçades moderades a fortes. Vent variable i fluix, amb predomini 
de vent de component sud. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 2, dijous: cel molt núvol amb nevades generalitzades d'intensitat feble i moderada. Temperatures 

en lleuger descens, amb glaçades fortes. Vent del nord-est moderat a fort. 

Dia 3, divendres: cel tapat amb nevades febles i moderades. Temperatures en lleuger descens, amb
	
glaçades fortes. Vent del nord-est moderat a fort. 

Dia 4, dissabte: cel molt núvol amb nevades febles i localment moderades. Temperatures en lleuger 

descens. Vent de component nord moderat amb intervals de fort. 


DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

A l’Aran els gruixos a 2000 m varien entre 30-50 cm. A la resta de sectors els gruixos són superiors i 
oscilꞏlen entre 80-120 cm a la cota 2000 m. A tots els sectors el mantell és continu per sobre dels 
1900-2000 m en vessants sud i dels 1700-1800 m en vessants nord. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DEL DIA 2 DE GENER.
	
A tots els sectors s'està dipositant una capa de neu recent, amb gruixos màxims de 10 cm a les 14 h 
del dia 31 de desembre. 
A tots els sectors, fins al dimecres dia 1, el perill d'allaus és MODERAT (2) ja que seran possibles 
allaus de neu recent de petites dimensions en vessants drets. Localment en vessants nord i a cotes 
altes es podran produir allaus de placa de vent per una feble sobrecàrrega. A partir del dimecres dia 
1 el perill d'allaus augmentarà a MARCAT (3) per sobre dels 2200 m, degut a la formació 
generalitzada de plaques de vent que podran desprendre's per una sobrecàrrega feble, especialment 
en vessants orientats al sud. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 72 HORES.
	
Les baixes temperatures que s'esperen per als propers dies, junt amb les febles nevades i els vents 
moderats del nord-est, accentuaran la formació de plaques de vent en vessants sud. 

Evolució del perill d'allaus: AUGMENT a MARCAT (3). 

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 2 de gener de 1997.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimarts, 31 - des -1996. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 31- des -1996 i 1 i 2- gen -1997 
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DEL DIA 2 DE GENER. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MODERAT (2) augmentant a  
MARCAT (3) durant el dia 1 

Sector Ter-
Freser: 

MODERAT (2) augmentant a  
MARCAT (3) durant el dia 1 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MODERAT (2) augmentant a  
MARCAT (3) durant el dia 1 

Pre-
Pirineu: 

MODERAT (2) augmentant a  
MARCAT (3) durant el dia 1 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 1, dimecres: cel ennuvolat amb nevades generalitzades i en general d'intensitat feble. 
Temperatures en lleuger descens. Glaçades moderades a fortes. Vent variable i fluix, amb predomini 
de vent de component sud. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 2, dijous: cel molt núvol amb nevades generalitzades d'intensitat feble i moderada. Temperatures 

en lleuger descens, amb glaçades fortes. Vent del nord-est moderat a fort. 

Dia 3, divendres: cel tapat amb nevades febles i moderades. Temperatures en lleuger descens, amb
	
glaçades fortes. Vent del nord-est moderat a fort. 

Dia 4, dissabte: cel molt núvol amb nevades febles i localment moderades. Temperatures en lleuger 

descens. Vent de component nord moderat amb intervals de fort. 


DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Els gruixos a la cota 2000 m varien entre els 40-100 cm a tots els sectors excepte al Pre-Pirineu, on 
són inferiors. El mantell és continu per sobre dels 2100 m al Pre-Pirineu. A la resta, el mantell és 
continu per sobre dels 1900-2000 m als vessants sud i dels 1700 m als vessants nord. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DEL DIA 2 DE GENER.
	
A tots els sectors s'està dipositant una capa de neu recent, amb gruixos màxims de 5 cm a les 14 h 
del dia 31 de desembre. 
A tots els sectors, fins al dimecres dia 1, el perill d'allaus és MODERAT (2) ja que seran possibles 
allaus de neu recent de petites dimensions en vessants drets. Localment en vessants nord i a cotes 
altes es podran produir allaus de placa de vent per una feble sobrecàrrega. A partir del dimecres dia 
1 el perill d'allaus augmentarà a MARCAT (3) per sobre dels 2200 m, degut a la formació 
generalitzada de plaques de vent que podran desprendre's per una sobrecàrrega feble, especialment 
en vessants orientats al sud. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 72 HORES.
	
Les baixes temperatures que s'esperen per als propers dies, junt amb les febles nevades i els vents 
moderats del nord-est, accentuaran la formació de plaques de vent en vessants sud. 

Evolució del perill d'allaus: AUGMENT a MARCAT (3). 

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 2 de gener de 1997. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dijous, 2- gen -1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 2 i 3- gen -1997
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran: MARCAT (3) per sobre 2000 m 

MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa 
Superior: 

MARCAT (3) 

Ribagorçana: MARCAT (3) Pallaresa  
Inferior: 

MARCAT (3) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 3, divendres: cel tapat amb nevades persistents i per estones d’intensitat moderada. 
Temperatures lleugerament més baixes, amb glaçades moderades. Vent de l’est al sud-est moderat 
a fort. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 4, dissabte: a la cara nord, cel tapat amb nevades febles i ocasionals. A la resta, domini del cel 
poc ennuvolat. Temperatures en moderat descens, amb glaçades fortes. Vent del nord, moderat a 
fort. 
Dia 5, diumenge: a la cara nord, cel mig ennuvolat amb possibilitat d’alguna nevada ocasional i feble. 
A la resta cel serè o poc ennuvolat. Temperatures sense canvis, amb glaçades fortes. Vent del nord 
moderat a fort, afluixant al llarg del dia. 
Dia 6, dilluns: a la cara nord, cel poc ennuvolat. A la resta, cel ennuvolat amb nevades generals a 
partir de la tarda. Temperatures sense canvis, amb glaçades moderades a fortes. Vent de l’est fluix a 
moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

S’han produït nevades que han acumulat entre 10-15 cm de neu recent a l’Aran i entre 20-30 cm a la 
resta. A l’Aran els gruixos a 2000 m varien entre 50-70 cm. A la resta de sectors els gruixos oscilꞏlen 
entre 90-160 cm a la cota 2000 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

A tots els sectors, el perill d'allaus és MARCAT (3) per sobre dels 2000 m, degut a la formació 
generalitzada de plaques que podran desprendre's per una sobrecàrrega feble, especialment en 
vessants orientats al nord. També es produiran allaus de neu recent que localment podran ser de 
mida mitjana, especialment a la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
El manteniment de les nevades i l’entrada de vents moderats de l’est i sud-est girant posteriorment a 
nord, accentuaran la formació de plaques de vent a totes les orientacions. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 3 de gener de 1997.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dijous, 2- gen -1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 2 i 3- gen -1997
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MARCAT (3) per sobre 2000 m 
MODERAT (2) a la resta 

Sector Ter-
Freser: 

MARCAT (3) 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MARCAT (3) Pre-
Pirineu: 

MARCAT (3) per sobre 2000 m 
MODERAT (2) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 3, divendres: cel tapat amb nevades persistents i per estones d’intensitat moderada. 
Temperatures lleugerament més baixes, amb glaçades moderades. Vent de l’est al sud-est moderat 
a fort. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 4, dissabte: a la cara nord, cel tapat amb nevades febles i ocasionals. A la resta, domini del cel 
poc ennuvolat. Temperatures en moderat descens, amb glaçades fortes. Vent del nord, moderat a 
fort, amb cops molt forts. 
Dia 5, diumenge: a la cara nord, cel mig ennuvolat amb possibilitat d’alguna nevada ocasional i feble. 
A la resta cel serè o poc ennuvolat. Temperatures sense canvis, amb glaçades fortes. Vent del nord 
moderat a fort, afluixant al llarg del dia. 
Dia 6, dilluns: a la cara nord, cel poc ennuvolat. A la resta, cel ennuvolat amb nevades generals a 
partir de la tarda i d’intensitat moderada. Temperatures sense canvis, amb glaçades moderades a 
fortes. Vent de l’est fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

En les darreres 24 hores s’han produït nevades que han acumulat fins a 30 cm de neu recent. Els 
gruixos a la cota 2000 m varien entre els 60-100 cm a tots els sectors excepte al Pre-Pirineu, on són 
inferiors. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

El perill d'allaus és MARCAT (3) per sobre dels 2000 m, degut a la formació generalitzada de plaques 
que podran desprendre's per una sobrecàrrega feble, especialment en vessants orientats al nord. 
També es produiran allaus de neu recent que localment podran ser de mida mitjana, especialment al 
sector Ter-Freser. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
El manteniment de les nevades i l’entrada de vents moderats de l’est i sud-est girant posteriorment a 
nord, accentuaran la formació de plaques de vent a totes les orientacions. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 3 de gener de 1997. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 3- gen -1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 3, 4, 5 i 6- gen -1997
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran: FORT (4)  

MARCAT (3) a partir del dia 5 
Pallaresa 
Superior: 

FORT (4)  
MARCAT (3) a partir del dia 5 

Ribagorçana: FORT (4)  
MARCAT (3) a partir del dia 4 

Pallaresa 
Inferior: 

FORT (4)  
MARCAT (3) a partir del dia 4 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 4, dissabte: cel molt ennuvolat amb precipitacions febles, moderades i persistents al vessant 
nord, de neu a qualsevol cota. Temperatures en lleuger descens. Glaçades moderades. Vent del 
nord-oest fort amb cops molt forts. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 5, diumenge: intervals de cel ennuvolat. Temperatures sense canvis. Glaçades moderades. Vent
	
variable fluix. 

Dia 6, dilluns: cel poc ennuvolat augmentant durant la tarda a molt ennuvolat. Possibilitat de 

precipitacions febles al final al vessant sud. Cota de neu a 800 m. Temperatures en lleuger ascens. 

Glaçades moderades. Vent del nord-oest fluix a moderat. 

Dia 7, dimarts: intervals de cel ennuvolat. Cota de neu a 800 m. Temperatures sense canvis.
	
Glaçades moderades. Vent del nord-est fluix a moderat. 


DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

En les últimes hores ha continuat nevant de forma moderada a l’Aran i a la Pallaresa Superior i de 
forma localment forta a la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior. Els gruixos de neu recent acumulats 
en les darreres 48 hores oscil.len, a cotes altes, entre 30-40 cm de neu recent a l’Aran i a la 
Pallaresa Superior i entre 50-60 cm a la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

S’han format nombroses plaques de vent en vessants nord i nord-oest. A tots els sectors, el perill 
d'allaus és FORT (4) ja que es produiran allaus de placa, principalment en els vessants indicats, i 
podran desprendre’s, fins i tot, de forma espontània. També es produiran allaus de neu recent, a 
qualsevol orientació, i podran ser de mida mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
A l’Aran i a la Pallaresa Superior el perill d’allaus es mantindrà FORT (4) durant el dissabte dia 4, ja 
que es produiran allaus de placa de forma espontània tant en vessants nord com sud. També es 
produiran allaus de neu recent de dimensions mitjanes a qualsevol orientació. 
A la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior, durant el dissabte dia 4, el perill d’allaus disminuirà a 
MARCAT (3) Es podran produir allaus de placa per una sobrecàrrega feble, especialment en 
vessants sud i a cotes altes. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI a l’Aran i Pallaresa Superior. EN DISMINUCIÓ a la 

Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 7 de gener de 1997.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 3- gen -1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 3, 4, 5 i 6- gen -1997
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

FORT (4)  
MARCAT (3) a partir del dia 4 

Sector Ter-
Freser: 

FORT (4)  
MARCAT (3) a partir del dia 4 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

FORT (4)  
MARCAT (3) a partir del dia 4 

Pre-
Pirineu: 

MARCAT (3)  

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 4, dissabte: cel ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles i ocasionals, de neu a 
qualsevol cota. Temperatures en lleuger descens. Glaçades moderades. Vent del nord-oest fort. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 5, diumenge: intervals de cel ennuvolat. Temperatures sense canvis. Glaçades moderades. Vent
	
variable fluix. 

Dia 6, dilluns: cel poc ennuvolat augmentant durant la tarda a molt ennuvolat. Possibilitat de 

precipitacions febles al final al vessant sud. Cota de neu a 800 m. Temperatures en lleuger ascens. 

Glaçades moderades. Vent del nord-oest fluix a moderat. 

Dia 7, dimarts: intervals de cel ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 800 

m. Temperatures sense canvis. Glaçades moderades. Vent del nord-est fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Des del matí del dia 3 ha nevat de forma moderada i localment forta. Els gruixos de neu recent 
acumulats en les darreres 48 hores i fins a les 14 h del dia 3, oscil.len, a cotes altes, entre 40-50 cm 
de neu recent, especialment als sectors Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

S’han format nombroses plaques de vent en vessants nord i nord-oest. Als sectors Ter-Freser, 
Perafita-Puigpedrós i vessant nord del Cadí-Moixeró el perill d'allaus és FORT (4) ja que es produiran 
allaus de placa, principalment en els vessants indicats, i podran desprendre’s, fins i tot, de forma 
espontània. També es produiran allaus de neu recent, a qualsevol orientació, i podran ser de mida 
mitjana. 
Al Pre-Pirineu el perill d’allaus és MARCAT (3). Es podran produir allaus de placa per una 
sobrecàrrega feble, especialment en vessants nord i a cotes altes. També es produiran allaus de neu 
recent, puntualment de mida mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
A partir del dissabte dia 4 el perill d’allaus disminuirà a MARCAT (3) a tots els sectors. Durant el dia 4 
es formaran plaques de vent en vessants sud i es mantindran molt fràgils. Podran haver allaus de 
placa de vent en aquesta orientació per una sobrecàrrega feble. 

Evolució del perill d'allaus: EN DISMINUCIÓ A MARCAT (3) 

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 7 de gener de 1997. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimarts, 7- gen -1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 7 i 8- gen -1997
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran: MARCAT (3) Pallaresa  

Superior: 
MARCAT (3) 

Ribagorçana: MARCAT (3) Pallaresa  
Inferior: 

MARCAT (3) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 8, dimecres: cel molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades i de neu per damunt dels 
1000 m. Temperatures màximes en lleuger descens i mínimes en lleuger ascens. Vent del sud fluix a 
moderat, girant cap al nord-oest al vespre i d’intensitat feble a moderada. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 9, dijous: cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix del nord-oest.
	
Dia 10, divendres: cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent fluix del nord-oest.
	
Dia 11, dissabte: cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix del nord. 


DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Des del divendres dia 3 s'han acumulat fins a 100 cm de neu recent a l'Aran, de 60 a 80 cm a la resta 
de sectors. El mantell és continu des del fons de les valls. A tots els sectors, a 2000 m, el gruix del 
mantell nival oscil.la entre els 150-200 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Hi ha nombroses plaques de vent a totes les orientacions, però més generalitzades en vessants 
orientats al sud. A tots els sectors, el perill d'allaus és MARCAT (3), ja que es poden produir allaus de 
placa per una sobrecàrrega feble. Durant el dia 8, dimecres, seran possibles allaus de neu recent, a 
qualsevol orientació, i que podran ser de mida mitjana. Es formaran noves plaques de vent. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
A partir del dia 9, dijous, el mantell nival s’anirà estabilitzant de forma progressiva. 

Evolució del perill d'allaus: EN DISMINUCIÓ a partir del dia 9.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 8 de gener de 1997.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimarts, 7- gen -1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 7 i 8- gen -1997
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MARCAT (3)  Sector Ter-
Freser: 

MARCAT (3)  

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MARCAT (3)  Pre-
Pirineu: 

MARCAT (3)  

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 8, dimecres: cel molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades i de neu per damunt dels 
1000 m. Temperatures màximes en lleuger descens i mínimes en lleuger ascens. Vent del sud fluix a 
moderat, girant cap al nord-oest al vespre amb intensitat moderada a forta, més forta quan cap a 
l’est. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 9, dijous: cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix del nord-oest.
	
Dia 10, divendres: cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent fluix del nord-oest.
	
Dia 11, dissabte: cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix del nord. 


DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Des del divendres dia 3 s'han acumulat fins a 40 cm de neu recent a tots els sectors. El mantell és 
continu des del fons de les valls. A tots els sectors, a 2000 m, el gruix del mantell nival oscil.la entre 
els 100-150 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Hi ha nombroses plaques de vent a totes les orientacions, però més generalitzades en vessants 
orientats al sud. A tots els sectors, el perill d'allaus és MARCAT (3), ja que es poden produir allaus de 
placa per una sobrecàrrega feble. Durant el dia 8, dimecres, seran possibles allaus de neu recent, a 
qualsevol orientació, i que podran ser de mida mitjana. Es formaran noves plaques de vent. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
A partir del dia 9, dijous, el mantell nival s’anirà estabilitzant de forma progressiva. 

Evolució del perill d'allaus: EN DISMINUCIÓ a partir del dia 9.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 8 de gener de 1997. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimecres, 8 - gen -1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 8 i 9 - gen -1997
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran: FORT (4) Pallaresa 

Superior: 
FORT (4) 

Ribagorçana: FORT (4) Pallaresa 
Inferior: 

FORT (4) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dijous 9: Cel molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades, de neu per damunt dels 1200 
m, més freqüents al principi. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger ascens. Vent 
del sud-oest fluix a moderat, girant al nord-oest moderat al vespre. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Divendres 10: Intervals de núvols. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes sense canvis.
	
Vent del nord-oest moderat a fort. 

Dissabte 11: Cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest moderat. 

Diumenge 12: Cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent fluix variable.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Des del divendres dia 3 s'han acumulat fins a 100 cm de neu recent a l'Aran i de 60 a 80 cm a la 
resta de sectors. El mantell és continu des del fons de les valls. Les nevades d'avui faran augmentar 
els gruixos, sobrotot a la Ribagorçana i a la Pallaresa. A tots els sectors, a 2000 m, el gruix del 
mantell nival oscil.la entre els 150-200 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

La neu recent caiguda durant els darrers dies manté una feble cohesió. A cotes altes s'han format 
importants sobreacumulacions de neu degudes al vent, especialment als vessant orientats al sud. El 
perill és FORT (4) ja que seran possibles allaus de neu recent, a qualsevol orientació, i que podran 
ser de mida mitjana. El perill de caigudes d'allaus per sobrecàrrega feble és generalitzat. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
A partir del dia 10, divendres, el mantell nival iniciarà una lenta estabilització. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 9 de gener de 1997.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimecres, 8 - gen -1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 8 i 9 - gen -1997
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MARCAT (3)  Sector Ter-
Freser: 

MARCAT (3)  

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MARCAT (3)  Pre-
Pirineu: 

MARCAT (3)  

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dijous 9: Cel molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades, de neu per damunt dels 1200 
m, més freqüents al principi. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger ascens. Vent 
del sud-oest fluix a moderat, girant al nord-oest moderat al vespre. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Divendres 10: Intervals de núvols. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes sense canvis.
	
Vent del nord-oest moderat a fort. 

Dissabte 11: Cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest moderat. 

Diumenge 12: Cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent fluix variable.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Des del divendres dia 3 s'han acumulat fins a 40 cm de neu recent a tots els sectors. El mantell és 
continu des del fons de les valls. A tots els sectors, a 2000 m, el gruix del mantell nival oscil.la entre 
els 100-150 cm. Les nevades d'avui faran augmentar els gruixos de forma feble a moderada a tots 
els sectors. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Hi ha nombroses plaques de vent a totes les orientacions, però més generalitzades en vessants 
orientats al sud. A tots els sectors, el perill d'allaus és MARCAT (3), doncs són possibles allaus de 
neu recent, a qualsevol orientació, i que podran ser de mida mitjana. Es poden produir allaus de 
placa per una sobrecàrrega feble. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
A partir del dia 10, divendres, el mantell nival iniciarà una lenta estabilització. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 9 de gener de 1997. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dijous, 9 - gen -1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 9 i 10 - gen -1997
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran: FORT (4) per sobre 2200 m 

MARCAT (3) a la resta 
Pallaresa 
Superior: 

FORT (4) per sobre 2000 m 
MARCAT (3) a la resta 

Ribagorçana: FORT (4) per sobre 2000 m 
MARCAT (3) a la resta 

Pallaresa 
Inferior: 

FORT (4) per sobre 2000 m 
MARCAT (3) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Divendres, 10: intervals de núvols amb precipitacions febles, de neu per damunt dels 1100 m.
	
Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest moderat amb intervals de fort a les cotes altes.
	

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dissabte, 11: poc núvol amb intervals de núvols cap a Val d'Aran. Temperatures en lleuger descens. 

Vent del nord-oest moderat. 

Diumenge, 12: cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent fluix de direcció variable.
	
Dilluns, 13: cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger augment. Vent fluix variable. 


DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és continu des del fons de les valls. A tots els sectors, a 2000 m, el gruix del mantell nival 
oscil.la entre els 150-200 cm. Les nevades d'avui dia 9 faran augmentar els gruixos, sobrotot a l'Aran 
i al nord de la Pallaresa Superior. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

A tots els sectors, en indrets protegits de l'acció del vent, hi ha una capa superficial de neu poc 
transformada i amb feble cohesió d'entre 60-80 cm. A cotes altes s'han format importants 
sobreacumulacions de neu degudes al vent, especialment als vessant orientats al sud. El perill és 
FORT (4) per damunt dels 2200 m a l'Aran i dels 2000 m a la resta, ja que seran possibles allaus de 
neu recent, a qualsevol orientació, i que podran ser de mida mitjana. El perill de caigudes d'allaus de 
placa per una sobrecàrrega feble és generalitzat. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Les temperatures baixes i els vents moderats del nord-oest mantindran el perill estacionari. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 10 de gener de 1997.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dijous, 9 - gen -1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 9 i 10 - gen -1997
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MARCAT (3)  Sector Ter-
Freser: 

MARCAT (3)  

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MARCAT (3)  Pre-
Pirineu: 

MARCAT (3)  

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Divendres, 10: intervals de núvols amb precipitacions febles, de neu per damunt dels 1100 m.
	
Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest moderat amb intervals de fort a les cotes altes.
	

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dissabte, 11: poc núvol amb intervals de núvols cap a Val d'Aran. Temperatures en lleuger descens. 

Vent del nord-oest moderat. 

Diumenge, 12: cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent fluix de direcció variable.
	
Dilluns, 13: cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger augment. Vent fluix variable. 


DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és continu des del fons de les valls. A tots els sectors, a 2000 m, el gruix del mantell nival 
oscil.la entre els 80-150 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Hi ha nombroses plaques de vent a totes les orientacions, però més generalitzades en vessants 
orientats al sud. Encara es manté un nivell superficial de neu amb feble cohesió, especialment en 
indrets arrecerats, d'entre 20-60 cm de gruix. A tots els sectors, el perill d'allaus és MARCAT (3), 
doncs són possibles allaus de neu recent, a qualsevol orientació, i que podran ser localment de mida 
mitjana. Es poden produir allaus de placa per una sobrecàrrega feble. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Les temperatures baixes i els vents moderats del nord-oest mantindran el perill estacionari. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 10 de gener de 1997. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 10 - gen -1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 10, 11 i 12 - gen -1997 
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran: FORT (4) en vessants sud 

MARCAT (3) a la resta 
Pallaresa 
Superior: 

FORT (4) en vessants sud 
MARCAT (3) a la resta 

Ribagorçana: FORT (4) en vessants sud 
MARCAT (3) a la resta 

Pallaresa 
Inferior: 

FORT (4) en vessants sud 
MARCAT (3) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 11, dissabte: cel serè o poc ennuvolat. Boira matinal a les valls, localment persistent. 
Temperatures sense canvis. Vent variable fluix o calmes. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dies 12, diumenge; 13, dilluns i 14, dimarts: cel serè o poc ennuvolat. Boira matinal a les valls, 
localment persistent. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix o calmes. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és continu des del fons de les valls. A tots els sectors, a 2000 m, el gruix del mantell nival 
oscil.la entre els 150-200 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

A cotes altes s'han format importants sobreacumulacions de neu degudes al vent, especialment als 
vessant orientats al sud. A tots els sectors, en indrets protegits de l'acció del vent, hi ha una capa 
superficial de neu poc transformada i amb feble cohesió d'entre 60-80 cm. 
El perill d'allaus és FORT (4) a cotes altes dels vessants sud, ja que es produiran allaus de placa, 
fins i tot de forma espontània, i que localment poden ser de gran tamany. A la resta el perill és 
MARCAT (3), degut a l'existència generalitzada de plaques que poden desprendre's per una 
sobrecàrrega feble. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
El perill d'allaus disminuirà lentament a partir del dissabte dia 11. 

Evolució del perill d'allaus: EN PROGRESSIVA DISMINUCIÓ.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 13 de gener de 1997.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 10 - gen -1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 10, 11 i 12 - gen -1997 
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MARCAT (3)  Sector Ter-
Freser: 

MARCAT (3)  

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MARCAT (3)  Pre-
Pirineu: 

MARCAT (3)  

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 11, dissabte: cel serè o poc ennuvolat. Boira matinal a les valls, localment persistent. 
Temperatures sense canvis. Vent variable fluix o calmes. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dies 12, diumenge; 13, dilluns i 14, dimarts: cel serè o poc ennuvolat. Boira matinal a les valls, 
localment persistent. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix o calmes. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és continu des del fons de les valls. A tots els sectors, a 2000 m, el gruix del mantell nival 
oscil.la entre els 80-140 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

En les darreres hores s'han continuat formant plaques de vent en vessants orientats al sud. 

Localment, en indrets protegits de l'acció del vent, es manté un nivell superficial de neu amb feble 

cohesió, d'entre 20-50 cm de gruix. 

A tots els sectors, el perill d'allaus és MARCAT (3), ja que es produiran allaus de placa per una 

sobrecàrrega feble, principalment en vessants orientats al sud, i podrien ser de mida mitjana. 


TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
El perill d'allaus disminuirà lentament a partir del dissabte dia 11. 

Evolució del perill d'allaus: EN PROGRESSIVA DISMINUCIÓ.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 13 de gener de 1997. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dilluns, 13 - gen -1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 13 i 14 - gen - 1997 
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran: MARCAT (3) en vessants sud 

MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa 
Superior: 

MARCAT (3) en vessants sud 
MODERAT (2) a la resta 

Ribagorçana: MARCAT (3) en vessants sud 
MODERAT (2) a la resta 

Pallaresa 
Inferior: 

MARCAT (3) en vessants sud 
MODERAT (2) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 14, dimarts: cel serè o poc ennuvolat. Boira matinal a les valls, localment persistent. 
Temperatures sense canvis. Vent variable fluix o calmes. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dies 15, dimecres; 16, dijous i 17, divendres: cel serè o poc ennuvolat. Boira matinal a les valls, 
localment persistent. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix amb predomini de la component 
sud. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és continu des del fons de les valls. A tots els sectors, a 2000 m, el gruix del mantell nival 
oscil.la entre els 130-180 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

A cotes altes dels vessant orientats al sud es mantenen importants sobreacumulacions de neu 
degudes al vent. A les hores centrals del dia el mantell s’humitejarà a les cotes baixes dels vessants 
sud. 
El perill d'allaus és MARCAT (3) a cotes altes dels vessants sud, ja que es produiran allaus de placa 
per una sobrecàrrega feble. Per sota dels 2200-2400 m es poden produir allaus de neu humida en 
vessants drets orientats al sud. A la resta, el perill és MODERAT (2) per l’existència d’algunes 
plaques de vent que poden desprendre’s per una sobrecàrrega forta. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
El perill d'allaus disminuirà lentament durant els propers dies. 

Evolució del perill d'allaus: EN PROGRESSIVA DISMINUCIÓ.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 14 de gener de 1997.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dilluns, 13 - gen -1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 13 i 14 - gen - 1997 
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MARCAT (3) en vessants sud 
MODERAT (2) a la resta 

Sector Ter-
Freser: 

MARCAT (3) en vessants sud 
MODERAT (2) a la resta 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MARCAT (3) en vessants sud 
MODERAT (2) a la resta 

Pre-
Pirineu: 

MARCAT (3) en vessants sud 
MODERAT (2) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 14, dimarts: cel serè o poc ennuvolat. Boira matinal a les valls, localment persistent. 
Temperatures sense canvis. Vent variable fluix o calmes. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dies 15, dimecres; 16, dijous i 17, divendres: cel serè o poc ennuvolat. Boira matinal a les valls, 
localment persistent. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix amb predomini de la component 
sud. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és continu des del fons de les valls. A tots els sectors, a 2000 m, el gruix del mantell nival 
oscil.la entre els 60-140 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

A cotes altes dels vessant orientats al sud es mantenen importants sobreacumulacions de neu 
degudes al vent. A les hores centrals del dia el mantell s’humitejarà a les cotes baixes dels vessants 
sud. 
El perill d'allaus és MARCAT (3) a cotes altes dels vessants sud, ja que es produiran allaus de placa 
per una sobrecàrrega feble. Per sota dels 2200-2400 m es poden produir allaus de neu humida en 
vessants drets orientats al sud. A la resta, el perill és MODERAT (2) per l’existència d’algunes 
plaques de vent que poden desprendre’s per una sobrecàrrega forta. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
El perill d'allaus disminuirà lentament durant els propers dies. 

Evolució del perill d'allaus: EN PROGRESSIVA DISMINUCIÓ.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 14 de gener de 1997. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimarts, 14 - gen -1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 14 i 15 - gen - 1997 
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran: MARCAT (3) en vessants sud 

MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa 
Superior: 

MARCAT (3) en vessants sud 
MODERAT (2) a la resta 

Ribagorçana: MARCAT (3) en vessants sud 
MODERAT (2) a la resta 

Pallaresa 
Inferior: 

MARCAT (3) en vessants sud 
MODERAT (2) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	

Dia 15, dimecres: cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent  del sud-est fluix a moderat. 


PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 


Dia 16, dijous: interval de núvols. Temperatures sense canvis. Vent de component sud fluix a 

moderat. 

Dia 17, divendres: cel ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles al final del dia. Cota de 

neu a 1400 m. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix. 

Dia 18, dissabte: cel tapat amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1400 m.
	
Temperatures sense canvis. Vent de component oest moderat. 


DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és continu des del fons de les valls. A tots els sectors, a 2000 m, el gruix del mantell nival 
oscil.la entre els 130-180 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

A cotes altes dels vessant orientats al sud es mantenen importants sobreacumulacions de neu 
degudes al vent. A les hores centrals del dia el mantell s’humitejarà a les cotes baixes dels vessants 
sud. 
El perill d'allaus és MARCAT (3) a cotes altes dels vessants sud, ja que es produiran allaus de placa 
per una sobrecàrrega feble. Per sota dels 2200-2400 m es poden produir allaus de neu humida en 
vessants drets orientats al sud. A la resta, el perill és MODERAT (2) per l’existència d’algunes 
plaques de vent que poden desprendre’s per una sobrecàrrega forta. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
El mantell nival no variarà significativament durant els propers dies. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 15 de gener de 1997.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimarts, 14 - gen -1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 14 i 15 - gen - 1997 
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MARCAT (3) en vessants sud 
MODERAT (2) a la resta 

Sector Ter-
Freser: 

MARCAT (3) en vessants sud 
MODERAT (2) a la resta 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MARCAT (3) en vessants sud 
MODERAT (2) a la resta 

Pre-
Pirineu: 

MARCAT (3) en vessants sud 
MODERAT (2) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	

Dia 15, dimecres: cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent  del sud-est fluix a moderat. 


PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 


Dia 16, dijous: interval de núvols. Temperatures sense canvis. Vent de component sud fluix a 

moderat. 

Dia 17, divendres: cel ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.
	
Dia 18, dissabte: cel tapat amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1400 m.
	
Temperatures sense canvis. Vent de component oest moderat. 


DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és continu des del fons de les valls. A tots els sectors, a 2000 m, el gruix del mantell nival 
oscil.la entre els 60-140 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

A cotes altes dels vessant orientats al sud es mantenen importants sobreacumulacions de neu 
degudes al vent. A les hores centrals del dia el mantell s’humitejarà a les cotes baixes dels vessants 
sud. 
El perill d'allaus és MARCAT (3) a cotes altes dels vessants sud, ja que es produiran allaus de placa 
per una sobrecàrrega feble. Per sota dels 2200-2400 m es poden produir allaus de neu humida en 
vessants drets orientats al sud. A la resta, el perill és MODERAT (2) per l’existència d’algunes 
plaques de vent que poden desprendre’s per una sobrecàrrega forta. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
El mantell nival no variarà significativament durant els propers dies. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 15 de gener de 1997. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimecres, 15- gen -1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 15 i 16 - gen - 1997 
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran: MARCAT (3) en vessants sud 

MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa 
Superior: 

MARCAT (3) en vessants sud 
MODERAT (2) a la resta 

Ribagorçana: MARCAT (3) en vessants sud 
MODERAT (2) a la resta 

Pallaresa 
Inferior: 

MARCAT (3) en vessants sud 
MODERAT (2) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 16, dijous: Intervals de núvols augmentant cap al vespre. Boira matinal a les fondalades, 
localment persistents. Temperatures sense canvis. Vent del sud-est fluix amb intervals de moderat. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 17, divendres: Cel ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles més probables a partir de 
la tarda. Cota de neu a 1500 m. Boira matinal a les fondalades, localment persistent. Temperatures 
sense canvis. Vent variable fluix. 
Dia 18, dissabte: Intervals de núvols amb possibilitat de alguna precipitació feble al principi. Cota de 
neu a 1600 m. Boira matinal a les fondalades. Temperatures sense canvis. Vent de component oest 
moderat. 
Dia 19, diumenge: Cel ennuvolat o tapat amb precipitacions en general febles. Cota de neu a 1400 
metres. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest feble. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és continu des del fons de les valls. A tots els sectors, a 2000 m, el gruix del mantell nival 
oscil.la entre els 120-180 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

A cotes altes dels vessant orientats al sud es mantenen importants sobreacumulacions de neu 
degudes al vent. A les hores centrals del dia el mantell s’humitejarà a les cotes baixes dels vessants 
sud. 
El perill d'allaus és MARCAT (3) a cotes altes dels vessants sud, ja que es produiran allaus de placa 
per una sobrecàrrega feble. Per sota dels 2200 m es poden produir allaus de neu humida en 
vessants drets orientats al sud. A la resta, el perill és MODERAT (2) per l’existència d’algunes 
plaques de vent que poden desprendre’s per una sobrecàrrega forta. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les febles nevades que s’esperen per a últimes hores del divendres no afectaran a l’estabilitat del 
mantell nival. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 16 de gener de 1997.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimecres, 15- gen -1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 15 i 16 - gen - 1997 
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MARCAT (3) en vessants sud 
MODERAT (2) a la resta 

Sector Ter-
Freser: 

MARCAT (3) en vessants sud 
MODERAT (2) a la resta 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MARCAT (3) en vessants sud 
MODERAT (2) a la resta 

Pre-
Pirineu: 

MARCAT (3) en vessants sud 
MODERAT (2) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 16, dijous: Intervals de núvols augmentant cap al vespre. Boira matinal a les fondalades, 
localment persistents. Temperatures sense canvis. Vent del sud-est fluix amb intervals de moderat. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 17, divendres: Cel ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles més probables a partir de 
la tarda. Cota de neu a 1500 m. Boira matinal a les fondalades, localment persistent. Temperatures 
sense canvis. Vent variable fluix. 
Dia 18, dissabte: Intervals de núvols amb possibilitat de alguna precipitació feble al principi. Cota de 
neu a 1600 m. Boira matinal a les fondalades. Temperatures sense canvis. Vent de component oest 
moderat. 
Dia 19, diumenge: Cel ennuvolat o tapat amb precipitacions en general febles. Cota de neu a 1600 
m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest feble. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és continu des del fons de les valls. A tots els sectors, a 2000 m, el gruix del mantell nival 
oscil.la entre els 50-140 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

A cotes altes dels vessant orientats al sud es mantenen importants sobreacumulacions de neu 
degudes al vent. A les hores centrals del dia el mantell s’humitejarà a les cotes baixes dels vessants 
sud. 
El perill d'allaus és MARCAT (3) a cotes altes dels vessants sud, ja que es produiran allaus de placa 
per una sobrecàrrega feble. Per sota dels 2200 m es poden produir allaus de neu humida en 
vessants drets orientats al sud. A la resta, el perill és MODERAT (2) per l’existència d’algunes 
plaques de vent que poden desprendre’s per una sobrecàrrega forta. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les febles nevades que s’esperen per a últimes hores del divendres no afectaran a l’estabilitat del 
mantell nival. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 16 de gener de 1997. 


Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1996-1997)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 60 / 104 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat

http:oscil.la


 

 

 
 

 

 
 

 
 

   
 

  
    

 

 

    
 

   
  

 
       

 

  
   

 

 

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dijous, 16- gen -1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 16 i 17 - gen - 1997 
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran: MARCAT (3) prop de les crestes 

MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa 
Superior: 

MARCAT (3) prop de les crestes 
MODERAT (2) a la resta 

Ribagorçana: MARCAT (3) prop de les crestes 
MODERAT (2) a la resta 

Pallaresa 
Inferior: 

MARCAT (3) prop de les crestes 
MODERAT (2) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 17, divendres: cel ennuvolat, augmentant cap a la tarda a molt ennuvolat amb precipitacions que 
poden tenir intensitat moderada localment. Cota de neu, 1300 m. Temperatures sense canvis 
importants. Vent moderat del sud. Isozero a les 12 h: 1500 m. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 18, dissabte: cel ennuvolat amb precipitacions durant la matinada. Cota de neu, 1100 m.
	
Disminució de la nebulositat durant el dia amb nou augment a la nit. Lleuger ascens de les
	
temperatures. Vent fluix del nord.
	
Dia 19, diumenge: intervals de núvols durant el matí i cel ennuvolat al vespre amb precipitacions 

febles. Cota de neu, 1600 m. Lleuger ascens de les temperatures. Vent moderat del sud. 

Dia 20, dilluns: molt ennuvolat amb xàfecs d'intensitat moderada. Cota de neu, 1600 m. baixant al 

llarg de la jornada fins 1200 m. moderat descens de les temperatures. Vent moderat del nord.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és continu des del fons de les valls, especialment en vessants nord. A tots els sectors, a 
2000 m, el gruix del mantell nival oscil.la entre els 110-180 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

A cotes altes dels vessant orientats al sud i a l’est es mantenen importants sobreacumulacions de 
neu degudes al vent. A les hores centrals del dia el mantell s’humitejarà a les cotes baixes dels 
vessants sud. 
El perill d'allaus és MARCAT (3) a cotes altes dels vessants orientats a l’est i sud-est, ja que es 
poden produir allaus de placa per una sobrecàrrega feble. A la resta, el perill és MODERAT (2) per 
l’existència d’algunes plaques de vent que poden desprendre’s per una sobrecàrrega forta. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Les nevades que s’esperen a partir de divendres podran donar lloc a petites allaus de neu recent i a 
la formació de plaques de vent en vessants nord. 

Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER AUGMENT. 

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 17 de gener de 1997.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dijous, 16- gen -1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 16 i 17 - gen - 1997 
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MARCAT (3) prop de les crestes 
MODERAT (2) a la resta 

Sector Ter-
Freser: 

MARCAT (3) prop de les crestes 
MODERAT (2) a la resta 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MARCAT (3) prop de les crestes 
MODERAT (2) a la resta 

Pre-
Pirineu: 

MARCAT (3) prop de les crestes 
MODERAT (2) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 17, divendres: cel ennuvolat, augmentant cap a la tarda a molt ennuvolat amb precipitacions que 
poden tenir intensitat moderada localment. Cota de neu, 1300 m. temperatures sense canvis 
importants. Vent moderat del sud. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 18, dissabte: cel ennuvolat amb precipitacions durant la matinada. Cota de neu, 1100 m.
	
Disminució de la nebulositat durant el dia amb nou augment a la nit. Lleuger ascens de les
	
temperatures. Vent fluix del nord.
	
Dia 19, diumenge: intervals de núvols durant el matí i cel ennuvolat al vespre amb precipitacions 

febles. Cota de neu, 1600 m. Lleuger ascens de les temperatures. Vent moderat del sud. 

Dia 20, dilluns: molt ennuvolat amb xàfecs d'intensitat moderada. Cota de neu, 1600 m. baixant al 

llarg de la jornada fins 1200 m. moderat descens de les temperatures. Vent moderat del nord.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és continu des del fons de les valls, especialment en vessants nord. A tots els sectors, a 
2000 m, el gruix del mantell nival oscil.la entre els 50-140 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

A cotes altes dels vessant orientats al sud i a l’est es mantenen importants sobreacumulacions de 
neu degudes al vent. A les hores centrals del dia el mantell s’humitejarà a les cotes baixes dels 
vessants sud. 
El perill d'allaus és MARCAT (3) a cotes altes dels vessants orientats a l’est i sud-est, ja que es 
poden produir allaus de placa per una sobrecàrrega feble. A la resta, el perill és MODERAT (2) per 
l’existència d’algunes plaques de vent que poden desprendre’s per una sobrecàrrega forta. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Les nevades que s’esperen a partir de divendres podran donar lloc a petites allaus de neu recent i a 
la formació de plaques de vent en vessants nord. 

Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER AUGMENT. 

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 17 de gener de 1997. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 17- gen -1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 17, 18 i 19 - gen - 1997 
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran: MARCAT (3) prop de les crestes 

MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa 
Superior: 

MARCAT (3) prop de les crestes 
MODERAT (2) a la resta 

Ribagorçana: MARCAT (3) prop de les crestes 
MODERAT (2) a la resta 

Pallaresa 
Inferior: 

MARCAT (3) prop de les crestes 
MODERAT (2) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 18, dissabte: Intervals de núvols augmentant a la tarda a molt ennuvolat. Temperatures en 
lleuger descens. Vent del nord-oest moderat, girant a component sud fluix a la tarda. Isozero: 1200 
m. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 19, diumenge: cel molt ennuvolat amb precipitacions en general febles. Cota de neu, 1500 m.
	
Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes sense canvis. Vent del sud-oest fluix 

augmentant a moderat. 

Dia 20, dilluns: cel molt ennuvolat amb precipitacions localment d' intensitat moderada a forta. Cota 

de neu, 1300 m. Temperatures sense canvis. Vent del sud-oest moderat a fluix.
	
dia 21, dimarts: cel molt ennuvolat amb precipitacions. Cota de neu, 1100 m. Temperatures en
	
lleuger descens. Vent moderat a fluix del nord-oest.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és continu des del fons de les valls, especialment en vessants nord. A tots els sectors, a 
2000 m, el gruix del mantell nival oscil.la entre els 100-170 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

A cotes altes dels vessant orientats al sud i a l’est es mantenen importants sobreacumulacions de 
neu degudes al vent. Actualment, divendres a les 14 h, s’està dipositant una capa de neu recent amb 
intensitat entre feble i moderada. 
A cotes altes dels vessants orientats a l’est i sud-est hi ha plaques de vent que es poden desprendre 
per una sobrecàrrega feble. Durant el dia demà, dissabte, es formaran noves plaques de vent en 
vessants sud que podran desprendre’s per una sobrecàrrega feble. En aquestes orientacions el perill 
d'allaus serà MARCAT (3). A la resta, el perill serà MODERAT (2) amb possibilitat d’allaus de neu 
recent de mida petita. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
A partir del diumenge podran formar-se plaques de vent en vessants nord. Es mantindrà la 
possibilitat d’allaus de neu recent a qualsevol orientació. 

Evolució del perill d'allaus: EN AUGMENT. 

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 20 de gener de 1997.
	

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1996-1997)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 63 / 104 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat

http:oscil.la


 

 

 

 
 

 

 

 
 

  
 

 
  

 
   

 

    

   
   

  
 

  
   

 

  

 
 

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 17- gen -1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 17, 18 i 19 - gen - 1997 
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MARCAT (3) prop de les crestes 
MODERAT (2) a la resta 

Sector Ter-
Freser: 

MARCAT (3) prop de les crestes 
MODERAT (2) a la resta 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MARCAT (3) prop de les crestes 
MODERAT (2) a la resta 

Pre-
Pirineu: 

MARCAT (3) prop de les crestes 
MODERAT (2) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 18, dissabte: molt ennuvolat amb precipitacions que poden ser localment d'intensitat moderada, 
al principi, millorant a intervals de núvols. Cota de neu, 1300 m. Temperatures en lleuger descens. 
Vent del nord-oest moderat amb intervals de fort, girant a component sud fluix a la tarda. Isozero: 
1700 m. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 19, diumenge: cel molt ennuvolat amb precipitacions en general febles. Cota de neu, 1500 m.
	
Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes sense canvis. Vent del sud-oest fluix 

augmentant a moderat. 

Dia 20, dilluns: cel molt ennuvolat amb precipitacions localment d' intensitat moderada a forta. Cota 

de neu, 1300 m. Temperatures sense canvis. Vent del sud-oest moderat a fluix.
	
dia 21, dimarts: cel molt ennuvolat amb precipitacions. Cota de neu, 1100 m. Temperatures en
	
lleuger descens. Vent moderat a fluix del nord-oest.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és continu des del fons de les valls, especialment en vessants nord. A tots els sectors, a 
2000 m, el gruix del mantell nival oscil.la entre els 40-140 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

A cotes altes dels vessant orientats al sud i a l’est es mantenen importants sobreacumulacions de 
neu degudes al vent. Actualment, divendres a les 14 h, s’està dipositant una capa de neu recent amb 
intensitat entre feble i moderada. 
A cotes altes dels vessants orientats a l’est i sud-est hi ha plaques de vent que es poden desprendre 
per una sobrecàrrega feble. Durant el dia demà, dissabte, es formaran noves plaques de vent en 
vessants sud que podran desprendre’s per una sobrecàrrega feble. En aquestes orientacions el perill 
d'allaus serà MARCAT (3). A la resta, el perill serà MODERAT (2) amb possibilitat d’allaus de neu 
recent de mida petita. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
A partir del diumenge podran formar-se plaques de vent en vessants nord. Es mantindrà la 
possibilitat d’allaus de neu recent a qualsevol orientació. 

Evolució del perill d'allaus: EN AUGMENT. 

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 20 de gener de 1997. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dilluns, 20 - gen - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 20 i 21 - gen - 1997
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran MARCAT (3) en vessants nord 

MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa 
Superior: 

MARCAT (3)  

Ribagorçana: FORT (4) Pallaresa 
Inferior: 

MARCAT (3)  

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	

Dia 21, dimarts: cel tapat amb precipitacions generalitzades i d'intensitat feble, per estones 
d'intensitat moderada i podran ser persistents a la cara sud del Pirineu. Cota de neu: 1600 m pujant a 
1900 m. Temperatures sense canvis. Vent del sud i sud-est, moderat a fort. Isoterma de 0 ºC: 2000 
m. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 22, dimecres: cel tapat amb precipitacions generalitzades i d'intensitat feble, per estones 

d'intensitat moderada i podran ser persistents a la cara sud del Pirineu. Cota de neu a 1800 m.
	
Temperatures sense canvis. Vent del sud i sud-est, moderat a fort. 

Dia 23, dijous: cel tapat amb precipitacions generalitzades i d'intensitat feble, per estones d'intensitat
	
moderada a forta i podran ser persistents a la cara sud del Pirineu. Cota de neu 1800 m.
	
Temperatures en lleuger descens. Vent del sud-est, moderat a fort. 

Dia 24, divendres: intervals de núvols amb alguna precipitació feble al principi. Temperatures sense 

canvis. Vent variable fluix, tendint a component oest fluix.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és continu des del fons de les valls, especialment en vessants nord. A tots els sectors, a 
2000 m, el gruix del mantell nival oscil.la entre els 100-200 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

En les darreres hores s’han acumulat entre 10 i 75 cm de neu recent. Les quantitats més importants 
s’han enregistrat a la Ribagorçana. En aquest sector el perill d’allaus serà FORT (4) ja que es 
produiran allaus de neu recent de grans dimensions a qualsevol orientació. A la Pallaresa Superior i 
Inferior es podran produir allaus de neu recent, localment de mida mitjana. 
A tots els sectors, en vessants nord i per sobre dels 2000 m, s’han format nombroses 
sobreacumulacions de neu. En aquesta orientació, poden produir-se allaus de placa per una 
sobrecàrrega feble. 
A l’Aran el perill serà MARCAT (3) en vessants nord i MODERAT (2) a la resta. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Durant els propers dies es mantindran les nevades, especialment a la Ribagorçana i a la Pallaresa 
Inferior i Superior. Es continuaran formant plaques de vent en vessants nord. Augmentarà la 
possibilitat d’allaus de neu recent i de placa. 

Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER AUGMENT. 

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 21 de gener de 1997.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dilluns, 20 - gen - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 20 i 21 - gen - 1997
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MARCAT (3)  Sector Ter-
Freser: 

MARCAT (3)  

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MARCAT (3)  Pre-
Pirineu: 

MARCAT (3)  

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	

Dia 21, dimarts: cel tapat amb precipitacions generalitzades i d'intensitat feble, per estones 
d'intensitat moderada i podran ser persistents a la cara sud del Pirineu. Cota de neu: 1900 m pujant a 
2100 m. Temperatures sense canvis. Vent del sud i sud-est, moderat a fort. Isoterma de 0 ºC: 2200 
m. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 22, dimecres: cel tapat amb precipitacions generalitzades i d'intensitat feble, per estones 

d'intensitat moderada i podran ser persistents a la cara sud del Pirineu. Cota de neu a 1800 m.
	
Temperatures sense canvis. Vent del sud i sud-est, moderat a fort. 

Dia 23, dijous: cel tapat amb precipitacions generalitzades i d'intensitat feble, per estones d'intensitat
	
moderada a forta i podran ser persistents a la cara sud del Pirineu. Cota de neu 1800 m.
	
Temperatures en lleuger descens. Vent del sud-est, moderat a fort. 

Dia 24, divendres: intervals de núvols amb alguna precipitació feble al principi. Temperatures sense 

canvis. Vent variable fluix, tendint a component oest fluix.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és continu des del fons de les valls, especialment en vessants nord. A tots els sectors, a 
2000 m, el gruix del mantell nival oscil.la entre els 70-120 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Actualment el mantell nival s’està humitejant per sota dels 2000-2200 m, degut a la pluja. El perill 
d’allaus serà MARCAT (3) a tots els sectors, amb possibilitat d’allaus de neu recent a qualsevol 
orientació. 
En vessants nord i per sobre dels 2000 m s’han format nombroses sobreacumulacions de neu. En 
aquesta orientació, poden produir-se allaus de placa per una sobrecàrrega feble. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Durant els propers dies es mantindran les nevades. Es continuaran formant plaques de vent en 
vessants nord. Augmentarà la possibilitat d’allaus de neu recent i de placa. 

Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER AUGMENT. 

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 21 de gener de 1997. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimarts, 21 - gen - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 21 i 22 - gen - 1997
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran MARCAT (3) Pallaresa  

Superior: 
FORT (4)  

Ribagorçana: MOLT FORT (5) Pallaresa  
Inferior: 

FORT (4)  

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 22, dimecres: cel molt ennuvolat amb xàfecs d'intensitat moderada, persistents al vessant sud del 
Pirineu. Cota de neu a 1800 m. Temperatures diürnes lleugerament més baixes i nocturnes sense 
canvis. Vent del sud-est moderat amb intervals forts. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 23, dijous: cel molt ennuvolat amb xàfecs d'intensitat moderada, persistents al vessant sud del
	
Pirineu. Cota de neu a 1500 m. Temperatures lleugerament més baixes. Vent del sud-est moderat,
	
disminuint a fluix al final del dia.
	
Dia 24, divendres: cel ennuvolat amb xàfecs dispersos. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense
	
canvis. Vent variable fluix. 

Dia 25, dissabte: intervals de cel ennuvolat amb possibilitat de precipitacions disperses i febles.
	
Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és continu des del fons de les valls, especialment en vessants nord. A tots els sectors, a 
2000 m, els gruixos oscil.len entre els 140 cm a l’Aran, els 190 cm a la Pallaresa Superior i a la 
Inferior i els 230 cm a la Ribagorçana. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

En les últimes 24 h s’han enregistrat, per sobre dels 2200 m, quantitats d’entre 30 cm de neu recent 
a l’Aran, Pallaresa Superior i Inferior i 50 cm a la Ribagorçana. En alguns punts de la Ribagorçana 
s’han acumulat en les últimes 48 hores fins a 100-120 cm i a la Pallaresa Superior fins a 70-90 cm. A 
la Ribagorçana el perill d’allaus serà MOLT FORT (5), ja que es produiran allaus de neu recent i de 
placa de grans dimensions a qualsevol orientació. A la Pallaresa Superior i Inferior el perill d’allaus 
serà FORT (4), ja que es produiran allaus de neu recent i de placa, localment de grans dimensions. A 
l’Aran el perill serà MARCAT (3) ja que es podran produir allaus de neu recent, localment de mida 
mitjana i de placa en vessant nord. 
A tots els sectors, en vessants nord i per sobre dels 2200 m, s’estan formant nombroses 
sobreacumulacions de neu. A tots els sectors, per sota dels 2000 m es produiran allaus de fusió 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Durant els propers dies es mantindran les nevades, especialment a la Ribagorçana i a la Pallaresa 
Inferior i Superior. En aquests sectors es mantindrà la possibilitat d’allaus de grans dimensions. A 
tots els sectors, es continuaran formant plaques de vent en vessants nord. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 22 de gener de 1997.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimarts, 21 - gen - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 21 i 22 - gen - 1997
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MARCAT (3)  Sector Ter-
Freser: 

MARCAT (3)  

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MARCAT (3)  Pre-
Pirineu: 

FORT (4) per sobre dels 2300 m 
MARCAT (3) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 22, dimecres: cel molt ennuvolat amb xàfecs d'intensitat moderada, persistents al vessant sud del 
Pirineu. Cota de neu a 1800 m. Temperatures diürnes lleugerament més baixes i nocturnes sense 
canvis. Vent del sud-est moderat amb intervals forts. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 23, dijous: cel molt ennuvolat amb xàfecs d'intensitat moderada, persistents al vessant sud del
	
Pirineu. Cota de neu a 1500 m. Temperatures lleugerament més baixes. Vent del sud-est moderat,
	
disminuint a fluix al final del dia.
	
Dia 24, divendres: cel ennuvolat amb xàfecs freqüents. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense
	
canvis. Vent variable fluix. 

Dia 25, dissabte: intervals de cel ennuvolat amb possibilitat de precipitacions disperses i febles.
	
Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és continu des del fons de les valls, especialment en vessants nord. A tots els sectors, a 
2000 m, el gruix del mantell nival oscil.la entre els 70-120 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Per sobre dels 2400 m s’han acumulat entre 30 i 40 cm de neu recent, localment fins a 70-80 cm al 
Pre-Pirineu. Actualment el mantell nival s’està humitejant per sota dels 2000-2200 m, degut a la 
pluja. El perill d’allaus serà MARCAT (3) a tots els sectors, amb possibilitat d’allaus de neu recent a 
qualsevol orientació. Per sota dels 2000 m es produiran allaus de fusió, localment de mida mitjana. 
En vessants nord s’estan formant nombroses sobreacumulacions de neu. En aquesta orientació, 
poden produir-se allaus de placa per una sobrecàrrega feble. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Durant els propers dies es mantindran les nevades. Es continuaran formant plaques de vent en 
vessants nord. Augmentarà la possibilitat d’allaus de neu recent i de placa. 

Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER AUGMENT. 

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 22 de gener de 1997. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimecres, 22 - gen - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 22 i 23 - gen - 1997
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran MOLT FORT (5) a l’Aran sud 

FORT (4) a l’Aran nord 
Pallaresa 
Superior: 

MOLT FORT (5) 

Ribagorçana: MOLT FORT (5) Pallaresa  
Inferior: 

MOLT FORT (5) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 23, dijous: Cel molt ennuvolat amb xàfecs d'intensitat moderada. Cota de neu a 1700 m. Boirines. 
Temperatures sense canvis significatius. Vent de component est fluix a moderat. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 


Dia 24, divendres: Cel ennuvolat amb xàfecs que poden ser localment moderats, més freqüents al 
Pirineu de Girona. Cota de neu a 1700 m. Boirines. Temperatures sense canvis. Vent de component 
est fluix a moderat 
Dia 25, dissabte: Cel ennuvolat amb alguna precipitació feble en general. Cota de neu a 1800 
metres. Boirines. Temperatures sense canvis. Vent de component est fluix. 
Dia 26, diumenge: Cel ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1700 
metres. Boirines i algun banc de boira. Temperatures sense canvis significatius. Vent de nord-est 
fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és continu des del fons de les valls, especialment en vessants nord. A tots els sectors, a 
2000 m, els gruixos oscil.len entre els 160 cm a l’Aran, els 210 cm a la Pallaresa Superior i a la 
Inferior i els 250 cm a la Ribagorçana. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

En les últimes 24 h s’han enregistrat, per sobre dels 2200 m, quantitats d’entre 20-30 cm de neu 
recent a l’Aran, Pallaresa Superior i Inferior i Ribagorçana. En alguns punts de la Ribagorçana s’han 
acumulat en les últimes 48 hores fins a 150-200 cm i a la Pallaresa Superior fins a 90-110 cm. A 
l’Aran nord el perill d’allaus és FORT (4) ja que es produiran allaus de neu recent, de neu humida i de 
placa, localment de grans dimensions. A la resta de sectors el perill d’allaus serà MOLT FORT (5), ja 
que es produiran allaus de neu recent, de neu humida de grans dimensions a qualsevol orientació, i 
allaus de placa en vessants orientats al nord i nord-est. 
A tots els sectors, en vessants nord i nord-est per sobre dels 2200 m, s’estan formant nombroses 
sobreacumulacions de neu. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
A tots els sectors es mantindrà la possibilitat d’allaus de neu recent, de neu humida i de placa de 
grans dimensions. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 23 de gener de 1997.
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aBUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimecres, 22 - gen - 1997. Dim 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 14:0 

Vàlid: 22 i 23 - gen - 1997 21 i
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MARCAT (3)  Sector Ter-
Freser: 

MARCAT (3)  

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MARCAT (3)  Pre-
Pirineu: 

FORT (4) per sobre dels 2300 m 
MARCAT (3) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 23, dijous: Cel molt ennuvolat amb xàfecs d'intensitat moderada. Cota de neu a 1700 m. Boirines. 
Temperatures sense canvis significatius. Vent de component est fluix a moderat. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 


Dia 24, divendres: Cel ennuvolat amb xàfecs que poden ser localment moderats, més freqüents al 
Pirineu de Girona. Cota de neu a 1700 m. Boirines. Temperatures sense canvis. Vent de component 
est fluix a moderat 
Dia 25, dissabte: Cel ennuvolat amb alguna precipitació feble en general. Cota de neu a 1800 
metres. Boirines. Temperatures sense canvis. Vent de component est fluix. 
Dia 26, diumenge: Cel ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1700 
metres. Boirines i algun banc de boira. Temperatures sense canvis significatius. Vent de nord-est 
fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és continu des del fons de les valls, especialment en vessants nord. A tots els sectors, a 
2000 m, el gruix del mantell nival oscil.la entre els 75-125 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Per sobre dels 2400 m s’han acumulat entre 35 i 45 cm de neu recent, localment fins a 70-80 cm al 
Pre-Pirineu. Actualment el mantell nival s’està humitejant per sota dels 2000-2200 m, degut a la 
pluja. El perill d’allaus serà MARCAT (3) a tots els sectors, amb possibilitat d’allaus de neu recent a 
qualsevol orientació. Per sota dels 2000 m es produiran allaus de fusió, localment de mida mitjana. 
En vessants nord s’estan formant nombroses sobreacumulacions de neu. En aquesta orientació, 
poden produir-se allaus de placa per una sobrecàrrega feble. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Durant els propers dies es mantindran les nevades. Augmentarà la possibilitat d’allaus de neu recent 
i de placa. 

Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER AUGMENT. 

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 23 de gener de 1997. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dijous, 23 - gen - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 23 i 24 - gen - 1997
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran FORT (4) Pallaresa 

Superior: 
FORT (4) 

Ribagorçana: MOLT FORT (5) Pallaresa  
Inferior: 

FORT (4) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 24, divendres: cel molt ennuvolat amb xàfecs d'intensitat moderada. Cota de neu a 1500 m. 
Boirines. Temperatures sense canvis significatius. Vent de component est fluix a moderat. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 


Dia 25, dissabte: cel ennuvolat amb xàfecs que poden ser localment moderats. Cota de neu a 1500 
m. Boirines. Temperatures sense canvis. Vent de component est fluix a moderat. 

Dia 26, diumenge: cel ennuvolat amb alguna precipitació feble, a primeres hores. Cota de neu a 

1600 metres. Boirines. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-est fluix.
	
Dia 27, dilluns: cel ennuvolat a primeres hores, amb intervals de núvols per la tarda. Boirines i algun 

banc de boira. Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord fluix.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és discontinu des del fons de les valls, especialment en vessants nord. A tots els sectors, 
a 2000 m, els gruixos oscil.len entre els 150-170 cm a l’Aran, Pallaresa Superior i Inferior i els 200-
250 cm a la Ribagorçana. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

En les últimes 24 h s’han enregistrat precipitacions d'entre 30-50 mm a tots els sectors, que han estat 
en forma de neu per sobre dels 2200 m. La neu és humida o molt humida depenent de les cotes. A 
l'Aran, Pallaresa superior i inferior el perill d'allaus serà FORT (4), ja que es produiran allaus de neu 
humida i de placa de vent, en general de dimensions mitjanes. Localment les allaus seran de grans 
dimensions en vessants orientats al nord. 
A la Ribagorçana el perill d’allaus serà MOLT FORT (5), ja que es produiran allaus de neu humida i 
de placa de vent de grans dimensions a qualsevol orientació, però preferentment en vessants 
orientats al nord. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
A tots els sectors es mantindrà la possibilitat d’allaus de neu humida i de placa, localment de grans 
dimensions en vessants orientats al nord. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 24 de gener de 1997.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dijous, 23 - gen - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 23 i 24 - gen - 1997
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

FORT (4) Sector Ter-
Freser: 

FORT (4) 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

FORT (4) Pre-
Pirineu: 

FORT (4) per sobre dels 2300 m 
MARCAT (3) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 24, divendres: cel molt ennuvolat amb xàfecs d'intensitat moderada. Cota de neu a 1500 m. 
Boirines. Temperatures sense canvis significatius. Vent de component est fluix a moderat. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 


Dia 25, dissabte:  cel ennuvolat amb xàfecs freqüents que poden ser localment moderats. Cota de 
neu a 1500 m. Boirines. Temperatures sense canvis. Vent de component est fluix a moderat. 
Dia 26, diumenge: cel ennuvolat amb alguna precipitació feble, a primeres hores. Cota de neu a 
1600 metres. Boirines. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-est fluix. 
Dia 27, dilluns: cel ennuvolat a primeres hores, amb intervals de núvols per la tarda. Boirines i algun 
banc de boira. Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

En vessants nord el mantell és discontinu des del fons de les valls. En vessants sud és continu per 
sobre dels 1400-1500 m. A tots els sectors, a 2000 m, el gruix del mantell nival oscil.la entre els 60-
120 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

En les últimes 24 h s’han enregistrat precipitacions d'entre 30-60 mm a tots els sectors, que han estat 
en forma de neu per sobre dels 2200-2300 m. La neu és molt humida a totes les cotes. A tots els 
sectors el perill d'allaus serà FORT (4), ja que es produiran allaus de neu humida i de placa de vent, 
en general de dimensions mitjanes. Localment les allaus seran de grans dimensions en vessants 
orientats al nord. Al Pre-Pirineu el perill serà MARCAT (3) per sota dels 2300 m.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
A tots els sectors es mantindrà la possibilitat d’allaus de neu humida i de placa, localment de grans 
dimensions en vessants orientats al nord. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 24 de gener de 1997. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 24 - gen - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 24, 25 i 26 - gen - 1997
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran FORT (4) per sobre 2200 m 

MARCAT (3) a la resta 
Pallaresa 
Superior: 

FORT (4) per sobre 2200 m 
MARCAT (3) a la resta 

Ribagorçana: FORT (4) per sobre 2200 m 
MARCAT (3) a la resta 

Pallaresa 
Inferior: 

FORT (4) per sobre 2200 m 
MARCAT (3) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 25, dissabte: cel molt ennuvolat tendint a cel ennuvolat. Precipitacions en general febles. Cota de 
neu a 1600 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent de l'est i nord-est fluix a moderat. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 26, diumenge: interval de núvols. Temperatures sense canvis significatius. Vent del nord-est fluix.
	
Dia 27, dilluns: cels ennuvolats o molt ennuvolats. Precipitacions febles. Cota de neu a 1000 m.
	
Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord fluix.
	
Dia 28, dimarts: cels ennuvolats amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1000 m. 

Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord moderat. 


DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és discontinu des del fons de les valls, especialment en vessants nord. A tots els sectors, 
a 2000 m, els gruixos oscil.len entre els 150-170 cm a l’Aran, Pallaresa Superior i Inferior i els 200-
250 cm a la Ribagorçana. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Es mantenen grans sobreacumulacions de neu a cotes altes dels vessants orientats al nord, que 
poden desprendre’s, fins i tot, espontàniament en forma d’allaus de placa. A tots els sectors el perill 
d'allaus serà FORT (4) per sobre dels 2200 m, ja que es produiran allaus de placa de vent, en 
general de dimensions mitjanes i, localment de grans dimensions, en vessants orientats al nord. A la 
resta poden produir-se allaus de neu humida de dimensions mitjanes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
A partir del diumenge dia 26, amb la desaparició de les nevades, i un lleuger descens de les 
temperatures, el mantell nival tendirà a estabilitzar-se. 

Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGERA DISMINUCIÓ.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 27 de gener de 1997.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 24 - gen - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 24, 25 i 26 - gen - 1997
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

FORT (4) per sobre dels 2200 m 
MARCAT (3) a la resta 

Sector Ter-
Freser: 

FORT (4) per sobre dels 2200 m 
MARCAT (3) a la resta 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

FORT (4) per sobre dels 2200 m 
MARCAT (3) a la resta 

Pre-
Pirineu: 

FORT (4) a prop de les crestes 
MARCAT (3) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 25, dissabte: cel molt ennuvolat tendint a cel ennuvolat. Precipitacions en general febles però 
localment persistents. Cota de neu a 1600 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent de l'est i 
nord-est fluix a moderat. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 26, diumenge: interval de núvols. Temperatures sense canvis significatius. Vent del nord-est fluix.
	
Dia 27, dilluns: cels ennuvolats o molt ennuvolats. Precipitacions febles. Cota de neu a 1000 m.
	
Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord fluix.
	
Dia 28, dimarts: cels ennuvolats amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1000 m. 

Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord moderat. 


DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

En vessants nord el mantell és discontinu des del fons de les valls. En vessants sud és continu per 
sobre dels 1400-1500 m. A tots els sectors, a 2000 m, el gruix del mantell nival oscil.la entre els 60-
80 cm i fins als 150 cm en alguns punts del sector Ter-Freser. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

En les últimes 24 h s’han enregistrat noves nevades que han acumulat entre 5-30 cm més de neu 
recent a la cota de 2000 m. Les quantitats més importants han correspost al sector Ter-Freser. A tots 
els sectors el perill d'allaus serà FORT (4) per sobre dels 2200 m, ja que es produiran allaus de placa 
de vent, en general de dimensions mitjanes i, localment de grans dimensions, en vessants orientats 
al nord. A la resta el perill d’allaus serà MARCAT (3), ja poden produir-se allaus de neu humida, 
localment de dimensions mitjanes. Al Pre-Pirineu el perill serà FORT (4), únicament prop de les 
crestes orientades al nord. A la resta serà MARCAT (3). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
A partir del diumenge dia 26, amb la desaparició de les nevades, i un lleuger descens de les 
temperatures, el mantell nival tendirà a estabilitzar-se. 

Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGERA DISMINUCIÓ.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 27 de gener de 1997. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dilluns, 27 - gen - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 27 i 28 - gen - 1997
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran MARCAT (3) per sobre 2200 m 

MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa 
Superior: 

MARCAT (3) per sobre 2200 m 
MODERAT (2) a la resta 

Ribagorçana: MARCAT (3) per sobre 2200 m 
MODERAT (2) a la resta 

Pallaresa 
Inferior: 

MARCAT (3) per sobre 2200 m 
MODERAT (2) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 28, dimarts: cel ennuvolat amb precipitacions en general febles. Cota de neu a 1200 m. 
Temperatura en descens lleuger a moderat. Vent de component nord fluix a moderat. Isoterma de 0 
ºC: 1100 m. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 29, dimecres: cel ennuvolat a molt ennuvolat, amb precipitacions febles. La cota de neu baixarà
	
fins als 800 m. Temperatures sense canvis significatius o encara en lleuger descens. Vent del nord-
est fluix a moderat. 

Dia 30, dijous: intervals de núvols. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component nord-est 

fluix.
	
Dia 31, divendres: intervals de núvols. Temperatures sense canvis. Vent del sud-est fluix.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és continu en vessant sud per sobre dels 1500-1600 m i en vessant nord per sobre dels 
1200 m. A tots els sectors, a 2000 m, els gruixos oscil.len entre els 150-170 cm a l’Aran, Pallaresa 
Superior i Inferior i els 200-250 cm a la Ribagorçana. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Es mantenen grans sobreacumulacions de neu a cotes altes dels vessants orientats al nord, que 
poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble en forma d’allaus de placa de vent. A tots els sectors 
el perill d'allaus serà MARCAT (3) per sobre dels 2200 m. Per sota d'aquesta cota, el mantell, en 
general, està ben estabilitzat i el perill és MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les nevades febles i els vents fluixos a moderats del nord i nord-est formaran plaques de vent en 
vessants orientats al sud. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 28 de gener de 1997.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dilluns, 27 - gen - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 27 i 28 - gen - 1997
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MARCAT (3) per sobre 2200 m 
MODERAT (2) a la resta 

Sector Ter-
Freser: 

MARCAT (3) per sobre 2200 m 
MODERAT (2) a la resta 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MARCAT (3) per sobre 2200 m 
MODERAT (2) a la resta 

Pre-
Pirineu: 

MARCAT (3) per sobre 2200 m 
MODERAT (2) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 28, dimarts: cel ennuvolat amb precipitacions en general febles. Cota de neu a 1200 m.
	
Temperatura en descens lleuger a moderat. Vent de component nord fluix a moderat. Isoterma de 0º 

C: 1050 m. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 29, dimecres: cel ennuvolat a molt ennuvolat, amb precipitacions febles. La cota de neu baixarà
	
fins als 800 m. Temperatures sense canvis significatius o encara en lleuger descens. Vent del nord-
est fluix a moderat. 

Dia 30, dijous: cels ennuvolats amb precipitacions febles. Cota de neu a 1000 m. Temperatures en
	
lleuger ascens. Vent de component nord-est fluix. 

Dia 31, divendres: intervals de núvols. Temperatures sense canvis. Vent del sud-est fluix.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

En vessants sud és continu per sobre dels 1700-1800 m i en vessant nord per sobre dels 1400-1500 
m. A tots els sectors, a 2000 m, el gruix del mantell nival oscil.la entre els 60-80 cm i fins als 150 cm 
en alguns punts del sector Ter-Freser. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Es mantenen grans sobreacumulacions de neu a cotes altes dels vessants orientats al nord, que 
poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble en forma d’allaus de placa de vent. A tots els sectors 
el perill d'allaus serà MARCAT (3) per sobre dels 2200 m. Per sota d'aquesta cota, el mantell, en 
general, està ben estabilitzat i el perill és MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les nevades febles i els vents fluixos a moderats del nord i nord-est formaran plaques de vent en 
vessants orientats al sud. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 28 de gener de 1997. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimecres, 29 - gen - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 29 i 30 - gen - 1997
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran MARCAT (3) als vessants nord 

MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa 
Superior: 

MARCAT (3) als vessants nord 
MODERAT (2) a la resta 

Ribagorçana: MARCAT (3) als vessants nord 
MODERAT (2) a la resta 

Pallaresa 
Inferior: 

MARCAT (3) als vessants nord 
MODERAT (2) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Cel ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions en general febles però localment poden ser 
d'intensitat moderada. Cota de neu a 600 m a la Valh d'Aran i 900 m a la resta pujant la cota a 1100 
m en general. Boirines i bancs de boira. Temperatures mínimes sense canvis en general i en lleuger 
descens a la Valh d'Aran, màximes sense canvis o en lleuger ascens. Vent de component est fluix. 
Isoterma de 0ºC: 1.700 m. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dijous 30: Intervals de núvols preferentment alts i mitgencs. Boirines i bancs de boira matinals.
	
Temperatures sense canvis significatius. Vent variable i fluix . 

Divendres 31: Intervals de núvols augmentant a molt ennuvolat amb precipitacions febles en general 

i disperses. Cota de neu a 1400 m. Boirines i bancs de boira. Temperatures en lleuger ascens. Vent
	
de component sud fluix.
	
Dissabte 1: Ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1200
	
m. Boirines i bancs de boira. Temperatures sense canvis. Vent variable i fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és continu en vessant sud per sobre dels 1500-1600 m i en vessant nord per sobre dels 
1200 m. A tots els sectors, a 2000 m, els gruixos oscil.len entre els 150-170 cm a l’Aran, Pallaresa 
Superior i Inferior i els 200-250 cm a la Ribagorçana. Les nevades de les darreres hores han deixat 
una capa de fins a 10 cm de neu recent a tots els sectors. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Es mantenen grans sobreacumulacions de neu a cotes altes dels vessants orientats al nord, que 
poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble en forma d’allaus de placa de vent. Als vessants sud, 
la insolació i les temperatures suaus dels darrers dies, els han anat estabilitzant. Per sobre dels 2200 
m i als vessants nord el perill d'allaus serà MARCAT (3), als vessants sud el perill serà MODERAT 
(2). Per sota d'aquesta cota, el mantell, en general, està ben estabilitzat i el perill és FEBLE (1). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 30 de gener de 1997.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimecres, 29 - gen - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 29 i 30 - gen - 1997
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MARCAT (3) als vessants nord 
FEBLE (1) a la resta 

Sector Ter-
Freser: 

MARCAT (3) als vessants nord 
FEBLE (1) a la resta 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MARCAT (3) als vessants nord 
FEBLE (1) a la resta 

Pre-
Pirineu: 

MODERAT (2) als vessants nord 
FEBLE (1) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Cel ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions en general febles però localment poden ser 

d'intensitat moderada. Cota de neu a 900 m, pujant la cota a 1100 m en general. Boirines i bancs de
	
boira. Temperatures mínimes sense canvis en general, màximes sense canvis o en lleuger ascens. 

Vent de component est fluix.
	
Isoterma de 0ºC: 1.800 m.
	

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dijous 30: Intervals de núvols preferentment alts i mitgencs. Boirines i bancs de boira matinals.
	
Temperatures sense canvis significatius. Vent variable i fluix.
	
Divendres 31: Interval de núvols augmentant a molt ennuvolat amb precipitacions febles en general i
	
disperses. Cota de neu a 1400 m. Boirines i bancs de boira. Temperatures en lleuger ascens. Vent
	
de component sud fluix.
	
Dissabte 1: Ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1200
	
m. Boirines i bancs de boira. Temperatures sense canvis. Vent variable i fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Als vessants sud és continu per sobre dels 1700-1800 m i en vessant nord per sobre dels 1400-1500 
m. A tots els sectors, a 2000 m, el gruix del mantell nival oscil.la entre els 60-80 cm i fins als 150 cm 
en alguns punts del sector Ter-Freser. Les nevades de les darreres hores han deixat una capa de 10 
a 15 cm de neu recent a tots els sectors, excepte al Ter-Freser que ha estat de fins a 20 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Es mantenen grans sobreacumulacions de neu a cotes altes dels vessants orientats al nord, que 
poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble en forma d’allaus de placa de vent. Als vessants sud, 
la insolació i les temperatures suaus dels darrers dies, els han anat estabilitzant. Als sectors Perafita-
Puigpedrós, Vessant nord del Cadí-Moixeró i Ter-Freser, el perill és MARCAT (3) als vessants nord i 
per sobre dels 2.200 m. Als vessants sud i per sota d'aquesta cota, el mantell, en general, està ben 
estabilitzat i el perill és FEBLE (1). Al Prepirineu el perill és MODERAT (2) als vessants nord i per 
sobre dels 2.200 m, i FEBLE (1) a la resta. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 30 de gener de 1997. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimecres, 29 - gen - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 29 i 30 - gen - 1997
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran MARCAT (3) als vessants nord 

MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa 
Superior: 

MARCAT (3) als vessants nord 
MODERAT (2) a la resta 

Ribagorçana: MARCAT (3) als vessants nord 
MODERAT (2) a la resta 

Pallaresa 
Inferior: 

MARCAT (3) als vessants nord 
MODERAT (2) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Nuvolositat variable predominant el cel tapat. Boira matinal a les fondalades. Temperatures sense 

canvis. Vent variable fluix, predominant la component est.
	
Isoterma de 0ºC: 1.900 m.
	

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Divendres 31: Cel serè o poc ennuvolat. Boira matinal a les fondalades. Temperatures en lleuger 

ascens. Vent de component oest fluix. 

Dissabte 1: Cel serè o poc ennuvolat, tapant-se gradualment. Possibilitat d’alguna precipitació feble 

cap al final. Cota de neu a 1700 m. Temperatures sense canvis. Vent de component oest fluix.
	
Diumenge 2: Cel tapat. Precipitacions febles generalitzades. Cota de neu a 1700 m. Temperatures 

sense canvis. Vent del NW fluix.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és continu en vessant sud per sobre dels 1500-1600 m i en vessant nord per sobre dels 
1200 m. A tots els sectors, a 2000 m, els gruixos oscil.len entre els 150-170 cm a l’Aran, Pallaresa 
Superior i Inferior i els 200-250 cm a la Ribagorçana. Les nevades de les darreres hores han deixat 
una capa de fins a 10 cm de neu recent a tots els sectors. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Es mantenen grans sobreacumulacions de neu a cotes altes dels vessants orientats al nord, que 
poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble en forma d’allaus de placa de vent. Als vessants sud, 
la insolació i les temperatures suaus dels darrers dies, els han anat estabilitzant. Per sobre dels 2200 
m i als vessants nord el perill d'allaus serà MARCAT (3), als vessants sud el perill serà MODERAT 
(2). Per sota d'aquesta cota, el mantell, en general, està ben estabilitzat i el perill és FEBLE (1). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les temperatures suaus que s’esperen per als propers dies afavoriran la progressiva estabilització 
del mantell nival. 

Evolució del perill d'allaus: PROGRESSIVA DISMINUCIÓ. 

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 30 de gener de 1997.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimecres, 29 - gen - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 29 i 30 - gen - 1997
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MARCAT (3) als vessants nord 
FEBLE (1) a la resta 

Sector Ter-
Freser: 

MARCAT (3) als vessants nord 
FEBLE (1) a la resta 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MARCAT (3) als vessants nord 
FEBLE (1) a la resta 

Pre-
Pirineu: 

MODERAT (2) als vessants nord 
FEBLE (1) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Nuvolositat variable predominant el cel poc ennuvolat. Boira matinal a les fondalades. Temperatures 

sense canvis. Vent variable fluix, predominant la component est. 

Isoterma de 0ºC: 1.900 m.
	

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Divendres 31: Cel serè o poc ennuvolat. Boira matinal a les fondalades. Temperatures en lleuger 

ascens. Vent de component oest fluix. 

Dissabte 1: Cel serè o poc ennuvolat, tapant-se gradualment. Temperatures sense canvis. Vent de
	
component oest fluix.
	
Diumenge 2: Cel tapat amb aclarides. Precipitacions febles ocasionals. Cota de neu a 1700 m.
	
Temperatures sense canvis. Vent del NW fluix, moderat a l’extrem oriental. 


DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Als vessants sud és continu per sobre dels 1700-1800 m i en vessant nord per sobre dels 1400-1500 
m. A tots els sectors, a 2000 m, el gruix del mantell nival oscil.la entre els 60-80 cm i fins als 150 cm 
en alguns punts del sector Ter-Freser. Les nevades de les darreres hores han deixat una capa de 10 
a 15 cm de neu recent a tots els sectors, excepte al Ter-Freser que ha estat de fins a 20 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Es mantenen grans sobreacumulacions de neu a cotes altes dels vessants orientats al nord, que 
poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble en forma d’allaus de placa de vent. Als vessants sud, 
la insolació i les temperatures suaus dels darrers dies, els han anat estabilitzant. Als sectors Perafita-
Puigpedrós, Vessant nord del Cadí-Moixeró i Ter-Freser, el perill és MARCAT (3) als vessants nord i 
per sobre dels 2.200 m. Als vessants sud i per sota d'aquesta cota, el mantell, en general, està ben 
estabilitzat i el perill és FEBLE (1). Al Prepirineu el perill és MODERAT (2) als vessants nord i per 
sobre dels 2.200 m, i FEBLE (1) a la resta. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les temperatures suaus que s’esperen per als propers dies afavoriran la progressiva estabilització 
del mantell nival. 

Evolució del perill d'allaus: PROGRESSIVA DISMINUCIÓ. 

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 30 de gener de 1997. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dijous, 30 - gen - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 30 i 31 - gen - 1997
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran MODERAT (2) als vessants nord 

FEBLE (1) a la resta 
Pallaresa 
Superior: 

MODERAT (2) als vessants nord 
FEBLE (1) a la resta 

Ribagorçana: MODERAT (2) als vessants nord 
FEBLE (1) a la resta 

Pallaresa 
Inferior: 

MODERAT (2) als vessants nord 
FEBLE (1) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Cel poc ennuvolat amb alguns intervals de núvols alts. Bancs de boira matinal a les valls. 
Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix, predominant la component sud. Isoterma de 0 
ºC: 2400 m. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 1, dissabte: intervals de cel ennuvolat, més freqüents a partir del migdia. Bancs de boira matinal 

a les valls. Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord-oest fluix.
	
Dia 2, diumenge: intervals de cel ennuvolat amb possibilitat d'alguna precipitació feble al final.
	
Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord-oest fluix.
	
Dia 3, dilluns: cel molt ennuvolat amb precipitacions generalitzades, localment d'intensitat moderada.
	
Cota de neu a 1500 m. Vent del nord-oest fluix augmentant a moderat. 


DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és continu en vessant sud per sobre dels 1500-1600 m i en vessant nord per sobre dels 
1200 m. A tots els sectors, a 2000 m, els gruixos oscil.len entre els 230-260 cm a la Ribagorçana, els 
140-160 cm a l’Aran i a la Pallaresa Superior i els 90-110 cm a la Pallaresa Inferior. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Encara es mantenen grans sobreacumulacions de neu a cotes altes dels vessants orientats al nord. 
El perill d'allaus serà MODERAT (2), ja que, localment, poden produir-se algunes allaus de placa a 
cotes altes dels vessants nord per una sobrecàrrega feble. Als vessants sud, poden produir-se 
petites allaus de neu recent humida en vessants drets que encara no s'hagin purgat. Per sota dels 
2200 m el mantell està ben estabilitzat i el perill d’allaus és FEBLE (1). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Les temperatures suaus que s’esperen per als propers dies afavoriran la progressiva estabilització de 
les plaques situades en vessants obacs. 

Evolució del perill d'allaus: PROGRESSIVA DISMINUCIÓ EN VESSANTS NORD.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 31 de gener de 1997. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dijous, 30 - gen - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 30 i 31 - gen - 1997
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MODERAT (2) als vessants nord 
FEBLE (1) a la resta 

Sector Ter-
Freser: 

MARCAT (3) als vessants nord 
FEBLE (1) a la resta 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MODERAT (2) als vessants nord 
FEBLE (1) a la resta 

Pre-
Pirineu: 

MODERAT (2) als vessants nord 
FEBLE (1) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Cel poc ennuvolat amb alguns intervals de núvols alts. Bancs de boira matinal a les valls. 
Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix, predominant la component sud. Isoterma de 0 
ºC: 2200 m. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 1, dissabte: intervals de cel ennuvolat, més freqüents a partir del migdia. Bancs de boira matinal 

a les valls. Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord-oest fluix.
	
Dia 2, diumenge: intervals de cel ennuvolat amb possibilitat d'alguna precipitació feble al final.
	
Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord-oest fluix.
	
Dia 3, dilluns: cel molt ennuvolat amb precipitacions generalitzades, localment d'intensitat moderada.
	
Cota de neu a 1500 m. Vent del nord-oest fluix augmentant a moderat. 


DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Als vessants sud és continu per sobre dels 1500-1600 m i en vessant nord per sobre dels 1500 m. A 
tots els sectors, a 2000 m, el gruix del mantell nival oscil.la entre els 80-100 cm i fins als 150 cm en 
alguns punts del sector Ter-Freser.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Es mantenen grans sobreacumulacions de neu a cotes altes dels vessants orientats al nord. Als 
sectors Perafita-Puigpedrós, vessant nord del Cadí-Moixeró i Pre-Pirineu el perill d'allaus serà 
MODERAT (2), ja que, localment, poden produïr-se algunes allaus de placa a cotes altes dels 
vessants nord per una sobrecàrrega feble. Al sector Ter-Freser aquesta inestabilitat és més acusada 
i el perill d’allaus és MARCAT (3) a cotes altes dels vessants obacs i MODERAT (2) a la resta. Als 
vessants sud del sector Ter-Freser poden produïr-se petites allaus de neu recent humida en 
vessants drets que encara no s'hagin purgat. En general, per sota dels 2000 m, el mantell està ben 
estabilitzat. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Les temperatures suaus que s’esperen per als propers dies afavoriran la progressiva estabilització de 
les plaques situades en vessants obacs. 

Evolució del perill d'allaus: PROGRESSIVA DISMINUCIÓ EN VESSANTS NORD.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 31 de gener de 1997. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 31 - gen - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 31- gener-1 i 2 de febrer - 1997 
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran MODERAT (2) als vessants nord 

FEBLE (1) a la resta 
Pallaresa 
Superior: 

MODERAT (2)  

Ribagorçana: MODERAT (2) Pallaresa  
Inferior: 

MODERAT (2)  

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Cel poc ennuvolat amb alguns intervals de núvols. Bancs de boira matinal a les valls. Temperatures 
sense canvis. Vent variable fluix, predominant la component sud. Isoterma de 0 ºC: 2300 m. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 2, diumenge: intervals de cel ennuvolat, més freqüents a partir del migdia amb possibilitat 
d’alguna precipitació feble al final, a la Val d’Aran. Bancs de boira matinal a les valls. Temperatures 
sense canvis. Vent del nord-oest fluix. 
Dia 3, dilluns: cel ennuvolat amb precipitacions generalitzades, localment d’intensitat moderada. Cota 
de neu a 1300 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest fluix. 
Dia 4, dimarts: cel molt ennuvolat amb precipitacions generalitzades, localment d’intensitat 
moderada. Cota de neu a 900 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és continu en vessant sud per sobre dels 1600-1700 m i en vessant nord per sobre dels 
1300 m. A tots els sectors, a 2000 m, els gruixos oscil.len entre els 220-250 cm a la Ribagorçana, els 
130-150 cm a l’Aran i a la Pallaresa Superior i els 80-100 cm a la Pallaresa Inferior. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Encara hi ha grans sobreacumulacions de neu a cotes altes dels vessants orientats al nord, i que 
localment es mantenen inestables. El perill d'allaus serà MODERAT (2) a tots els sectors, ja que, 
localment, poden produir-se algunes allaus de placa a cotes altes dels vessants nord per una 
sobrecàrrega feble. Als vessants sud, poden produir-se petites allaus de neu recent humida en 
vessants drets que encara no s'hagin purgat. En vessant sud, localment, podria produir-se alguna 
allau de placa per una sobrecàrrega forta. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Les temperatures suaus que s’esperen per als propers dies afavoriran la progressiva estabilització de 
les plaques situades en vessants obacs. 

Evolució del perill d'allaus: PROGRESSIVA DISMINUCIÓ EN VESSANTS NORD.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 3 de febrer de 1997. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 31 - gen - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 31- gener-1 i 2 de febrer - 1997 
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MODERAT (2) Sector Ter-
Freser: 

MODERAT (2) 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MODERAT (2) Pre-
Pirineu: 

MODERAT (2) als vessants nord 
FEBLE (1) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Cel poc ennuvolat amb alguns intervals de núvols. Bancs de boira matinal a les valls. Temperatures 
sense canvis. Vent variable fluix, predominant la component sud. Isoterma de 0 ºC: 2400 m. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 2, diumenge: intervals de cel ennuvolat, més freqüents a partir del migdia amb possibilitat 
d’alguna precipitació feble al final, a la Val d’Aran. Bancs de boira matinal a les valls. Temperatures 
sense canvis. Vent del nord-oest fluix. 
Dia 3, dilluns: cel ennuvolat amb precipitacions generalitzades, localment d’intensitat moderada. Cota 
de neu a 1300 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest fluix. 
Dia 4, dimarts: cel molt ennuvolat amb precipitacions generalitzades, localment d’intensitat 
moderada. Cota de neu a 900 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Als vessants sud és continu per sobre dels 1500-1600 m i en vessant nord per sobre dels 1500 m. A 
tots els sectors, a 2000 m, el gruix del mantell nival oscil.la entre els 80-100 cm i fins als 150 cm en 
alguns punts del sector Ter-Freser.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Encara hi ha grans sobreacumulacions de neu a cotes altes dels vessants orientats al nord, i que 
localment es mantenen inestables. El perill d'allaus serà MODERAT (2) a tots els sectors, ja que, 
localment, poden produir-se algunes allaus de placa a cotes altes dels vessants nord per una 
sobrecàrrega feble. Als vessants sud, poden produir-se petites allaus de neu recent humida en 
vessants drets que encara no s'hagin purgat. En vessant sud, localment, podria produir-se alguna 
allau de placa per una sobrecàrrega forta. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Les temperatures suaus que s’esperen per als propers dies afavoriran la progressiva estabilització de 
les plaques situades en vessants obacs. 

Evolució del perill d'allaus: PROGRESSIVA DISMINUCIÓ EN VESSANTS NORD.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 3 de febrer de 1997. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dilluns, 3 - feb - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 3 i 4 - febrer - 1997
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran MODERAT (2) Pallaresa  

Superior: 
MODERAT (2)  

Ribagorçana: MODERAT (2) Pallaresa  
Inferior: 

MODERAT (2)  

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Cel núvol disminuint a poc núvol al migdia. Descens lleuger de les mínimes i màximes sense canvis 
importants. Vent fluix a moderat de component nord. Isoterma de 0 ºC: 1500 m. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 5, dimecres: poc núvol. Lleuger augment de les temperatures. Vent fluix de component nord,
	
debilitant-se al llarg del dia. 

Dia 6, dijous: cel poc núvol. Lleugera pujada de les temperatures. Vent fluix i variable. 

Dia 7, divendres: cel poc núvol, augmentant a núvol per la tarda. Augment de les temperatures, 

especialment a l’Aran. Vent fluix del sud, augmentant a moderat al final. 


DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és continu en vessant sud per sobre dels 1700-1800 m i en vessant nord per sobre dels 
1400 m. A tots els sectors, a 2000 m, els gruixos oscil.len entre els 210-250 cm a la Ribagorçana, els 
120-140 cm a l’Aran i a la Pallaresa Superior i els 80-100 cm a la Pallaresa Inferior. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Actualment s’està dipositant una capa de neu recent amb intensitat entre feble i localment moderada. 
Encara hi ha grans sobreacumulacions de neu a cotes altes dels vessants orientats al nord, i que 
localment es mantenen inestables. El perill d'allaus serà MODERAT (2) a tots els sectors, ja que, 
localment a cotes altes dels vessants nord i sud, poden produir-se algunes allaus de placa per una 
sobrecàrrega feble. Als vessants sud també poden produir-se petites allaus de neu recent humida en 
vessants drets. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Les temperatures suaus que s’esperen per als propers dies afavoriran la progressiva estabilització de 
les plaques situades en vessants obacs. 

Evolució del perill d'allaus: PROGRESSIVA DISMINUCIÓ EN VESSANTS NORD.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 4 de febrer de 1997. 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1996-1997)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 85 / 104 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

 

 

 

 
 

 

 
  

   
 

  

   
  

  
    

  
   

 

  

 
 

 

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dilluns, 3 - feb - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 3 i 4 - febrer - 1997
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MODERAT (2) Sector Ter-
Freser: 

MODERAT (2) 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MODERAT (2) Pre-
Pirineu: 

MODERAT (2) sobre dels 2000 m 
FEBLE (1) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Cel núvol disminuint a poc núvol al migdia. Descens lleuger de les mínimes i màximes sense canvis 
importants. Vent fluix a moderat de component nord. Isoterma de 0 ºC: 1500 m. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 5, dimecres: poc núvol. Lleuger augment de les temperatures. Vent fluix de component nord,
	
debilitant-se al llarg del dia. 

Dia 6, dijous: cel poc núvol. Lleugera pujada de les temperatures. Vent fluix i variable. 

Dia 7, divendres: cel poc núvol, augmentant a núvol per la tarda. Augment de les temperatures, 

especialment a l’Aran. Vent fluix del sud, augmentant a moderat al final. 


DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Als vessants sud el mantell és continu per sobre dels 1700-1800 m i en vessant nord per sobre dels 
1500 m. A tots els sectors, a 2000 m, el gruix del mantell nival oscil.la entre els 80-100 cm i fins als 
150 cm en alguns punts del sector Ter-Freser.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Actualment s’està dipositant una capa de neu recent amb intensitat entre feble i localment moderada. 
Encara hi ha grans sobreacumulacions de neu a cotes altes dels vessants orientats al nord, i que 
localment es mantenen inestables. El perill d'allaus serà MODERAT (2) a tots els sectors, ja que, 
localment a cotes altes dels vessants nord i sud, poden produir-se algunes allaus de placa per una 
sobrecàrrega feble. Als vessants sud també poden produir-se petites allaus de neu recent humida en 
vessants drets. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Les temperatures suaus que s’esperen per als propers dies afavoriran la progressiva estabilització de 
les plaques situades en vessants obacs. 

Evolució del perill d'allaus: PROGRESSIVA DISMINUCIÓ EN VESSANTS NORD.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 4 de febrer de 1997. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimarts, 4 - feb - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 4 i 5 - febrer - 1997
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran MODERAT (2) als vessants nord 

FEBLE 1 a la resta 
Pallaresa 
Superior: 

MODERAT (2) als vessants nord 
FEBLE 1 a la resta 

Ribagorçana: MODERAT (2) als vessants nord 
FEBLE 1 a la resta 

Pallaresa 
Inferior: 

MODERAT (2) als vessants nord 
FEBLE 1 a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Intervals de cels ennuvolats amb predomini de núvols mitjos i alts. Temperatures mínimes sense
	
canvis i màximes en lleuger ascens. Vent del nord-oest fluix amb intervals moderats. 

Isoterma de 0 graus: 2.300 m. 


PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dijous 6: Poc ennuvolat. Temperatures sense canvis . Vent de component nord, fluix.
	
Divendres 7: Poc ennuvolat o serè. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix i variable. 

Dissabte 8: Intervals de cel ennuvolat, amb núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger descens.
	
Vent fluix variable.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és continu en vessant sud per sobre dels 1700-1800 m i en vessant nord per sobre dels 
1400 m. A tots els sectors, a 2000 m, els gruixos oscilꞏlen entre els 210-250 cm a la Ribagorçana, els 
120-140 cm a l’Aran i a la Pallaresa Superior i els 80-100 cm a la Pallaresa Inferior. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Les nevades de la darrera nit han dipositat una capa de neu recent de fins a 5 cm de gruix. Encara hi 
ha grans sobreacumulacions de neu a cotes altes dels vessants orientats al nord i que, localment, es 
mantenen inestables. El perill d'allaus serà MODERAT (2), ja que, localment a cotes altes dels 
vessants nord, poden produir-se algunes allaus de placa per una sobrecàrrega feble. Als vessants 
sud poden produir-se petites allaus de neu recent humida en vessants drets. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Les temperatures suaus que s’esperen per als propers dies afavoriran la progressiva estabilització de 
les plaques situades en vessants obacs. 

Evolució del perill d'allaus: PROGRESSIVA DISMINUCIÓ. 

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 5 de febrer de 1997.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimarts, 4 - feb - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 4 i 5 - febrer - 1997
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MODERAT (2) als vessants nord 
FEBLE 1 a la resta 

Sector Ter-
Freser: 

MODERAT (2) als vessants nord 
FEBLE 1 a la resta 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MODERAT (2) als vessants nord 
FEBLE 1 a la resta 

Pre-
Pirineu: 

FEBLE (1) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Intervals de cels ennuvolats amb predomini de núvols mitjos i alts. Temperatures mínimes en lleuger 

descens i màximes en lleuger ascens. Vent del nord-oest fluix amb intervals moderats. 

Isoterma de 0 graus: 2.400 m. 


PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dijous 6: Poc ennuvolat. Temperatures sense canvis . Vent de component nord, fluix al sector més
	
occidental i moderat al sector oriental. 

Divendres 7: Poc ennuvolat o serè. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix i variable. 

Dissabte 8: Intervals de cel ennuvolat, amb núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger descens.
	
Vent fluix variable.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Als vessants sud el mantell és continu per sobre dels 1700-1800 m i als vessant nord per sobre dels 
1500 m. A tots els sectors, a 2000 m, el gruix del mantell nival oscil.la entre els 80-100 cm i fins als 
150 cm en alguns punts del sector Ter-Freser. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Les nevades de la darrera nit han dipositat una capa de neu recent de fins a 10 cm de gruix. Encara 
hi ha grans sobreacumulacions de neu a cotes altes dels vessants orientats al nord i que, localment, 
es mantenen inestables. El perill d'allaus serà MODERAT (2) a tots els sectors, ja que, localment a 
cotes altes dels vessants nord, poden produir-se algunes allaus de placa per una sobrecàrrega feble. 
Als vessants sud també poden produir-se petites allaus de neu recent humida en vessants drets. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Les temperatures suaus que s’esperen per als propers dies afavoriran la progressiva estabilització de 
les plaques situades als vessants obacs. 

Evolució del perill d'allaus: PROGRESSIVA DISMINUCIÓ. 

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 5 de febrer de 1997. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimecres, 5 - feb - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 5 i 6 - febrer - 1997
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran MODERAT (2) als vessants nord 

FEBLE (1) a la resta 
Pallaresa 
Superior: 

MODERAT (2) als vessants nord 
FEBLE (1) a la resta 

Ribagorçana: MODERAT (2) als vessants nord 
FEBLE (1) a la resta 

Pallaresa 
Inferior: 

MODERAT (2) als vessants nord 
FEBLE (1) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 6, dimecres: poc núvol. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger ascens. Vent 
del nord-oest fluix. Isoterma de 0 graus: 1000 m. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 7, divendres: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud-est fluix.
	
Dia 8, dissabte: poc núvol amb algunes boirines a les valls. Vent fluix de l’est.
	
Dia 9, diumenge: poc núvol. Boirines matinals a les valls. Temperatures sense canvis. 


DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és continu en vessant sud per sobre dels 1700-1800 m i en vessant nord per sobre dels 
1400 m. A tots els sectors, a 2000 m, els gruixos oscilꞏlen entre els 210-250 cm a la Ribagorçana, els 
120-140 cm a l’Aran i a la Pallaresa Superior i els 80-100 cm a la Pallaresa Inferior. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Encara hi ha grans sobreacumulacions de neu a cotes altes dels vessants orientats al nord i que, 
localment, es mantenen inestables. El perill d'allaus serà MODERAT (2), ja que, localment a cotes 
altes dels vessants nord, poden produir-se algunes allaus de placa per una sobrecàrrega feble. Als 
vessants drets orientats al sud podrien produir-se petites allaus de neu humida a les hores centrals 
del dia. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Durant els propers dies no es produiran canvis apreciables en l’estabilitat del mantell nival. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 6 de febrer de 1997.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimecres, 5 - feb - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 5 i 6 - febrer - 1997
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MODERAT (2) als vessants nord 
FEBLE (1) a la resta 

Sector Ter-
Freser: 

MODERAT (2) als vessants nord 
FEBLE (1) a la resta 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MODERAT (2) als vessants nord 
FEBLE (1) a la resta 

Pre-
Pirineu: 

FEBLE (1) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 6, dimecres: poc núvol. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger ascens. Vent 
del nord-oest fluix. Isoterma de 0 graus: 1000 m. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 7, divendres: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud-est fluix.
	
Dia 8, dissabte: poc núvol amb algunes boirines a les valls. Vent fluix de l’est.
	
Dia 9, diumenge: poc núvol. Boirines matinals a les valls. Temperatures sense canvis. 


DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Als vessants sud el mantell és continu per sobre dels 1700-1800 m i als vessant nord per sobre dels 
1500 m. A tots els sectors, a 2000 m, el gruix del mantell nival oscil.la entre els 80-100 cm i fins als 
150 cm en alguns punts del sector Ter-Freser. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Encara hi ha grans sobreacumulacions de neu a cotes altes dels vessants orientats al nord i que, 
localment, es mantenen inestables. El perill d'allaus serà MODERAT (2), ja que, localment a cotes 
altes dels vessants nord, poden produir-se algunes allaus de placa per una sobrecàrrega feble. Als 
vessants drets orientats al sud podrien produir-se petites allaus de neu humida a les hores centrals 
del dia. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Durant els propers dies no es produiran canvis apreciables en l’estabilitat del mantell nival. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 6 de febrer de 1997. 


Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1996-1997)
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dijous, 6- feb - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 6 i 7 - febrer - 1997
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran MARCAT (3) per sobre 2300 m 

FEBLE (1) a la resta 
Pallaresa 
Superior: 

MARCAT (3) per sobre 2300 m 
FEBLE (1) a la resta 

Ribagorçana: MARCAT (3) per sobre 2300 m 
FEBLE (1) a la resta 

Pallaresa 
Inferior: 

MARCAT (3) per sobre 2300 m 
FEBLE (1) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dissabte, 8: poc ennuvolat amb núvols alts. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes
	
sense canvis. Vent fluix variable.
	
Isoterma de graus a 2.400 m.
	

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Diumenge, 9: Poc ennuvolat amb bancs de boira matinals a les valls. Temperatures sense canvis. 

Vent fluix variable.
	
Dilluns, 10: poc ennuvolat. Bancs de boira matinals a les valls. Temperatures sense canvis. Vent fluix 

variable.
	
Dimarts 11: Poc ennuvolat. Bancs de boira quelcom persistents a les valls. Temperatures en lleuger 

ascens. Vents fluixos variables.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és continu en vessant sud per sobre dels 1700-1800 m i en vessant nord per sobre dels 
1400 m. A tots els sectors, a 2000 m, els gruixos oscilꞏlen entre els 210-250 cm a la Ribagorçana, els 
120-140 cm a l’Aran i a la Pallaresa Superior i els 80-100 cm a la Pallaresa Inferior. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Encara hi ha grans sobreacumulacions de neu a cotes altes dels vessants orientats al nord, que es 
mantenen inestables. A cotes altes dels vessants orientats al sud s’han format plaques de vent 
durant les darreres hores. El perill d'allaus serà MARCAT (3) per sobre dels 2300 m, ja que podran 
produir-se allaus de placa de forma accidental per una sobrecàrrega feble en vessants nord, on la 
inestabilitat és més acusada, i, localment, en vessants sud. En vessants drets orientats al sud 
podrien produir-se petites allaus de neu humida a les hores centrals del dia. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Durant els propers dies, les plaques de vent situades a cotes altes dels vessants nord es mantindran 
inestables. Les plaques situades en vessants sud s’estabilitzaran progressivament. 

Evolució del perill d'allaus: DISMINUCIÓ A MODERAT (2). 

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 7 de febrer de 1997.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dijous, 6- feb - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 6 i 7 - febrer - 1997
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MARCAT (3) per sobre 2300 m 
FEBLE (1) a la resta 

Sector Ter-
Freser: 

MARCAT (3) per sobre 2300 m 
FEBLE (1) a la resta 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MARCAT (3) per sobre 2300 m 
FEBLE (1) a la resta 

Pre-
Pirineu: 

FEBLE (1) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dissabte, 8: poc ennuvolat o serè. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes sense
	
canvis. Vent fluix variable. 

Isoterma de graus a 2.400 m.
	

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Diumenge, 9: Poc ennuvolat amb bancs de boira matinals a les valls. Temperatures sense canvis. 

Vent fluix variable.
	
Dilluns, 10: poc ennuvolat. Bancs de boira matinals a les valls. Temperatures sense canvis. Vent fluix 

variable.
	
Dimarts 11: Poc ennuvolat. Bancs de boira quelcom persistents a les valls. Temperatures en lleuger 

ascens. Vents fluixos variables.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Als vessants sud el mantell és continu per sobre dels 1700-1800 m i als vessant nord per sobre dels 
1500 m. A tots els sectors, a 2000 m, el gruix del mantell nival oscil.la entre els 80-100 cm i fins als 
150 cm en alguns punts del sector Ter-Freser. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Encara hi ha grans sobreacumulacions de neu a cotes altes dels vessants orientats al nord, que es 
mantenen inestables. A cotes altes dels vessants orientats al sud s’han format plaques de vent 
durant les darreres hores. El perill d'allaus serà MARCAT (3) per sobre dels 2300 m, ja que podran 
produir-se allaus de placa de forma accidental per una sobrecàrrega feble en vessants nord, on la 
inestabilitat és més acusada, i, localment, en vessants sud. En vessants drets orientats al sud 
podrien produir-se petites allaus de neu humida a les hores centrals del dia. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Durant els propers dies, les plaques de vent situades a cotes altes dels vessants nord es mantindran 
inestables. Les plaques situades en vessants sud s’estabilitzaran progressivament. 

Evolució del perill d'allaus: DISMINUCIÓ A MODERAT (2). 

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 7 de febrer de 1997. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 7 - feb - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 7, 8 i 9 - febrer - 1997
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran MARCAT (3) per sobre 2300 m 

FEBLE (1) a la resta 
Pallaresa 
Superior: 

MARCAT (3) per sobre 2300 m 
FEBLE (1) a la resta 

Ribagorçana: MARCAT (3) per sobre 2300 m 
FEBLE (1) a la resta 

Pallaresa 
Inferior: 

MARCAT (3) per sobre 2300 m 
FEBLE (1) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dissabte, 8: poc ennuvolat amb núvols alts. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes
	
sense canvis. Vent fluix variable.
	
Isoterma de 0 graus a 2.400 m. 


PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Diumenge, 9: Poc ennuvolat amb bancs de boira matinals a les valls. Temperatures sense canvis. 

Vent fluix variable.
	
Dilluns, 10: poc ennuvolat. Bancs de boira matinals a les valls. Temperatures sense canvis. Vent fluix 

variable.
	
Dimarts 11: Poc ennuvolat. Bancs de boira quelcom persistents a les valls. Temperatures en lleuger 

ascens. Vents fluixos variables.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és continu en vessant sud per sobre dels 1700-1800 m i en vessant nord per sobre dels 
1400 m. A tots els sectors, a 2000 m, els gruixos oscilꞏlen entre els 210-250 cm a la Ribagorçana, els 
120-140 cm a l’Aran i a la Pallaresa Superior i els 80-100 cm a la Pallaresa Inferior. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Encara hi ha grans sobreacumulacions de neu a cotes altes dels vessants orientats al nord, que es 
mantenen inestables. Als vessants sud el mantell està ben estabilitzat, localment i a cotes altes està 
moderadament estabilitzat. El perill d'allaus serà MARCAT (3) per sobre dels 2300 m, ja que podran 
produir-se allaus de placa de forma accidental per una sobrecàrrega feble en vessants nord, on la 
inestabilitat és més acusada. En vessants drets orientats al sud podrien produir-se petites allaus de 
neu humida a les hores centrals del dia. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Durant els propers dies, les plaques de vent situades a cotes altes dels vessants nord es mantindran 
inestables. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 10 de febrer de 1997.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 7- feb - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 7, 8 i 9 - febrer - 1997
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MARCAT (3) per sobre 2300 m 
FEBLE (1) a la resta 

Sector Ter-
Freser: 

MARCAT (3) per sobre 2300 m 
FEBLE (1) a la resta 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MARCAT (3) per sobre 2300 m 
FEBLE (1) a la resta 

Pre-
Pirineu: 

FEBLE (1) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dissabte, 8: poc ennuvolat o serè. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes sense
	
canvis. Vent fluix variable. 

Isoterma de 0 graus a 2.400 m. 


PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Diumenge, 9: Poc ennuvolat amb bancs de boira matinals a les valls. Temperatures sense canvis. 

Vent fluix variable.
	
Dilluns, 10: poc ennuvolat. Bancs de boira matinals a les valls. Temperatures sense canvis. Vent fluix 

variable.
	
Dimarts 11: Poc ennuvolat. Bancs de boira quelcom persistents a les valls. Temperatures en lleuger 

ascens. Vents fluixos variables.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Als vessants sud el mantell és continu per sobre dels 1700-1800 m i als vessant nord per sobre dels 
1500 m. A tots els sectors, a 2000 m, el gruix del mantell nival oscil.la entre els 50-100 cm i fins als 
150 cm en alguns punts del sector Ter-Freser. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Encara hi ha grans sobreacumulacions de neu a cotes altes dels vessants orientats al nord, que es 
mantenen inestables. Als vessants sud el mantell nival està ben estabilitzat a la majoria dels 
pendents. El perill d'allaus serà MARCAT (3) per sobre dels 2300 m, ja que podran produir-se allaus 
de placa de forma accidental per una sobrecàrrega feble en vessants nord, on la inestabilitat és més 
acusada. En vessants drets orientats al sud podrien produir-se petites allaus de neu humida a les 
hores centrals del dia. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Durant els propers dies, les plaques de vent situades a cotes altes dels vessants nord es mantindran 
inestables. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 10 de febrer de 1997. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dilluns, 10 - febrer - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 10 i 11- febrer - 1997
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran MODERAT (2) en vessants drets 

FEBLE (1) a la resta 
Pallaresa 
Superior: 

MODERAT (2) en vessants drets 
FEBLE (1) a la resta  

Ribagorçana: MODERAT (2) en vessants drets 
FEBLE (1) a la resta  

Pallaresa 
Inferior: 

MODERAT (2) en vessants drets 
FEBLE (1) a la resta  

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 11, dimarts: poc núvol amb intervals de núvols alts. Bromes matinals. Temperatures sense
	
canvis significatius amb glaçades febles. Vent fluix variable.
	
Isoterma de 0 graus a 2500 m. 


PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 12, dimecres: poc núvol. Bromes matinals. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens amb
	
glaçades febles. Vent de component oest fluix.
	
Dia 13, dijous: núvol amb possibilitat d’alguna precipitació feble, més probable a la cara nord. Cota 

de neu a 1500 m baixant fins a 1000 m al final del dia. Temperatures en lleuger descens. Vent del 

nord-oest fluix a moderat. 

Dia 14, divendres: poc núvol. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component oest fluix. 


DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és continu en vessant sud per sobre dels 1700-1800 m i en vessant nord per sobre dels 
1400 m. A tots els sectors, a 2000 m, els gruixos oscilꞏlen entre els 210-250 cm a la Ribagorçana, els 
120-140 cm a l’Aran i a la Pallaresa Superior i els 80-100 cm a la Pallaresa Inferior. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Les sobreacumulacions de neu situades a cotes altes dels vessants orientats al nord es mantenen 
inestables. Poden desencadenar-se allaus de placa per una sobrecàrrega feble en vessants de gran 
inclinació orientats al nord. A les hores centrals del dia poden produir-se allaus de fusió en vessants 
de gran inclinació orientats al sud. El perill d'allaus serà MODERAT (2) en vessants drets. A la resta 
el mantell està ben estabilitzat. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Durant els propers dies, no hi haurà variacions significatives en l’estat del mantell nival. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 11 de febrer de 1997.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dilluns, 10 - febrer - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 10 i 11- febrer - 1997
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MODERAT (2) en vessants drets 
FEBLE (1) a la resta 

Sector Ter-
Freser: 

MODERAT (2) en vessants drets 
FEBLE (1) a la resta 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MODERAT (2) en vessants drets 
FEBLE (1) a la resta 

Pre-
Pirineu: 

FEBLE (1) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 11, dimarts: poc núvol amb intervals de núvols alts. Bromes matinals. Temperatures sense
	
canvis significatius amb glaçades febles. Vent fluix variable.
	
Isoterma de 0 graus a 2500 m. 


PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 12, dimecres: poc núvol. Bromes matinals. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens amb
	
glaçades febles. Vent de component oest fluix.
	
Dia 13, dijous: núvol amb possibilitat d’alguna precipitació feble, més probable a la cara nord. Cota 

de neu a 1500 m baixant fins a 1000 m al final del dia. Temperatures en lleuger descens. Vent del 

nord-oest fluix a moderat. 

Dia 14, divendres: poc núvol. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component oest fluix.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Als vessants sud el mantell és continu per sobre dels 1700-1800 m i als vessant nord per sobre dels 
1500 m. A tots els sectors, a 2000 m, el gruix del mantell nival oscil.la entre els 50-100 cm i fins als 
150 cm en alguns punts del sector Ter-Freser. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Les sobreacumulacions de neu situades a cotes altes dels vessants orientats al nord es mantenen 
inestables. Poden desencadenar-se allaus de placa per una sobrecàrrega feble en vessants de gran 
inclinació orientats al nord. A les hores centrals del dia poden produir-se allaus de fusió en vessants 
de gran inclinació orientats al sud. El perill d'allaus serà MODERAT (2) en vessants drets. A la resta 
el mantell està ben estabilitzat. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Durant els propers dies, no hi haurà variacions significatives en l’estat del mantell nival. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 11 de febrer de 1997. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimarts, 11 - febrer - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 11 i 12- febrer - 1997
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran MODERAT (2) en vessants drets 

FEBLE (1) a la resta 
Pallaresa 
Superior: 

MODERAT (2) en vessants drets 
FEBLE (1) a la resta  

Ribagorçana: MODERAT (2) en vessants drets 
FEBLE (1) a la resta  

Pallaresa 
Inferior: 

MODERAT (2) en vessants drets 
FEBLE (1) a la resta  

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 11, dimarts: poc núvol amb intervals de núvols alts. Bromes matinals. Temperatures sense
	
canvis significatius amb glaçades febles. Vent fluix variable.
	
Isoterma de 0 graus a 2500 m. 


PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 12, dimecres: poc núvol. Bromes matinals. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens amb
	
glaçades febles. Vent de component oest fluix.
	
Dia 13, dijous: núvol amb possibilitat d’alguna precipitació feble, més probable a la cara nord. Cota 

de neu a 1500 m baixant fins a 1000 m al final del dia. Temperatures en lleuger descens. Vent del 

nord-oest fluix a moderat. 

Dia 14, divendres: poc núvol. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component oest fluix. 


DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és continu en vessant sud per sobre dels 1700-1800 m i en vessant nord per sobre dels 
1400 m. A tots els sectors, a 2000 m, els gruixos oscilꞏlen entre els 210-250 cm a la Ribagorçana, els 
120-140 cm a l’Aran i a la Pallaresa Superior i els 80-100 cm a la Pallaresa Inferior. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Les sobreacumulacions de neu situades a cotes altes dels vessants orientats al nord es mantenen 
inestables. Poden desencadenar-se allaus de placa per una sobrecàrrega feble en vessants de gran 
inclinació orientats al nord. A les hores centrals del dia poden produir-se allaus de fusió en vessants 
de gran inclinació orientats al sud. El perill d'allaus serà MODERAT (2) en vessants drets. A la resta 
el mantell està ben estabilitzat. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Durant els propers dies, no hi haurà variacions significatives en l’estat del mantell nival. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 12 de febrer de 1997.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimarts, 11 - febrer - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 11 i 12- febrer - 1997
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MODERAT (2) en vessants drets 
FEBLE (1) a la resta 

Sector Ter-
Freser: 

MODERAT (2) en vessants drets 
FEBLE (1) a la resta 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MODERAT (2) en vessants drets 
FEBLE (1) a la resta 

Pre-
Pirineu: 

FEBLE (1) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 11, dimarts: poc núvol amb intervals de núvols alts. Bromes matinals. Temperatures sense
	
canvis significatius amb glaçades febles. Vent fluix variable.
	
Isoterma de 0 graus a 2500 m. 


PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 12, dimecres: poc núvol. Bromes matinals. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens amb
	
glaçades febles. Vent de component oest fluix.
	
Dia 13, dijous: núvol amb possibilitat d’alguna precipitació feble, més probable a la cara nord. Cota 

de neu a 1500 m baixant fins a 1000 m al final del dia. Temperatures en lleuger descens. Vent del 

nord-oest fluix a moderat. 

Dia 14, divendres: poc núvol. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component oest fluix.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Als vessants sud el mantell és continu per sobre dels 1700-1800 m i als vessant nord per sobre dels 
1500 m. A tots els sectors, a 2000 m, el gruix del mantell nival oscil.la entre els 50-100 cm i fins als 
150 cm en alguns punts del sector Ter-Freser. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Les sobreacumulacions de neu situades a cotes altes dels vessants orientats al nord es mantenen 
inestables. Poden desencadenar-se allaus de placa per una sobrecàrrega feble en vessants de gran 
inclinació orientats al nord. A les hores centrals del dia poden produir-se allaus de fusió en vessants 
de gran inclinació orientats al sud. El perill d'allaus serà MODERAT (2) en vessants drets. A la resta 
el mantell està ben estabilitzat. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Durant els propers dies, no hi haurà variacions significatives en l’estat del mantell nival. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 12 de febrer de 1997. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimecres,12 - febrer - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 12 i 13 - febrer - 1997
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran MODERAT (2) en vessants drets 

FEBLE (1) a la resta 
Pallaresa 
Superior: 

MODERAT (2) en vessants drets 
FEBLE (1) a la resta  

Ribagorçana: MODERAT (2) en vessants drets 
FEBLE (1) a la resta  

Pallaresa 
Inferior: 

MODERAT (2) en vessants drets 
FEBLE (1) a la resta  

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 13, dijous: núvol. Lleuger descens de les temperatures. Vent de l'oest moderat a fort. Isoterma de 
0 graus a 1700 m. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 14, divendres: núvol. Temperatures sense canvis. Vent de l'oest moderat a fort.
	
Dia 15, dissabte: núvol amb precipitacions a les valls exposades al vent del nord. Cota de neu a 1000
	
m. Lleuger descens de les temperatures. Vent fort del nord.
	
Dia 16, diumenge: poc núvol, augmentant a núvol al final del dia. Lleuger ascens de la temperatura. 

Vent fluix a moderat del sud-oest.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és continu en vessant sud per sobre dels 1700-1800 m i en vessant nord per sobre dels 
1400 m. A tots els sectors, a 2000 m, els gruixos oscilꞏlen entre els 210-250 cm a la Ribagorçana, els 
110-130 cm a l’Aran i a la Pallaresa Superior i els 70-90 cm a la Pallaresa Inferior. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Durant la nit passada s'han produït precipitacions febles en forma de neu per sobre dels 2100 m, 
especialment a l'Aran i a la Pallaresa Superior. Les sobreacumulacions de neu situades a cotes altes 
dels vessants orientats al nord es mantenen localment inestables. Poden desencadenar-se allaus de 
placa per una sobrecàrrega feble en vessants de gran inclinació orientats al nord. En vessants de 
gran inclinació orientats al sud poden produir-se allaus de neu humida, especialment a les hores 
centrals del dia. El perill d'allaus serà MODERAT (2) en vessants drets. A la resta el perill és FEBLE 
(1). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Fins al dissabte dia 15 no hi haurà canvis apreciables en l'estat del mantell nival. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 13 de febrer de 1997.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimecres,12 - febrer - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 12 i 13 - febrer - 1997
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MODERAT (2) en vessants drets 
FEBLE (1) a la resta 

Sector Ter-
Freser: 

MODERAT (2) en vessants drets 
FEBLE (1) a la resta 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MODERAT (2) en vessants drets 
FEBLE (1) a la resta 

Pre-
Pirineu: 

FEBLE (1) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 13, dijous: núvol. Lleuger descens de les temperatures. Vent de l'oest moderat a fort. Isoterma de 
0 graus a 1800 m. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 14, divendres: núvol. Temperatures sense canvis. Vent de l'oest moderat a fort.
	
Dia 15, dissabte: núvol amb precipitacions a les valls exposades al vent del nord. Cota de neu a 1000
	
m. Lleuger descens de les temperatures. Vent fort del nord.
	
Dia 16, diumenge: poc núvol, augmentant a núvol al final del dia. Lleuger ascens de la temperatura. 

Vent fluix a moderat del sud-oest.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Als vessants sud el mantell és continu per sobre dels 1700-1800 m i als vessant nord per sobre dels 
1500 m. A tots els sectors, a 2000 m, el gruix del mantell nival oscil.la entre els 50-100 cm i fins als 
150 cm en alguns punts del sector Ter-Freser. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Durant les darreres hores s'han produït precipitacions febles en forma de neu per sobre dels 2100 m 
de forma local i principalment al sector Ter-Freser. Les sobreacumulacions de neu situades a cotes 
altes dels vessants orientats al nord es mantenen localment inestables. Poden desencadenar-se 
allaus de placa per una sobrecàrrega feble en vessants de gran inclinació orientats al nord. A les 
hores centrals del dia poden produir-se allaus de neu humida en vessants de gran inclinació orientats 
al sud. El perill d'allaus serà MODERAT (2) en vessants drets. A la resta el perill és FEBLE (1). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Fins al dissabte dia 15 no hi haurà canvis apreciables en l'estat del mantell nival. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 13 de febrer de 1997. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dijous, 13 - febrer - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 13 i 14 - febrer - 1997
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran MODERAT (2) vessants molt drets

FEBLE (1) a la resta 
Pallaresa 
Superior: 

MODERAT (2) vessants molt drets
FEBLE (1) a la resta 

Ribagorçana: MODERAT (2) vessants molt drets
FEBLE (1) a la resta 

Pallaresa 
Inferior: 

MODERAT (2) vessants molt drets
FEBLE (1) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 14, divendres: núvol o molt núvol amb xàfecs febles a moderats. Cota de neu a 1600 m. 
Temperatures en lleuger ascens. Vent de component oest, moderat amb intervals forts. Isoterma de 
0 graus a 1600 m. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 15, dissabte: núvol augmentant a molt núvol amb precipitacions localment moderades. Cota de 

neu a 1300 m al principi baixant fins a 800 m al final del dia. Temperatures mínimes sense canvis i
	
màximes en moderat descens. Vents del nord-oest forts amb intervals molt forts. 

Dia 16, diumenge: núvol amb tendència a quedar poc núvol. Descens de les temperatures mínimes 

amb glaçades moderades. Temperatures màximes sense canvis. Vents del nord-oest forts al 

començament tendint ràpidament a fluixos variables.
	
Dia 17, dilluns: intervals de núvols amb alguna precipitació feble. Temperatures en lleuger ascens. 

Vents fluixos de component oest.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és continu en vessant sud per sobre dels 1800-1900 m i en vessant nord per sobre dels 
1400 m. A tots els sectors, a 2000 m, els gruixos oscilꞏlen entre els 210-250 cm a la Ribagorçana, els 
110-130 cm a l’Aran i a la Pallaresa Superior i els 70-90 cm a la Pallaresa Inferior. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Les sobreacumulacions de neu situades a cotes altes dels vessants orientats al nord es van 
estabilitzant progressivament, però encara, localment, es mantenen inestables en vessants de gran 
inclinació. En aquests indrets poden desencadenar-se allaus de placa per una sobrecàrrega feble. 
En vessants de gran inclinació orientats al sud poden produir-se petites allaus de neu humida, 
especialment a les hores centrals del dia. El perill d'allaus serà MODERAT (2) en vessants molt 
drets. A la resta el perill és FEBLE (1). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
A partir de demà podran produir-se allaus de neu recent i es podran formar plaques de vent en 
vessants est i sud, les quals podran desprendre per una sobrecàrrega feble. 

Evolució del perill d'allaus: AUGMENT A MARCAT (3) a partir de divendres. 
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 14 de febrer de 1997. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dijous, 13 - febrer - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 13 i 14 - febrer - 1997
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MODERAT (2) vessants molt 
drets 
FEBLE (1) a la resta 

Sector Ter-
Freser: 

MODERAT (2) vessants molt drets
FEBLE (1) a la resta 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MODERAT (2) vessants molt 
drets 
FEBLE (1) a la resta 

Pre-
Pirineu: 

FEBLE (1) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 14, divendres: núvol o molt núvol amb xàfecs febles a moderats. Cota de neu a 1600 m. 
Temperatures en lleuger ascens. Vent de component oest, moderat amb intervals forts. Isoterma de 
0 graus a 1600 m. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 15, dissabte: núvol augmentant a molt núvol amb precipitacions localment moderades. Cota de 

neu a 1300 m al principi baixant fins a 800 m al final del dia. Temperatures mínimes sense canvis i
	
màximes en moderat descens. Vents del nord-oest forts amb intervals molt forts. 

Dia 16, diumenge: núvol amb tendència a quedar poc núvol. Descens de les temperatures mínimes 

amb glaçades moderades. Temperatures màximes sense canvis. Vents del nord-oest forts al 

començament tendint ràpidament a fluixos variables.
	
Dia 17, dilluns: intervals de núvols amb alguna precipitació feble. Temperatures en lleuger ascens. 

Vents fluixos de component oest.
	

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Als vessants sud el mantell és continu per sobre dels 1800-1900 m i als vessant nord per sobre dels 
1500 m. A tots els sectors, a 2000 m, el gruix del mantell nival oscil.la entre els 50-100 cm i fins als 
150 cm en alguns punts del sector Ter-Freser. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Les sobreacumulacions de neu situades a cotes altes dels vessants orientats al nord es van 
estabilitzant progressivament, però encara, localment, es mantenen inestables en vessants de gran 
inclinació. En aquests indrets poden desencadenar-se allaus de placa per una sobrecàrrega feble. 
En vessants de gran inclinació orientats al sud poden produir-se petites allaus de neu humida, 
especialment a les hores centrals del dia. El perill d'allaus serà MODERAT (2) en vessants molt 
drets. A la resta el perill és FEBLE (1). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
A partir de demà podran produir-se allaus de neu recent i es podran formar plaques de vent en 
vessants est i sud, les quals podran desprendre per una sobrecàrrega feble. 

Evolució del perill d'allaus: AUGMENT A MARCAT (3) a partir de divendres. 
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 14 de febrer de 1997. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 14 - febrer - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 14, 15 i 16 - febrer - 1997
PIRINEU OCCIDENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran MARCAT (3) vessants sud 

MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa 
Superior: 

MARCAT (3) al límit nord 
MODERAT (2) a la resta 

Ribagorçana: MODERAT (2) per sobre 2000 m 
FEBLE (1) a la resta 

Pallaresa 
Inferior: 

MODERAT (2) per sobre 2000 m 
FEBLE (1) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 15, dissabte: molt núvol amb xàfecs localment moderats i ocasionalment amb tempesta. Cota de 
neu a 1300 m baixant a 800 m aI final del dia. Temperatures nocturnes sense canvis i diürnes en 
moderat descens. Vents del nord-oest augmentant de moderats a forts amb intervals de molt fort a 
cotes altes. Isoterma de 0 graus a 1000 m. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 16, diumenge: núvol, especialment a la cara nord, on encara és possible alguna precipitació 
feble, amb tendència a quedar poc núvol. Descens de les temperatures mínimes amb glaçades 
moderades, temperatures màximes sense canvis. Vent del nord-oest moderat, tendint a quedar fluix. 
Dia 17, dilluns: intervals de núvols amb alguna precipitació feble ocasional. Temperatures en lleuger 
ascens. Vent del nord-oest fluix a moderat. 
Dia 18, dimarts: intervals de núvols. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component oest fluix a 
moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

El mantell és continu en vessant sud per sobre dels 1800-1900 m i en vessant nord per sobre dels 
1400 m. A tots els sectors, a 2000 m, els gruixos oscilꞏlen entre els 210-250 cm a la Ribagorçana, els 
110-130 cm a l’Aran i a la Pallaresa Superior i els 70-90 cm a la Pallaresa Inferior. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Arrel de les nevades que puguin produir-se, seran possibles allaus de neu recent a qualsevol 
orientació i es formaran plaques de vent en vessants sud i est, que podran desprendre’s per una 
sobrecàrrega feble. Aquesta situació serà més generalitzada a l’Aran i a la Pallaresa superior. En 
aquests sectors el perill d’allaus serà MARCAT (3) als vessants sud i MODERAT (2) a la resta. A la 
Ribagorçana i a la Pallaresa inferior el perill serà MODERAT (2) per sobre dels 2000 m i FEBLE (1) a 
la resta. Les sobreacumulacions de neu situades a cotes altes dels vessants orientats al nord es van 
estabilitzant progressivament, però encara, localment, es mantenen inestables en vessants de gran 
inclinació. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Aquesta situació amb possibilitat d’allaus de placa en vessants sud i est es mantindrà fins dilluns a 
tots els sectors. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 17 de febrer de 1997.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 14 - febrer - 1997. 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Hora: 14:00 h. 

Vàlid: 14, 15 i 16 - febrer - 1997
PIRINEU ORIENTAL 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
S. Perafita -
Puigpedrós: 

MODERAT (2) per sobre 2000 m 
FEBLE (1) a la resta 

Sector Ter-
Freser: 

MODERAT (2) per sobre 2000 m 
FEBLE (1) a la resta 

V. Nord Cadí-
Moixeró: 

MODERAT (2) per sobre 2000 m 
FEBLE (1) a la resta 

Pre-
Pirineu: 

MODERAT (2) per sobre 2000 m 
FEBLE (1) a la resta 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
	
Dia 15, dissabte: molt núvol amb xàfecs localment moderats i ocasionalment amb tempesta. Cota de 
neu a 1300 m baixant a 800 m aI final del dia. Temperatures nocturnes sense canvis i diürnes en 
moderat descens. Vents del nord-oest augmentant de moderats a forts amb intervals de molt fort a 
cotes altes. Isoterma de 0 graus a 1200 m. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 

Dia 16, diumenge: núvol, especialment a la cara nord, on encara és possible alguna precipitació 
feble, amb tendència a quedar poc núvol. Descens de les temperatures mínimes amb glaçades 
moderades, temperatures màximes sense canvis. Vent del nord-oest fort al començament, tendint a 
quedar fluix. 
Dia 17, dilluns: intervals de núvols amb alguna precipitació feble ocasional. Temperatures en lleuger 
ascens. Vent del nord-oest fluix a moderat. 
Dia 18, dimarts: intervals de núvols. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component oest fluix a 
moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 

Als vessants sud el mantell és continu per sobre dels 1800-1900 m i als vessant nord per sobre dels 
1500 m. A tots els sectors, a 2000 m, el gruix del mantell nival oscil.la entre els 50-100 cm i fins als 
150 cm en alguns punts del sector Ter-Freser. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 

Arrel de les nevades que puguin produir-se, seran possibles allaus de neu recent a qualsevol 
orientació i es formaran plaques de vent en vessants sud i est, que podran desprendre’s per una 
sobrecàrrega feble. Aquesta situació serà més generalitzada al sector Ter-Freser i al Perafita-
Puigpedrós. A tots els sectors el perill d’allaus serà MODERAT (2) per sobre dels 2000 m i FEBLE 
(1) a la resta. Les sobreacumulacions de neu situades a cotes altes dels vessants orientats al nord 
es van estabilitzant progressivament, però encara, localment, es mantenen inestables en vessants 
de gran inclinació. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
	
Aquesta situació amb possibilitat d’allaus de placa en vessants sud i est es mantindrà fins dilluns a 
tots els sectors. 

Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 17 de febrer de 1997. 
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