Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 2- gen -1997.
14:00 h.
2 i 3- gen -1997

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Aran:
MARCAT (3) per sobre 2000 m
Pallaresa MARCAT (3)
MODERAT (2) a la resta
Superior:
Ribagorçana: MARCAT (3)
Pallaresa MARCAT (3)
Inferior:
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 (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 2- gen -1997.
14:00 h.
2 i 3- gen -1997

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita MARCAT (3) per sobre 2000 m
Sector Ter- MARCAT (3)
Puigpedrós:
MODERAT (2) a la resta
Freser:
V. Nord Cadí- MARCAT (3)
PreMARCAT (3) per sobre 2000 m
Moixeró:
Pirineu:
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 (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 2- gen -1997.
14:00 h.
2 i 3- gen -1997

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Aran:
MARCAT (3) per sobre 2000 m
Pallaresa MARCAT (3)
MODERAT (2) a la resta
Superior:
Ribagorçana: MARCAT (3)
Pallaresa MARCAT (3)
Inferior:
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 (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 2- gen -1997.
14:00 h.
2 i 3- gen -1997

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita MARCAT (3) per sobre 2000 m
Sector Ter- MARCAT (3)
Puigpedrós:
MODERAT (2) a la resta
Freser:
V. Nord Cadí- MARCAT (3)
PreMARCAT (3) per sobre 2000 m
Moixeró:
Pirineu:
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 (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Dimarts, 2- des -1997.
14:00 h.
2 i 3- des -1997.

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

MARCAT (3) vessants sud i sudest.
MODERAT (2) a la resta.
Ribagorçana: MARCAT (3) límit nord, a prop de
les crestes.
MODERAT (2) a la resta.

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3) límit nord, a prop de
les crestes.
MODERAT (2) a la resta.
MODERAT (2) prop de les crestes.
FEBLE (1) a la resta.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 3, dimecres: núvol amb precipitacions febles al vessant nord. Cota de neu a 600 m.
Temperatures en moderat a notable descens. Glaçades moderades. Vent de component nord fluix.
Isoterma de 0º C a 1100 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 4, dijous: núvol amb precipitacions febles, de neu a totes les cotes. Temperatures sense canvis.
Glaçades moderades. Vent de component est fluix a moderat.
Dia 5, divendres: núvol amb precipitacions, localment d’intensitat moderada, de neu a totes les cotes.
Temperatures sense canvis. Glaçades moderades. Vent de component est moderat.
Dia 6, dissabte: intervals de núvols. Temperatures sense canvis. Glaçades moderades. Vent del
nord-est moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran, el mantell és continu a partir dels 1100 m als vessants nord i dels 1400 als vessants sud.
Als Pallars i a la Ribagorçana, el mantell és continu a partir dels 1400-1500 m als vessants nord i
dels 1800-2000 m als vessants sud.
En les últimes 24 hores s’han acumulat fins a 15 cm als sectors nord de l’Aran i de la Pallaresa. El
vent fort del nord provoca la formació d’importants sobreacumulacions i plaques de vent en vessants
sud i sud-est. En aquests sectors se superen els 50-60 cm de gruix.
A la resta de sectors, els gruixos no superen els 20 cm i l’acció del vent ha provocat la formació de
plaques de vent prop de les crestes.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Continuarà la formació de plaques de vent a l’Aran i al límit nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa
Superior. Les plaques presenten una acusada fragilitat. S’han produït caigudes d’allaus de neu
recent i de placa per sobre dels 2000 m. En aquests sectors el perill d’allaus és MARCAT (3) ja que
poden desencadenar-se allaus de placa per una sobrecàrrega feble per sobre dels 2000 m i en
vessants orientats al sud i sud-est.
A la resta de sectors, el mantell està ben estabilitzat; tant sols les plaques de vent que s’han format
prop de les crestes poden desencadenar-se per una sobrecàrrega feble.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es continuaran formant plaques de vent en vessants orientats al sud i sud-oest.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 3 de desembre de 1997.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimarts, 2- des -1997.
14:00 h.
2 i 3- des -1997.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita Sector TerFEBLE (1)
FEBLE (1)
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- FEBLE (1)
Moixeró:

Freser:
Prepirineu:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 3, dimecres: núvol amb precipitacions febles al vessant nord. Cota de neu a 600 m.
Temperatures en moderat a notable descens. Glaçades moderades. Vent de component nord fort al
principi a l’extrem oriental, passant a fluix al final.
Isoterma de 0º C a 1100 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 4, dijous: núvol amb precipitacions localment moderades, de neu a totes les cotes. Temperatures
sense canvis. Glaçades moderades. Vent de component est fluix a moderat.
Dia 5, divendres: núvol amb precipitacions, localment d’intensitat moderada, de neu a totes les cotes.
Temperatures sense canvis. Glaçades moderades. Vent de component est moderat.
Dia 6, dissabte: intervals de núvols amb possibilitat de precipitacions de neu. Temperatures sense
canvis. Glaçades moderades. Vent del nord-est moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A excepció del Prepirineu, la neu és present de forma contínua per sobre dels 2000-2100 m, amb
gruixos que oscil.len entre 10-40 cm al sector Ter-Freser i inferiors a la resta. Degut al vent, la neu és
discontínua a cotes altes dels vessants nord, mentre que s’estan formant sobreacumulacions en els
vessants orientats al sud i sud-est.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Als sectors Ter-Freser i vessant nord del Cadí-Moixeró el mantell està poc transformat en indrets
obacs protegits del vent. A cotes altes s’han formant plaques de vent en vessants sud que molt
localment poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble. A la resta de sectors el mantell està ben
estabilitzat. Al Prepirineu encara no hi ha base.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es continuaran formant plaques de vent en vessants orientats al sud i sud-oest. A partir de dijous dia
4, el perill d’allaus podria augmentar a MODERAT (2) a tots els sectors, degut a les nevades
previstes.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI. Augment a MODERAT (2) a partir de dijous.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 3 de desembre de 1997.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Dijous, 4- des -1997.
14:00 h.
4 i 5- des -1997.

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

MARCAT (3) vessants sud i sudest.
MODERAT (2) a la resta.
Ribagorçana: MARCAT (3) límit nord, a prop de
les crestes.
FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3) límit nord, a prop de
les crestes.
FEBLE (1) a la resta.
MODERAT (2) prop de les crestes.
FEBLE (1) a la resta.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 5, divendres: núvol amb alguna nevada feble i dispersa. Cota de neu a 400 m. Temperatures
mínimes en lleuger descens. Màximes sense canvis. Glaçades moderades. Vent de component nord
moderat a fort.
Isoterma de 0º C: 700 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 6, dissabte: intervals de núvols amb possibilitat de nevades febles, més probables a la cara nord.
Temperatures en lleuger ascens. Glaçades febles. Vent de component nord moderat disminuint a
fluix al final.
Dia 7, diumenge: poc núvol. Glaçades febles. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component
nord fluix.
Dia 8, dilluns: núvol amb alguna precipitació feble i dispersa. Cota de neu a 1700 m. Temperatures
sense canvis. Vent del nord-est fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i als límits nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana el mantell és continu a partir
dels 1300 m als vessants nord i dels 1600 als vessants sud. En aquests sectors el mantell nival és
molt irregular degut al vent fort del nord; els vessants orientats al nord tenen poc gruix, mentre que
en els vessants sud i est se supera el metre de gruix per sobre dels 2000 m.
A la resta de sectors el mantell és continu a partir dels 1900-2000 m als vessants nord i dels 21002200 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscil.len entre els 10-30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran i als límits nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana les plaques de vent que s’han
format durant els darrers dies en els vessants sud i est són fràgils. A les últimes hores s’han produït
allaus de placa per sobre dels 1800 m. En aquests sectors el perill d’allaus és MARCAT (3) en
vessants orientats al sud i est, ja que poden desencadenar-se allaus de placa per una sobrecàrrega
feble.
A la resta de sectors, el mantell està ben estabilitzat; tot i que localment poden desencadenar-se
allaus de placa per una sobrecàrrega feble a prop de les crestes en vessants orientats al sud i a l’est.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es continuaran formant plaques de vent en vessants orientats al sud i sud-est.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 5 de desembre de 1997.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dijous, 4- des -1997.
14:00 h.
4 i 5- des -1997.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita Sector TerMODERAT (2) cotes altes dels
MODERAT (2) cotes altes dels
Puigpedrós:

vessant sud i est.
FEBLE (1) a la resta.

V. Nord Cadí- FEBLE (1)
Moixeró:

Freser:

vessant sud i est.
FEBLE (1) a la resta.

Prepirineu:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 5, divendres: núvol amb alguna nevada feble i dispersa. Cota de neu a 400 m. Temperatures
mínimes en lleuger descens. Màximes sense canvis. Glaçades moderades. Vent de component nord
moderat a fort.
Isoterma de 0º C: 800 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 6, dissabte: intervals de núvols amb possibilitat de nevades febles, més probables a la cara nord.
Temperatures en lleuger ascens. Glaçades febles. Vent de component nord moderat disminuint a
fluix al final.
Dia 7, diumenge: poc núvol. Glaçades febles. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component
nord fluix.
Dia 8, dilluns: núvol amb alguna precipitació feble i dispersa. Cota de neu a 1700 m. Temperatures
sense canvis. Vent del nord-est fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A excepció del Prepirineu, la neu és present de forma contínua per sobre dels 2100-2200 m, amb
gruixos que oscil.len entre 10-40 cm al sector Ter-Freser i inferiors a la resta. Degut als vent forts
d’aquests últims dies, la neu es presenta de forma discontínua a cotes altes dels vessants nord,
mentre que als vessants sud i sud-est s’han format sobreacumulacions.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Als sectors Ter-Freser i vessant nord del Cadí-Moixeró el mantell està poc transformat en indrets
obacs protegits del vent. A cotes altes dels sectors Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós s’han format
plaques de vent en vessants sud i sud-est que molt localment poden desprendre’s per una
sobrecàrrega feble. A la resta de sectors el mantell està ben estabilitzat. Al Prepirineu encara no hi
ha base.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es continuaran formant plaques de vent a cotes altes dels vessants orientats al sud i sud-est.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 5 de desembre de 1997.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Divendres, 5- des -1997.
14:00 h.
5, 6, 7 i 8- des -1997.

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

MARCAT (3) vessants sud i sudest.
MODERAT (2) a la resta.
Ribagorçana: MARCAT (3) límit nord, a prop de
les crestes.
FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3) límit nord, a prop de
les crestes.
FEBLE (1) a la resta.
MODERAT (2) prop de les crestes.
FEBLE (1) a la resta.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 6, dissabte: a l’Aran, intervals de núvols amb possibilitat d’alguna nevada feble a primeres hores.
A la resta, predomini de cel poc núvol. Temperatures mínimes sense canvis significatius i màximes
en lleuger ascens. Vent de component nord moderat.
Isoterma de 0º C: 1800 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 7, diumenge: poc núvol. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix amb predomini del
nord-oest.
Dia 8, dilluns: poc núvol augmentant a cel núvol amb intervals de molt núvol a la cara nord.
Possibilitat d’alguna precipitació feble a partir de la tarda, de neu a partir de 1800 m. Temperatures
sense canvis o en lleuger ascens. Vent del nord-oest fluix.
Dia 9, dimarts: cel núvol amb possibilitat d’alguna precipitació feble, de neu a partir de 1500 m.
Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i als límits nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana el mantell és continu a partir
dels 1300 m als vessants nord i dels 1600 als vessants sud. En aquests sectors el mantell nival és
molt irregular degut al vent fort del nord; els vessants orientats al nord tenen poc gruix, mentre que
en els vessants sud i est se supera el metre de gruix per sobre dels 2000 m.
A la resta de sectors el mantell és continu a partir dels 1900-2000 m als vessants nord i dels 21002200 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscil.len entre els 10-30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran i als límits nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana les plaques de vent que s’han
format durant els darrers dies en els vessants sud i est són fràgils. En aquests sectors el perill
d’allaus és MARCAT (3) en vessants orientats al sud i est, ja que poden desencadenar-se allaus de
placa per una sobrecàrrega feble.
A la resta de sectors, el mantell està ben estabilitzat; tot i que localment poden desencadenar-se
allaus de placa per una sobrecàrrega feble a prop de les crestes en vessants orientats al sud i a l’est.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A l’Aran i als límits nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana les plaques de vent en vessants
orientats al sud i sud-est es mantindran fràgils, especialment a cotes altes.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 9 de desembre de 1997.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Divendres, 5- des -1997.
14:00 h.
5, 6, 7 i 8- des -1997.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita Sector TerMODERAT (2) cotes altes dels
MODERAT (2) cotes altes dels
Puigpedrós:

Freser:

vessant sud i est.
FEBLE (1) a la resta.

V. Nord Cadí- FEBLE (1)
Moixeró:

vessant sud i est.
FEBLE (1) a la resta.

Prepirineu:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 6, dissabte: predomini de cel poc núvol. Temperatures mínimes sense canvis significatius i
màximes en lleuger ascens. Vent de component nord moderat amb intervals de fort.
Isoterma de 0º C: 1800 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 7, diumenge: poc núvol. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix amb predomini del
nord-oest.
Dia 8, dilluns: poc núvol augmentant a cel núvol amb intervals de molt núvol a la cara nord.
Possibilitat d’alguna precipitació feble a partir de la tarda, de neu a partir de 1800 m. Temperatures
sense canvis o en lleuger ascens. Vent del nord-oest fluix.
Dia 9, dimarts: cel núvol amb possibilitat d’alguna precipitació feble, de neu a partir de 1500 m.
Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A excepció del Prepirineu, la neu és present de forma contínua per sobre dels 2100-2200 m, amb
gruixos que oscil.len entre 10-40 cm al sector Ter-Freser i inferiors a la resta. Degut als vent forts
d’aquests últims dies, la neu es presenta de forma discontínua a cotes altes dels vessants nord,
mentre que als vessants sud i sud-est hi ha sobreacumulacions.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Als sectors Ter-Freser, Perafita-Puigpedrós i vessant nord del Cadí-Moixeró el mantell està poc
transformat en indrets obacs protegits del vent. A cotes altes dels sectors Ter-Freser i PerafitaPuigpedrós s’han format plaques de vent en vessants sud i sud-est que molt localment poden
desprendre’s per una sobrecàrrega feble. A la resta de sectors el mantell està ben estabilitzat. Al
Prepirineu encara no hi ha base.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les plaques de vent situades a cotes altes dels vessants sud i est es mantindran fràgils.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 9 de desembre de 1997.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Dimarts, 9- des -1997.
14:00 h.
9 i 10- des -1997.

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

MODERAT (2) en vessants sud.
FEBLE (1) a la resta.
Ribagorçana: MODERAT (2) al límit nord.
FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2) al límit nord.
FEBLE (1) a la resta.
FEBLE (1).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 10, dimecres: poc núvol amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis. Vent
variable fluix, amb predomini de la component oest.
Isoterma de 0º C: 2000 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 11, dijous: núvol amb possibilitat de precipitacions febles. Temperatures sense canvis. Vent de
component oest fluix a moderat.
Dia 12, divendres: núvol amb alguna precipitació a la cara nord. Cota de neu baixant fins a 1200 m al
final. Temperatures nocturnes en lleuger a moderat ascens i diürnes en lleuger a moderat descens.
Vent del nord-oest fluix a moderat.
Dia 13, dissabte: núvol amb alguna precipitació a la cara nord. Cota de neu a 700 m al final.
Temperatures en moderat descens. Vent del nord-oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i als límits nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana el mantell és continu a partir
dels 1700 m als vessants nord i dels 2000 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscil.len entre
30-50 cm.
A la resta de sectors el mantell és continu a partir dels 2000-2100 m als vessants nord i dels 22002300 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscil.len entre els 10-30 cm.
A tots els sectors el mantell nival és molt irregular. A cotes altes, els vessants orientats al nord tenen
poc gruix, mentre que en els vessants est, localment, se supera el metre de gruix per sobre dels
2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran i als límits nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana les plaques de vent situades a
cotes altes dels vessants sud s’han estabilitzat. A l’Aran a les últimes hores s’han produït nombroses
allaus de placa de fons degut a la pluja. En vessants obacs protegits de l’acció del vent la neu es
manté freda i seca. En els sectors esmentats el perill d’allaus és MODERAT (2) en vessants orientats
al sud, ja que localment poden desencadenar-se allaus de placa de fons.
A la resta de sectors, el mantell està ben estabilitzat; tot i que localment poden desencadenar-se
allaus de placa per una sobrecàrrega feble a prop de les crestes en vessants orientats a l’est.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Durant els propers dies el mantell nival tendirà a estabilitzar-se.
Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER DESCENS.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 10 de desembre de 1997.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimarts, 9- des -1997.
14:00 h.
9 i 10- des -1997.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita Sector TerFEBLE (1)
FEBLE (1) a la resta.
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- FEBLE (1)
Moixeró:

Freser:
Prepirineu:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 10, dimecres: poc núvol amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis. Vent
variable fluix, amb predomini de la component oest.
Isoterma de 0º C: 2200 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 11, dijous: núvol amb possibilitat de precipitacions febles. Temperatures sense canvis. Vent de
component oest fluix a moderat.
Dia 12, divendres: núvol amb alguna precipitació a la cara nord. Cota de neu baixant fins a 1200 m al
final. Temperatures nocturnes en lleuger a moderat ascens i diürnes en lleuger a moderat descens.
Vent del nord-oest fort.
Dia 13, dissabte: núvol amb alguna precipitació a la cara nord. Cota de neu a 700 m al final.
Temperatures en moderat descens Vent del nord-oest fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A excepció del Prepirineu, la neu és present de forma irregular per sobre dels 2100-2200 m, amb
gruixos que oscil.len entre els 5-20 cm al sector Ter-Freser i inferiors a la resta. La neu es presenta
de forma discontínua a cotes altes dels vessants nord, mentre que als vessants sud i sud-est hi ha
sobreacumulacions.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A cotes altes dels sectors Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós hi ha plaques de vent en vessants sud i
sud-est que localment poden desprendre’s per una sobrecàrrega forta. A la resta de sectors el
mantell està ben estabilitzat. Al Prepirineu encara no hi ha base.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Durant els propers dies el mantell nival tendirà a estabilitzar-se.
Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER DESCENS.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 10 de desembre de 1997.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Dimecres, 10- des -1997.
14:00 h.
10 i 11- des -1997.

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

MODERAT (2) en vessants sud.
FEBLE (1) a la resta.
Ribagorçana: MODERAT (2) al límit nord.
FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2) al límit nord.
FEBLE (1) a la resta.
FEBLE (1).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 11, dijous. Núvol augmentant a molt núvol amb pluges febles a partir de la tarda. Cota de neu a
2300 ,- Temperatures nocturnes en lleuger ascens i diürnes en lleuger i moderat descens. Vent de
component oest fluix a moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 12, divendres. Núvol a molt núvol amb precipitacions ocasionals. Cota de neu baixant a 1500 m.
Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest fluix a moderat.
Dia 13 dissabte. Núvol amb alguna nevada feble a la cara nord. Cota de neu a 900 m. Temperatures
en moderat descens. Vent del nord i nord-est moderat.
Dia 14, diumenge. Poc núvol o cel clar. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-est fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i als límits nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana el mantell és continu a partir
dels 1700 m als vessants nord i dels 2000 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre
30-50 cm.
A la resta de sectors el mantell és continu a partir dels 2000-2100 m als vessants nord i dels 22002300 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre els 10-30 cm.
A tots els sectors el mantell nival és molt irregular degut a l’acció del vent. A cotes altes, als vessants
orientats al nord hi ha poc gruix, mentre que en els vessants est, localment, se supera el metre de
gruix per sobre dels 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran i als límits nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana les plaques de vent que van
formar-se durant el cap de setmana als vessants sud estan ben estabilitzades. En vessants obacs
protegits de l’acció del vent la neu es manté freda i seca. El perill d’allaus és MODERAT (2) en
vessants orientats al sud, ja que localment poden desencadenar-se allaus de placa de fons.
A la resta de sectors, el mantell està ben estabilitzat; tot i que localment poden desencadenar-se
allaus de placa per una sobrecàrrega feble a prop de les crestes en vessants orientats a l’est.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Demà dijous, el mantell continuarà estabilitzant-se. Divendres podrà incrementar-se degut a les
noves precipitacions previstes.
Evolució del perill d'allaus:ESTACIONARI I AUGMENTANT A PARTIR DE DIVENDRES.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 11 de desembre de 1997.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimecres, 10- des -1997.
14:00 h.
10 i 11- des -1997.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita Sector TerFEBLE (1)
FEBLE (1) a la resta.
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- FEBLE (1)
Moixeró:

Freser:
Prepirineu:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 11, dijous. Núvol augmentant a molt núvol amb pluges febles a partir de la tarda. Cota de neu a
2300 ,- Temperatures nocturnes en lleuger ascens i diürnes en lleuger i moderat descens. Vent de
component oest fluix a moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 12, divendres. Núvol a molt núvol amb precipitacions ocasionals. Cota de neu baixant a 1500 m.
Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest fluix a moderat, girant a nord i nord-est
fort.
Dia 13 dissabte. Núvol amb alguna nevada feble a la cara nord. Cota de neu a 900 m. Temperatures
en moderat descens. Vent del nord i nord-est fort.
Dia 14, diumenge. Poc núvol o cel clar. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-est moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A excepció del Prepirineu, la neu és present de forma irregular per sobre dels 2100-2200 m, amb
gruixos que oscilꞏlen entre els 5-20 cm al sector Ter-Freser i inferiors a la resta. La neu es presenta
de forma discontínua a cotes altes dels vessants nord, mentre que als vessants sud i sud-est hi ha
sobreacumulacions.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A cotes altes dels sectors Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós hi ha plaques de vent en vessants sud i
sud-est que localment poden desprendre’s per una sobrecàrrega forta. A la resta de sectors el
mantell està ben estabilitzat. Al Prepirineu el mantell és gairebé inexistent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Demà dijous, el mantell continuarà estabilitzant-se. Divendres podrà incrementar-se degut a les
noves precipitacions previstes acompanyades de vents forts del sector nord.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI I AUGMENTANT A PARTIR DE DIVENDRES.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 11 de desembre de 1997.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Dijous, 11- des -1997.
14:00 h.
11 i 12- des -1997.

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

MODERAT (2) a cotes altes dels
vessants sud.
FEBLE (1) a la resta.
Ribagorçana: MODERAT (2) a cotes altes del
límit nord.
FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2) a cotes altes del
límit nord.
FEBLE (1) a la resta.
FEBLE (1).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 12, divendres: ennuvolat amb intervals molt ennuvolats. Possibilitat de precipitacions febles,
sobretot en el vessant nord. Cota de neu a 1500 m. Temperatures en moderat descens. Vent de
component nord moderat amb intervals de fort en l’extrem oriental.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 13 dissabte: intervals de núvols . Temperatures en lleuger descens. Vent del nord i nord-est
moderat, fort en l’extrem oriental.
Dia 14, diumenge: poc núvol o clar. Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord fluix,
moderat en el sector oriental.
Dia 15, dilluns: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de component
nord fluix. Moderat en el sector oriental.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i als límits nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana el mantell és continu a partir
dels 1900 m als vessants nord i dels 2200 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre
20-50 cm.
A la resta de sectors el mantell és continu a partir dels 2200-2300 m als vessants nord i dels 23002400 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre els 5-25 cm.
El mantell nival, a tots els sectors, es presenta de forma irregular degut a l’acció de la pluja d’aquesta
passada nit i al vent dels últims dies. A cotes altes, als vessants orientats al nord hi ha poc gruix,
mentre que en els vessants est, localment, se supera el metre de gruix per sobre dels 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Les pluges caigudes durant la passada nit han provocat la fusió generalitzada del mantell nival.
Aquest fet ha provocat el desencadenament d’allaus de fusió de fons. El perill d’allaus és MODERAT
(2) en vessants orientats al sud i per damunt de 2200 metres, ja que localment poden desencadenarse allaus de placa de fons per una sobrecàrrega forta.
A la resta de sectors el perill és FEBLE (1). En aquests sectors el mantell està ben estabilitzat; tot i
que localment poden desencadenar-se allaus de fons en sectors amb sobreacumulacions. Són
possibles, també, desencadenaments espontanis de petites allaus.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Demà divendres, les febles nevades acompanyades de vent donaran lloc a noves plaques de vent.
Evolució del perill d'allaus: AUGMENTANT A PARTIR DE DIVENDRES.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 12 de desembre de 1997.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimecres, 10- des -1997.
14:00 h.
10 i 11- des -1997.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita Sector TerFEBLE (1)
FEBLE (1) a la resta.
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- FEBLE (1)
Moixeró:

Freser:
Prepirineu:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 12, divendres: ennuvolat amb intervals molt ennuvolats. Possibilitat de precipitacions febles,
sobretot en el vessant nord. Cota de neu a 1500 m. Temperatures en moderat descens. Vent de
component nord moderat amb intervals de fort en l’extrem oriental.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 13 dissabte: intervals de núvols . Temperatures en lleuger descens. Vent del nord i nord-est
moderat, fort en l’extrem oriental.
Dia 14, diumenge: poc núvol o clar. Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord fluix,
moderat en el sector oriental.
Dia 15, dilluns: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de component
nord fluix. Moderat en el sector oriental.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Les pluges caigudes durant aquesta nit han fos part del mantell nival.
A excepció del Prepirineu, la neu és present de forma irregular per sobre dels 2200-2300 m, amb
gruixos que oscilꞏlen entre els 5-20 cm al sector Ter-Freser i inferiors a la resta. La neu es presenta
de forma discontínua a cotes altes dels vessants nord, mentre que als vessants sud i sud-est hi ha
encara sobreacumulacions.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
El mantell nival es troba humidificat. A cotes altes dels sectors Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós hi ha
plaques de vent en vessants sud i sud-est que localment poden desprendre’s en pendents dreets per
una sobrecàrrega forta. Són possibles les caigudes de petites allaus de fusió de manera espontània.
A la resta de sectors el mantell està ben estabilitzat. Al Prepirineu el mantell és pràcticament
inexistent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Demà divendres la baixada de temperatures regelerà el conjunt del mantell
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 12 de desembre de 1997.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Divendres, 12- des -1997.
14:00 h.
12, 13 i 14- des -1997.

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

MODERAT (2) a cotes altes.
FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa
Superior:

Ribagorçana:

MODERAT (2) a cotes altes del
límit nord.
FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2) a cotes altes del
límit nord.
FEBLE (1) a la resta.
FEBLE (1).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 13, dissabte: al vessant nord, núvol a molt núvol. A la resta, intervals nuvolosos. Temperatures
nocturnes i diürnes en moderat descens. Vent del nord-oest moderat.
Isoterma de 0º C: 1200 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 14, diumenge: al vessant nord, núvol a molt núvol. A la resta, poc núvol o seré. Temperatures en
lleuger descens. Vent de component nord fluix.
Dia 15, dilluns: poc núvol. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.
Dia 16, dimarts: intervals nuvolosos. Precipitacions disperses. Cota de neu a 1000 m. Vent de
component est moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i als límits nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana el mantell és continu a partir
dels 1900-2000 m als vessants nord i dels 2200-2300 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m
oscilꞏlen entre 15-40 cm.
A la resta de sectors el mantell és continu a partir dels 2200-2300 m als vessants nord i dels 23002400 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre els 5-25 cm.
El mantell nival, a tots els sectors, es presenta de forma irregular degut a l’acció del vent i de la pluja
de les últimes 48 hores. Durant el matí de divendres dia 12 ha començat a nevar lleugerament per
sobre dels 2000 m. A cotes altes, als vessants orientats al nord hi ha poc gruix, mentre que en els
vessants est, localment, se supera el metre de gruix.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Les pluges caigudes durant les últimes 24 hores han provocat la fusió generalitzada del mantell nival.
Aquest fet ha provocat el desencadenament d’allaus de fusió de fons. El perill d’allaus és MODERAT
(2) en vessants orientats al sud i a l’est i per damunt de 2000 metres, ja que localment poden
desencadenar-se allaus de placa de fons per una sobrecàrrega forta.
A la resta de sectors el perill és FEBLE (1), ja que el mantell està ben estabilitzat; tot i que localment
poden desencadenar-se allaus de fons en sectors amb sobreacumulacions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Durant el cap de setmana el mantell nival augmentarà en estabilitat, tot i que podria produir-se
alguna petita allau de neu recent a l’Aran i al límit nord de la Pallaresa Superior.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 15 de desembre de 1997.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Divendres, 12- des -1997.
14:00 h.
12, 13 i 14- des -1997.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita Sector TerFEBLE (1)
FEBLE (1)
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- FEBLE (1)
Moixeró:

Freser:
Prepirineu:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 13, dissabte: al vessant nord, núvol a molt núvol. A la resta, poc núvol o seré. Temperatures
nocturnes i diürnes en moderat descens. Vent del nord-oest moderat amb intervals de fort.
Isoterma de 0º C: 1200 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 14, diumenge: al vessant nord, núvol a molt núvol. A la resta, poc núvol o seré. Temperatures en
lleuger descens. Vent de component nord moderat.
Dia 15, dilluns: poc núvol. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.
Dia 16, dimarts: intervals nuvolosos. Precipitacions disperses. Cota de neu a 1000 m. Vent de
component est moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Les pluges caigudes durant les últimes 48 hores han fos part del mantell nival.
A excepció del Prepirineu, la neu és present de forma discontínua per sobre dels 2200-2300 m, amb
gruixos que oscilꞏlen entre els 5-20 cm al sector Ter-Freser i inferiors a la resta. Als vessants sud i
est encara hi ha sobreacumulacions.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
El mantell nival es troba humitejat. A cotes altes dels sectors Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós hi ha
plaques de vent en vessants est que localment poden desprendre’s en pendents drets per una
sobrecàrrega forta. Al Prepirineu el mantell és pràcticament inexistent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La baixada de temperatures regelarà el conjunt del mantell.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 15 de desembre de 1997.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Dimarts, 16- des -1997.
14:00 h.
16 i 17- des -1997.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana:

MODERAT (2)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2)
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 17, dimecres: molt núvol o cobert amb precipitacions generalitzades, localment d’intensitat
moderada i ocasionalment forta preferentment a la cara sud. Cota de neu a 1200 m pujant
progressivament fins a 1700 m. Temperatures en lleuger ascens. Vents del sud-est forts.
Isoterma de 0º C: 2300 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 18, dijous: molt núvol o cobert amb precipitacions generalitzades, moderades i ocasionalment
d’intensitat forta, preferentment a la cara sud. Cota de neu a 1800 m. Temperatures sense canvis o
en lleuger ascens. Vents del sud forts girant a oest moderats.
Dia 19, divendres: intervals de núvols amb alguna precipitació feble. Cota de neu a 1400 m.
Temperatures en lleuger descens. Vents de component oest moderats.
Dia 20, dissabte: intervals de núvols amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1300 m.
Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vents de component oest moderats.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Ha començat a nevar fins al fons de les valls. Fins a les 12,00 de dimarts, dia 16, s’han acumulat
gruixos màxims de 10-15 cm de neu recent a 2000 m. A aquesta cota els gruixos totals no
sobrepassen els 50 cm, en general.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
La neu recent s’assenta sobre un mantell regelat, en general estable, i de distribució discontínua. El
perill d’allaus augmentarà progressivament a MODERAT (2) degut a les nevades que s’estan
produint, amb possibilitat d’allaus de neu recent i de placa de vent en vessants orientats al nord,
especialment a la Ribagorçana, a la Pallaresa Inferior i Superior.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El perill d’allaus tendirà a augmentar progressivament fins al dia 18 dijous, especialment a la
Ribagorçana, a la Pallaresa Inferior i Superior. Es formaran plaques de vent en vessants orientats al
nord.
Evolució del perill d'allaus: EN AUGMENT A MARCAT (3)
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 17 de desembre de 1997.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimarts, 16- des -1997.
14:00 h.
16 i 17- des -1997.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita Sector TerMODERAT (2)
MODERAT (2)
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- MODERAT (2)
Moixeró:

Freser:
Prepirineu:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 17, dimecres: molt núvol o cobert amb precipitacions generalitzades, localment d’intensitat
moderada i ocasionalment forta preferentment a la cara sud. Cota de neu a 1200 m pujant
progressivament fins a 1700 m. Temperatures en lleuger ascens. Vents del sud-est forts.
Isoterma de 0º C: 2100 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 18, dijous: molt núvol o cobert amb precipitacions generalitzades, moderades i ocasionalment
d’intensitat forta, preferentment a la cara sud. Cota de neu a 1800 m. Temperatures sense canvis o
en lleuger ascens. Vents del sud forts girant a oest moderats.
Dia 19, divendres: intervals de núvols amb alguna precipitació feble. Cota de neu a 1400 m.
Temperatures en lleuger descens. Vents de component oest moderats.
Dia 20, dissabte: intervals de núvols amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1300 m.
Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vents de component oest moderats.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Ha començat a nevar fins al fons de les valls. Fins a les 12,00 de dimarts, dia 16, s’han acumulat
gruixos màxims de 10-15 cm de neu recent a 2000 m. Al Prepirineu la neu s’assenta sobre el sòl,
mentre que a la resta de sectors ho fa sobre un mantell molt discontinu. Els gruixos totals a 2000 m
no excedeixen els 30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
La neu recent s’assenta sobre un mantell regelat i en general estable. El perill d’allaus augmentarà
progressivament a MODERAT (2) degut a les nevades que s’estan produint, amb possibilitat d’allaus
de neu recent i de placa de vent en vessants orientats al nord.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El perill d’allaus tendirà a augmentar progressivament fins al dia 18. Es formaran plaques de vent en
vessants orientats al nord.
Evolució del perill d'allaus: EN AUGMENT A MARCAT (3)
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 17 de desembre de 1997.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Dimecres, 17- des -1997.
14:00 h.
17 i 18- des -1997.

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

MARCAT (3)

Ribagorçana:

MARCAT (3)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3)
MARCAT (3)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 18, molt núvol o cobert amb precipitacions generalitzades. Localment d’intensitat moderada i
ocasionalment forta preferentment a la cara sud. Cota de neu a 1600 m pujant progressivament fins
als 2000 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud-est fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 19, núvol amb precipitacions febles. Cota de neu a 1500 m. Temperatures en lleuger descens.
Vent de component sud de fluix a moderat.
Dia 20, intervals de núvols amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1300 m.
Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest moderat.
Dia 21, núvol amb precipitacions en general febles. Cota de neu 1300 m. Temperatura sense canvis.
Vent de component oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és continu a partir dels 1200-1500 m a la Ribagorçana i als Pallars i dels 1400-1700 m a
l’Aran. Els gruixos que s’han acumulat en les darreres 24 hores oscilꞏlen entre els 15 i 60 cm. A 2000
m trobem gruixos d’entre 50 i 70 cm.
Els vents forts del sud i sud-est, han provocat la formació d’importants acumulacions de neu als
vessants nord i nord-oest.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Per sota dels 2000 a 2200 m, la neu recent caiguda s’està humidificant ràpidament. A tots els
sectors, per sota dels 2200 m, poden haver-hi caigudes d’allaus de neu humida que en ocasions
podran ser de fons. El perill d’allaus és MARCAT (3)
Les plaques de vent que s’han format a cotes altes, en vessants nord i nord-oest, són força
inestables i poden trencar-se de forma espontània. El perill de desencadenament de plaques de
forma accidental és molt accentuat.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La continuació de les nevades previstes per a les properes hores, especialment a la cara sud del
Pirineu, farà augmentar el perill d’allaus de neu recent humida. Continuaran formant-se plaques de
vent en vessants nord i nord-oest que es mostraran molt inestables..
Evolució del perill d'allaus: AUGMENT A FORT (4) AL VESSANT SUD DEL PIRINEU
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 18 de desembre de 1997.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimecres, 17- des -1997.
14:00 h.
17 i 18- des -1997.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita Sector TerMARCAT (3)
MARCAT (3)
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- MARCAT (3)
Moixeró:

Freser:
Prepirineu:

MARCAT (3)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 18, molt núvol o cobert amb precipitacions generalitzades. Localment d’intensitat moderada i
ocasionalment forta preferentment a la cara sud. Cota de neu a 1600 m pujant progressivament fins
als 2000 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud-est fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 19, núvol amb precipitacions febles. Cota de neu a 1500 m. Temperatures en lleuger descens.
Vent de component sud de fluix a moderat.
Dia 20, intervals de núvols amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1300 m.
Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest moderat.
Dia 21, núvol amb precipitacions en general febles. Cota de neu 1300 m. Temperatura sense canvis.
Vent de component oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és continu a partir dels 1200-1500 m. Els gruixos que s’han acumulat en les darreres 24
hores oscilꞏlen entre els 15 i 45 cm. A 2000 m hi ha gruixos d’entre 40 i 60 cm.
Els vents forts del sud i sud-est, han provocat la formació d’importants acumulacions de neu als
vessants nord i nord-oest.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Per sota dels 2000 a 2200 m, la neu recent caiguda s’està humidificant ràpidament. A tots els
sectors, per sota dels 2200 m, poden haver-hi caigudes d’allaus de neu humida que en ocasions
podran ser de fons. El perill d’allaus és MARCAT (3)
Les plaques de vent que s’han format a cotes altes, en vessants nord i nord-oest, són força
inestables i poden trencar-se de forma espontània. El perill de desencadenament de plaques de
forma accidental és molt accentuat.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La continuació de les nevades previstes per a les properes hores, farà augmentar el perill d’allaus de
neu recent. Continuaran formant-se plaques de vent en vessants nord i nord-oest que es mostraran
molt inestables.
Evolució del perill d'allaus: AUGMENT A FORT (4)

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 18 de desembre de 1997.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Dijous, 18- des -1997.
14:00 h.
18 i 19 des -1997.

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

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3) al límit sud.
MODERAT (2) a la resta
Ribagorçana: MARCAT (3)

MARCAT (3)
MARCAT (3)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 19, núvol amb alguna pluja en general feble i dispersa, de neu per sobre dels 1700 m.
Temperatures mínimes en moderat descens i màximes sense canvis o lleuger descens. Vent de
component oest fluix a moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 20, núvol amb possibilitat d’alguna precipitació feble i dispersa. Cota de neu a 1200 m.
Temperatures sense canvis o lleuger descens. Vent de component oest fluix a moderat amb intervals
forts a cotes altes.
Dia 21, intervals de núvols amb precipitacions en general febles. Cota de neu a 1500 m. Vent de
component oest fluix a moderat.
Dia 22, núvol amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1700 m. Temperatures en
lleuger ascens. Vent de component oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Als Pallars i la Ribagorçana, el mantell és continu a partir dels 1800 m als vessants sud i dels 1500 m
als vessants nord. Els gruixos són molt irregulars, a 2000 m es superen els 80 cm. Prop de les
crestes hi ha grans sobreacumulacions degut al vent del sector sud i sud-est.
A l’Aran el mantell és continu entre els 1800 i 2200 m, amb gruixos que oscilꞏlen entre els 20 i 40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
El mantell està fortament humidificat degut a les importants pluges que han caigut per sota dels 2200
-2500 m.
A la Ribagorçana i als Pallars, s’han produït caigudes d’allaus de neu humida en totes les
orientacions i vessants, fins i tot amb poca inclinació, de mida mitjana i gran. El fort vent del sector
sud i sud-est, ha provocat la formació d’importants sobreacumulacions de neu en vessants nord i
nord-oest que presenten una acusada fragilitat. El perill d’allaus és MARCAT (3), ja que continuaran
havent-hi caigudes d’allaus de neu humida i placa que localment podran tenir mida gran.
A l’Aran, els gruixos són menys importants. En vessants drets, poden haver-hi caigudes d’allaus de
neu humida especialment en orientacions nord. El perill d’allaus és MARCAT (3) al límit sud i
MODERAT (2) a la resta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La disminució de les precipitacions i la progressiva baixada de les temperatures previstes, provocarà
l’estabilització del mantell, ara molt humit.
A cotes altes, les plaques de vent existents es mantindran inestables. El perill d’allaus de placa i de
neu recent a cotes altes es mantindrà.
Evolució del perill d'allaus: PROGRESSIVA DISMINUCIÓ
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 19 de desembre de 1997.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dijous, 18- des -1997.
14:00 h.
18 i 19 - des -1997.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita Sector TerMARCAT (3)
MARCAT (3)
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- MARCAT (3)
Moixeró:

Freser:
Prepirineu:

MARCAT (3))

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 19, núvol amb alguna pluja en general feble i dispersa, de neu per sobre dels 1700 m.
Temperatures mínimes en moderat descens i màximes sense canvis o lleuger descens. Vent de
component oest fluix a moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 20, núvol amb possibilitat d’alguna precipitació feble i dispersa. Cota de neu a 1200 m.
Temperatures sense canvis o lleuger descens. Vent de component oest fluix a moderat amb intervals
forts a cotes altes.
Dia 21, intervals de núvols amb precipitacions en general febles. Cota de neu a 1500 m. Vent de
component oest fluix a moderat.
Dia 22, núvol amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1700 m. Temperatures en
lleuger ascens. Vent de component oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Les fortes pluges de les darreres han fet disminuir notablement els gruixos de neu. A 2000 m
oscilꞏlen entre els 15 i 50 cm.
Els vents forts del sud i sud-est, han continuat formant sobreacumulacions de neu als vessants nord i
nord-oest.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
El mantell està fortament humidificat degut a les importants pluges que han caigut a totes les cotes.
S’han produït caigudes d’allaus de neu humida i molt humida en vessants fins i tot amb poca
inclinació, de mida mitjana i gran. El fort vent del sector sud i sud-est, ha provocat la formació
d’importants sobreacumulacions de neu en vessants nord i nord-oest que estan humidificades i
presenten una acusada fragilitat. El perill d’allaus és MARCAT (3), ja que podrà continuar havent-hi
caigudes d’allaus de neu humida i placa que localment podran tenir grans dimensions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La disminució de les precipitacions i la progressiva baixada de les temperatures previstes, provocarà
l’estabilització del mantell, ara molt humit.
A cotes altes, les plaques de vent existents es mantindran inestables. El perill d’allaus de placa i de
neu recent a cotes altes es mantindrà.
Evolució del perill d'allaus: PROGRESSIVA DISMINUCIÓ
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 19 de desembre de 1997.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Divendres, 19- des -1997.
14:00 h.
19, 20 i 21- des -1997.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Aran:
Ribagorçana

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2) al límit sud.
FEBLE (1) a la resta.
MODERAT (2)

MODERAT (2)
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 20, dissabte: molt núvol amb precipitacions localment moderades pel matí. Cota de neu a 1200
m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component oest moderat.
Isoterma de 0º C: 1200 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 21, diumenge: poc núvol. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component oest moderat en
general.
Dia 22, dilluns: intervals de núvols augmentant a molt núvol amb precipitacions generalitzades a
partir de la tarda. Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud-oest fluix a moderat.
Dia 23, dimarts: molt núvol amb precipitacions a primeres hores millorant per la tarda. Cota de neu
baixant a 1700 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del sud-oest fluix a moderat augmentant a
nord-oest moderat per la tarda.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Pallars i a la Ribagorçana, el mantell és continu a partir dels 1800 m als vessants sud i dels 1500
m als vessants nord. Els gruixos són molt irregulars, a 2000 m se superen els 80 cm augmentant
notablement cap a cotes altes. Prop de les crestes hi ha grans sobreacumulacions en vessants
orientats al nord.
A l’Aran el mantell és continu entre els 1800 i 2000 m, amb gruixos que oscilꞏlen entre els 20 i 40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant la nit del dijous dia 18 ha continuat plovent fins a 2000-2100 m, reduint-se els gruixos de neu
per sota d’aquesta cota. La cota de neu ha anat baixant fins a 1700-1800 m. A la Ribagorçana i al
Pallars, s’han produït allaus de neu humida en totes les orientacions i vessants, fins i tot amb poca
inclinació, de mida mitjana i gran.
El mantell s’està estabilitzant per sobre dels 2000 m. Per sota d’aquesta cota es manté molt
humitejat.
El perill d’allaus serà MODERAT (2). En vessants nord de cotes altes hi ha plaques de vent que, tot i
que actualment s’estan estabilitzant, poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble. A la resta és
més estable. Degut a les nevades previstes per a dissabte podran haver-hi caigudes d’allaus de neu
recent, especialment en vessants drets.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El perill d’allaus es mantindrà estacionari dissabte degut a les nevades previstes amb tendència a
disminuir de cara a diumenge.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 22 de desembre de 1997.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Divendres, 19- des -1997.
14:00 h.
19, 20 i 21- des -1997.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita MODERAT (2)
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- MODERAT (2)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MODERAT (2)
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 20, dissabte: molt núvol amb precipitacions localment moderades pel matí. Cota de neu a 1200
m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component oest moderat.
Isoterma de 0º C: 1400 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 21, diumenge: poc núvol. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component oest moderat en
general.
Dia 22, dilluns: intervals de núvols augmentant a molt núvol amb precipitacions generalitzades a
partir de la tarda. Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud-oest fluix a moderat.
Dia 23, dimarts: molt núvol amb precipitacions a primeres hores millorant per la tarda. Cota de neu
baixant a 1700 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del sud-oest fluix a moderat augmentant a
nord-oest fort per la tarda.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A 2000 m els gruixos oscilꞏlen entre 20 i 40 cm. Els vents forts del sud i sud-est, han continuat
formant sobreacumulacions de neu als vessants nord i nord-oest.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant la nit del dijous dia 18 ha continuat plovent fins a 2000-2100 m, reduint-se els gruixos de neu
per sota d’aquesta cota. La cota de neu ha anat baixant fins a 1700-1800 m. S’han produït caigudes
d’allaus de neu humida i molt humida en vessants fins i tot de poca inclinació, de mida mitjana i gran.
El mantell s’està estabilitzant per sobre dels 2000 m. Per sota d’aquesta cota es manté molt
humitejat.
El perill d’allaus serà MODERAT (2). En vessants nord de cotes altes hi ha plaques de vent que, tot i
que actualment s’estan estabilitzant, poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble. A la resta és
més estable. Degut a les nevades previstes per a dissabte podran haver-hi caigudes d’allaus de neu
recent, especialment en vessants drets.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El perill d’allaus es mantindrà estacionari dissabte degut a les nevades previstes amb tendència a
disminuir de cara a diumenge.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 22 de desembre de 1997.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Dilluns, 22- des -1997.
14:00 h.
22 i 23- des -1997.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana

MODERAT (2)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2)
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 23, dimarts: núvol a molt núvol amb precipitacions que poden ser localment moderades,
disminuint per la tarda a intervals nuvolosos. Cota de neu a 1500 m. Temperatures en lleuger a
moderat descens. Vent del nord-oest moderat a fort.
Isoterma de 0ºC: 1600 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 24, dimecres: predomini de cel poc núvol. Temperatures sense canvis significatius. Vent de
component nord fluix.
Dia 25, dijous: poc núvol amb intervals nuvolosos al final. Temperatures sense canvis. Vent de
component oest fluix a moderat.
Dia 26, divendres: núvol amb alguna precipitació feble. Cota de neu a 1300 m. Temperatures en
lleuger a moderat descens. Vent del nord-oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu per sobre dels 1400-1500 m en vessants nord i dels 17001800 m en vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscil.len entre els 40-60 cm, essent superiors a la
Ribagorçana.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
La neu recent del dissabte encara dóna lloc a purgues i petites allaus. La resta del mantell està ben
estabilitzat.
En vessants nord de cotes altes hi ha plaques de vent que, tot i que actualment s’estan estabilitzant,
localment poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble. En aquests indrets el perill d’allaus actual
és MODERAT (2). Degut a les nevades previstes per a les properes hores el grau de perill serà
MODERAT (2) a tots els sectors, amb possibilitat d’allaus de neu recent i de placa, en vessants sud i
nord.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El perill d’allaus tendirà a disminuir lleugerament a partir de dimecres.
Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER DESCENS.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 23 de desembre de 1997.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dilluns, 22- des -1997.
14:00 h.
22 i 23- des -1997.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita MODERAT (2)
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- MODERAT (2)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MODERAT (2)
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 23, dimarts: núvol a molt núvol amb precipitacions que poden ser localment moderades,
disminuint per la tarda a intervals nuvolosos. Cota de neu a 1500 m. Temperatures en lleuger a
moderat descens. Vent del nord-oest moderat a fort.
Isoterma de 0ºC: 1600 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 24, dimecres: predomini de cel poc núvol. Temperatures sense canvis significatius. Vent de
component nord fluix.
Dia 25, dijous: poc núvol amb intervals nuvolosos al final. Temperatures sense canvis. Vent de
component oest fluix a moderat.
Dia 26, divendres: núvol amb alguna precipitació feble. Cota de neu a 1300 m. Temperatures en
lleuger a moderat descens. Vent del nord-oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A 2000 m els gruixos oscilꞏlen entre 20 i 40 cm a tots els sectors. A cotes altes el mantell és molt
irregular degut al vent i a la pluja. Hi ha grans sobreacumulacions en vessants orientats al nord.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
El mantell actualment està ben estabilitzat i es presenta regelat en molt indrets. El perill d’allaus és
MODERAT (2) en vessants nord de cotes altes, degut a la presència de plaques de vent que, tot i
que actualment s’estan estabilitzant, localment poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble. A la
resta el perill és FEBLE (1).
Degut a les nevades previstes per a les properes hores el grau de perill serà MODERAT (2) a tots els
sectors, amb possibilitat d’allaus de neu recent i de placa, en vessants sud i nord.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El perill d’allaus tendirà a disminuir lleugerament a partir de dimecres.
Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER DESCENS.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 23 de desembre de 1997.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Dimarts, 23- des -1997.
14:00 h.
23 i 24- des -1997.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Aran:
Ribagorçana

MODERAT (2) per damunt 2100 m
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) per damunt 2100 m
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2) per damunt 2100 m
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) per damunt 2100 m
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 24, dimecres: predomini dels cels poc ennuvolats, excepte a les vall obertes al nord on hi haurà
intervals de núvols. Temperatures nocturnes en lleuger descens i diürnes sense canvis significatius.
Vent variable fluix amb predomini de la component oest.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 25, dijous: poc ennuvolat augmentant gradualment la nuvulositat fins quedar els cels ennuvolats
o molt ennuvolats a última hora. Temperatures sense canvis significatius. Vent de component oest
fluix.
Dia 26, divendres: cels molt ennuvolats. Precipitacions en general febles. Cota de neu: 1800 m al
començament baixant a migdia a 1000 m. Temperatures en moderat descens. Vent del nord-oest
moderat.
Dia 27, dissabte: cels ennuvolats o molt ennuvolats. Precipitacions en general dèbils i més freqüents
a les valls obertes al nord. Cota de neu: 1000 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent del
nord-oest moderat amb intervals forts.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu per sobre dels 1500-1600 m en vessants nord i dels 18001900 m en vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscil.len entre els 40-60 cm, essent superiors a la
Ribagorçana.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En vessants nord de cotes altes hi ha plaques de vent que, tot i que actualment s’estan estabilitzant,
localment poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble. En aquests indrets el perill d’allaus actual
és MODERAT (2). Són possible petites allaus de neu humida, especialment en vessants sud. A la
resta el perill és FEBLE (1)

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El perill d’allaus no presentarà cap canvi significatiu.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 24 de desembre de 1997.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimarts, 23- des -1997.
14:00 h.
23 i 24- des -1997.

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

MODERAT (2) per damunt 2100 m.
FEBLE (1) A LA RESTA
MODERAT (2) per damunt 2100 m.
FEBLE (1) A LA RESTA

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MODERAT (2) per damunt 2100 m.
FEBLE (1) A LA RESTA
MODERAT (2) per damunt 2100 m.
FEBLE (1) A LA RESTA

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 24, dimecres: predomini dels cels poc ennuvolats, excepte a les vall obertes al nord on hi haurà
intervals de núvols. Temperatures nocturnes en lleuger descens i diürnes sense canvis significatius.
Vent variable fluix amb predomini de la component oest.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 25, dijous: poc ennuvolat augmentant gradualment la nuvulositat fins quedar els cels ennuvolats
o molt ennuvolats a última hora. Temperatures sense canvis significatius. Vent de component oest
fluix.
Dia 26, divendres: cels molt ennuvolats. Precipitacions en general febles. Cota de neu: 1800 m al
començament baixant a migdia a 1000 m. Temperatures en moderat descens. Vent del nord-oest
moderat.
Dia 27, dissabte: cels ennuvolats o molt ennuvolats. Precipitacions en general dèbils i més freqüents
a les valls obertes al nord. Cota de neu: 1000 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent del
nord-oest moderat amb intervals forts.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A 2000 m els gruixos oscilꞏlen entre 20 i 40 cm a tots els sectors. A cotes altes el mantell és molt
irregular degut al vent i a la pluja. Hi ha grans sobreacumulacions en vessants orientats al nord.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
El mantell actualment està ben estabilitzat i es presenta regelat en molt indrets. El perill d’allaus és
MODERAT (2) en vessants nord de cotes altes, degut a la presència de plaques de vent que, tot i
que actualment s’estan estabilitzant, localment poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble. A la
resta el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No es presenten canvis significatius
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 24 de desembre de 1997.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Divendres, 2- gen -1998.
14:00 h.
2, 3 i 4 - gen - 1998.

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

MARCAT (3)

Ribagorçana

MODERAT (2)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2)
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 3, dissabte: intervals de núvols amb precipitacions febles. Cota de neu 1800 m. Lleuger ascens
de les temperatures. Vent moderat a fort de l’oest.
Isoterma de 0 graus: 3000 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 4, diumenge: molt ennuvolat amb precipitacions en general febles. Cota de neu 1600 m.
Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest moderat amb intervals de fort.
Dia 5, dilluns: molt ennuvolat amb precipitacions en general febles. Cota de neu a 1400 m.
Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest moderat.
Dia 6, dimarts: ennuvolat amb precipitacions febles. Lleuger descens de les temperatures. Vent de
component nord-oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al nord del Pallars el mantell és continu per sobre dels 1100-1200 m en vessants nord i dels
1400-1500 m en vessants sud. En aquests sectors els gruixos a 2000 m oscil.len entre 90-140 cm. A
la Ribagorçana, a la Pallaresa Superior i Inferior el mantell és continu per sobre dels 1400 m en
vessants nord i dels 1600 m en vessants sud; els gruixos a 2000 m es mantenen entre 40-60 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S’han produït nevades moderades a l’Aran i al nord del Pallars i febles a la resta. La neu és força
humida. A l’Aran i al nord del Pallars el perill d’allaus serà MARCAT (3), ja que es produiran allaus de
neu humida de petites i mitjanes dimensions. També podran produir-se allaus de placa de vent en
vessants orientats a l’est i al sud per una sobrecàrrega feble. A la resta de sectors el perill d’allaus
serà MODERAT (2) amb possibilitat d’allaus de placa de vent en vessants orientats al sud i a l’est, en
general per una sobrecàrrega forta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Els successius fronts de nevades mantindran el perill en MODERAT (2) a la Ribagorçana i a la
Pallaresa Superior i Inferior. A l’Aran i al nord de la Pallaresa Superior el perill d’allaus tendirà a
disminuir progressivament a MODERAT (2) a partir del diumenge dia 4, degut al descens de
temperatures previst.
Evolució del perill d'allaus: EN DISMINUCIÓ A MODERAT (2)
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 5 de gener de 1998.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 31 / 174 -

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

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Divendres, 2- gen -1998.
14:00 h.
2, 3 i 4 - gen - 1998.

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

Sector TerFreser:
Prepirineu:

FEBLE (1)
MODERAT (2) a cotes altes
FEBLE (1)
MODERAT (2) a cotes altes

FEBLE (1)
MODERAT (2) a cotes altes
FEBLE (1)
MODERAT (2) a cotes altes

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 3, dissabte: intervals de núvols amb precipitacions febles, més probables en el Pirineu de Lleida.
Cota de neu 1800 m. Lleuger ascens de les temperatures. Vent moderat a fort de l’oest.
Isoterma de 0 graus: 3000 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 4, diumenge: molt ennuvolat amb precipitacions en general febles, més freqüents al Pirineu de
Lleida. Cota de neu 1600 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest moderat
amb intervals de fort.
Dia 5, dilluns: molt ennuvolat amb precipitacions en general febles, més freqüents al Pirineu de
Lleida. Cota de neu a 1400 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest moderat.
Dia 6, dimarts: ennuvolat amb precipitacions febles, més probables al Pirineu de Girona i Barcelona.
Lleuger descens de les temperatures. Vent de component nord-oest fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és continu per sobre dels 1800-1900 m a tots els sectors. A 2000 m els gruixos oscilꞏlen
entre 20 i 40 cm a tots els sectors. Hi ha grans sobreacumulacions en vessants orientats al nord.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S’han produït nevades febles. La neu es troba força humida. Poden produir-se purgues i petites
allaus de neu humida a qualsevol orientació. El perill d’allaus és FEBLE (1), tot i que a cotes altes
dels vessants nord hi ha plaques de vent que en vessants drets poden desprendre’s per una
sobrecàrrega forta. A cotes altes el perill d’allaus és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El perill d’allaus es mantindrà estacionari o en lleuger descens a cotes altes, a partir de diumenge dia
4, degut al descens previst de temperatures.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 5 de gener de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Dilluns, 5- gen -1998.
14:00 h.
5, 6 i 7 - gen - 1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Aran:
Ribagorçana

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3) cotes altes
MODERAT (2) a la resta
MODERAT (2)

MARCAT (3) cotes altes
MODERAT (2) a la resta
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 6, dimarts: Predomini de cel poc ennuvolat, amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures sense
canvis. Vent de component oest fluix.
Isoterma de 0º a 1900 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 7, dimecres: Poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.
Dia 8, dijous: Predomini de cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.
Dia 9, divendres: Predomini de cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger descens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al nord del Pallars el mantell és continu per sobre dels 1400-1500 m en vessants nord i dels
1600-1700 m en vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 80-110 cm. A la Ribagorçana, a la
Pallaresa Superior i Inferior els gruixos es mantenen entre 40-80 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures nocturnes, lleugerament per sota dels 0º, han encrostat la superfície del mantell nival.
Malgrat tot, internament la neu es manté humida i, durant el dia, les altes temperatures fonen la crosta
superficial. A tots els sectors el perill d’allaus serà MODERAT (2). Es poden produir allaus de fusió de
petites i mitjanes dimensions especialment als vessants sud i durant les hores centrals del dia. A cotes
altes dels vessants orientats a l’est i al sud existeixen plaques de vent que poden desprendre’s per una
sobrecàrrega feble, especialment a l’Aran i al nord del Pallars, on el perill serà MARCAT (3).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El temps estable i les temperatures suaus que s’esperen per als propers dies afavoriran l’estabilització
progressiva del mantell.
Evolució del perill d'allaus: EN PROGRESSIU DESCENS
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 7 de gener de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dilluns, 5- gen -1998.
14:00 h.
5, 6 i 7 - gen - 1998.

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

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MODERAT (2) cotes altes
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) cotes altes
FEBLE (1) a la resta

MODERAT (2) cotes altes
FEBLE (1) a la resta
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 6, dimarts: Predomini de cel poc ennuvolat, amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures sense
canvis. Vent de component oest fluix.
Isoterma de 0º a 2000 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 7, dimecres: Poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.
Dia 8, dijous: Predomini de cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.
Dia 9, divendres: Predomini de cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger descens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és continu per sobre dels 1800-1900 m en vessants nord i dels 2000-2100 m en vessants sud.
A 2000 m els gruixos oscilꞏlen entre 10 i 35 cm a tots els sectors. A cotes altes el mantell es manté molt
irregular. Hi ha grans sobreacumulacions en vessants orientats al nord.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures nocturnes, lleugerament per sota dels 0º, han encrostat la superfície del mantell, en
general, però, està ben estabilitzat. Internament hi ha alguns nivells febles en vessants obacs. A cotes
altes dels vessants nord hi ha plaques de vent que en vessants drets poden desprendre’s per una
sobrecàrrega forta. El perill d’allaus és FEBLE (1) a tots els sectors excepte a les cotes altes dels
vessants nord dels sectors Perafita-Pigpedrós, Cadí-Moixeró i Ter-Freser, on es mantenen les plaques de
vent, i on el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El temps estable i les temperatures suaus que s’esperen per als propers dies afavoriran l’estabilització
progressiva del mantell.
Evolució del perill d'allaus: EN PROGRESSIU DESCENS
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 7 de gener de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Dimecres, 7- gen -1998.
14:00 h.
7 i 8- gen - 1998.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana

MODERAT (2)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2)
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 8, dijous: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix amb predomini de sud-est.
Isoterma de 0º a 2200 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 9, divendres: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component sud fluix.
Dia 10, dissabte: núvol. Temperatures en ascens. Vent de component sud fluix a moderat.
Dia 11, diumenge: núvol. Temperatures sense canvis. Vent de component sud moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al nord del Pallars el mantell és continu per sobre dels 1400-1500 m en vessants nord i dels
1600-1800 m en vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 80-110 cm. A la Ribagorçana, a la
Pallaresa Superior i Inferior els gruixos es mantenen entre 40-80 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
La superfície del mantell s’encrosta durant la nit i s’humidifica al llarg del dia. Als vessants sud, aquest
encrostament afecta a tot el gruix del mantell. A cotes altes dels vessants obacs, existeix una prima capa
superficial amb feble cohesió. A cotes altes i vessants orientats al sud i est, existeixen plaques de vent
que localment, poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble, especialment a l’Aran i al nord del Pallars
i la Ribagorçana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El temps estable i les temperatures suaus que s’esperen per als propers dies afavoriran l’estabilització
progressiva del mantell.
Evolució del perill d'allaus: EN PROGRESSIU DESCENS
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 8 de gener de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimecres, 7- gen -1998.
14:00 h.
7 i 8 - gen - 1998.

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

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MODERAT (2) cotes altes
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) cotes altes
FEBLE (1) a la resta

MODERAT (2) cotes altes
FEBLE (1) a la resta
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 8, dijous: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix amb predomini de sud-est.
Isoterma de 0º a 2300 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 9, divendres: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component sud fluix.
Dia 10, dissabte: núvol. Temperatures en ascens. Vent de component sud fluix a moderat.
Dia 11, diumenge: núvol. Temperatures sense canvis. Vent de component sud moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és continu per sobre dels 1800-1900 m en vessants nord i dels 2000-2100 m en vessants sud.
A 2000 m els gruixos oscilꞏlen entre 10 i 35 cm a tots els sectors. A cotes altes el mantell es manté molt
irregular. Hi ha grans sobreacumulacions en vessants orientats al nord.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En general el mantell està ben estabilitzat. La seva superfície s’encrosta durant la nit i s’humidifica al llarg
del dia. Internament hi ha alguns nivells febles en vessants obacs. A cotes altes dels vessants nord hi ha
plaques de vent que en vessants drets poden desprendre’s per una sobrecàrrega forta. El perill d’allaus
és FEBLE (1) a tots els sectors excepte a les cotes altes dels vessants nord dels sectors PerafitaPigpedrós, Cadí-Moixeró i Ter-Freser, on es mantenen les plaques de vent, i on el perill és MODERAT
(2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El temps estable i les temperatures suaus que s’esperen per als propers dies afavoriran l’estabilització
progressiva del mantell.
Evolució del perill d'allaus: EN PROGRESSIU DESCENS
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 8 de gener de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Dijous, 8- gen -1998.
14:00 h.
8 i 9- gen - 1998.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana

MODERAT (2)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2)
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 9, divendres: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix.
Isoterma de 0 graus: 2500 m

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 10, dissabte: intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes en
lleuger descens. Vent de component sud fluix.
Dia 11, diumenge: ennuvolat amb possibilitat de xàfecs febles, ocasionals i aïllats. Bancs de boira
matinals a les valls. Temperatures sense canvis. Vent de component sud fluix.
Dia 12, dilluns: Ennuvolat amb possibilitat de xàfecs febles, ocasionals i aïllats. Bancs de boira matinals a
les valls. Temperatures sense canvis. Vent de component sud, fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al nord del Pallars el mantell és continu per sobre dels 1400-1500 m en vessants nord i dels
1600-1800 m en vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 80-110 cm. A la Ribagorçana, a la
Pallaresa Superior i Inferior els gruixos es mantenen entre 40-80 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
La superfície del mantell s’encrosta durant la nit i s’humidifica al llarg del dia. Als vessants sud, aquest
encrostament afecta a tot el gruix del mantell. A cotes altes dels vessants obacs, existeix una prima capa
superficial amb feble cohesió. A cotes altes i vessants orientats al sud i est, existeixen plaques de vent
que localment, poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble, especialment a l’Aran i al nord del Pallars
i la Ribagorçana. A les hores centrals del dia es poden produir purgues i allaus de petites dimensions,
especialment als vessants orientats al sud.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les altes temperatures que s’esperen per als propers dies accentuaran els processos de fusió,
especialment als vessants orientats al sud, on es poden produir purgues i allaus de fusió de petites
dimensions.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 9 de gener de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dijous, 8- gen -1998.
14:00 h.
8 i 9 - gen - 1998.

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

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MODERAT (2) cotes altes
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) cotes altes
FEBLE (1) a la resta

MODERAT (2) cotes altes
FEBLE (1) a la resta
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 9, divendres: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix.
Isoterma de 0 graus: 2600 m

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 10, dissabte: intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes en
lleuger descens. Vent de component sud fluix.
Dia 11, diumenge: ennuvolat amb possibilitat de xàfecs febles, ocasionals i aïllats. Bancs de boira
matinals a les valls. Temperatures sense canvis. Vent de component sud fluix.
Dia 12, dilluns: Ennuvolat amb possibilitat de xàfecs febles, ocasionals i aïllats. Bancs de boira matinals a
les valls. Temperatures sense canvis. Vent de component sud, fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és continu per sobre dels 1800-1900 m en vessants nord i dels 2000-2100 m en vessants sud.
A 2000 m els gruixos oscilꞏlen entre 10 i 35 cm a tots els sectors. A cotes altes el mantell es manté molt
irregular. Hi ha grans sobreacumulacions en vessants orientats al nord.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En general el mantell està ben estabilitzat. La seva superfície s’encrosta durant la nit i s’humidifica al llarg
del dia. Internament hi ha alguns nivells febles en vessants obacs. A cotes altes dels vessants nord hi ha
plaques de vent que en vessants drets poden desprendre’s per una sobrecàrrega forta. El perill d’allaus
és FEBLE (1) a tots els sectors excepte a les cotes altes dels vessants nord dels sectors PerafitaPuigpedrós, Cadí-Moixeró i Ter-Freser, on es mantenen les plaques de vent, i on el perill és MODERAT
(2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les altes temperatures que s’esperen per als propers dies accentuaran els processos de fusió,
especialment als vessants orientats al sud, on es poden produir purgues i allaus de fusió de petites
dimensions.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 9 de gener de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Divendres, 9- gen -1998.
14:00 h.
9, 10 i 11- gen - 1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Aran:
Ribagorçana

MARCAT (3) a partir de migdia
MODERAT (2)
MARCAT (3) a partir de migdia
MODERAT (2)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3) a partir de migdia
MODERAT (2)
MARCAT (3) a partir de migdia
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 10, dissabte: Intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis. Vent de component sud
fluix a moderat.
Isoterma de 0 graus: 2900 m

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 11, diumenge: Intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis. Vent de component sud
fluix.
Dia 12, dilluns: núvol amb possibilitat de precipitacions febles i ocasionals. Neu tant sols a cotes altes.
Temperatures sense canvis. Vent de component sud fluix.
Dia 13, dimarts: núvol a molt núvol amb alguna precipitació en general feble. Neu tant sols a cotes altes.
Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger descens. Vent de component sud fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al nord del Pallars el mantell és continu per sobre dels 1400-1500 m en vessants nord i dels
1600-1800 m en vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 80-110 cm. A la Ribagorçana, a la
Pallaresa Superior i Inferior els gruixos es mantenen entre 40-80 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
La superfície del mantell s’encrosta durant la nit i s’humidifica al llarg del dia. Als vessants sud, aquest
encrostament afecta a tot el gruix del mantell. A cotes altes i vessants orientats al sud i est, existeixen
plaques de vent que localment, poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble, especialment a l’Aran i al
nord del Pallars i la Ribagorçana. A partir de migdia, a tots els sectors, podran haver-hi caigudes d’allaus
de fusió especialment en vessants drets i assolellats.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les altes temperatures que es mantindran els propers dies provocaran processos de fusió especialment
als vessants orientats al sud, on es poden produir purgues i allaus de fusió, en general de petites
dimensions.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 12 de gener de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Divendres, 9- gen -1998.
14:00 h.
9, 10 i 11 - gen - 1998.

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

MODERAT (2) a partir de migdia
FEBLE (1) la resta del dia
MODERAT (2) a partir de migdia
FEBLE (1) la resta del dia.

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MODERAT (2) a partir de migdia
FEBLE (1) la resta del dia
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 10, dissabte: Intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis. Vent de component sud
fluix a moderat.
Isoterma de 0 graus: 2900 m

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 11, diumenge: Intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis. Vent de component sud
fluix.
Dia 12, dilluns: núvol amb possibilitat de precipitacions febles i ocasionals. Neu tant sols a cotes altes.
Temperatures sense canvis. Vent de component sud fluix.
Dia 13, dimarts: núvol a molt núvol amb alguna precipitació en general feble. Neu tant sols a cotes altes.
Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger descens. Vent de component sud fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és continu per sobre dels 1800-1900 m en vessants nord i dels 2000-2100 m en vessants sud.
A 2000 m els gruixos oscilꞏlen entre 10 i 35 cm a tots els sectors. A cotes altes el mantell es manté molt
irregular. Hi ha grans sobreacumulacions en vessants orientats al nord.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En general el mantell està ben estabilitzat. La seva superfície s’encrosta durant la nit i s’humidifica al llarg
del dia. Internament hi ha alguns nivells febles en vessants obacs. A cotes altes dels vessants nord hi ha
plaques de vent que en vessants drets poden desprendre’s per una sobrecàrrega forta. El perill d’allaus
és FEBLE (1) a tots els sectors. A partir de migdia, als sectors Perafita-Puigpedrós, Cadí-Moixeró i TerFreser, podrà haver-hi caigudes d’allaus de neu humida, en general de mida petita i el perill serà
MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les altes temperatures que es mantindran els propers dies provocaran processos de fusió especialment
als vessants orientats al sud, on es poden produir purgues i allaus de fusió, en general de petites
dimensions.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 12 de gener de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Dilluns, 12- gen -1998.
14:00 h.
12 i 13- gen - 1998.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana

MODERAT (2)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2)
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 13, dimarts: molt núvol amb precipitacions, localment d’intensitat moderada. Cota de neu a 1600 m.
Temperatures sense canvis. Vents del sud moderats a forts.
Isoterma de 0 graus: 2200 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 14, dimecres: molt núvol amb xàfecs, localment d’intensitat moderada a l’Aran. Cota de neu 1100 m.
Temperatures en moderat descens. Vents del nord-oest moderats.
Dia 15, dijous: intervals de núvols. Boirines matinals a les valls. Temperatures mínimes sense canvis i
màximes en lleuger ascens. Vents del nord-oest girant a oest moderats.
Dia 16, divendres: núvol o molt núvol amb alguna precipitació en general feble. Cota de neu a 1500 m
baixant a 1200 m. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes en lleuger descens. Vents de
l’oest moderats girant a nord-oest forts.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al nord del Pallars el mantell és continu per sobre dels 1600-1700 m en vessants nord i dels
2000 m en vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 80-110 cm. A la Ribagorçana, a la
Pallaresa Superior i Inferior el mantell és continu per sobre dels 1700-1800 m en vessants nord i dels
2000-2100 m en vessants sud. Els gruixos a 2000 m es mantenen entre 40-80 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
La superfície del mantell es presenta en general encrostada, tot i que en vessants obacs encara es manté
neu seca poc transformada. A cotes altes hi ha plaques de vent, en general ben estabilitzades, tot i que
en vessants nord, molt localment, podrien desprendre’s per una sobrecàrrega feble. El perill d’allaus és
MODERAT (2) a cotes altes de tots els sectors i FEBLE (1) a la resta. Si durant el dia de demà es
produeixen nevades superiors als 30 cm el perill d’allaus augmentaria a MARCAT (3).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A partir del dia 14 dimecres es formaran plaques de vent en vessants orientats al sud i a l’est.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 13 de gener de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dilluns, 12- gen -1998.
14:00 h.
12 i 13- gen - 1998.

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

Sector TerFreser:
Prepirineu:

FEBLE (1)
MODERAT (2) el dia 13
FEBLE (1)
MODERAT (2) el dia 13

FEBLE (1)
MODERAT (2) el dia 13
FEBLE (1)
MODERAT (2) el dia 13

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 13, dimarts: molt núvol amb precipitacions, localment d’intensitat moderada. Cota de neu a 1600 m.
Temperatures sense canvis. Vents del sud moderats a forts.
Isoterma de 0 graus: 2400 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 14, dimecres: molt núvol amb xàfecs, localment d’intensitat moderada a l’Aran. Cota de neu 1100 m.
Temperatures en moderat descens. Vents del nord-oest moderats al Prepirineu i forts al Pirineu de
Girona.
Dia 15, dijous: intervals de núvols. Boirines matinals a les valls. Temperatures mínimes sense canvis i
màximes en lleuger ascens. Vents del nord-oest girant a oest moderats.
Dia 16, divendres: núvol o molt núvol amb alguna precipitació en general feble. Cota de neu a 1500 m
baixant a 1200 m. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes en lleuger descens. Vents de
l’oest moderats girant a nord-oest forts.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu per sobre dels 1800-1900 m en vessants nord i dels 2000-2100 m
en vessants sud. A 2000 m els gruixos oscilꞏlen entre 5 i 25 cm. A cotes altes el mantell és molt irregular.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
El mantell està ben estabilitzat. La seva superfície s’encrosta durant la nit i s’humiteja al llarg del dia. A
cotes altes dels vessants nord hi ha plaques de vent que en vessants drets poden desprendre’s per una
sobrecàrrega forta. El perill d’allaus és FEBLE (1) a tots els sectors. Si durant el dia de demà es
produeixen nevades superiors als 10-20 cm el perill d’allaus augmentaria a MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
En el cas que les nevades de demà dia 13 siguin moderades, a partir del dia 14 dimecres es formarien
plaques de vent en vessants orientats al sud i a l’est.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 13 de gener de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Dimarts, 13- gen -1998.
14:00 h.
13 i 14 - gen - 1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Aran:
Ribagorçana

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3) a cotes altes
MODERAT (2) a la resta
MARCAT(3) a cotes altes
MODERAT (2) a la resta

MARCAT (3) a cotes
MODERAT (2) a la resta
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 14, dimecres: molt ennuvolat amb xàfecs, localment d’intensitat moderada. Cota de neu a 1100
metres. Temperatures en descens moderat. Vents del nord-oest de moderats a forts.
Isoterma de 0 graus: 1300 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 15, dijous: intervals de núvols amb xàfecs més freqüents a la cara nord. Temperatures sense canvis.
Vents del nord-oest moderats.
Dia 16, divendres: núvol amb xàfecs dispersos. Cota de neu a 1500 m. Temperatures en lleuger ascens.
Vent de component oest moderat.
Dia 17, dissabte: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord de fluix a
moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al nord del Pallars el mantell és continu per sobre dels 1600-1700 m en vessants nord i dels
2000 m en vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 70-110 cm. A la Ribagorçana, a la
Pallaresa Superior i Inferior el mantell és continu per sobre dels 1700-1800 m en vessants nord i dels
2000-2100 m en vessants sud. Els gruixos a 2000 m es mantenen entre 40-80 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant lles darreres hores, s’han produït pluges en general febles que han humidificat la superfície del
mantell encrostada. A cotes altes de la Ribagorçana i el Pallars, s’han acumulat gruixos que no superen
els 20 cm i s’han format plaques de vent en vessants nord. A cotes altes, les antigues plaques de vent es
presenten, en general ben estabilitzades, tot i que en vessants nord, molt localment, podrien desprendre’s
per una sobrecàrrega feble. El perill d’allaus és MARCAT (3) als vessants nord de la Ribagorçana , del
Pallars i del límit sud de l’Aran degut a la presència de plaques de vent que poden desprendre’s per una
sobrecàrrega feble. A la resta, el perill és MARCAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les precipitacions de caràcter moderat i els vents del sector nord-oest previstos provocaran la formació
de noves plaques de vent en vessants sud i sud-est.
A l’Aran i límits nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana, podrà haver-hi caigudes d’allaus de
neu recent que localment podran tenir mida mitjana.
Evolució del perill d'allaus: EN PROGRESSIU AUGMENT especialment al vessant a l’Aran.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 14 de gener de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimarts, 13- gen -1998.
14:00 h.
13 i 14 - gen - 1998.

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

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MARCAT (3) a cotes altes
MODERAT (2) a la resta
MARCAT (3) a cotes altes
MODERAT (2) a la resta

MARCAT (3) a cotes altes
MODERAT (2) a la resta
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 14, dimecres: molt ennuvolat amb xàfecs, localment d’intensitat moderada. Cota de neu a 1100
metres. Temperatures en descens moderat. Vents del nord-oest de moderats a forts.
Isoterma de 0 graus: 1400 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 15, dijous: intervals de núvols amb xàfecs més freqüents a la cara nord. Temperatures sense canvis.
Vents del nord-oest moderats.
Dia 16, divendres: núvol amb xàfecs dispersos. Cota de neu a 1500 m. Temperatures en lleuger ascens.
Vent de component oest moderat.
Dia 17, dissabte: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord de fluix a
moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu per sobre dels 1800-1900 m en vessants nord i dels 2000-2100 m
en vessants sud. A 2000 m els gruixos oscilꞏlen entre 5 i 25 cm. A cotes altes el mantell és molt irregular.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
El mantell està ben estabilitzat. Durant les darreres hores s’ha humidificat força degut a les pluges febles.
La seva superfície en general està encrostada. A cotes altes dels vessants nord hi ha plaques de vent
que en vessants drets poden desprendre’s per una sobrecàrrega forta. Prop de les crestes es
començaran a formar plaques de vent en vessants orientats al sud i sud-est que seran susceptibles a una
sobrecàrrega feble especialment al sectors Ter Freser i Perafita-Puigpedrós.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les precipitacions de caràcter moderat i els vents del sector nord-oest previstos provocaran la formació
de noves plaques de vent en vessants sud i sud-est que es mantindran inestables.
Podrà haver-hi caigudes d’allaus de neu recent especialment als sectors Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós.
Evolució del perill d'allaus: LLEUGER AUGMENT.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 14 de gener de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Dimecres, 14- gen -1998.
14:00 h.
15 i 16 - gen - 1998.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana

MODERAT (2)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2)
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 15, dijous: intervals de núvols mes freqüents a primeres i últimes hores. Precipitacions en general
febles i disperses mes freqüents a la cara nord del Pirineu. Cota de neu 1200 m pujant a 1800 m al final.
Temperatures sense canvis significatius. Vent de component oest fluix a moderat.
Isoterma de 0 graus: 2200 m al Pirineu de Lleida i a 2000 m al Pirineu de Girona.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 16, divendres: ennuvolat amb precipitacions febles i disperses de neu a 1900 m. Temperatures en
lleuger ascens. Vent de component nord fluix a moderat.
Dia 17, dissabte: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis significatius. Vent variable i fluix.
Dia 18, diumenge: intervals de núvols. Possibilitat d’alguna precipitació feble i dispersa. Temperatures
sense canvis o en lleuger ascens. Vent de component oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors s’ha produït nevades febles fet que provoca la presència de neu a cotes més baixes. A
l’Aran, al nord del Pallars i al nord de la Ribagorçana el mantell és continu per sobre dels 1500-1600 m en
totes les orientacions. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 80-120 cm. A la Pallaresa Superior i Inferior el
mantell és continu per sobre dels 1700-1800 m en vessants nord i dels 2000-2100 m en vessants sud. Els
gruixos a 2000 m es mantenen entre 40-90 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant les darreres hores, s’han produït nevades en general febles que acompanyades de vents de nord i
nord oest han format plaques de vent. A cotes altes de l’Aran, la Ribagorçana i el Pallars, s’han acumulat
gruixos que no superen els 20 cm i s’han format plaques de vent en vessants sud i est. A cotes altes, les
antigues plaques de vent es presenten, en general, ben estabilitzades, tot i que en vessants nord, molt
localment, podrien desprendre’s per una sobrecàrrega forta. El perill d’allaus és MODERAT (2) a tots els
sectors degut a la presència de plaques de vent que poden desprendre’s per una sobrecàrrega forta. Són
possibles allaus de neu recent de petites i mitjanes dimensions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les precipitacions de caràcter feble anunciades per als propers dies mantindrà el perill de caigudes
d’allaus de placa.
A l’Aran i límits nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana, podrà haver-hi caigudes d’allaus de neu
recent que localment podran tenir mida mitjana.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 15 de gener de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimarts, 13- gen -1998.
14:00 h.
13 i 14 - gen - 1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita MODERAT (2)
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- MODERAT (2)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MODERAT (2)
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 15, dijous: intervals de núvols més freqüents a primeres i últimes hores. Precipitacions en general
febles i disperses més freqüents a la cara nord del Pirineu. Cota de neu 1200 m pujant a 1800 m al final.
Temperatures sense canvis significatius. Vent de component oest fluix a moderat.
Isoterma de 0 graus: 2200 m al Pirineu de Lleida i a 2000 m al Pirineu de Girona.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 16, divendres: ennuvolat amb precipitacions febles i disperses de neu a 1900 m. Temperatures en
lleuger ascens. Vent de component nord fluix a moderat.
Dia 17, dissabte: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis significatius. Vent variable i fluix.
Dia 18, diumenge: intervals de núvols. Possibilitat d’alguna precipitació feble i dispersa. Temperatures
sense canvis o en lleuger ascens. Vent de component oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu per sobre dels 1800-1900 m en vessants nord i dels 2000-2100 m
en vessants sud. Les febles nevades d’ahir han provocat un lleuger augment dels gruixos. A 2000 m els
gruixos oscilꞏlen entre 5 i 30 cm. A cotes altes el mantell és molt irregular.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
El mantell està ben estabilitzat. Durant els dos últims dies s’ha humidificat força degut a les pluges febles i
febles nevades de neu humida. La seva superfície en general està encrostada. A cotes altes dels
vessants nord hi ha plaques de vent que en vessants drets poden desprendre’s per una sobrecàrrega
forta. S’ha format plaques de vent en vessants orientats al sud i sud-est que són susceptibles de
desprendre’s per una sobrecàrrega forta, especialment al sectors Ter Freser i Perafita-Puigpedrós.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les precipitacions de caràcter feble anunciades per als propers dies mantindrà el perill de caigudes
d’allaus de placa, especialment als sectors Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 15 de gener de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Dijous, 15- gen -1998.
14:00 h.
15 i 16 - gen - 1998.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana

MODERAT (2)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2)
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 16 divendres, cobert o molt ennuvolat amb precipitacions febles. Localment moderades i persistents
al vessant nord. Cota de neu a 1800 m baixant a 1000 m al final del dia. Temperatures en lleuger descens
i moderat al final. Vent de l’est fluix. De moderat a fort a cotes altes i girant a nord-oest.
Isoterma de 0 graus: 1800 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 17, dissabte: ennuvolat o cel clar. Temperatures nocturnes en lleuger a moderat descens. Diürnes en
lleuger descens. Vent del nord girant al sud fluix.
Dia 18, diumenge: intervals de núvols preferentment mitjos i alts. Possibilitat d’alguna precipitació feble i
dispersa. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component oest fluix a moderat.
Dia 19, dilluns: núvol a molt núvol amb precipitacions febles. Cota de neu a 1200 m. Temperatures en
lleuger descens. Vent de component oest de fluix a moderat, girant a nord-oest.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Les nevades de les darreres 24 hores han estat febles i han donat gruixos que no superen el 10 cm. A
l’Aran, al nord del Pallars i al nord de la Ribagorçana el mantell és continu per sobre dels 1600-1800 m en
totes les orientacions. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 80-120 cm. A la Pallaresa Superior i Inferior el
mantell és continu per sobre dels 1700-1800 m en vessants nord i dels 2000-2100 m en vessants sud. Els
gruixos a 2000 m es mantenen entre 40-90 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En les darreres hores, a cotes altes de l’Aran, la Ribagorçana i el Pallars, s’han format plaques de vent en
vessants sud i est, que es mantenen fràgils. A cotes altes, les antigues plaques de vent es presenten, en
general, ben estabilitzades, tot i que en vessants nord, molt localment, podrien desprendre’s per una
sobrecàrrega forta. El perill d’allaus és MODERAT (2) a tots els sectors i per sobre dels 2200 m, degut a
la presència de plaques de vent que poden desprendre’s, en general, per una sobrecàrrega forta. Són
possibles allaus de neu recent de petites dimensions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les precipitacions de caràcter feble anunciades acompanyades de vents del sector nord, faran que
continuïn formant-se plaques de vent als vessants sud i sud-est. A l’Aran i límits nord de la Pallaresa
Superior i de la Ribagorçana, podrà haver-hi caigudes de petites allaus de neu recent.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 16 de gener de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dijous, 15- gen -1998.
14:00 h.
15 i 16 - gen - 1998.

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

MODERAT (2) prop les crestes
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) prop les crestes
FEBLE (1) a la resta

Sector TerFreser:
Prepirineu:

FEBLE (1)
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 16 divendres, cobert o molt ennuvolat amb precipitacions febles. Localment moderades i persistents
al vessant nord. Cota de neu a 1800 m baixant a 1000 m al final del dia. Temperatures en lleuger descens
i moderat al final. Vent de l’est fluix. De moderat a fort a cotes altes i girant a nord-oest amb intervals forts
a la tarda.
Isoterma de 0 graus:1900 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 17, dissabte: ennuvolat o cel clar. Temperatures nocturnes en lleuger a moderat descens. Diürnes en
lleuger descens. Vent del nord moderat girant al sud fluix.
Dia 18, diumenge: intervals de núvols preferentment mitjos i alts. Possibilitat d’alguna precipitació feble i
dispersa. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component oest fluix a moderat.
Dia 19, dilluns: núvol a molt núvol amb precipitacions febles. Cota de neu a 1200 m. Temperatures en
lleuger descens. Vent de component oest de fluix a moderat, girant a nord-oest i augmentant a fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Als vessants nord, el mantell és continu a partir dels 1800 a 2000 m; als vessants sud el mantell és
continu a partir dels 2000 - 2200 als sectors Perafita-Puigpedrós i Cadí Moixeró i discontinu o gairebé
inexistent als sectors Ter-Freser i Prepirineu. A 2000 m els gruixos oscilꞏlen entre 5 i 30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En conjunt el mantell està ben estabilitzat. Superficialment, existeix una crosta de regel, més important als
vessants sud. Les antigues plaques de vent existents són força estables i difícilment poden desprendre’s
per una sobrecàrrega forta. Als vessants sud-est i est dels sectors Perafita-Puigpedrós i Cadí-Moixeró,
existeixen plaques de vent de poc gruix que poden despendre’s per una forta sobrecàrrega.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les precipitacions de caràcter feble anunciades acompanyades de vents del sector nord i nord-oest,
provocaran la formació de plaques de vent en vessants sud i sud-est.
Evolució del perill d'allaus: PROGRESSIU AUGMENT.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 16 de gener de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Divendres, 16- gen -1998.
14:00 h.
16, 17 i 18 - gen - 1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Aran:
Ribagorçana

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3) a cotes altes
MODERAT (2) a la resta
MARCAT (3) a cotes altes
MODERAT (2) a la resta

MARCAT (3) a cotes altes
MODERAT (2) a la resta
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 17, dissabte: intervals nuvolosos, més freqüents al vessant nord. Temperatures nocturnes en lleuger
a moderat descens i diürnes sense canvis. Vent de component nord fluix a moderat.
Isoterma de 0º C: 1400 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 18, diumenge: núvol augmentant a molt núvol amb xàfecs febles a moderats, de neu per damunt de
1500 m. Temperatures sense canvis. Vent de component oest fluix a moderat.
Dia 19, dilluns: núvol amb intervals molt nuvolosos. Xàfecs febles a moderats, de neu per damunt de
1300 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest moderat amb ratxes fortes.
Dia 20, dimarts: núvol amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Temperatures en lleuger a moderat
descens. Vent del nord-oest moderat amb ratxes fortes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Durant les últimes 24 hores ha tornat a nevar molt feblement i de forma local al vessant nord. A l’Aran, al
nord del Pallars i al nord de la Ribagorçana el mantell és continu per sobre dels 1600-1800 m en totes les
orientacions. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 80-120 cm. A la Pallaresa Superior i Inferior el mantell
és continu per sobre dels 1700-1800 m als vessants nord i dels 2000-2100 m als vessants sud. Els
gruixos a 2000 m es mantenen entre 40-90 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A cotes altes de l’Aran, de la Ribagorçana i del Pallars, s’han format plaques de vent als vessants sud i
est, que es mantenen fràgils. A cotes altes dels vessants nord les plaques antigues, molt localment,
podrien desprendre’s per una sobrecàrrega forta. El perill d’allaus és MODERAT (2) a tots els sectors. A
cotes altes dels vessants est i nord el perill és MARCAT (3) a l’Aran, nord del Pallars i nord de la
Ribagorçana, per possible despreniment de plaques de vent per una sobrecàrrega feble.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les temperatures baixes dels propers dies mantindran fràgils les plaques de vent.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 19 de gener de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Divendres, 16- gen -1998.
14:00 h.
16, 17 i 18 - gen - 1998.

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

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MODERAT (2) a cotes altes
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) a cotes altes
FEBLE (1) a la resta

MODERAT (2) prop les crestes
FEBLE (1) a la resta
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 17, dissabte: intervals nuvolosos, més freqüents al vessant nord. Temperatures nocturnes en lleuger
a moderat descens i diürnes sense canvis. Vent de component nord fluix a moderat amb ratxes fortes al
principi.
Isoterma de 0º C: 1500 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 18, diumenge: núvol augmentant a molt núvol amb xàfecs febles a moderats, de neu per damunt de
1500 m. Temperatures sense canvis. Vent de component oest fluix a moderat.
Dia 19, dilluns: núvol amb intervals molt nuvolosos. Xàfecs febles a moderats, de neu per damunt de
1300 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest moderat amb ratxes fortes.
Dia 20, dimarts: núvol amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Temperatures en lleuger a moderat
descens. Vent del nord-oest moderat amb ratxes fortes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Als sectors Perafita-Puigpedrós i Cadí-Moixeró el mantell és continu a partir dels 1800-1900 m als
vessants nord, i dels 2000-2200 m als vessants sud. Als sectors Ter-Freser i Prepirineu és discontinu o
gairebé inexistent als vessants sud i continu per sobre dels 1800-1900 m en vessants nord. A 2000 m els
gruixos oscilꞏlen entre 5 i 30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En conjunt el mantell està ben estabilitzat, tot i que en vessants obacs persisteixen nivells interns febles.
Superficialment, existeix una crosta de regel. Als vessants obacs, sud-est i est de tots els sectors,
existeixen plaques de vent que poden despendre’s per una forta sobrecàrrega.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les temperatures baixes dels propers dies no estabilitzaren les plaques de vent.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 19 de gener de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Dilluns, 19- gen -1998.
14:00 h.
19 i 20 - gen - 1998.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana

MODERAT (2)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2)
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 20, dimarts: núvol amb nevades febles a les valls obertes al nord. A la resta, intervals de núvols amb
possibilitat d’alguna nevada feble. Temperatures en notable descens. Vent de component nord amb
intervals molt forts a cotes altes.
Isoterma de 0º C: 1000 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 21, dimecres: intervals nuvolosos amb possibilitat de nevades febles, més probables a la cara nord
del Pirineu. Glaçades moderades a fortes. Temperatures en moderat descens. Vent de component nord
fort.
Dia 22, dijous: intervals nuvolosos. Glaçades moderades. Temperatures sense canvis. Vent de
component nord moderat.
Dia 23, divendres: poc núvol. Glaçades moderades. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens.
Vent de component nord fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Des de primeres hores del matí del dia 19 s’estan produint nevades febles a tots els sectors. A l’Aran, al
nord del Pallars i al nord de la Ribagorçana el mantell és continu per sobre dels 1600-1800 m en totes les
orientacions. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 80-120 cm. A la Pallaresa Superior i Inferior el mantell
és continu per sobre dels 1700-1800 m als vessants nord i dels 2000-2100 m als vessants sud. Els
gruixos a 2000 m es mantenen entre 40-90 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A cotes altes de tots els sectors s’estan formant plaques de vent en vessants sud i est, especialment a
l’Aran, nord de la Ribagorçana i del Pallars. Aquestes plaques són molt locals, però es mantindran fràgils i
podran desprendre’s per una sobrecàrrega feble en forma d’allaus de placa. El perill d’allaus és
MODERAT (2) a tots els sectors.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les temperatures baixes dels propers dies mantindran les plaques de vent fràgils.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 20 de gener de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dilluns, 19- gen -1998.
14:00 h.
19 i 20 - gen - 1998.

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

MODERAT (2) prop de les crestes
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) prop de les crestes
FEBLE (1) a la resta

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MODERAT (2) prop de les crestes
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) prop de les crestes
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 20, dimarts: núvol amb nevades febles a les valls obertes al nord. A la resta, intervals de núvols amb
possibilitat d’alguna nevada feble. Temperatures en notable descens. Vent de component nord amb
intervals molt forts a cotes altes.
Isoterma de 0º C: 800 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 21, dimecres: intervals nuvolosos amb possibilitat de nevades febles, més probables a la cara nord
del Pirineu. Glaçades moderades a fortes. Temperatures en moderat descens. Vent de component nord
fort.
Dia 22, dijous: intervals nuvolosos. Glaçades moderades. Temperatures sense canvis. Vent de
component nord moderat.
Dia 23, divendres: poc núvol. Glaçades moderades. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens.
Vent de component nord fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Als sectors Perafita-Puigpedrós i Cadí-Moixeró el mantell és continu a partir dels 1800-1900 m als
vessants nord, i dels 2000-2200 m als vessants sud. Als sectors Ter-Freser i Prepirineu és discontinu o
gairebé inexistent als vessants sud i continu per sobre dels 1800-1900 m en vessants nord. A 2000 m els
gruixos oscilꞏlen entre 5 i 30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En conjunt el mantell està ben estabilitzat, tot i que en vessants obacs persisteixen nivells interns febles.
Superficialment, existeix una crosta de regel. S’estan formant plaques de vent de forma molt local en
vessants sud i est que es mantindran fràgils i podran desprendre’s per una sobrecàrrega feble en forma
d’allaus de placa. Als vessants obacs existeixen plaques de vent que poden despendre’s per una forta
sobrecàrrega.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les temperatures baixes dels propers dies no estabilitzaren les plaques de vent.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 20 de gener de 1998.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 52 / 174 -

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

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Dimarts, 20- gen -1998.
14:00 h.
20 i 21 - gen - 1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Aran:
Ribagorçana

MARCAT (3) per sobre 2200 m
MODERAT (2) a la resta
MODERAT (2) per sobre 2000 m
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3) per sobre 2200 m
MODERAT (2) a la resta
MODERAT (2) per sobre 2000 m
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 21, dimecres: molt núvol amb nevades febles a les valls obertes al nord. Cota de neu a 600 m.
Descens notable de les mínimes i moderat de les màximes. Vent moderat del nord.
Isoterma de 0º C: 800 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 22, dijous: núvol, tendint a poc núvol durant el dia. Lleugera pujada de les temperatures. Vent fluix a
moderat del nord.
Dia 23, divendres: poc núvol. Ascens lleuger de les temperatures. Vent fluix i variable.
Dia 24, dissabte: poc núvol, augmentant al final a núvol amb possibilitat de xàfecs febles. Cota de neu a
1200 m. Temperatures sense canvis. Vent fluix i variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Durant les darreres 24 hores s’han produït precipitacions a l’Aran i al nord del Pallars, en forma de neu
per sobre dels 1900-2000 m. Per sobre dels 2200 m s’han acumulat entre 15 i 30 cm de neu recent. En
aquests sectors, el mantell és continu per sobre dels 1600-1700 m en totes les orientacions. Els gruixos a
2000 m oscilꞏlen entre 90-130 cm. A la resta dels Pallars i a la Ribagorçana les nevades han estat febles.
El mantell és continu per sobre dels 1700-1800 m als vessants nord i dels 1900 m als vessants sud. Els
gruixos a 2000 m es mantenen entre 40-90 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A tots els sectors el vent del nord ha bufat molt fort. A cotes altes de tots els sectors s’estan formant
plaques de vent en vessants sud i est, més importants a l’Aran i al nord del Pallars. En aquests sectors el
perill d’allaus és MARCAT (3) a cotes altes, ja que les plaques poden desprendre’s per una sobrecàrrega
feble en forma d’allaus de placa. També poden produir-se allaus de neu recent. A la resta dels Pallars i a
la Ribagorçana les plaques de vent dels vessants sud i est són més locals, però igualment inestables i
poden donar lloc a allaus de placa per una sobrecàrrega feble. En aquests sectors, el perill d’allaus és
MODERAT (2). Per sota dels 2000-2100 m el mantell, en general, és estable.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A l’Aran i al nord del Pallars es formaran noves plaques de vent en vessants sud i est. Les temperatures
baixes dels propers dies mantindran les plaques de vent fràgils.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 21 de gener de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimarts, 20- gen -1998.
14:00 h.
20 i 21 - gen - 1998.

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

MODERAT (2) prop de les crestes
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) prop de les crestes
FEBLE (1) a la resta

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MODERAT (2) prop de les crestes
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) prop de les crestes
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 21, dimecres: molt núvol amb nevades febles a les valls obertes al nord. Cota de neu a 600 m.
Descens notable de les mínimes i moderat de les màximes. Vent molt fort del nord.
Isoterma de 0º C: 800 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 22, dijous: núvol, tendint a poc núvol durant el dia. Lleugera pujada de les temperatures. Vent
moderat a fort del nord.
Dia 23, divendres: poc núvol. Ascens lleuger de les temperatures. Vent fluix i variable.
Dia 24, dissabte: poc núvol, augmentant al final a núvol amb possibilitat de xàfecs febles. Cota de neu a
1200 m. Temperatures sense canvis. Vent fluix i variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Durant les darreres 24 hores s’han produït precipitacions febles al límit nord dels sectors PerafitaPuigpedrós i Ter-Freser, en forma de neu per sobre dels 2000-2100 m. La neu recent ha estat ràpidament
redistribuïda per vent molt fort del nord. Als sectors Perafita-Puigpedrós i Cadí-Moixeró el mantell és
continu a partir dels 1800-1900 m als vessants nord, i dels 2000-2200 m als vessants sud. Als sectors
Ter-Freser i Prepirineu és discontinu als vessants sud i continu per sobre dels 1800-1900 m en vessants
nord. A 2000 m els gruixos oscilꞏlen entre 5 i 30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S’estan formant plaques de vent de forma local en vessants sud i est que es mantindran fràgils i podran
desprendre’s per una sobrecàrrega feble en forma d’allaus de placa. Als vessants obacs existeixen
plaques de vent que poden despendre’s per una forta sobrecàrrega. El perill d’allaus és MODERAT (2) a
prop de les crestes. La resta del mantell està ben estabilitzat. Superficialment, existeix una crosta de
regel, però en vessants obacs persisteixen nivells interns febles.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les temperatures baixes dels propers dies no estabilitzaren les plaques de vent.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 21 de gener de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Dimecres, 21- gen -1998.
14:00 h.
21 i 22 - gen - 1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Aran:
Ribagorçana

MODERAT (2) per sobre 2200 m
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) prop de les crestes
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2) prop de les crestes
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) prop de les crestes
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 22, dijous: poc núvol amb algun interval nuvolós a la cara nord. Gelades dèbils a moderades.
Temperatures en lleuger ascens. Vent de component nord fort a molt fort al començament, disminuint a
moderat.
Isoterma 0 ºC: 800 m

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 23, divendres: poc ennuvolat. Gelades dèbils. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vents del
nord fluixos girant a component sud fluixos.
Dia 24, dissabte: ennuvolat. Gelades dèbils. Temperatures sense canvis. Vent del sud sud-est fluix.
Dia 25, diumenge: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions en general febles. Cota de neu 1100 m.
Temperatures sense canvis. Vent de l’est sud-est moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Els forts vents de les últimes 24 hores han provocat una forta repartició de la neu a tots els sectors .En
vessants nord el mantell és continu per sobre dels 1700 m i en vessants sud per damunt dels 1900-2000
m. A l’Aran, els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 80-130 cm. A la resta dels Pallars i a la Ribagorçana, els
gruixos a 2000 m varien entre 30-90 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A tots els sectors el vent del nord ha bufat molt fort. Prop de les crestes s’han formant plaques de vent en
vessants sud i est. A l’Aran, el perill és MODERAT (2) per sobre dels 2200 m ja que s’han format plaques
de vent que són susceptibles a una sobrecàrrega forta. Als Pallars i a la Ribagorçana el perill és
MODERAT (2) prop de les crestes, ja que són possibles els desencadenaments d’allaus de placa per una
sobrecàrrega forta. Per sota dels 2000-2100 m el mantell, en general, és estable. En aquests sectors el
perill és FEBLE (1)

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A l’Aran i al nord del Pallars es formaran noves plaques de vent en vessants sud i est. Les temperatures
baixes dels propers dies mantindran les plaques de vent fràgils.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 22 de gener de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimecres, 21- gen -1998.
14:00 h.
21 i 22 - gen - 1998.

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

MODERAT (2) prop de les crestes
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) prop de les crestes
FEBLE (1) a la resta

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MODERAT (2) prop de les crestes
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) prop de les crestes
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 22, dijous: poc núvol amb algun interval nuvolós a la cara nord. Gelades dèbils a moderades.
Temperatures en lleuger ascens. Vent de component nord fort a molt fort al començament, disminuint a
moderat.
Isoterma 0 ºC: 800 m

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 23, divendres: poc ennuvolat. Gelades dèbils. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vents del
nord fluixos girant a component sud fluixos.
Dia 24, dissabte: ennuvolat. Gelades dèbils. Temperatures sense canvis. Vent del sud sud-est fluix.
Dia 25, diumenge: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions en general febles. Cota de neu 1100 m.
Temperatures sense canvis. Vent de l’est sud-est moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El fort vent dels últims dies ha provocat una forta repartició desigual de la neu. A cotes altes, les carenes i
crestes estan desprovistes de neu mentre que als altres sectors hi ha sobreacumulacions. El mantell en
vessants sud és continu per sobre dels 2000 m i dels 1800 m en vessants nord. Els gruixos de neu són
molt irregulars, a 2000 m oscilꞏlen entre 5 i 50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S’han formant plaques de vent de forma local en vessants sud i est que es mantindran fràgils i podran
desprendre’s per una sobrecàrrega forta en forma d’allaus de placa. Internament existeixen nivells de
baixa cohesió. Als vessants obacs existeixen plaques de vent que poden despendre’s també per una forta
sobrecàrrega. El perill d’allaus és MODERAT (2) prop de les crestes. Superficialment, existeix una crosta
de regel. En aquests sectors el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les temperatures baixes dels propers dies no estabilitzaren les plaques de vent.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 22 de gener de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Dijous, 22- gen -1998.
14:00 h.
22 i 23 - gen - 1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Aran:
Ribagorçana

MODERAT (2) prop de les crestes
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) prop de les crestes
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2) prop de les crestes
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) prop de les crestes
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 23, divendres: intervals nuvolosos. Glaçades moderades. Temperatures en lleuger ascens. Vents de
component nord moderats, amb intervals de forts al principi.
Isoterma 0 ºC: 1000 m

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 24, dissabte: núvol amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Cota de neu a 800 m. Glaçades febles
i moderades. Bromes matinals. Temperatures sense canvis. Vents de component est fluixos.
Dia 25, diumenge: núvol o molt núvol amb precipitacions en general febles. Cota de neu a 1000 m.
Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vents de component est moderats.
Dia 26, dilluns: núvol o molt núvol amb precipitacions en general febles. Cota de neu a 1100 m.
Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vents de component est moderats.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El fort vent del nord, amb ràfegues superiors als 140 km/h a cotes altes, ha continuat erosionant la neu.
En vessants nord el mantell és continu per sobre dels 1700-1800 m i en vessants sud per damunt dels
1900-2000 m. A l’Aran, els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 80-120 cm. Als Pallars i a la Ribagorçana, els
gruixos a 2000 m varien entre 20-80 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
El vent ha fet aflorar crostes de regel antigues. Internament es mantenen nivells febles. Prop de les
crestes, localment s’han formant plaques de vent en vessants sud i est. A tots els sectors, el perill d’allaus
és MODERAT (2) prop de les crestes, especialment en vessants est i sud, ja que poden produir-se allaus
de placa, generalment per una sobrecàrrega forta. A la resta el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les temperatures baixes dels propers dies mantindran les plaques de vent fràgils.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 23 de gener de 1998.
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Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dijous, 22- gen -1998.
14:00 h.
22 i 23 - gen - 1998.

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

MODERAT (2) prop de les crestes
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) prop de les crestes
FEBLE (1) a la resta

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MODERAT (2) prop de les crestes
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) prop de les crestes
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 23, divendres: intervals nuvolosos. Glaçades moderades. Temperatures en lleuger ascens. Vents de
component nord moderats, amb intervals de forts al principi.
Isoterma 0 ºC: 600 m

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 24, dissabte: núvol amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Cota de neu a 800 m. Glaçades febles
i moderades. Bromes matinals. Temperatures sense canvis. Vents de component est fluixos.
Dia 25, diumenge: núvol o molt núvol amb precipitacions en general febles. Cota de neu a 1000 m.
Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vents de component est moderats.
Dia 26, dilluns: núvol o molt núvol amb precipitacions en general febles. Cota de neu a 1100 m.
Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vents de component est moderats.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El fort vent del nord ha continuat erosionant la neu. A cotes altes, les carenes i crestes estan
desproveïdes de neu mentre que localment hi ha sobreacumulacions. El mantell en vessants sud és
discontinu per sobre dels 2000 m i continu per sobre dels 1800 m en vessants nord. Els gruixos de neu
són molt irregulars, a 2000 m oscilꞏlen entre 5 i 50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
El vent ha fet aflorar crostes de regel antigues. Internament es mantenen nivells febles. Prop de les
crestes, localment s’han formant plaques de vent en vessants sud i est. A tots els sectors, el perill d’allaus
és MODERAT (2) prop de les crestes, especialment en vessants est i sud, ja que poden produir-se allaus
de placa, generalment per una sobrecàrrega forta. A la resta el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les temperatures baixes dels propers dies no estabilitzaran les plaques de vent.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 23 de gener de 1998.
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Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Dilluns, 26- gen -1998.
14:00 h.
26 i 27- gen - 1998.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana

MODERAT (2)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2)
MARCAT (3) a cotes altes
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 27, dimarts: núvol a molt núvol amb precipitacions de neu, en general febles. Temperatures en lleuger
ascens. Vent de l’est fluix
Isoterma 0 ºC: 1100 m

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 28, dimecres: núvol a molt núvol amb precipitacions febles. Cota de neu a 1200 m. Temperatures en
lleuger ascens. Vent del sud-est fluix a moderat.
Dia 29, dijous: núvol a molt núvol amb precipitacions febles. Cota de neu a 1200 m. Temperatures sense
canvis. Vent del sud-est fluix.
Dia 30, divendres: núvol a molt núvol amb precipitacions febles. Cota de neu a 1200 m. Temperatures
sense canvis. Vent de l’est fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu en vessants nord per sobre dels 1300 m i en vessants sud per
damunt dels 1500 m. A l’Aran, els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 90-130 cm. Als Pallars i a la
Ribagorçana, els gruixos a 2000 m varien entre 40-100 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant les darreres 24 hores s’han produït nevades generalitzades amb gruixos d’entre 10-20 cm. Les
quantitats més elevades s’han mesurat a la Pallaresa Inferior. S’han format plaques de vent en vessants
nord i oest, preferentment, que poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble. També són possibles
allaus de neu recent, en general de petites dimensions. A tots els sectors el perill d’allaus és MODERAT
(2). A cotes altes de la Pallaresa Inferior el perill localment és MARCAT (3).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La possibilitat de nevades febles i les temperatures baixes mantindran les capes superficials poc
transformades.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 27 de gener de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dilluns, 26- gen -1998.
14:00 h.
26 i 27- gen - 1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita MODERAT (2)
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- MODERAT (2)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MODERAT (2)
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 27, dimarts: núvol a molt núvol amb precipitacions de neu, en general febles i localment moderades.
Temperatures en lleuger ascens. Vent de l’est fluix
Isoterma 0 ºC: 1000 m

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 28, dimecres: núvol a molt núvol amb precipitacions febles i localment moderades. Cota de neu a
1200 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud-est fluix a moderat.
Dia 29, dijous: núvol a molt núvol amb precipitacions febles i localment moderades. Cota de neu a 1200
m. Temperatures sense canvis. Vent del sud-est fluix.
Dia 30, divendres: núvol a molt núvol amb precipitacions febles. Cota de neu a 1200 m. Temperatures
sense canvis. Vent de l’est fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu en vessants nord per sobre dels 1300 m i en vessants sud per
damunt dels 1500 m. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 20 i 50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant les darreres 24 hores s’han produït nevades generalitzades amb gruixos d’entre 10-20 cm. Les
quantitats més elevades s’han mesurat al sector Ter-Freser. S’han format plaques de vent en vessants
nord i oest, preferentment, que poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble. També són possibles
allaus de neu recent, en general de petites dimensions. A tots els sectors el perill d’allaus és MODERAT
(2). A cotes altes del sector Ter-Freser el perill localment és MARCAT (3).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La possibilitat de nevades localment moderades i les temperatures baixes inestabilitzaran els nivells
superficials.
Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER AUGMENT
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 27 de gener de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Dimarts, 27- gen -1998.
14:00 h.
27 i 28 - gen - 1998.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana

MODERAT (2)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2)
MARCAT (3) a cotes altes
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 28, dimecres: cel núvol o molt núvol amb precipitacions que poden ser localment moderades. Cota de
neu a 1200 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent de l’est i sud-est moderat.
Isoterma 0 ºC: 1600 m

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 29, dijous: núvol a molt núvol amb precipitacions localment moderades. Cota de neu a 1300 m.
Temperatures sense canvis. Vent del sud-est moderat.
Dia 30, divendres: núvol a molt núvol amb precipitacions en general febles. Cota de neu a 1300 m.
Temperatures sense canvis. Vent del sud-est fluix a moderat.
Dia 31, dissabte: molt núvol o cobert amb precipitacions moderades. Cota de neu a 1400 m.
Temperatures sense canvis. Vent del sud-est moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu en vessants nord per sobre dels 1300 m i en vessants sud per
damunt dels 1500 m. A l’Aran, els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 90-130 cm. Als Pallars i a la
Ribagorçana, els gruixos a 2000 m varien entre 40-100 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant les darreres 24 hores s’han produït nevades en general febles a la Ribagorçana i a la Pallaresa
Inferior, amb quantitats màximes de fins a 15 cm. En aquests sectors hi ha una capa superficial de neu
poc transformada que oscilꞏla entre 20-30 cm, i de gruix inferior a la resta. S’estan formant plaques de
vent en vessants nord i oest, preferentment, que poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble. També
són possibles allaus de neu recent, en general de petites dimensions. A tots els sectors el perill d’allaus
és MODERAT (2). A cotes altes de la Pallaresa Inferior el perill localment és MARCAT (3).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La possibilitat de nevades i les temperatures baixes mantindran la neu superficial poc transformada.
Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER AUGMENT, especialment a la Ribagorçana i a la
Pallaresa Inferior
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 28 de gener de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimarts, 27- gen -1998.
14:00 h.
27 i 28 - gen - 1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita MODERAT (2)
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- MODERAT (2)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MARCAT (3) a cotes altes
MODERAT (2) a la resta
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 28, dimecres: cel núvol o molt núvol amb precipitacions que poden ser localment moderades. Cota de
neu a 1200 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent de l’est i sud-est moderat.
Isoterma 0 ºC: 1600 m

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 29, dijous: núvol a molt núvol amb precipitacions localment moderades. Cota de neu a 1300 m.
Temperatures sense canvis. Vent del sud-est moderat.
Dia 30, divendres: núvol a molt núvol amb precipitacions en general febles. Cota de neu a 1300 m.
Temperatures sense canvis. Vent del sud-est fluix a moderat.
Dia 31, dissabte: molt núvol o cobert amb precipitacions moderades. Cota de neu a 1400 m.
Temperatures sense canvis. Vent del sud-est moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu en vessants nord per sobre dels 1300 m i en vessants sud per
damunt dels 1500 m. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 20 i 50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant les darreres 24 hores s’han produït nevades febles amb gruixos de fins a 10 cm. A tots els sectors
hi ha una capa superficial de neu poc transformada que oscil.la entre 20-30 cm, especialment als sectors
Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós. S’estan formant plaques de vent en vessants nord i oest, preferentment,
que poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble. També són possibles allaus de neu recent, en
general de petites dimensions. A tots els sectors el perill d’allaus és MODERAT (2). A cotes altes del
sector Ter-Freser el perill pot augmentar a MARCAT (3).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La possibilitat de nevades localment moderades i les temperatures baixes mantindran la neu superficial
poc transformada.
Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER AUGMENT.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 28 de gener de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Dimecres 28- gen -1998.
14:00 h.
28 i 29 - gen - 1998.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana

MARCAT (3) a cotes altes
MODERAT (2) a la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3) a cotes altes
MODERAT (2) a la resta
MARCAT (3) a cotes altes
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 29, dijous: cel núvol o molt núvol amb precipitacions que poden ser localment moderades. Cota de
neu 1200 metres. Temperatures sense canvis significatius. Vent del sud-est moderat.
Isoterma 0 ºC:1600 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 30, divendres: núvol o molt núvol amb precipitacions en general febles. Cota de neu a 1300 m.
Temperatures sense canvis. Vent del sud-est fluix a moderat.
Dia 31, dissabte: molt núvol amb precipitacions moderades. Cota de neu a 1300 m. Temperatures sense
canvis. Vent de component est moderat.
Dia 1, diumenge: núvol a molt núvol amb precipitacions febles al començament. Cota de neu a 1300 m.
Temperatures sense canvis. Vent de nord-est de fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu en vessants nord per sobre dels 1300 m i en vessants sud per
damunt dels 1500 m. A l’Aran, els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 90-130 cm. Als Pallars i a la
Ribagorçana, els gruixos a 2000 m varien entre 40-100 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Les nevades dels darrers dies han donat gruixos d’uns 20 cm a la Ribagorçana i als Pallars i d’uns 10 cm
a l’Aran. Per sota dels 1800 a 2000 m, el mantell ha iniciat una lleugera humidificació. Per sobre
d’aquesta cota, la capa superficial del mantell presenta molt poca cohesió i s’han format plaques de vent
en vessants preferentment orientats al nord i oest. Aquestes sobreacumulacions, per sobre dels 2200 m
poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble. Podran haver-hi caigudes de neu recent o de placa, en
general de petites dimensions, en vessants drets. Als Pallars i a la Ribagorçana, a cotes altes, el perill és
MARCAT (3). A la resta és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La possibilitat de noves nevades amb temperatures baixes, acompanyades de vent del sud-est, faran que
es mantingui una capa superficial amb poca cohesió i es continuïn formant plaques de vent en vessants
nord i nord-oest.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 29 de gener de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimecres, 28- gen -1998.
14:00 h.
28 i 29 - gen - 1998.

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

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MARCAT (3) a cotes altes
MODERAT (2) a la resta
MARCAT (3) a cotes altes
MODERAT (2) a la resta

MARCAT (3) a cotes altes
MODERAT (2) a la resta
MARCAT (3) a cotes altes
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 29, dijous: cel núvol o molt núvol amb precipitacions que poden ser localment moderades. Cota de
neu 1200 metres. Temperatures sense canvis significatius. Vent del sud-est moderat.
Isoterma 0 ºC:1600 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 30, divendres: núvol o molt núvol amb precipitacions en general febles. Cota de neu a 1300 m.
Temperatures sense canvis. Vent del sud-est fluix a moderat.
Dia 31, dissabte: molt núvol amb precipitacions moderades. Cota de neu a 1300 m. Temperatures sense
canvis. Vent de component est moderat.
Dia 1, diumenge: núvol a molt núvol amb precipitacions febles al començament. Cota de neu a 1300 m.
Temperatures sense canvis. Vent de nord-est de fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu en vessants nord per sobre dels 1500 m i en vessants sud per
damunt dels 1400 m. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 20 i 50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant les darreres hores s’han produït nevades febles amb gruixos de fins a 20 cm. A tots els sectors hi
ha una capa superficial de neu poc transformada que oscilꞏla entre 20-30 cm. Per sota dels 1800 m la
superfície del mantell ha iniciat una lleugera humidificació. S’han format plaques de vent en vessants nord
i oest, preferentment, que poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble. També són possibles allaus
de neu recent, en general de petites dimensions. A cotes altes de tots els sectors, el perill és MARCAT
(3). A la resta és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La possibilitat de noves nevades amb temperatures baixes, acompanyades de vent del sud-est, faran que
es mantingui una capa superficial amb poca cohesió i es continuïn formant plaques de vent en vessants
nord i nord-oest.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 29 de gener de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Dijous, 29- gen -1998.
14:00 h.
29 i 30 - gen - 1998.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana

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

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 30, divendres: cels núvols o molt núvols amb precipitacions que localment poden ser moderades.
Cota de neu a 1200 m. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger descens. Vent del sud
fluix a moderat.
Isoterma de 0 ºC: 1800 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 31, dissabte: molt núvol amb precipitacions d’intensitat moderada en alguns punts. Cota de neu a
1200 m. Temperatures sense canvis. Vent del sud-est fluix.
Dia 1, diumenge: intervals de núvols. Temperatures sense canvis. Vent fluix del nord-est.
Dia 2, dilluns: núvol a molt núvol amb precipitacions generalitzades i d’intensitat moderada amb caràcter
local. Cota de neu a 1200 m. Temperatures sense canvis. Vent moderat del sud.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu en vessants nord per sobre dels 1400 m i en vessants sud per
damunt dels 1700 m. A l’Aran, els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 90-130 cm. Als Pallars i a la
Ribagorçana, els gruixos a 2000 m varien entre 40-100 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En les darreres 24 hores no s’han produït nevades destacables. Per sota dels 2000 m el mantell mostra
una lleugera humidificació. Per sobre d’aquesta cota la capa superficial del mantell es manté amb poca
cohesió. Hi ha plaques de vent en vessants orientats al nord i oest que localment han donat lloc a allaus
de placa. Als Pallars i a la Ribagorçana el perill és MARCAT (3) per sobre dels 2200 m, ja que poden
produir-se allaus de placa per una sobrecàrrega feble i allaus de neu recent en general de petites
dimensions. A la resta, el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les nevades previstes mantindran la situació actual de possibles allaus de neu recent i de placa.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 30 de gener de 1998.
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Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dijous, 29- gen -1998.
14:00 h.
29 i 30 - gen - 1998.

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

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

Sector TerFreser:
Prepirineu:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 30, divendres: cels núvols o molt núvols amb precipitacions que localment poden ser moderades.
Cota de neu a 1200 m. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger descens. Vent del sud
fluix a moderat.
Isoterma de 0 ºC: 1800 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 31, dissabte: molt núvol amb precipitacions d’intensitat moderada en alguns punts. Cota de neu a
1200 m. Temperatures sense canvis. Vent del sud-est fluix.
Dia 1, diumenge: intervals de núvols amb possibilitat de xàfecs febles. Temperatures sense canvis. Vent
moderat del nord-est.
Dia 2, dilluns: núvol a molt núvol amb precipitacions generalitzades i d’intensitat moderada amb caràcter
local. Cota de neu a 1200 m. Temperatures sense canvis. Vent moderat del sud.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu en vessants nord per sobre dels 1300 m i en vessants sud per
damunt dels 1500 m. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 20 i 50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En les darreres 24 hores no s’han produït nevades destacables. Per sota dels 2000 m el mantell mostra
una lleugera humidificació. Per sobre d’aquesta cota els 20-30 cm superficials es mantenen amb poca
cohesió. Hi ha plaques de vent en vessants orientats al nord i a l’oest. A tots els sectors el perill és
MARCAT (3) per sobre dels 2200 m, ja que poden produir-se allaus de placa per una sobrecàrrega feble i
allaus de neu recent en general de petites dimensions, especialment al sector Ter-Freser. A la resta, el
perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les nevades previstes mantindran la situació actual de possibles allaus de neu recent i de placa.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 30 de gener de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Divendres, 30- gen -1998.
14:00 h.
30, 31 gener i 1 febrer - 1998.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana

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

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 31, dissabte: núvol o molt núvol amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat
moderada. Cota de neu a 1300 m. Boirines. Temperatures sense canvis. Vent de component est fluix a
moderat.
Isoterma de 0 ºC: 1700 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 1, diumenge: núvol o molt núvol amb alguns xàfecs febles. Cota de neu a 1300 m. Boirines.
Temperatures sense canvis. Vent del sud-est fluix a moderat.
Dia 2, dilluns: molt núvol amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat moderada.
Cota de neu a 1400 m. Boirines. Temperatures en lleuger ascens. Vents de component sud fluixos.
Dia 3, dimarts: molt núvol amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat moderada.
Cota de neu a 1300 m, baixant progressivament fins a 700 m. Temperatures mínimes sense canvis i
màximes en moderat descens. Vents de component sud fluixos girant a la tarda a component nord
moderats a forts.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu en vessants nord per sobre dels 1400 m i en vessants sud per
damunt dels 1700 m. A l’Aran, els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 90-130 cm. Als Pallars i a la
Ribagorçana, els gruixos a 2000 m varien entre 40-100 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Per sota dels 2000 m el mantell s’ha humitejat i s’han format algunes crostes superficials. Per sobre
d’aquesta cota la capa superficial del mantell es manté amb poca cohesió, especialment en sectors
obacs. Degut a les nevades previstes, el perill serà MARCAT (3) als Pallars i a la Ribagorçana per sobre
dels 2200 m, ja que podran produir-se allaus de neu recent i allaus de placa per una sobrecàrrega feble,
especialment en vessants orientats al nord i a l’oest. A la resta, el perill serà MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Aquesta situació es mantindrà durant tot el cap de setmana i el dilluns.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 2 de febrer de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Divendres, 30- gen -1998.
14:00 h.
30, 31 gener i 1 febrer - 1998.

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

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

Sector TerFreser:
Prepirineu:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 31, dissabte: núvol o molt núvol amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat
moderada. Cota de neu a 1300 m. Boirines. Temperatures sense canvis. Vent de component est fluix a
moderat.
Isoterma de 0 ºC: 1700 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 1, diumenge: núvol o molt núvol amb alguns xàfecs febles. Cota de neu a 1300 m. Boirines.
Temperatures sense canvis. Vent del sud-est fluix a moderat.
Dia 2, dilluns: molt núvol amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat moderada.
Cota de neu a 1400 m. Boirines. Temperatures en lleuger ascens. Vents de component sud fluixos.
Dia 3, dimarts: molt núvol amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat moderada.
Cota de neu a 1300 m, baixant progressivament fins a 700 m. Temperatures mínimes sense canvis i
màximes en moderat descens. Vents de component sud fluixos girant a la tarda a component nord
moderats a forts.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu en vessants nord per sobre dels 1400 m i en vessants sud per
damunt dels 1600 m. Els gruixos a 2000 m es mantenen entre 20 i 50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Per sota dels 2000 m el mantell s’ha humitejat i s’han format algunes crostes superficials. Per sobre
d’aquesta cota la capa superficial del mantell es manté amb poca cohesió, especialment en sectors
obacs. Degut a les nevades previstes el perill serà MARCAT (3) a tots els sectors per sobre dels 2200 m,
ja que podran produir-se allaus de neu recent i allaus de placa per una sobrecàrrega feble, especialment
en vessants orientats al nord i a l’oest, i amb major probabilitat al sector Ter-Freser. A la resta, el perill
serà MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Aquesta situació es mantindrà durant tot el cap de setmana i el dilluns.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 2 de febrer de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Dilluns, 2- feb -1998.
14:00 h.
2 i 3- feb -1998.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana

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

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 3, dimarts: cobert o molt núvol amb pluges generalitzades, localment persistents a la cara sud i
ocasionalment d’intensitat moderada. Cota de neu a 1600 m. Temperatures sense canvis. Vent de
component est fluix.
Isoterma de 0º C: 1900 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 4, dimecres: intervals de núvols amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Cota de neu a 1500 m.
Temperatures sense canvis. Vent de l’est i nord-est fluix.
Dia 5, dijous: intervals de núvols amb algunes precipitacions febles. Cota de neu a 1200 m. Temperatures
en lleuger descens. Vent de l’est i nord-est fluix.
Dia 6, divendres: intervals de núvols amb possibilitat d’algunes precipitacions febles. Cota de neu a 1300
m. Temperatures en lleuger descens. Vent de l’est i nord-est fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu en vessants nord per sobre dels 1500-1600 m i en vessants sud
per damunt dels 1800-1900 m. A l’Aran, els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 80-120 cm. Als Pallars i a la
Ribagorçana, els gruixos a 2000 m varien entre 30-90 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant el cap de setmana el mantell s’ha humitejat per sota dels 2200 m i s’han format crostes
superficials. Als vessants obacs i a cotes altes la capa superficial del mantell es manté amb poca cohesió.
Degut a les nevades previstes, el perill serà MARCAT (3) als Pallars i a la Ribagorçana per sobre dels
2000 m, ja que podran produir-se allaus de neu recent i allaus de placa per una sobrecàrrega feble,
especialment en vessants orientats al nord i a l’oest. A la resta, el perill serà MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A partir de dimecres la capa superficial del mantell tendirà a estabilitzar-se.
Evolució del perill d'allaus: EN PROGRESSIU DESCENS
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 3 de febrer de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dilluns, 2- feb -1998.
14:00 h.
2 i 3- feb -1998.

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

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

Sector TerFreser:
Prepirineu:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 3, dimarts: cobert o molt núvol amb pluges generalitzades, localment persistents a la cara sud i
ocasionalment d’intensitat moderada. Cota de neu a 1600 m. Temperatures sense canvis. Vent de
component est moderat a l’extrem oriental.
Isoterma de 0º C: 1800 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 4, dimecres: intervals de núvols amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Cota de neu a 1500 m.
Temperatures sense canvis. Vent de l’est i nord-est fluix.
Dia 5, dijous: intervals de núvols amb algunes precipitacions febles. Cota de neu a 1200 m. Temperatures
en lleuger descens. Vent de l’est i nord-est fluix.
Dia 6, divendres: intervals de núvols amb possibilitat d’algunes precipitacions febles. Cota de neu a 1300
m. Temperatures en lleuger descens. Vent de l’est i nord-est fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu en vessants nord per sobre dels 1500-1600 m i en vessants sud
per damunt dels 1900-2000 m. Els gruixos a 2000 m es mantenen entre 20 i 50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant el cap de setmana s’han produït nevades febles, inferiors als 5-10 cm, especialment al sector TerFreser. Per sota dels 2200 m el mantell s’ha humitejat i s’han format algunes crostes superficials. En
vessants obacs la capa superficial del mantell es manté amb poca cohesió. Degut a les nevades previstes
el perill serà MARCAT (3) a tots els sectors per sobre dels 2000 m, ja que podran produir-se allaus de
neu recent i allaus de placa per una sobrecàrrega feble, especialment en vessants orientats al nord i a
l’oest. A la resta, el perill serà MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A partir de dimecres la capa superficial del mantell tendirà a estabilitzar-se.
Evolució del perill d'allaus: EN PROGRESSIU DESCENS
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 3 de febrer de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Dimarts, 3- feb -1998.
14:00 h.
3 i 4- feb -1998.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana

MARCAT (3) per sobre 2400 m
MODERAT (2) a la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3) per sobre 2400 m
MODERAT (2) a la resta
MARCAT (3) per sobre 2400 m
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 4, dimecres: núvol amb precipitacions febles. Cota de neu a 1600 m. Temperatures sense canvis.
Vent de component est fluix.
Isoterma de 0º C: 1800 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 5, dijous: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger descens. Vent de l’est i nord-est fluix.
Dia 6, divendres: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-est fluix.
Dia 7, dissabte: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Vent del nord-est fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu en vessants nord per sobre dels 1500-1600 m i en vessants sud
per damunt dels 1800-1900 m. A l’Aran, els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 80-120 cm. Als Pallars i a la
Ribagorçana, els gruixos a 2000 m varien entre 30-90 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant la nit i dia d’avui s’han produït nevades febles inferiors als 5 cm. El mantell s’ha humitejat per sota
dels 2200 m. Als vessants obacs i a cotes altes la capa superficial del mantell es manté amb poca
cohesió. El perill és MARCAT (3) per sobre dels 2400 m als Pallars i a la Ribagorçana, ja que poden
produir-se allaus de neu recent, en general de petites dimensions, i allaus de placa per una sobrecàrrega
feble, especialment en vessants orientats al nord i a l’oest. A la resta, el perill serà MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A partir de dijous, la desaparició de les nevades i les temperatures suaus estabilitzaran la capa superficial
del mantell.
Evolució del perill d'allaus: EN PROGRESSIU DESCENS
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 4 de febrer de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimarts, 3- feb -1998.
14:00 h.
3 i 4- feb -1998.

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

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

Sector TerFreser:
Prepirineu:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 4, dimecres: núvol amb precipitacions febles. Cota de neu a 1600 m. Temperatures sense canvis.
Vent de component est fluix.
Isoterma de 0º C: 1900 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 5, dijous: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger descens. Vent de l’est i nord-est fluix.
Dia 6, divendres: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-est fluix.
Dia 7, dissabte: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Vent del nord-est fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu per sobre dels 1700 m aproximadament. Els gruixos a 2000 m han
augmentat entre 10-20 cm, amb espessors totals d’entre 30 i 50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant la nit s’han produït nevades febles inferiors als 5 cm. A mig matí s’han reactivat les nevades amb
caràcter moderat acumulant-se gruixos de fins a 20 cm en 2-3 hores. La neu és humida per sota dels
2000-2100 m. La capa superficial del mantell es manté amb poca cohesió, amb major gruix en vessants
obacs. El perill és MARCAT (3) a tots els sectors per sobre dels 2000 m, ja que poden produir-se allaus
de neu recent i allaus de placa per una sobrecàrrega feble, especialment en vessants orientats al nord i a
l’oest. Per sota d’aquesta cota el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A partir de dijous, la desaparició de les nevades i les temperatures suaus estabilitzaran la capa superficial
del mantell.
Evolució del perill d'allaus: EN PROGRESSIU DESCENS
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 4 de febrer de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Dimecres, 4- feb -1998.
14:00 h.
4 i 5- feb -1998.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana

MARCAT (3) per sobre 2400 m
MODERAT (2) a la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3) per sobre 2400 m
MODERAT (2) a la resta
MARCAT (3) per sobre 2400 m
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 5, dijous: Intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger descens. Vent variable fluix.
Isoterma de 0º C: 1400 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 6, divendres: Intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger descens. Vent variable fluix.
Dia 7, dissabte: Poc núvol. Temperatures sense canvis. Vent del nord-oest fluix.
Dia 8, diumenge: Poc núvol. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu en vessants nord per sobre dels 1500-1600 m i en vessants sud
per damunt dels 1800-1900 m. A l’Aran, els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 70-110 cm. Als Pallars i a la
Ribagorçana, els gruixos a 2000 m varien entre 40-100 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant el dia d’ahir es van produir nevades entre febles i moderades, a excepció de l’Aran on van ser
inexistents. Es van acumular gruixos d’entre 5-20 cm. El mantell està humitejat per sota dels 2000 m. Als
vessants obacs i a cotes altes la capa superficial del mantell es manté amb poca cohesió. El perill és
MARCAT (3) per sobre dels 2400 m als Pallars i a la Ribagorçana, ja que poden produir-se allaus de neu
recent, en general de petites dimensions, i allaus de placa per una sobrecàrrega feble especialment en
vessants orientats al nord i a l’oest. A la resta, el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
L’absència de nevades i els vents fluixos estabilitzaran el mantell, tot i que de forma lenta ja que les
temperatures tenen tendència a baixar lleugerament.
Evolució del perill d'allaus: EN PROGRESSIU DESCENS
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 5 de febrer de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimecres, 4- feb -1998.
14:00 h.
4 i 5- feb -1998.

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

MARCAT (3) per sobre 2400 m
MODERAT (2) a la resta
MARCAT (3) per sobre 2400 m
MODERAT (2) a la resta

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MARCAT (3) per sobre 2400 m
MODERAT (2) a la resta
MARCAT (3) per sobre 2400 m
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 5, dijous: Intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger descens. Vent variable fluix.
Isoterma de 0º C: 1400 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 6, divendres: Intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger descens. Vent variable fluix.
Dia 7, dissabte: Poc núvol. Temperatures sense canvis. Vent del nord-oest fluix.
Dia 8, diumenge: Poc núvol. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu per sobre dels 1700 m aproximadament. A 2000 m els espessors
totals oscil.len entre 30 i 70 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant el dia d’ahir es van produir nevades entre febles i moderades, de distribució irregular, acumulantse gruixos d’entre 5-20 cm. La neu és humida per sota dels 2000 m. La capa superficial del mantell es
manté amb poca cohesió, amb major gruix en vessants obacs. El perill és MARCAT (3) a tots els sectors
per sobre dels 2400 m, ja que poden produir-se allaus de neu recent de forma natural i allaus de placa
per una sobrecàrrega feble, especialment en vessants orientats al nord i a l’oest. Per sota d’aquesta cota
el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
L’absència de nevades i els vents fluixos estabilitzaran el mantell, tot i que de forma lenta ja que les
temperatures tenen tendència a baixar lleugerament.
Evolució del perill d'allaus: EN PROGRESSIU DESCENS
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 5 de febrer de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Dijous, 5- feb -1998.
14:00 h.
5 i 6 - feb -1998.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana

MARCAT (3) per sobre 2400 m
MODERAT (2) a la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3) per sobre 2400 m
MODERAT (2) a la resta
MARCAT (3) per sobre 2400 m
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 6, divendres: Predomini de cel poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes
sense canvis. Vent variable fluix.
Isoterma de 0º C: 1800 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 7, dissabte: Intervals de núvols. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix tendint al final del dia
a component nord fluix.
Dia 8, diumenge: Poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component nord
fluix.
Dia 9, dilluns: Poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable, fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu en vessants nord per sobre dels 1500-1600 m i en vessants sud
per damunt dels 1800-1900 m. A l’Aran, els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 70-110 cm. Als Pallars i a la
Ribagorçana, els gruixos a 2000 m varien entre 40-100 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A excepció de l’Aran, el mantell presenta una capa superficial d’entre 5 a 20 cm, resultat de les nevades
del dimarts. Als vessants obacs i a cotes altes aquesta capa es manté amb poca cohesió. Per sota dels
2000 m i, superficialment als vessants sud, el mantell s’humiteja durant el dia i s’encrosta durant la nit. El
perill és MARCAT (3) per sobre dels 2400 m als Pallars i a la Ribagorçana, ja que poden produir-se allaus
de neu recent, en general de petites dimensions, i allaus de placa per una sobrecàrrega feble,
especialment en vessants orientats al nord i a l’oest. A la resta, el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
L’absència de nevades i els vents fluixos estabilitzaran el mantell, tot i que de forma lenta ja que les
temperatures tenen tendència a baixar lleugerament.
Evolució del perill d'allaus: EN PROGRESSIU DESCENS
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 6 de febrer de 1998.
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Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dijous, 5- feb -1998.
14:00 h.
5 i 6 - feb -1998.

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

MARCAT (3) per sobre 2400 m
MODERAT (2) a la resta
MARCAT (3) per sobre 2400 m
MODERAT (2) a la resta

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MARCAT (3) per sobre 2400 m
MODERAT (2) a la resta
MARCAT (3) per sobre 2400 m
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 6, divendres: Predomini de cel poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes
sense canvis. Vent variable fluix.
Isoterma de 0º C: 1800 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 7, dissabte: Intervals de núvols. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix tendint al final del dia
a component nord moderat.
Dia 8, diumenge: Poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component nord
fluix amb intervals moderats.
Dia 9, dilluns: Poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable, fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu per sobre dels 1600 m als vessants sud i dels 1400 m als vessants
nord. A 2000 m els espessors totals oscilꞏlen entre 20 i 70 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant el dia d’ahir es van produir purgues i allaus de neu recent de petites dimensions, resultat de les
nevades entre febles i moderades que es van produir dimarts i que van acumular gruixos d’entre 5 a 20
cm. La neu és humida per sota dels 2000 m i, superficialment als vessants sud, durant el dia, encrostantse durant la nit. La capa superficial del mantell es manté amb poca cohesió, amb major gruix en vessants
obacs. El perill és MARCAT (3) a tots els sectors per sobre dels 2400 m, ja que poden produir-se allaus
de neu recent de forma natural i allaus de placa per una sobrecàrrega feble, especialment en vessants
orientats al nord i a l’oest. Per sota d’aquesta cota el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell té tendència a estabilitzar-se, tot i que de forma lenta ja que les temperatures tenen tendència
a baixar lleugerament.
Evolució del perill d'allaus: EN PROGRESSIU DESCENS
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 6 de febrer de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Divendres, 13- feb -1998.
14:00 h.
13, 14 i 15 - feb -1998.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana

MODERAT (2)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2)
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 14, dissabte: poc núvol o serè. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable i fluix.
Isoterma de 0ºC a les 13.00 h: 3600 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 15, diumenge: poc núvol o serè. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable i fluix.
Dia 16, dilluns: poc núvol augmentant a núvol amb predomini de núvols mitjos i alts. Temperatures en
lleuger descens. Vent variable i fluix.
Dia 17, dimarts: poc núvol o serè. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-est fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu en vessants nord per sobre dels 1700-1800 m i en vessants sud
per damunt dels 1900-2000 m. A l’Aran, els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 50-90 cm; als Pallars i a la
Ribagorçana entre 30-90 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En vessants sud, la part superior del mantell es presenta encrostada a primeres hores i s’humiteja
notablement al llarg del dia degut a les altes temperatures. Als vessants més obacs la neu superficial
encara es manté pols. El perill d’allaus és MODERAT (2) a tots els sectors. Poden produir-se purgues i
petites allaus de neu humida, especialment a les hores centrals del dia i en vessants assolellats de fort
pendent. Localment, a cotes altes, poden produir-se allaus de placa, en general per una sobrecàrrega
forta. De cara al diumenge hi haurà la possibilitat d’allaus de neu humida als vessants nord.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les temperatures superiors a les habituals acabaran humitejant el mantell a totes les orientacions. Es
mantindrà la possibilitat d’allaus de neu humida, en general de petites dimensions.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 16 de febrer de 1998.
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Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Divendres, 13- feb -1998.
14:00 h.
13, 14 i 15 - feb -1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita MODERAT (2)
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- MODERAT (2)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MODERAT (2)
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 14, dissabte: poc núvol o serè. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable i fluix.
Isoterma de 0ºC a les 13.00 h: 3600 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 15, diumenge: poc núvol o serè. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable i fluix.
Dia 16, dilluns: poc núvol augmentant a núvol amb predomini de núvols mitjos i alts. Temperatures en
lleuger descens. Vent variable i fluix.
Dia 17, dimarts: poc núvol o serè. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-est fluix, moderat a
l’extrem oriental.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu per sobre dels 1900-2000 m als vessants sud i dels 1600-1700 m
als vessants nord. A 2000 m els gruixos oscilꞏlen entre 20 i 50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En vessants sud, la part superior del mantell es presenta encrostada a primeres hores i s’humiteja
notablement al llarg del dia degut a les altes temperatures. Als vessants més obacs la neu superficial
encara es manté pols. El perill d’allaus és MODERAT (2) a tots els sectors. Poden produir-se purgues i
petites allaus de neu humida, especialment a les hores centrals del dia i en vessants assolellats de fort
pendent. Localment, a cotes altes, poden produir-se allaus de placa, en general per una sobrecàrrega
forta. De cara al diumenge hi haurà la possibilitat d’allaus de neu humida als vessants nord.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les temperatures superiors a les habituals acabaran humitejant el mantell a totes les orientacions. Es
mantindrà la possibilitat d’allaus de neu humida, en general de petites dimensions.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 16 de febrer de 1998.
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DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Dimarts, 17- feb -1998.
14:00 h.
17 i 18 - feb -1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Aran:
Ribagorçana

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2) al migdia
FEBLE (1) durant la resta
MODERAT (2) al migdia
FEBLE (1) durant la resta

MODERAT (2) al migdia
FEBLE (1) durant la resta
MODERAT (2) al migdia
FEBLE (1) durant la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 18, dimecres:
Isoterma de 0ºC a les 13.00 h: m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 19, dijous: poc núvol. Temperatures sense canvis. Vent fluix i variable.
Dia 20, divendres: poc núvol. Temperatures sense canvis. Vent fluix i variable.
Dia 21, dissabte:

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu en vessants nord per sobre dels 1700-1800 m i en vessants sud
per damunt dels 1900-2000 m. A l’Aran, els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 50-90 cm; als Pallars i a la
Ribagorçana entre 30-90 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En vessants sud, la part superior del mantell es presenta encrostada a primeres hores i s’humiteja
notablement al llarg del dia degut a les altes temperatures. Als vessants obacs la neu s’ha humitejat fins
als 2400-2500 m. El perill d’allaus és MODERAT (2) a tots els sectors a les hores centrals del dia i FEBLE
(1) durant la resta del dia. Poden produir-se purgues i petites allaus de fusió, especialment a les hores
centrals del dia i en vessants assolellats de fort pendent. Localment, a cotes altes, poden produir-se
allaus de placa, en general per una sobrecàrrega forta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les temperatures superiors a les habituals mantindran el mantell en les condicions actuals.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 18 de febrer de 1998.
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Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimarts, 17- feb -1998.
14:00 h.
17 i 18 - feb -1998.

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

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MODERAT (2) al migdia
FEBLE (1) durant la resta
MODERAT (2) al migdia
FEBLE (1) durant la resta

MODERAT (2) al migdia
FEBLE (1) durant la resta
MODERAT (2) al migdia
FEBLE (1) durant la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 17, dimarts: núvol. Descens moderat de les temperatures. Vent moderat a fort del nord.
Isoterma de 0ºC a les 13.00 h: 2600 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 18, dimecres: poc núvol. Lleuger ascens de les temperatures. Vent fluix i variable.
Dia 19, dijous: poc núvol. Temperatures sense canvis. Vent fluix i variable.
Dia 20, divendres: poc núvol. Temperatures sense canvis. Vent fluix i variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és discontinu als vessants sud i continu per sobre dels 1700-1800 m als
vessants nord. A 2000 m els gruixos oscilꞏlen entre 10 i 40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En vessants sud, la part superior del mantell es presenta encrostada a primeres hores i s’humiteja
notablement al llarg del dia degut a les altes temperatures. Als vessants obacs la neu s’ha humitejat fins
als 2200-2300 m. El perill d’allaus és MODERAT (2) a tots els sectors a les hores centrals del dia i FEBLE
(1) durant la resta del dia. Poden produir-se purgues i petites allaus de fusió, especialment a les hores
centrals del dia i en vessants assolellats de fort pendent. Localment, a cotes altes, poden produir-se
allaus de placa, en general per una sobrecàrrega forta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les temperatures superiors a les habituals mantindran el mantell en les condicions actuals.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 18 de febrer de 1998.
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Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Dimarts, 17- feb -1998.
14:00 h.
17 i 18 - feb -1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Aran:
Ribagorçana

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2) al migdia
FEBLE (1) durant la resta
MODERAT (2) al migdia
FEBLE (1) durant la resta

MODERAT (2) al migdia
FEBLE (1) durant la resta
MODERAT (2) al migdia
FEBLE (1) durant la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 18, dimecres: poc ennuvolat. Bancs de boira a les valls. Temperatures mínimes en lleuger descens i
màximes en lleuger ascens. Vents de component est moderats a l’extrem oriental i fluixos a la resta,
girant a component sud moderat.
Isoterma de 0 graus: 3400 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 19, dijous: poc núvol. Boires matinals a les valls. Temperatures sense canvis. Vents de component
sud fluixos.
Dia 20, divendres: poc núvol. Boires matinals a les valls. Temperatures sense canvis. Vent del sud-oest
moderat.
Dia 21, dissabte: intervals de núvols. Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud-oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu en vessants nord per sobre dels 1700-1800 m i en vessants sud
per damunt dels 1900-2000 m. A l’Aran, els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 50-90 cm; als Pallars i a la
Ribagorçana entre 30-90 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En vessants sud, la part superior del mantell es presenta encrostada a primeres hores i s’humiteja
notablement al llarg del dia degut a les altes temperatures. Als vessants obacs la neu s’ha humitejat fins
als 2400-2500 m. El perill d’allaus és MODERAT (2) a tots els sectors a les hores centrals del dia i FEBLE
(1) durant la resta del dia. Poden produir-se purgues i petites allaus de fusió, especialment a les hores
centrals del dia i en vessants assolellats de fort pendent. Localment, a cotes altes, poden produir-se
allaus de placa, en general per una sobrecàrrega forta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les temperatures superiors a les habituals mantindran el mantell en les condicions actuals, amb cicles de
fusió regel i possibilitat de caigudes d’allaus de neu humida a les hores centrals del dia, que en general
seran de petites dimensions.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 18 de febrer de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimarts, 17- feb -1998.
14:00 h.
17 i 18 - feb -1998.

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

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MODERAT (2) al migdia
FEBLE (1) durant la resta
MODERAT (2) al migdia
FEBLE (1) durant la resta

MODERAT (2) al migdia
FEBLE (1) durant la resta
MODERAT (2) al migdia
FEBLE (1) durant la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 18, dimecres: poc ennuvolat. Bancs de boira a les valls. Temperatures mínimes en lleuger descens i
màximes en lleuger ascens. Vents de component est moderats a l’extrem oriental i fluixos a la resta,
girant a component sud moderat.
Isoterma de 0 graus: 3400 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 19, dijous: poc núvol. Boires matinals a les valls. Temperatures sense canvis. Vents de component
sud fluixos.
Dia 20, divendres: poc núvol. Boires matinals a les valls. Temperatures sense canvis. Vent del sud-oest
moderat.
Dia 21, dissabte: intervals de núvols. Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud-oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és discontinu als vessants sud i continu per sobre dels 1700-1800 m als
vessants nord. A 2000 m els gruixos oscilꞏlen entre 10 i 40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En vessants sud, la part superior del mantell es presenta encrostada a primeres hores i s’humiteja
notablement al llarg del dia degut a les altes temperatures. Als vessants obacs la neu continua una
progressiva humidificació arribant fins als 2300 - 2400 m. El perill d’allaus és MODERAT (2) a tots els
sectors a les hores centrals del dia i FEBLE (1) durant la resta del dia. Poden produir-se purgues i petites
allaus de fusió, especialment a les hores centrals del dia i en vessants assolellats de fort pendent.
Localment, a cotes altes, poden produir-se allaus de placa, en general per una sobrecàrrega forta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les temperatures superiors a les habituals mantindran el mantell en les condicions actuals, amb cicles de
fusió regel i possibilitat de caigudes d’allaus de neu humida a les hores centrals del dia, que en general
seran de petites dimensions.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 18 de febrer de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Dimecres, 18- feb -1998.
14:00 h.
18 i 19 - feb -1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Aran:
Ribagorçana

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2) al migdia
FEBLE (1) durant la resta
MODERAT (2) al migdia
FEBLE (1) durant la resta

MODERAT (2) al migdia
FEBLE (1) durant la resta
MODERAT (2) al migdia
FEBLE (1) durant la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 19, dijous: poc ennuvolat. Bancs de boira a les valls. Temperatures sense canvis. Vents de
component sud fluixos.
Isoterma de 0 ºC a les 13.00 h: 3200 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 20, divendres: poc núvol. Boires matinals a les valls. Temperatures sense canvis. Vents de
component sud fluixos.
Dia 21, dissabte: intervals nuvolosos. Boires matinals a les valls. Temperatures en lleuger ascens. Vents
de component sud fluixos a moderats.
Dia 22, diumenge: núvol a molt núvol amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1000 m.
Bancs de boira a les valls. Temperatures en descens moderat. Vent de component nord moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu en vessants nord per sobre dels 1700-1800 m i en vessants sud
per damunt dels 2000-2100 m. A l’Aran, els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 50-90 cm; als Pallars i a la
Ribagorçana entre 30-90 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En vessants sud, la part superior del mantell es presenta encrostada a primeres hores i s’humiteja
notablement al llarg del dia degut a les altes temperatures. Als vessants nord, fins als 2400-2500 m, hi ha
un nivell superficial de neu humitejada de 5-10 cm de gruix. En indrets molt obacs la neu encara es manté
pols. El perill d’allaus és MODERAT (2) a tots els sectors a les hores centrals del dia i FEBLE (1) durant la
resta del dia. Poden produir-se purgues i petites allaus de fusió, especialment a les hores centrals del dia
i en vessants assolellats de fort pendent. Localment, a cotes altes, poden produir-se allaus de placa, en
general per una sobrecàrrega forta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les temperatures superiors a les habituals mantindran el mantell en les condicions actuals, amb cicles de
fusió regel i possibilitat de caigudes d’allaus de neu humida a les hores centrals del dia, que en general
seran de petites dimensions.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 19 de febrer de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimecres, 18- feb -1998.
14:00 h.
18 i 19 - feb -1998.

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

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MODERAT (2) al migdia
FEBLE (1) durant la resta
MODERAT (2) al migdia
FEBLE (1) durant la resta

MODERAT (2) al migdia
FEBLE (1) durant la resta
MODERAT (2) al migdia
FEBLE (1) durant la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 19, dijous: poc ennuvolat. Bancs de boira a les valls. Temperatures sense canvis. Vents de
component sud moderats a l’extrem oriental.
Isoterma de 0 ºC a les 13.00 h: 3300 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 20, divendres: poc núvol. Boires matinals a les valls. Temperatures sense canvis. Vents de
component sud fluixos.
Dia 21, dissabte: intervals nuvolosos. Boires matinals a les valls. Temperatures en lleuger ascens. Vents
de component sud fluixos a moderats.
Dia 22, diumenge: núvol a molt núvol amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1000 m.
Bancs de boira a les valls. Temperatures en descens moderat. Vent de component nord moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és discontinu als vessants sud i continu per sobre dels 1700-1800 m als
vessants nord. A 2000 m els gruixos oscilꞏlen entre 10 i 40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En vessants sud, la part superior del mantell es presenta encrostada a primeres hores i s’humiteja
notablement al llarg del dia degut a les altes temperatures. Als vessants nord, fins als 2400-2500 m, hi ha
un nivell superficial de neu humitejada de 5-10 cm de gruix. En indrets molt obacs la neu encara es manté
pols. El perill d’allaus és MODERAT (2) a tots els sectors a les hores centrals del dia i FEBLE (1) durant la
resta del dia. Poden produir-se purgues i petites allaus de fusió, especialment a les hores centrals del dia
i en vessants assolellats de fort pendent. Localment, a cotes altes, poden produir-se allaus de placa, en
general per una sobrecàrrega forta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les temperatures superiors a les habituals mantindran el mantell en les condicions actuals, amb cicles de
fusió regel i possibilitat de caigudes d’allaus de neu humida a les hores centrals del dia, que en general
seran de petites dimensions.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 19 de febrer de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Divendres, 20- feb -1998.
14:00 h.
20, 21 i 22 - feb -1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Aran:
Ribagorçana

MODERAT (2) matí dissabte
MARCAT (3) resta cap de setmana
MODERAT (2) matí dissabte
MARCAT (3) resta cap de setmana

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2) matí dissabte
MARCAT (3) resta cap de setmana
MODERAT (2) matí dissabte
MARCAT (3) resta cap de setmana

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 21, dissabte: núvol a molt núvol amb pluges a partir de la tarda que poden ser localment d’intensitat
moderada. Cota de neu baixant fins a 1700 m al final. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent
del sud-oest fluix.
Isoterma de 0 ºC a les 13.00 h: 2500 m.
A 1500 m: vent, sud-oest fort. Humitat relativa, 80%.
A 3000 m: vent, sud-oest molt fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 22, diumenge: núvol amb xàfecs dispersos, ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat
moderada. Cota de neu a 1000 m. Temperatures en moderat a notable descens. Vent del nord-oest fluix
a moderat, fort als cims.
Dia 23, dilluns: núvol o molt núvol amb nevades, que poden ser persistents a la cara nord. Cota de neu a
800 m. Temperatures en moderat descens. Vent del nord fluix, fort als cims.
Dia 24, dimarts: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Vent del nord-est moderat en general.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu en vessants nord per sobre dels 1700-1800 m i en vessants sud
per damunt dels 2000-2100 m. Localment a la Pallaresa Inferior és continu en vessants sud per sobre
dels 2300-2400 m. Els gruixos en vessants nord a 2000 m oscilꞏlen entre 40-80 cm a l’Aran i entre 20-80
cm a la Ribagorçana i als Pallars.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En vessants sud, la part superior del mantell es presenta encrostada a primeres hores i s’humiteja
notablement al llarg del dia degut a les altes temperatures. Als vessants nord, fins als 2400-2500 m, hi ha
un nivell superficial de neu humitejada i encrostada de 5-10 cm de gruix. Per sota d’aquestes crostes la
neu es manté poc cohesiva. El perill d’allaus augmentarà a MARCAT (3) la tarda de dissabte, ja que
començarà a ploure a cotes altes. En aquest cas es produiran allaus de fusió, que podrien ser de mida
mitjana a qualsevol orientació. Diumenge disminuirà el perill d’allaus de fusió, però allà on les nevades
siguin moderades es mantindrà el perill MARCAT (3), per la formació de plaques de vent a totes les
orientacions i per la possibilitat d’allaus de neu recent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
De cara a dilluns el nivell MARCAT (3) es mantindrà a l’Aran i al nord del Pallars i disminuirà a la resta.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 23 de febrer de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Divendres, 20- feb -1998.
14:00 h.
20, 21 i 22 - feb -1998.

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

MODERAT (2) matí dissabte
MARCAT (3) resta cap de setmana
MODERAT (2) matí dissabte
MARCAT (3) resta cap de setmana

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MODERAT (2) matí dissabte
MARCAT (3) resta cap de setmana
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 21, dissabte: núvol a molt núvol amb pluges a partir de la tarda que poden ser localment d’intensitat
moderada a l’extrem occidental. Cota de neu baixant fins a 1700 m al final. Temperatures en lleuger a
moderat descens. Vent del sud-oest fluix.
Isoterma de 0 ºC a les 13.00 h: 2700 m.
A 1500 m: vent, sud-oest fort. Humitat relativa, 60%.
A 3000 m: vent, sud-oest fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 22, diumenge: núvol amb xàfecs dispersos, ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat
moderada. Cota de neu a 1000 m. Temperatures en moderat a notable descens. Vent del nord-oest fort.
Dia 23, dilluns: núvol o molt núvol amb nevades, que poden ser persistents a la cara nord. Cota de neu a
800 m. Temperatures en moderat descens. Vent del nord fort.
Dia 24, dimarts: intervals nuvolosos. Possibilitat de precipitacions. Temperatures sense canvis. Vent del
nord-est moderat en general.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és discontinu als vessants sud i continu per sobre dels 1700-1800 m als
vessants nord. A 2000 m els gruixos oscilꞏlen entre 10 i 30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En vessants sud, la part superior del mantell es presenta encrostada a primeres hores i s’humiteja
notablement al llarg del dia degut a les altes temperatures. Als vessants nord, fins als 2400-2500 m, hi ha
un nivell superficial de neu humitejada i encrostada de 5-10 cm de gruix. Per sota d’aquestes crostes la
neu es manté poc cohesiva. El perill d’allaus augmentarà a MARCAT (3) la tarda de dissabte, ja que
començarà a ploure a cotes altes. En aquest cas es produiran allaus de fusió, que podrien ser localment
de mida mitjana en vessants de fort pendent. Diumenge disminuirà el perill d’allaus de fusió, però allà on
les nevades siguin moderades es mantindrà el perill MARCAT (3), per la formació de plaques de vent a
totes les orientacions i per la possibilitat d’allaus de neu recent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
De cara a dilluns el nivell MARCAT (3) es mantindrà al nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser
i disminuirà a la resta.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 23 de febrer de 1998.
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Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Dilluns, 23- feb -1998.
14:00 h.
23 i 24 - feb -1998.

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

MARCAT (3)

Ribagorçana

MODERAT (2)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3) al límit nord
MODERAT (2) a la resta
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 24, dimarts: núvol amb precipitacions febles a la cara nord. Cota de neu a 1000 m. Temperatures
sense canvis significatius. Vent de component nord fort amb cops de molt fort disminuint a partir de la
tarda a moderat.
Isoterma de 0 ºC a les 13.00 h: 1200 m.
A 1500 m: vent, nord-est fort. Humitat relativa, 80%.
A 3000 m: vent, nord-est molt fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 25, dimecres: poc núvol amb intervals nuvolosos a la cara nord. Temperatures en lleuger ascens.
Vent de component nord fluix a moderat.
Dia 26, dijous: poc núvol o seré. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable i fluix.
Dia 27, divendres: poc núvol. Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu per sobre dels 1200-1300 m, però amb poc gruix per sota dels
1700-1800 m. Els gruixos s’han incrementat degut a les nevades que es van iniciar diumenge. A l’Aran i
al nord del Pallars els gruixos a 2000 m han augmentat entre 25-35 cm, a la resta del Pallars entre 10-25
cm i a la Ribagorçana les quantitats han esta inferiors. A l’Aran i al nord del Pallars a 2000 m els gruixos
totals oscil.len entre 80-120 cm; a la resta entre 60 i 100 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran i al nord del Pallars s’han format grans sobreacumulacions de neu en vessants sud que poden
desprendre’s en forma d’allaus de placa per una sobrecàrrega feble. També són possibles allaus de neu
recent. En aquests sectors el perill d’allaus és MARCAT (3). A la resta del Pallars i a la Ribagorçana les
plaques són més localitzades, ja que el vent ha bufat amb cops forts i molt forts dificultant la formació de
plaques, especialment a la Ribagorçana. En aquests sectors el perill d’allaus és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La desaparició de les nevades i el lleuger augment de les temperatures estabilitzarà progressivament el
mantell.
Evolució del perill d'allaus: EN DESCENS

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 24 de febrer de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dilluns, 23- feb -1998.
14:00 h.
23 i 24 - feb -1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita MARCAT (3) al límit nord
Puigpedrós: MODERAT (2) a la resta
V. Nord Cadí- MODERAT (2)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MARCAT (3) al límit nord
MODERAT (2) a la resta
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 24, dimarts: núvol amb precipitacions febles a la cara nord. Cota de neu a 1000 m. Temperatures
sense canvis significatius. Vent de component nord fort amb ratxes de molt fort disminuint a partir de la
tarda a moderat.
Isoterma de 0 ºC a les 13.00 h: 1000 m.
A 1500 m: vent, nord-est fort. Humitat relativa, 60%.
A 3000 m: vent, nord-est molt fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 25, dimecres: poc núvol amb intervals nuvolosos a la cara nord. Temperatures en lleuger ascens.
Vent de component nord fluix a moderat.
Dia 26, dijous: poc núvol o seré. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable i fluix.
Dia 27, divendres: poc núvol. Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu per sobre dels 1400-1500 m, però amb molt poc gruix per sota
dels 1700-1800 m. Els gruixos s’han incrementat degut a les nevades que es van iniciar diumenge. Al
límit nord dels sectors Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós els gruixos han augmentat entre 15-25 cm. A
la resta han estat inferiors, entre 5-15 cm. A tots els sectors el mantell oscil.la entre 30-50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Al nord dels sectors Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós s’han format grans sobreacumulacions de neu
en vessants sud que poden desprendre’s en forma d’allaus de placa per una sobrecàrrega feble. També
són possibles allaus de neu recent, però en general de petites dimensions En aquests sectors el perill
d’allaus és MARCAT (3). A la resta el perill d’allaus és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La desaparició de les nevades i el lleuger augment de les temperatures estabilitzarà progressivament el
mantell.
Evolució del perill d'allaus: EN DESCENS

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 24 de febrer de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Dimarts, 24- feb -1998.
14:00 h.
24 i 25 - feb -1998.

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

MARCAT (3)

Ribagorçana

MODERAT (2)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3) al límit nord
MODERAT (2) a la resta
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 25, dimecres: núvol a la cara nord. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component nord fluix.
Isoterma de 0 ºC a les 13.00 h: 1200 m.
A 1500 m: vent, nord fluix. Humitat relativa, 60%.
A 3000 m: vent, nord-est moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 26, dijous: poc núvol o seré. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable i fluix.
Dia 27, divendres: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Vent de component nord fluix a
moderat.
Dia 28, dissabte: a la cara nord, molt núvol amb precipitacions, en general febles. A la resta, poc núvol.
Temperatures en moderat descens. Vent de component nord moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al nord del Pallars el mantell és continu per sobre dels 1200-1300 m, però amb poc gruix per
sota dels 1700-1800 m. En aquests sectors, durant el dia d’ahir es van acumular entre 10-25 cm més de
neu recent, mentre que a la Ribagorçana i a la resta dels Pallars les nevades van ser pràcticament
inexistents. A l’Aran i al nord del Pallars a 2000 m els gruixos totals oscil.len entre 90-130 cm; a la resta
entre 60 i 100 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran i al nord del Pallars hi ha grans sobreacumulacions de neu en vessants sud que poden
desprendre’s en forma d’allaus de placa per una sobrecàrrega feble. També són possibles allaus de neu
recent a qualsevol orientació. En aquests sectors el perill d’allaus és MARCAT (3). A la resta del Pallars i
a la Ribagorçana les plaques són més localitzades, ja que el vent ha bufat amb cops forts i molt forts
dificultant la formació de plaques. Predominen les superfícies encrostades. En aquests sectors el perill
d’allaus és MODERAT (2) degut a l’existència d’algunes plaques de vent molt locals en vessants sud, que
poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El progressiu augment de les temperatures tendirà a estabilitzar el mantell.
Evolució del perill d'allaus: EN DESCENS

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 25 de febrer de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimarts, 24- feb -1998.
14:00 h.
24 i 25 - feb -1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita MARCAT (3) al límit nord
Puigpedrós: MODERAT (2) a la resta
V. Nord Cadí- MODERAT (2)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MARCAT (3) al límit nord
MODERAT (2) a la resta
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 25, dimecres: núvol a la cara nord. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component nord fluix,
moderat a l’extrem oriental i disminuint a fluix per la tarda.
Isoterma de 0 ºC a les 13.00 h: 1000 m.
A 1500 m: vent, nord-est moderat. Humitat relativa, 60%.
A 3000 m: vent, nord-est fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 26, dijous: poc núvol o seré. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable i fluix.
Dia 27, divendres: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Vent de component nord fluix a
moderat.
Dia 28, dissabte: a la cara nord, molt núvol amb precipitacions, en general febles. A la resta, poc núvol.
Temperatures en moderat descens. Vent de component nord moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu per sobre dels 1600-1700 m, però amb molt poc gruix per sota
dels 1800-1900 m. Durant el dia d’ahir van continuar les nevades al límit nord dels sectors Ter-Freser i
Perafita-Puigpedrós, amb gruixos d’entre 10-15 cm de neu recent. A tots els sectors el mantell oscil.la
entre 30-50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Al nord dels sectors Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós s’han format grans sobreacumulacions de neu en
vessants sud que poden desprendre’s en forma d’allaus de placa per una sobrecàrrega feble. També són
possibles allaus de neu recent, però en general de petites dimensions En aquests sectors el perill d’allaus
és MARCAT (3). A la resta predominen les superfícies encrostades i el perill d’allaus és MODERAT (2),
degut a l’existència d’algunes plaques de vent molt locals en vessants sud, que poden desprendre’s per
una sobrecàrrega feble.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El progressiu augment de les temperatures tendirà a estabilitzar el mantell.
Evolució del perill d'allaus: EN DESCENS

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 25 de febrer de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Dimecres, 25- feb -1998.
14:00 h.
25 i 26 - feb -1998.

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

MARCAT (3) a cotes altes
MODERAT (2) a la resta

Pallaresa
Superior:

MARCAT (3) al límit nord
MODERAT (2) a la resta

Ribagorçana

MARCAT (3) al límit nord
MODERAT (2) a la resta

Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 26, dijous: poc ennuvolat. Lleuger augment de la temperatura. Vent fluix de component nord.
Isoterma de 0 ºC a les 13.00 h: 2500 m.
A 1500 m: vent, sud fluix. Humitat relativa, 45%.
A 3000 m: vent, est fluix.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 27, divendres: poc ennuvolat o cel clar. Temperatures sense canvis. Vent fluix i variable.
Dia 28, dissabte: poc ennuvolat, augmentant a molt núvol amb xàfecs per la tarda que seran de neu per
sobre dels 1200 m. Descens notable de les temperatures. Vent moderat del nord.
Dia 29, diumenge: A la cara nord, molt núvol amb precipitacions, en general febles. Cota de neu a 900 m.
Núvol a la resta. Descens moderat de la temperatura. Vent moderat del nord.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al nord del Pallars el mantell és continu per sobre dels 1300-1400 m, però amb poc gruix per
sota dels 1700-1800 m. A la Ribagorçana i a la resta del Pallars, el mantell és continu a partir dels 15001600 m.
A l’Aran i al nord del Pallars, a 2000 m els gruixos totals oscilꞏlen entre 90-130 cm amb una capa de neu
recent irregular d’entre 10 i 50 cm. A la resta, els gruixos oscilꞏlen entre els 60 i 100 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
El fort vent del començament de setmana ha provocat una distribució molt irregular de la neu recent
superficial.
A l’Aran i al límit nord del Pallars i de la Ribagorçana, s’han format plaques de vent als vessants sud i
prop de les crestes que mostren una acusada fragilitat. En aquests sectors, el perill d’allaus és MARCAT
(3) ja que les plaques de vent poden despendre’s per una feble sobrecàrrega. Puntualment, en vessants
resguardats del vent, existeixen zones amb una capa de neu recent sense cohesió que poden superar els
50 cm. Són possibles les caigudes naturals d’allaus de neu recent o placa en vessants drets.
A la resta del Pallars i de la Ribagorçana on el vent del nord ha bufat amb cops forts i molt forts, les
plaques de vent es troben localitzades en punts dels vessants sud molt protegits. En general, la superfície
del mantell es presenta molt encrostada. En aquests sectors el perill d’allaus és MODERAT (2) degut a
l’existència de plaques de vent aïllades en vessants sud, que poden desprendre’s per una sobrecàrrega
feble.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El progressiu augment de les temperatures tendirà a estabilitzar la part superficial del mantell. A partir de
la tarda de dissabte podrà augmentar el perill d’allaus de neu recent especialment a l’Aran.
Evolució del perill d'allaus: PROGRESSIU DESCENS FINS DISSABTE
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 26 de febrer de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimecres, 25- feb -1998.
14:00 h.
25 i 26 - feb -1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita MARCAT (3) al límit nord
Puigpedrós: MODERAT (2) a la resta
V. Nord Cadí- MODERAT (2)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MODERAT (2)
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 26, dijous: poc ennuvolat. Lleuger augment de la temperatura. Vent fluix de component nord.
Isoterma de 0 ºC a les 13.00 h: 2500 m.
A 1500 m: vent, sud fluix. Humitat relativa, 45%.
A 3000 m: vent, est fluix.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 27, divendres: poc ennuvolat o cel clar. Temperatures sense canvis. Vent fluix i variable.
Dia 28, dissabte: poc ennuvolat, augmentant a molt núvol amb xàfecs per la tarda que seran de neu per
sobre dels 1200 m. Descens notable de les temperatures. Vent moderat del nord, fort a l’extrem oriental.
Dia 29, diumenge: A la cara nord, molt núvol amb precipitacions, en general febles. Cota de neu a 900 m.
Núvol a la resta. Descens moderat de la temperatura. Vent moderat del nord, fort a l’extrem oriental.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Als vessants sud el mantell és discontinu a totes les cotes. Als vessants nord, el mantell és continu per
sobre dels 1600-1700 m, però amb molt poc gruix per sota dels 1800-1900 m. Superficialment, existeix
una capa molt irregular de neu recent que no supera els 15 cm. A tots els sectors el mantell oscilꞏla entre
30-50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Al nord del sector Perafita-Puigpedrós s’han format grans sobreacumulacions de neu en vessants sud
que poden desprendre’s en forma d’allaus de placa per una sobrecàrrega feble. En aquest sector, el perill
d’allaus és MARCAT (3) als vessants sud.
A la resta de sectors, les plaques s’han format de forma més aïllada degut al vent fort o molt fort del
sector nord, que ha erosionat la major part de neu recent i ha fet que la superfície del mantell estigui en
general encrostada. El perill d’allaus és MODERAT (2), degut a l’existència d’algunes plaques de vent
molt locals en vessants sud, que poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble.
A tots els sectors són possibles les caigudes naturals d’allaus de neu recent, en general, de petites
dimentsions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El progressiu augment de les temperatures tendirà a estabilitzar la part superficial del mantell. A partir de
la tarda de dissabte podrà augmentar lleugerament el perill d’allaus de neu recent i de placa de vent.
Evolució del perill d'allaus: PROGRESSIU DESCENS FINS DISSABTE
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 26 de febrer de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

Dijous, 26- feb -1998.
14:00 h.
26 i 27- feb -1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Aran:
Ribagorçana

MARCAT (3) a cotes altes
MODERAT (2) a la resta
MARCAT (3) cotes altes límit nord
MODERAT (2) a la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3) cotes altes límit nord
MODERAT (2) a la resta
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 27, divendres: poc núvol o seré. Temperatures sense canvis. Vents de component oest fluixos.
Isoterma de 0 ºC a les 13.00 h: 2600 m.
A 1500 m: vent, sud-oest fluix. Humitat relativa, 50%.
A 3000 m: vent, oest fluix.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 28, dissabte: núvol, augmentant a molt núvol amb precipitacions febles. Cota de neu a 1300 m.
Temperatures en moderat descens. Vents de l’oest moderats.
Dia 1, diumenge: molt núvol amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Cota de neu a 1100 m.
Temperatures en moderat descens. Vents del nord-oest moderats.
Dia 2, dilluns: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger ascens. Vents variables fluixos.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al nord del Pallars el mantell és continu per sobre dels 1300-1400 m, però amb poc gruix per
sota dels 1700-1800 m. A la Ribagorçana i a la resta del Pallars, el mantell és continu a partir dels 15001600 m.
A l’Aran i al nord del Pallars, a 2000 m els gruixos totals oscilꞏlen entre 90-130 cm amb una capa de neu
recent irregular d’entre 10 i 50 cm. A la resta, els gruixos oscilꞏlen entre els 60 i 100 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
El fort vent del començament de setmana ha provocat una distribució molt irregular de la neu recent
superficial.
A l’Aran i al límit nord del Pallars i de la Ribagorçana, hi ha plaques de vent als vessants sud i prop de les
crestes que es mantenen fràgils. En aquests sectors, el perill d’allaus és MARCAT (3) ja que les plaques
de vent poden despendre’s per una sobrecàrrega feble. Puntualment, en vessants arrecerats del vent,
existeixen zones amb una capa de neu recent sense cohesió que pot superar els 50 cm. Són possibles
les caigudes naturals d’allaus de neu recent o placa en vessants drets.
A la resta del Pallars i de la Ribagorçana, on el vent del nord ha bufat amb cops molt forts, les plaques de
vent es troben localitzades en punts molt protegits dels vessants sud. En general, la superfície del mantell
es presenta encrostada. En aquests sectors el perill d’allaus és MODERAT (2), degut a l’existència de
plaques de vent aïllades en vessants sud, que poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble. A les
hores centrals del dia poden produir-se purgues i petites allaus de neu humida.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A partir de la tarda de dissabte podrà augmentar el perill d’allaus de neu recent i es formaran noves
plaques de vent, especialment a l’Aran.
Evolució del perill d'allaus: PROGRESSIU DESCENS FINS DISSABTE AL VESPRE
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 27 de febrer de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dijous, 26- feb -1998.
14:00 h.
26 i 27- feb -1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita MARCAT (3) al límit nord
Puigpedrós: MODERAT (2) a la resta
V. Nord Cadí- MODERAT (2)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MODERAT (2) a cotes altes
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) a cotes altes
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 27, divendres: poc núvol o seré. Temperatures sense canvis. Vents de component oest fluixos.
Isoterma de 0 ºC a les 13.00 h: 2700 m.
A 1500 m: vent, oest fluix. Humitat relativa, 35%.
A 3000 m: vent, nord-oest fluix.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 28, dissabte: núvol, augmentant a molt núvol amb precipitacions febles. Cota de neu a 1300 m.
Temperatures en moderat descens. Vents de l’oest moderats.
Dia 1, diumenge: molt núvol amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Cota de neu a 1100 m.
Temperatures en moderat descens. Vents del nord-oest moderats.
Dia 2, dilluns: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger ascens. Vents variables fluixos.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Als vessants sud el mantell és discontinu a totes les cotes, especialment al sector Ter-Freser. Als
vessants nord, el mantell és continu per sobre dels 1600-1700 m, però amb molt poc gruix per sota dels
1800-1900 m. Superficialment, predomini la neu encrostada, però per sobre, de forma aïllada, existeix
una capa molt irregular de neu ventada amb gruixos de fins a 40-50 cm. A tots els sectors el mantell
oscilꞏla entre 30-50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Al nord del sector Perafita-Puigpedrós s’han format grans sobreacumulacions de neu en vessants sud
que poden desprendre’s en forma d’allaus de placa per una sobrecàrrega feble. En aquest sector, el perill
d’allaus és MARCAT (3) als vessants sud.
A la resta de sectors, les plaques s’han format de forma més aïllada degut al vent fort o molt fort del
sector nord, que ha erosionat la major part de neu recent i ha fet que la superfície del mantell estigui en
general encrostada i fins i tot sense neu. El perill d’allaus és MODERAT (2), degut a l’existència d’algunes
plaques de vent molt locals en vessants sud, que poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble. A les
hores centrals del dia poden produir-se purgues i petites allaus de neu humida.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A partir de la tarda de dissabte es formaran noves plaques de vent, especialment al límit nord dels sectors
Perafita-Puigpedós i Ter-Freser.
Evolució del perill d'allaus: PROGRESSIU DESCENS FINS DISSABTE AL VESPRE
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 27 de febrer de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres, 27- feb -1998.
14:00 h.
27, 28 de febrer i 1 de març 1998

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

MODERAT (2)

Ribagorçana

MODERAT (2) límit nord
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2)
MODERAT (2) límit nord
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 28, dissabte: augment diürn de la nuvolositat. Precipitacions febles i disperses durant la segona part
de la jornada, especialment a la cara nord. Cota de neu a 1200 m. Temperatures en lleuger descens.
Vent fluix i variable girant a nord-oest fluix a moderat al final del dia.
Isoterma de 0 ºC a les 13.00 h: 2500 m.
A 1500 m: vent, sud-oest fluix a nord-oest moderat. Humitat relativa, 50%.
A 3000 m: vent, oest fluix a nord-oest moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 1, diumenge: molt núvol amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Cota de neu a 1100 m.
Temperatures en moderat descens. Vents del nord-oest moderats.
Dia 2, dilluns: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger ascens. Vents variables fluixos.
Dia 3, dimarts: intervals nuvolosos. Bancs de boira. Temperatures en lleuger augment. Vent de
component sud fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al nord del Pallars, en vessants nord el mantell és continu per sobre dels 1300-1400 m, però
amb poc gruix per sota dels 1700-1800 m. A la Ribagorçana i a la resta del Pallars, el mantell és continu a
partir dels 1500-1600 m. Als vessants sud el mantell, en general, és continu per sobre dels 2000-2200 m.
A l’Aran i al nord del Pallars, a 2000 m els gruixos totals oscilꞏlen entre 90-130 cm amb una capa de neu
recent irregular d’entre 10 i 50 cm, especialment als llocs arrecerats. A la resta, els gruixos oscilꞏlen entre
els 60 i 100 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran i al límit nord del Pallars i de la Ribagorçana, hi ha plaques de vent als vessants sud que s’han
estabilitzat notablement per sota dels 2200-2300 m, però a cotes altes i prop de les crestes encara es
mantenen fràgils i poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble. Als vessants nord d’aquests sectors,
el mantell s’ha encrostat lleugerament per sota dels 2200 m, però a cotes altes i en indrets molt arrecerats
es manté la neu poc transformada i pot donar lloc a allaus de placa friable. Per tant, el perill d’allaus a
l’Aran i al límit nord del Pallars i de la Ribagorçana és MODERAT (2).
A la resta del Pallars i de la Ribagorçana, on el vent del nord ha bufat amb cops molt forts, les plaques de
vent es troben localitzades en punts molt protegits dels vessants sud. En general, la superfície del mantell
es presenta encrostada. En aquests sectors el perill d’allaus és FEBLE (1), tot i l’existència de plaques de
vent molt aïllades en vessants sud, que poden desprendre’s, en general, per una sobrecàrrega forta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les nevades previstes, de caràcter feble i aïllat, no modificaran substancialment les condicions del
mantell nival. Únicament a l’Aran i al nord del Pallars podrien formar-se noves plaques de vent en
vessants sud que es mantindrien inestables.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 2 de març de 1998.
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DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Divendres, 27- feb -1998.
14:00 h.
27, 28 de febrer i 1 de març 1998

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

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MODERAT (2) a cotes altes
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) a cotes altes
FEBLE (1) a la resta

MODERAT (2) a cotes altes
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) a cotes altes
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 28, dissabte: augment diürn de la nuvolositat. Precipitacions febles i disperses durant la segona part
de la jornada, especialment a la cara nord. Cota de neu a 1200 m. Temperatures en lleuger descens.
Vent fluix i variable girant a nord-oest fluix a moderat al final del dia.
Isoterma de 0 ºC a les 13.00 h: 2700 m.
A 1500 m: vent, nord-oest fluix. Humitat relativa, 35%.
A 3000 m: vent, nord-oest moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 1, diumenge: molt núvol amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Cota de neu a 1100 m.
Temperatures en moderat descens. Vents del nord-oest moderats.
Dia 2, dilluns: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger ascens. Vents variables fluixos.
Dia 3, dimarts: intervals nuvolosos. Bancs de boira. Temperatures en lleuger augment. Vent de
component sud fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Als vessants sud el mantell és discontinu a totes les cotes, especialment als sectors Ter-Freser i Prepirineu. Als vessants nord, el mantell és continu per sobre dels 1600-1700 m, però amb molt poc gruix per
sota dels 1800-1900 m. Superficialment, predomina la neu encrostada, però per sobre, de forma aïllada,
existeix una capa molt irregular de neu ventada amb gruixos de fins a 40-50 cm. A tots els sectors el
mantell oscilꞏla entre 30-50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Al nord del sector Perafita-Puigpedrós hi ha grans sobreacumulacions de neu en vessants sud.
A la resta de sectors, les plaques s’han format de forma més aïllada degut al vent molt fort del nord, que
ha erosionat la major part de neu recent i ha fet que la superfície del mantell estigui en general
encrostada i fins i tot sense neu. Les plaques de vent s’han estabilitzat per sota dels 2300-2400 m, però a
cotes altes i prop de les crestes encara es mantenen inestables i poden desprendre’s per una
sobrecàrrega feble, especialment al nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. El perill d’allaus
és MODERAT (2) a cotes altes i FEBLE (1) a la resta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les nevades previstes, de caràcter feble i aïllat, restringides en tot cas al nord dels sectors PerafitaPuigpedrós i Ter-Freser, no modificaran substancialment les condicions del mantell nival.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 2 de març de 1998.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimarts 3- Mar -1998.
14:00 h.
3 i 4 de març 1998

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

MODERAT (2)

Ribagorçana

MODERAT (2) límit nord
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2)
MODERAT (2) límit nord
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 4, dimecres: poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts per la tarda. Temperatures en
moderat ascens. Vent de l’oest fluix.
Isoterma de 0 ºC: 3200 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 5, dijous: molt ennuvolat amb xàfecs ocasionalment tempestuosos, que poden ser localment
d’intensitat moderada. Cota de neu a 1400 m. Temperatures en notable descens a la cara nord i moderat
a la resta. Vent del nord-oest fluix a moderat.
Dia 6, divendres: ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació dèbil. Temperatures en moderat ascens
a la cara nord i lleuger ascens a la resta. Vent variable i fluix.
Dia 7, dissabte: a la cara nord, ennuvolat o molt ennuvolat. A la resta, poc ennuvolat amb intervals de
núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de l’oest fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al nord del Pallars, en vessants nord el mantell és continu per sobre dels 1400-1500 m, però
amb poc gruix per sota dels 1700-1800 m. A la Ribagorçana i a la resta del Pallars, el mantell és continu a
partir dels 1600-1700 m. Als vessants sud el mantell, en general, és continu per sobre dels 2100-2200 m.
A l’Aran i al nord del Pallars, a 2000 m els gruixos totals oscilꞏlen entre 80-120 cm amb una capa de neu
poc transformada d’entre 10 i 50 cm que es manté als llocs arrecerats. A la resta, els gruixos totals
oscilꞏlen entre els 50 i 90 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran i al límit nord del Pallars i de la Ribagorçana, hi ha plaques de vent als vessants sud a cotes altes
i prop de les crestes que encara poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble. Als vessants nord
d’aquests sectors, el mantell s’ha encrostat lleugerament per sota dels 2200 m, però a cotes altes i en
indrets molt arrecerats es manté la neu poc transformada i pot donar lloc a allaus de placa friable. El perill
d’allaus a l’Aran i al límit nord del Pallars i de la Ribagorçana és MODERAT (2).
A la resta del Pallars i de la Ribagorçana la superfície del mantell es presenta encrostada. En aquests
sectors el perill d’allaus és FEBLE (1), tot i l’existència de plaques de vent molt aïllades en vessants sud,
que poden desprendre’s, en general, per una sobrecàrrega forta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
L’ascens tèrmic mantindrà la consolidació els nivell superiors del mantell. Les nevades anunciades per a
dijous faran augmentar el perill d’allaus
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 4 de març de 1998.
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DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimarts, 3- Mar -1998.
14:00 h.
3 i 4 de març 1998

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

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MODERAT (2) a cotes altes
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) a cotes altes
FEBLE (1) a la resta

MODERAT (2) a cotes altes
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) a cotes altes
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 4, dimecres: poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts per la tarda. Temperatures en
moderat ascens. Vent de l’oest fluix.
Isoterma de 0 ºC: 3200 m..

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 5, dijous: molt ennuvolat amb xàfecs ocasionalment tempestuosos, que poden ser localment
d’intensitat moderada. Cota de neu a 1400 m. Temperatures en notable descens a la cara nord i moderat
a la resta. Vent del nord-oest fluix a moderat.
Dia 6, divendres: ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació dèbil. Temperatures en moderat ascens
a la cara nord i lleuger ascens a la resta. Vent variable i fluix.
Dia 7, dissabte: a la cara nord, ennuvolat o molt ennuvolat. A la resta, poc ennuvolat amb intervals de
núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de l’oest fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Als vessants sud el mantell és discontinu a totes les cotes, especialment als sectors Ter-Freser i Prepirineu. Als vessants nord, el mantell és continu per sobre dels 1600-1700 m, però amb molt poc gruix per
sota dels 1800-1900 m. A tots els sectors, a 2000 m el mantell oscilꞏla entre 20-40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Al nord del sector Perafita-Puigpedrós hi ha grans sobreacumulacions de neu en vessants sud i est.
A la resta de sectors hi ha plaques de vent localitzades en vessants sud i est a cotes altes i prop de les
crestes que, en general, poden desprendre’s per una sobrecàrrega forta. La superfície del mantell en
general està encrostada, especialment als vessants orientats cap al sud. El perill d’allaus és MODERAT
(2) a cotes altes, especialment al nord del sectors Perafita-Puigpedrós, i FEBLE (1) a la resta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
L’ascens tèrmic mantindrà la consolidació els nivell superiors del mantell. Les nevades anunciades per a
dijous faran augmentar el perill d’allaus.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 4 de març de 1998.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimecres 4- Mar -1998.
14:00 h.
4 i 5 de març 1998

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

MODERAT (2)

Ribagorçana

MODERAT (2) límit nord
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2) al límit nord
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) a cotes altes
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 5, dijous: molt núvol amb alguna precipitació feble, més probable a primeres hores. Cota de neu a
1200 m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component nord fluix a moderat.
Isoterma de 0 ºC a les 13.00 h: 1400 m.
A 1500 m: vent, nord-oest moderat a fort. Humitat relativa, 90%.
A 3000 m: vent, nord-oest fort a molt fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 6, divendres: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis significatius. Vent variable i fluix.
Dia 7, dissabte: al vessant nord, núvol a molt núvol. A la resta intervals nuvolosos de núvols mitjos i alts.
Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent del nord-oest fluix.
Dia 8, diumenge: núvol amb alguna precipitació feble. Temperatures sense canvis. Vent del nord-oest
fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors en vessants nord el mantell és continu per sobre dels 1700-1800 m. Als vessants sud
de l’Aran el mantell, en general, és continu per sobre dels 2200-2300 m; a la resta de sectors és
discontinu fins als cims. A l’Aran i al nord del Pallars, a 2000 m els gruixos totals oscilꞏlen entre 80-120
cm. A la resta, els gruixos totals oscilꞏlen entre els 50 i 90 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En les darreres 24 hores el mantell s’ha humitejat notablement. A l’Aran i al límit nord del Pallars i de la
Ribagorçana, hi ha plaques de vent molt humides als vessants sud i est, especialment, que poden
desprendre’s per una sobrecàrrega feble. El perill d’allaus a l’Aran i al límit nord del Pallars i de la
Ribagorçana és MODERAT (2).
A la resta del Pallars i de la Ribagorçana la superfície del mantell es presenta lleugerament encrostada a
cotes altes. En aquests sectors el perill d’allaus és FEBLE (1), tot i l’existència de plaques de vent molt
aïllades en vessants sud i a cotes altes que poden desprendre’s, en general, per una sobrecàrrega forta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El descens de les temperatures encrostarà novament la neu humitejada. Les nevades febles anunciades
per a dijous no modificaran les condicions del mantell nival.
Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER DESCENS
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 5 de març de 1998.
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DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimecres 4- Mar -1998.
14:00 h.
4 i 5 de març 1998

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

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MODERAT (2) límit nord
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) a cotes altes
FEBLE (1) a la resta

MODERAT (2) límit nord
FEBLE (1) a la resta
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 5, dijous: molt núvol amb alguna precipitació feble, més probable a primeres hores. Cota de neu a
1200 m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component nord fluix a moderat.
Isoterma de 0 ºC a les 13.00 h: 1400 m.
A 1500 m: vent, nord-oest moderat a fort. Humitat relativa, 90%.
A 3000 m: vent, nord-oest fort a molt fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 6, divendres: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis significatius. Vent variable i fluix.
Dia 7, dissabte: al vessant nord, núvol a molt núvol. A la resta intervals nuvolosos de núvols mitjos i alts.
Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent del nord-oest fluix.
Dia 8, diumenge: núvol amb alguna precipitació feble. Temperatures sense canvis. Vent del nord-oest
fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Als vessants sud el mantell és discontinu a totes les cotes, especialment als sectors Ter-Freser i Prepirineu. Als vessants nord, el mantell és continu per sobre dels 1900-2000 m. A tots els sectors, a 2000 m
el mantell oscilꞏla entre 10-30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Al nord del sector Perafita-Puigpedrós hi ha grans sobreacumulacions de neu en vessants sud i est.
A la resta de sectors hi ha plaques de vent localitzades en vessants sud i est a cotes altes i prop de les
crestes que, en general, poden desprendre’s per una sobrecàrrega forta. La superfície del mantell en
general està encrostada a cotes altes i molt humida per sota dels 2200-2300 m, especialment als
vessants orientats cap al sud. El perill d’allaus és MODERAT (2) a cotes altes, especialment al nord del
sectors Perafita-Puigpedrós, i FEBLE (1) a la resta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El descens de les temperatures encrostarà novament la neu humitejada. Les nevades febles anunciades
per a dijous no modificaran les condicions del mantell nival.
Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER DESCENS
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 5 de març de 1998.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dilluns 9- Mar -1998.
14:00 h.
9 i 10 de març 1998

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Aran:
Ribagorçana

MARCAT (3) per sobre 2000 m
MODERAT (2) a la resta
MARCAT (3) al límit nord
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3) al límit nord
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) a cotes altes
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 10, dimarts: intervals nuvolosos més freqüents a primera i última hora. Temperatures en lleuger a
moderat descens. Vent del nord fluix a moderat girant al final a oest moderats. A cotes altes, vent del nord
moderat a fort amb intervals molt forts al principi i al final.
Isoterma de 0 ºC a les 13.00 h: 1500 m.
A 1500 m: vent, nord fluix. Humitat relativa, 40%.
A 3000 m: vent, nord moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 11, dimecres: núvol amb intervals de molt núvol. Precipitacions en general febles, moderades a la
cara nord. Cota de neu a 1800 m baixant al final a 800 m. Temperatures mínimes en moderat ascens.
Màximes sense canvis. Vent de l’oest moderat a fort.
Dia 12, dijous: núvol amb intervals de molt núvol. Possibilitat d’alguna precipitació feble i dispersa. Cota
de neu a 800 m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent del nord fort.
Dia 13, divendres: núvol. Temperatures en lleuger descens o sense canvis. Vent del nord-est moderat a
fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran, a la Pallaresa Superior i al nord de la Ribagorçana els gruixos de neu han augmentat de l’ordre
de 10-20 cm fins a les 07,00 h del matí. La neu recent es diposita per sobre dels 1500 m. A la resta no hi
ha hagut precipitacions significatives. A la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior el mantell es manté
discontinu en vessants sud fins als cims. Als vessants nord és continu per sobre dels 1800-1900 m. A
l’Aran, i al nord de la Pallaresa Superior a 2000 m els gruixos totals oscilꞏlen entre 100-120 cm. A la resta,
els gruixos totals varien entre els 40 i 80 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran, a la Pallaresa Superior i al nord de la Ribagorçana hi ha una capa de 10-20 cm de neu recent
que anirà en augment fins al vespre. S’han format plaques de vent en vessants sud i est que es
mantenen inestables i poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble. En aquests sectors el perill
d’allaus és MARCAT (3) per sobre els 2000 m i MODERAT (2) a la resta. A la meitat sud de la
Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior el mantell està encrostat i es manté estable. Hi ha plaques de vent
molt aïllades en vessants sud i a cotes altes que poden desprendre’s, en general, per una sobrecàrrega
forta. En aquests sectors el perill d’allaus és MODERAT (2) a cotes altes i FEBLE (1) a la resta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les nevades previstes per al dimecres farien augmentar el perill d’allaus al vessant nord.
Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER AUGMENT a l’Aran i ESTACIONARI a la resta.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 10 de març de 1998.
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DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dilluns 9- Mar -1998.
14:00 h.
9 i 10 de març 1998

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita MODERAT (2) al límit nord
Puigpedrós: FEBLE (1) a la resta
V. Nord Cadí- FEBLE (1)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MODERAT (2) al límit nord
FEBLE (1) a la resta
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 10, dimarts: intervals nuvolosos més freqüents a primera i última hora. Temperatures en lleuger a
moderat descens. Vent del nord fluix a moderat girant al final a oest moderats. A cotes altes, vent del nord
moderat a fort amb intervals molt forts al principi i al final.
Isoterma de 0 ºC a les 13.00 h: 1000 m.
A 1500 m: vent, nord moderat. Humitat relativa, 10%.
A 3000 m: vent, nord moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 11, dimecres: núvol amb intervals de molt núvol. Precipitacions en general febles, moderades a la
cara nord. Cota de neu a 1800 m baixant al final a 800 m. Temperatures mínimes en moderat ascens.
Màximes sense canvis. Vent de l’oest moderat a fort.
Dia 12, dijous: núvol amb intervals de molt núvol. Possibilitat d’alguna precipitació feble i dispersa. Cota
de neu a 800 m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent del nord fort.
Dia 13, divendres: núvol. Temperatures en lleuger descens o sense canvis. Vent del nord-est moderat a
fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Durant el cap de setmana els gruixos de neu han continuat reduint-se a raó de 3-4 cm. Des d’aquesta
matinada s’estan produint nevades moderades al límit nord del sector Perafita-Puigpedrós i febles al límit
nord del sector Ter-Freser. A excepció d’aquests indrets, als vessants sud el mantell és discontinu a totes
les cotes, especialment a gran part del Ter-Freser i a tot el Pre-pirineu. Als vessants nord, el mantell és
continu per sobre dels 1900-2000 m, i fins i tot per sota al Cadí-Moixeró. A tots els sectors, a 2000 m i en
vessants obacs el mantell oscilꞏla entre 10-30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Als límits nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser hi ha una capa de neu recent amb gruix molt
variable degut al vent fort del nord. S’han format plaques de vent en vessants sud i est que es mantenen
inestables i poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble, especialment al límit nord del PerafitaPuigpedrós. En aquests indrets el perill d’allaus és MODERAT (2).
A la resta de sectors el mantell està encrostat i és estable. El perill d’allaus a bona part dels sectors
Perafita-Puigdrós i Ter-Freser, al Cadí-Moixeró i al Prepirineu és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
De cara al dimecres podria tornar a nevar als límits nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser,
mentre que a la resta el mantell continuaria encrostat.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 10 de març de 1998.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimarts 10- Mar -1998.
14:00 h.
10 i 11 de març 1998

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

MARCAT (3)

Ribagorçana

MARCAT (3) al límit nord
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3) al límit nord
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) a cotes altes
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 11, dimecres: a la cara nord, núvol augmentant a molt núvol amb precipitacions localment
moderades. Cota de neu a 1500 m, baixant al final a 700 m. A la resta, intervals de núvols amb
precipitacions febles i disperses. Temperatures nocturnes en notable augment a la cara nord i moderat a
la cara sud. Temperatures màximes sense canvis o en lleuger descens. Vent de l’oest moderat, girant per
la tarda a nord-oest moderat a fort.
Isoterma de 0 ºC a les 13.00 h: 1600 m.
A 1500 m: vent, nord-oest fort. Humitat relativa, 80%.
A 3000 m: vent, nord-oest molt fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 12, dijous: a la cara nord, molt núvol amb precipitacions en general febles. Cota de neu a 500 m. A la
resta, intervals de núvols. Temperatures en moderat descens. Vent de component nord moderat a fort.
Dia 13, divendres: a la cara nord, molt núvol amb precipitacions en general febles. Cota de neu a 700 m.
A la resta, intervals de núvols. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component nord moderat a fort.
Dia 14, dissabte: a la cara nord, molt núvol amb precipitacions en general febles. Cota de neu a 500 m. A
la resta, intervals de núvols. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-est moderat a fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran, a la Pallaresa Superior i al nord de la Ribagorçana els gruixos de neu han augmentat de l’ordre
de 20-30 cm en les últimes 24 hores. La neu recent s’ha dipositat per sobre dels 1400-1500 m. A 2000 m
els gruixos totals oscilꞏlen entre 120-140 cm. A la resta de la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior no hi ha
hagut precipitacions significatives. El mantell es manté discontinu en vessants sud fins als cims. Als
vessants nord és continu per sobre dels 1800-1900 m. Els gruixos totals varien entre els 40 i 80 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran, a la Pallaresa Superior i al nord de la Ribagorçana hi ha una capa de 20-30 cm de neu recent,
amb distribució molt irregular degut a l’acció del vent. S’han format plaques de vent en vessants sud i est
que es mantenen inestables i poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble. En aquests sectors el perill
d’allaus és MARCAT (3). A la meitat sud de la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior el mantell està
encrostat i es manté estable. Hi ha plaques de vent molt aïllades en vessants sud i a cotes altes que
poden desprendre’s, en general, per una sobrecàrrega forta. En aquests sectors el perill d’allaus és
MODERAT (2) a cotes altes i FEBLE (1) a la resta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les nevades i el vent fort previst per als propers dies faran augmentar el perill d’allaus al vessant nord.
Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER AUGMENT a l’Aran i ESTACIONARI a la resta.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 11 de març de 1998.
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DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimarts 10- Mar -1998.
14:00 h.
10 i 11 de març 1998

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita MODERAT (2) al límit nord
Puigpedrós: FEBLE (1) a la resta
V. Nord Cadí- FEBLE (1)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MODERAT (2) al límit nord
FEBLE (1) a la resta
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 11, dimecres: a la cara nord, núvol augmentant a molt núvol amb precipitacions localment
moderades. Cota de neu a 1500 m, baixant al final a 700 m. A la resta, intervals de núvols amb
precipitacions febles i disperses. Temperatures nocturnes en notable augment a la cara nord i moderat a
la cara sud. Temperatures màximes sense canvis o en lleuger descens. Vent de l’oest moderat, girant per
la tarda a nord-oest moderat a fort amb intervals molt forts a l’extrem oriental.
Isoterma de 0 ºC a les 13.00 h: 1600 m.
A 1500 m: vent, nord-oest fort. Humitat relativa, 70%.
A 3000 m: vent, nord-oest molt fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 12, dijous: a la cara nord, molt núvol amb precipitacions en general febles. Cota de neu a 500 m. A la
resta, intervals de núvols. Temperatures en moderat descens. Vent de component nord moderat a fort.
Dia 13, divendres: a la cara nord, molt núvol amb precipitacions en general febles. Cota de neu a 700 m.
A la resta, intervals de núvols. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component nord moderat a fort.
Dia 14, dissabte: a la cara nord, molt núvol amb precipitacions en general febles. Cota de neu a 500 m. A
la resta, intervals de núvols. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-est moderat a fort amb
intervals molt forts a l’extrem oriental.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A les últimes 24 hores s’han produït nevades moderades al límit nord del sector Perafita-Puigpedrós i
febles al límit nord del sector Ter-Freser. A excepció d’aquests indrets, als vessants sud el mantell és
discontinu a totes les cotes, especialment a gran part del Ter-Freser i a tot el Pre-pirineu. Als vessants
nord, el mantell és continu per sobre dels 1900-2000 m, i fins i tot per sota al Cadí-Moixeró. A tots els
sectors, a 2000 m i en vessants obacs el mantell oscilꞏla entre 10-30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Als límits nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser hi ha una capa de neu recent amb gruix molt
variable degut al vent fort del nord. S’han format plaques de vent de forma local en vessants sud i est que
es mantenen inestables i poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble, especialment al límit nord del
Perafita-Puigpedrós. En aquests indrets el perill d’allaus és MODERAT (2).
A la resta de sectors el mantell està encrostat i és estable. El perill d’allaus a bona part dels sectors
Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, al Cadí-Moixeró i al Prepirineu és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
De cara als propers dies podria nevar als límits nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, mentre
que a la resta el mantell continuaria encrostat.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 11 de març de 1998.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimecres 11- Mar -1998.
14:00 h.
11 i 12 de març 1998

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

MARCAT (3)

Ribagorçana

MARCAT (3) al límit nord
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3) al límit nord
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) a cotes altes
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 12, dijous: molt ennuvolat amb precipitacions al vessant nord, de neu a qualsevol cota, localment
d’intensitat moderada durant la primera meitat del dia. Temperatures en moderat descens. Vent del nord
fort amb ràfegues de molt fort a cotes altes.
Isoterma de 0ºC: 900 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 13, divendres: a la cara nord, molt núvol amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 700
m. A la resta, intervals de núvols. Temperatures sense canvis. Vent de component nord moderat a fort
Dia 14, dissabte: a la cara nord, ennuvolat amb possibilitat de precipitacions dèbils. Cota de neu a 700 m.
A la resta intervals de núvols. Temperatures sense canvis. Vent de component nord fort amb intervals de
molt fort en l’extrem oriental.
Dia 15, diumenge: a la cara nord, molt núvol amb precipitacions febles. Cota de neu a 1200 m. A la resta
intervals de núvols. Temperatures en lleuger ascens, vent de component nord moderat amb ràfegues
fortes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran, a la Pallaresa Superior i al nord de la Ribagorçana els gruixos de neu han augmentat de l’ordre
de 20-30 cm en les últimes 48 hores. En les primeres hores del matí d’avui s’han produït nevades febles
a l’Aran i nord de la Pallaresa Superior i nevades de gruixos pràcticament inapreciables a la resta de
sectors. A 2000 m els gruixos totals oscilꞏlen entre 120-140 cm. El mantell es manté discontinu en
vessants sud fins als cims. Als vessants nord és continu per sobre dels 1800-1900 m. Els gruixos totals
varien entre els 40 i 80 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran, a la Pallaresa Superior i al nord de la Ribagorçana hi ha una capa de 20-30 cm de neu recent
corresponent a les nevades d’abans d’ahir. La distribució és molt irregular degut a l’acció del vent que
actualment segueix bufant. Existeixen plaques de vent en vessants sud i est que es mantenen inestables i
poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble. En aquests sectors el perill d’allaus és MARCAT (3). A la
meitat sud de la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior el mantell està encrostat i es manté estable. Hi ha
plaques de vent molt aïllades en vessants sud i a cotes altes que poden desprendre’s, en general, per
una sobrecàrrega forta. En aquests sectors el perill d’allaus és MODERAT (2) a cotes altes i FEBLE (1) a
la resta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les nevades i el vent fort previst per als propers dies faran augmentar el perill d’allaus, especialment al
vessant nord.
Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER AUGMENT
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 12 de març de 1998.
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DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimecres 11- Mar -1998.
14:00 h.
11 i 12 de març 1998

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita MODERAT (2) al límit nord
Puigpedrós: FEBLE (1) a la resta
V. Nord Cadí- FEBLE (1)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MODERAT (2) al límit nord
FEBLE (1) a la resta
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 12, dijous: molt ennuvolat amb precipitacions al vessant nord, de neu a qualsevol cota, localment
d’intensitat moderada durant la primera meitat del dia. Temperatures en moderat descens. Vent del nord
fort amb ràfegues de molt fort a cotes altes.
Isoterma de 0ºC: 1200 m

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 13, divendres: a la cara nord, molt núvol amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 700
m. A la resta, intervals de núvols. Temperatures sense canvis. Vent de component nord moderat a fort
Dia 14, dissabte: a la cara nord, ennuvolat amb possibilitat de precipitacions dèbils. Cota de neu a 700 m.
A la resta intervals de núvols. Temperatures sense canvis. Vent de component nord fort amb intervals de
molt fort en l’extrem oriental.
Dia 15, diumenge: a la cara nord, molt núvol amb precipitacions febles. Cota de neu a 1200 m. A la resta
intervals de núvols. Temperatures en lleuger ascens, vent de component nord moderat amb ràfegues
fortes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A primeres hores del matí d’avui s’ha produït nevades febles que han fet augmentar els gruixos en un
màxim de 3 cm. Als vessants sud el mantell és discontinu a totes les cotes, especialment a gran part del
Ter-Freser i a tot el Pre-pirineu. Als vessants nord, el mantell és continu per sobre dels 1900-2000 m, i
fins i tot per sota al Cadí-Moixeró. A tots els sectors, a 2000 m i en vessants obacs el mantell oscilꞏla
entre 10-30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Les febles nevades d’aquest mati no han alterat la situació del mantell nival. Als límits nord dels sectors
Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser segueix mantenint-se una capa de neu recent amb gruix molt variable
degut al vent fort del nord que ha bufat en els últims dies. Existeixen plaques de vent de forma local en
vessants sud i est que es mantenen inestables i poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble,
especialment al límit nord del Perafita-Puigpedrós. En aquests indrets el perill d’allaus és MODERAT (2).
A la resta de sectors el mantell està encrostat i és estable. El perill d’allaus a bona part dels sectors
Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, al Cadí-Moixeró i al Prepirineu és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
De cara als propers dies podria nevar als límits nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, mentre
que a la resta el mantell continuaria encrostat.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 12 de març de 1998.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous 12- Mar -1998.
14:00 h.
12 i 13 de març 1998

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

MARCAT (3)

Ribagorçana

MARCAT (3) al límit nord
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3) al límit nord
FEBLE (1) a la resta
MARCAT (3) límit amb Andorra
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 13, divendres: al vessant nord molt núvol amb precipitacions, en general febles. Cota de neu a 500 m, pujant a
700 m al final. A la cara sud, predomini del cel poc núvol amb possibilitat de precipitacions febles disperses.
Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent del nord moderat a fort amb ratxes que poden ser molt fortes a
cotes altes.
Isoterma de 0ºC: 800 m.
A 1500 m: vent del nord moderat. Humitat relativa: 90%.
A 3000 m: vent del nord-est fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 14, dissabte: a la cara nord, molt núvol amb precipitacions en general febles. Cota de neu a 700 m pujant a
1000 m al final. A la cara sud, predomini de cel poc núvol. Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord moderat a
fort.
Dia 15, diumenge: a la cara nord, molt núvol amb precipitacions febles. Cota de neu a 900 m. A la cara sud,
predomini del cel poc núvol. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord moderat a fort amb intervals molt forts
a cotes altes.
Dia 16, dilluns: a la cara nord, molt núvol amb precipitacions febles. Cota de neu a 1000 m. A la resta, predomini del
cel poc núvol. Temperatures sense canvis. Vent de component nord moderat a fort amb ratxes molt fortes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran, al nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana els gruixos de neu han augmentat de l’ordre de 20-40
cm en les últimes 24 hores. La intensitat de la nevada ha disminuït de nord a sud. En aquests sectors a 2000 m els
gruixos totals oscilꞏlen entre 140-170 cm. En el límit de la Pallaresa Inferior amb Andorra s’han acumulat entre 10-20
cm i els gruixos totals oscil.len entre 50 i 90 cm. El mantell és continu per sobre dels 1100-1200 m. A la resta, el
mantell es manté discontinu en vessants sud fins als cims. Als vessants nord és continu per sobre dels 1800-1900
m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran, al nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana hi ha una capa de 40-60 cm de neu recent. Al límit de
la Pallaresa Inferior amb Andorra aquest nivell és d’entre 20-30 cm. A cotes altes la distribució de la neu és molt
irregular degut a l’acció del vent del nord i nord-oest. S’han format plaques de vent de forma generalitzada, més
gruixudes als vessants sud i est que es desprenen per una sobrecàrrega feble. En aquests sectors el perill d’allaus
és MARCAT (3). A gran part de la Ribagorçana i de la Pallaresa Inferior el mantell està encrostat i es manté estable.
Hi ha plaques de vent molt aïllades en vessants sud i a cotes altes que podrien desprendre’s, en general, per una
sobrecàrrega forta. En aquests sectors el perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La intensitat de les nevades disminuirà, però el vent fort del nord i les temperatures baixes mantindran el perill
d’allaus estacionari al vessant nord del Pirineu. A la resta es mantindrà estable.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 13 de març de 1998.
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DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dijous 12- Mar -1998.
14:00 h.
12 i 13 de març 1998

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita MODERAT (2) al límit nord
Puigpedrós: FEBLE (1) a la resta
V. Nord Cadí- FEBLE (1)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

FEBLE (1)
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 13, divendres: al vessant nord molt núvol amb precipitacions, en general febles. Cota de neu a 500 m, pujant a
700 m al final. A la cara sud, predomini del cel poc núvol amb possibilitat de precipitacions febles disperses.
Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent del nord moderat a fort amb ratxes que poden ser molt fortes a
cotes altes i a l’extrem oriental
Isoterma de 0ºC: 900 m.
A 1500 m: vent del nord moderat. Humitat relativa: 80%.
A 3000 m: vent del nord-est fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 14, dissabte: a la cara nord, molt núvol amb precipitacions en general febles. Cota de neu a 700 m pujant a
1000 m al final. A la cara sud, predomini de cel poc núvol. Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord moderat a
fort.
Dia 15, diumenge: a la cara nord, molt núvol amb precipitacions febles. Cota de neu a 900 m. A la cara sud,
predomini del cel poc núvol. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord moderat a fort amb intervals molt forts
a cotes altes i a l’extrem oriental.
Dia 16, dilluns: a la cara nord, molt núvol amb precipitacions febles. Cota de neu a 1000 m. A la resta, predomini del
cel poc núvol. Temperatures sense canvis. Vent de component nord moderat a fort amb ratxes molt fortes i a
l’extrem oriental.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Durant les últimes 24 hores s’han produït nevades febles que han fet augmentar els gruixos entre 1-6 cm. Als
vessants sud el mantell és discontinu a totes les cotes, especialment a gran part del Ter-Freser i a tot el Pre-pirineu.
Als vessants nord, el mantell és continu per sobre dels 1900-2000 m, i fins i tot per sota al Cadí-Moixeró. A tots els
sectors, a 2000 m en vessants obacs el mantell oscilꞏla entre 10-30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Les nevades febles no han alterat la situació del mantell nival. Al límit nord del sector Perafita-Puigpedrós segueix
mantenint-se una capa de neu recent amb gruix molt variable degut al vent fort del nord. En aquest sector existeixen
plaques de vent de forma local en vessants sud i est que es mantenen inestables i poden desprendre’s per una
sobrecàrrega feble. Al límit nord del sector Perafita-Puigpedrós el perill d’allaus és MODERAT (2).
A la resta de sectors el mantell està encrostat i és estable. El perill d’allaus a bona part dels sectors PerafitaPuigpedrós, al Ter-Freser, al Cadí-Moixeró i al Prepirineu és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
De cara als propers dies podria nevar feblement als límits nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, mentre
que a la resta el mantell continuaria encrostat.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 13 de març de 1998.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dilluns, 16- Mar -1998.
14:00 h.
16 i 17 de març 1998

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Aran:
Ribagorçana

MARCAT (3) a cotes altes
MODERAT (2) a la resta
MARCAT (3) límit nord, cotes altes
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3) límit nord, cotes altes
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) límit amb Andorra
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 17, dimarts: poc núvol. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens.
Vents del nord fluixos.
Isoterma de 0ºC: 3100 m.
A 1500 m: vent del nord fluix. Humitat relativa: 50%.
A 3000 m: vent del nord-est moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 18, dimecres: poc núvol. Temperatures sense canvis. Vents del nord moderats.
Dia 19, dijous: poc núvol. Temperatures sense canvis. Vents de component sud fluixos.
Dia 20, divendres: poc núvol. Temperatures sense canvis. Vents del nord-est fluixos.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran, al nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana a 2000 m els gruixos totals oscilꞏlen entre
150-180 cm. El mantell és continu en vessant nord per sobre dels 1300-1400 m; en vessants sud per
sobre dels 1700-1800 m. Els gruixos disminueixen ràpidament de nord a sud. A gran part de la
Ribagorçana i de la Pallaresa Inferior els gruixos totals oscilꞏlen entre 40 i 80 cm. En aquests sectors,
localment, el mantell es manté discontinu en vessants sud fins als cims. Als vessants nord és continu per
sobre dels 1800-1900 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran, al nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana i al límit de la Pallaresa Inferior amb Andorra
la neu ha començat a humitejar-se per sota dels 2000 m en vessants nord, tot i que en els llocs més
obacs la neu encara es manté seca i freda. En vessants sud la humectació és més notable i s’han produït
algunes allaus de fons. En aquests sectors el perill d’allaus és MARCAT (3) a cotes altes, ja que hi ha
nombroses plaques de vent que poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble. En vessants sud poden
produir-se allaus de neu humida, alguns de mida mitjana. A gran part de la Ribagorçana i de la Pallaresa
Inferior el mantell està encrostat i es manté estable. Hi ha plaques de vent molt aïllades en vessants sud i
a cotes altes que podrien desprendre’s, en general, per una sobrecàrrega forta. En aquests sectors el
perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A cotes altes les plaques de vent s’estabilitzaran progressivament. Però en vessants sud es manté la
possibilitat d’allaus de neu humida, que poden ser de mida mitjana.
Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER DESCENS
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 17 de març de 1998.
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DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dilluns, 16- Mar -1998.
14:00 h.
16 i 17 de març 1998

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita MODERAT (2) al límit nord
Puigpedrós: FEBLE (1) a la resta
V. Nord Cadí- MODERAT (2)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

FEBLE (1)
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 17, dimarts: poc núvol. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens.
Vents del nord moderats.
Isoterma de 0ºC: 3000 m.
A 1500 m: vent del nord moderat. Humitat relativa: 40%.
A 3000 m: vent del nord-est moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 18, dimecres: poc núvol. Temperatures sense canvis. Vents del nord moderats amb algun interval fort
al principi.
Dia 19, dijous: poc núvol. Temperatures sense canvis. Vents de component sud fluixos.
Dia 20, divendres: poc núvol. Temperatures sense canvis. Vents del nord-est fluixos.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Als vessants sud el mantell és molt discontinu a totes les cotes, especialment a gran part del Ter-Freser i
a tot el Prepirineu. Als vessants nord, el mantell és continu per sobre dels 1900-2000 m, i fins i tot per
sota al Cadí-Moixeró. A tots els sectors, a 2000 m en vessants obacs el mantell oscilꞏla entre 5-20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Al límit nord del sector Perafita-Puigpedrós hi ha plaques de vent de forma local en vessants sud i est que
es mantenen inestables i poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble. Al vessant nord del CadíMoixeró, localment a cotes altes el mantell encara mostra inestabilitats internes i és possible el
despreniment d’alguna placa. En aquests indrets el perill d’allaus és MODERAT (2).
A la resta de sectors el mantell està encrostat i és estable. El perill d’allaus a bona part dels sectors
Perafita-Puigpedrós, al Ter-Freser i al Prepirineu és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les plaques de vent del sector Perafita-Puigpedrós s’estabilitzaran progressivament.
Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER DESCENS
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 17 de març de 1998.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimarts, 17- Mar -1998.
14:00 h.
17 i 18 de març 1998

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Aran:
Ribagorçana

MARCAT (3) a cotes altes
MODERAT (2) a la resta
MARCAT (3) límit nord, cotes altes
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3) límit nord, cotes altes
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) límit amb Andorra
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 18, dimecres: poc núvol. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vents de component nord
fluixos a moderats.
Isoterma de 0ºC: 3000 m.
A 1500 m: vent del nord fluix. Humitat relativa: 40%.
A 3000 m: vent del nord moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 19, dijous: poc núvol. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vents del nord-est fluixos i
moderats.
Dia 20, divendres: poc núvol. Temperatures sense canvis. Vents del nord fluixos.
Dia 21, dissabte: poc núvol. Temperatures sense canvis. Vents del nord fluixos.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran, al nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana a 2000 m els gruixos totals oscilꞏlen entre
150-180 cm. El mantell és continu en vessant nord per sobre dels 1400-1500 m; en vessants sud per
sobre dels 1800-1900 m. Els gruixos disminueixen ràpidament de nord a sud. A gran part de la
Ribagorçana i de la Pallaresa Inferior els gruixos totals oscil.len entre 40 i 80 cm. En aquests sectors,
localment, el mantell es manté discontinu en vessants sud fins als cims. Als vessants nord és continu per
sobre dels 1800-1900 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran, al nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana i al límit de la Pallaresa Inferior amb Andorra
la neu s’està humitejant ràpidament per sota dels 2000-2200 m en vessants nord, tot i que en els llocs
més obacs la neu encara es manté seca i freda. En vessants sud la humectació és més notable i s’han
produït algunes allaus de fons. En aquests sectors el perill d’allaus és MARCAT (3) a cotes altes, ja que
hi ha nombroses plaques de vent que poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble. En vessants sud
poden produir-se allaus de neu humida, alguns de mida mitjana. A gran part de la Ribagorçana i de la
Pallaresa Inferior el mantell està encrostat i és estable. Hi ha plaques de vent molt aïllades en vessants
sud i a cotes altes que podrien desprendre’s, en general, per una sobrecàrrega forta. En aquests sectors
el perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A cotes altes les plaques de vent s’estabilitzaran progressivament. En vessants sud es manté la
possibilitat d’allaus de neu humida, que poden ser de mida mitjana.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 18 de març de 1998.
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DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimarts, 17- Mar -1998.
14:00 h.
17 i 18 de març 1998

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita MODERAT (2) al límit nord
Puigpedrós: FEBLE (1) a la resta
V. Nord Cadí- MODERAT (2)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

FEBLE (1)
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 18, dimecres: poc núvol. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vents de component nord
fluixos a moderats.
Isoterma de 0ºC: 2900 m.
A 1500 m: vent del nord-est fluix. Humitat relativa: 40%.
A 3000 m: vent del nord moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 19, dijous: poc núvol. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vents del nord-est fluixos i
moderats.
Dia 20, divendres: poc núvol. Temperatures sense canvis. Vents del nord fluixos.
Dia 21, dissabte: poc núvol. Temperatures sense canvis. Vents del nord fluixos.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Als vessants sud el mantell és molt discontinu a totes les cotes, especialment al Ter-Freser i al Prepirineu.
Als vessants nord, el mantell és continu per sobre dels 2000-2100 m, i per sota d’aquesta cota al CadíMoixeró. A tots els sectors, a 2000 m en vessants obacs el mantell oscilꞏla entre 5-20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Al límit nord del sector Perafita-Puigpedrós hi ha plaques de vent de forma local en vessants sud i est que
poden desprendre’s, en general, per una sobrecàrrega feble. Al vessant nord del Cadí-Moixeró, localment
a cotes altes el mantell encara mostra inestabilitats internes i és possible el despreniment d’alguna placa.
En aquests indrets el perill d’allaus és MODERAT (2).
A la resta de sectors el mantell està encrostat i és estable. El perill d’allaus a bona part dels sectors
Perafita-Puigpedrós, al Ter-Freser i al Prepirineu és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les plaques de vent del sector Perafita-Puigpedrós s’estabilitzaran progressivament.
Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER DESCENS
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 18 de març de 1998.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimecres, 18- Mar -1998.
14:00 h.
18 i 19 de març 1998

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

MODERAT (2)

Ribagorçana

MODERAT (2) límit nord
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2) límit nord
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) límit amb Andorra
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 19, dijous: predomini del cel poc núvol. Temperatures sense canvis. Vent variable i fluix.
Isoterma de 0ºC: 3100 m.
A 1500 m: vent del nord fluix. Humitat relativa: 35%.
A 3000 m: vent del nord moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 20, divendres: poc núvol. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger descens. Vent
variable i fluix.
Dia 21, dissabte: poc núvol. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent variable i fluix.
Dia 22, diumenge: poc núvol. Temperatures sense canvis. Vent variable i fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran, al nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana a 2000 m els gruixos totals oscilꞏlen entre
140-170 cm. El mantell és continu en vessant nord per sobre dels 1500-1600 m; en vessants sud per
sobre dels 1900-2000 m. Els gruixos disminueixen ràpidament de nord a sud. A gran part de la
Ribagorçana i de la Pallaresa Inferior els gruixos totals oscil.len entre 30 i 70 cm. En aquests sectors,
localment, el mantell es manté discontinu en vessants sud fins als cims. Als vessants nord és continu per
sobre dels 1900-2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran, al nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana i al límit de la Pallaresa Inferior amb Andorra
la neu s’està humitejant ràpidament per sota dels 2000-2200 m en vessants nord, tot i que en els llocs
més obacs la neu encara es manté seca i freda. En vessants sud la humectació i l’encrostament són més
notables. En aquests sectors el perill d’allaus és MODERAT (2) a cotes altes, ja que hi ha plaques de vent
que poden desprendre’s localment per una sobrecàrrega feble. En vessants sud poden produir-se allaus
de neu humida, algunes de mida mitjana, especialment a les hores centrals del dia. A gran part de la
Ribagorçana i de la Pallaresa Inferior el mantell està encrostat i és estable. Hi ha plaques de vent molt
aïllades en vessants sud i a cotes altes que podrien desprendre’s per una sobrecàrrega forta. En aquests
sectors el perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A cotes altes les plaques de vent s’estabilitzaran progressivament. En vessants sud es manté la
possibilitat d’allaus de neu humida, que localment poden ser de mida mitjana.
Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER DESCENS
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 19 de març de 1998.
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Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimecres, 18- Mar -1998.
14:00 h.
18 i 19 de març 1998

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita MODERAT (2) al límit nord
Puigpedrós: FEBLE (1) a la resta
V. Nord Cadí- FEBLE (1)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

FEBLE (1)
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 19, dijous: predomini del cel poc núvol. Temperatures sense canvis. Vent variable i fluix.
Isoterma de 0ºC: 3000 m.
A 1500 m: vent del nord fluix. Humitat relativa: 40%.
A 3000 m: vent del nord moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 20, divendres: poc núvol. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger descens. Vent
variable i fluix.
Dia 21, dissabte: poc núvol. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent variable i fluix.
Dia 22, diumenge: poc núvol. Temperatures sense canvis. Vent variable i fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Als vessants sud de tots els sectors el mantell és molt discontinu a totes les cotes, especialment al TerFreser i al Prepirineu. Al Perafita-Puigpedrós és continu per sobre dels 2500 m. Als vessants nord, el
mantell és continu per sobre dels 2000-2100 m, i per sobre dels 1800-1900 m al Cadí-Moixeró. A tots els
sectors, a 2000 m en vessants obacs el mantell oscilꞏla entre 5-20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Al límit nord del sector Perafita-Puigpedrós hi ha plaques de vent en vessants sud i est que poden
desprendre’s, localment, per una sobrecàrrega feble. En aquests indrets el perill d’allaus és MODERAT
(2).
A la resta de sectors el mantell està encrostat i és estable. El perill d’allaus a bona part del PerafitaPuigpedrós i a la resta de sectors és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les plaques de vent del sector Perafita-Puigpedrós s’estabilitzaran progressivament.
Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER DESCENS
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 19 de març de 1998.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 19- Mar -1998.
14:00 h.
19 i 20 de març 1998

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Aran:
Ribagorçana

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2) a cotes altes
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) límit nord
FEBLE (1) a la resta

MODERAT (2) límit nord
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) límit amb Andorra
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 20, divendres: alguns intervals de núvols a la cara nord i poc ennuvolat o sense núvols a la resta.
Temperatures sense canvis. Vent del nord i nord-est fluix. Moderat en el sector oriental.
Isoterma de 0ºC: 2400 m. A 1500 m: nord fluix. Humitat relativa: 20%. A 3000 m: nord fluix moderat

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 21, dissabte: poc núvol o ras. Boirines matinals. Temperatures sense canvis. Vent del nord-est fluix,
moderat en el sector oriental.
Dia 22, diumenge: poc ennuvolat augmentant a intervals nuvolosos . Boirines matinals. Temperatures en
lleuger descens. Vent del nord al nord-est fluix, moderat en el sector oriental.
Dia 23, dilluns: en el sector oriental molt ennuvolat amb algunes precipitacions. Cota de neu 1100 m. A la
resta, predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures en moderat descens. Vent del nord-est a l’est fluix,
moderat en el sector oriental.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran, al nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana, a 2000 m els gruixos totals oscilꞏlen entre
140-170 cm. El mantell és continu en vessant nord per sobre dels 1500-1600 m; en vessants sud per
sobre dels 1900-2000 m. Els gruixos disminueixen ràpidament de nord a sud. A gran part de la
Ribagorçana i de la Pallaresa Inferior els gruixos totals oscilꞏlen entre 30 i 70 cm. En aquests sectors,
localment, el mantell es manté discontinu en vessants sud fins als cims. Als vessants nord és continu per
sobre dels 1900-2000 m.
A tots els sector, a prop de les crestes, la distribució del mantell és molt irregular degut a l’acció del vent,
amb zones sense neu i punts amb grans sobreacumulacions.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran, al nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana i al límit de la Pallaresa Inferior amb Andorra
la neu s’està humitejant ràpidament per sota dels 2000-2200 m en vessants nord, tot i que en els llocs
més obacs la neu encara es manté seca i freda. En vessants sud la humectació i l’encrostament són més
notables. En aquests sectors el perill d’allaus és MODERAT (2) a cotes altes, ja que hi ha plaques de vent
que poden desprendre’s localment per una sobrecàrrega feble. En vessants sud poden produir-se allaus
de neu humida, algunes de mida mitjana, especialment a les hores centrals del dia. A gran part de la
Ribagorçana i de la Pallaresa Inferior el mantell està encrostat i és estable. Hi ha plaques de vent molt
aïllades en vessants sud i a cotes altes que podrien desprendre’s per una sobrecàrrega forta. En aquests
sectors el perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les temperatures altes facilitaran l’estabilització progressiva de les plaques de vent existents. En
vessants sud, durant les hores centrals del dia es mantindrà la possibilitat d’allaus de neu humida
especialment a l’Aran i nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana.
Evolució del perill d'allaus: EN PROGRESSIU DESCENS
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 20 de març de 1998.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 115 / 174 -

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

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)
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DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dijous, 19- Mar -1998.
14:00 h.
19 i 20 de març 1998

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita FEBLE (1)
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- FEBLE (1)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

FEBLE (1)
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 20, divendres: alguns intervals de núvols a la cara nord i poc ennuvolat o sense núvols a la resta.
Temperatures sense canvis. Vent del nord i nord-est fluix. Moderat en el sector oriental.
Isoterma de 0ºC: 2400 m.
A 1500 m: nord fluix. Humitat relativa: 20%
A 3000 m: nord fluix moderat

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 21, dissabte: poc núvol o ras. Boirines matinals. Temperatures sense canvis. Vent del nord-est fluix,
moderat en el sector oriental.
Dia 22, diumenge: poc ennuvolat augmentant a intervals nuvolosos . Boirines matinals. Temperatures en
lleuger descens. Vent del nord al nord-est fluix, moderat en el sector oriental.
Dia 23, dilluns: en el sector oriental molt ennuvolat amb algunes precipitacions. Cota de neu 1100 m. A la
resta, predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures en moderat descens. Vent del nord-est a l’est fluix,
moderat en el sector oriental.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Als vessants sud de tots els sectors el mantell és molt discontinu a totes les cotes, especialment al TerFreser i al Prepirineu. Al Perafita-Puigpedrós és continu per sobre dels 2500 m. Als vessants nord, el
mantell és continu per sobre dels 2000-2100 m, i per sobre dels 1800-1900 m al Cadí-Moixeró. A tots els
sectors, a 2000 m en vessants obacs el mantell oscilꞏla entre 5-20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A tots els sector, el mantell es presenta encrostat a primeres hores i s’humidifica al llarg del dia. En
conjunt es manté estable. el perill és FEBLE (1).
Tant sols al límit nord del sector Perafita-Puigpedrós es mantenen sobreacumulacions aïllades en
vessants sud i est que poden desprendre’s, localment, per una sobrecàrrega forta

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les plaques de vent del sector Perafita-Puigpedrós contunuaran la seva progressiva estabilització.
Evolució del perill d'allaus: EN PROGRESSIU DESCENS.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 20 de març de 1998.
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Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres, 20- Mar -1998.
14:00 h.
20, 21 i 22 de març 1998

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Aran:
Ribagorçana

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2) a cotes altes
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) límit nord
FEBLE (1) a la resta

MODERAT (2) límit nord
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) límit amb Andorra
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 21, dissabte: predomini del cel poc núvol. Bromes matinals a les valls. Temperatures en lleuger
descens. Vent del nord i nord-est fluix.
Isoterma de 0ºC: 2600 m.
A 1500 m: nord fluix. Humitat relativa: 40%.
A 3000 m: nord-est fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 22, diumenge: poc núvol augmentant a intervals nuvolosos. Bromes matinals. Temperatures en
lleuger descens. Vent del nord i nord-est fluix.
Dia 23, dilluns: poc núvol. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component est fluix.
Dia 24, dimarts: predomini de cel poc núvol. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran, al nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana, a 2000 m els gruixos totals oscilꞏlen entre
140-170 cm. El mantell és continu en vessant nord per sobre dels 1500-1600 m; en vessants sud per
sobre dels 1900-2000 m. Els gruixos disminueixen ràpidament de nord a sud. A gran part de la
Ribagorçana i de la Pallaresa Inferior els gruixos totals oscilꞏlen entre 30 i 70 cm. En aquests sectors,
localment, el mantell es manté discontinu en vessants sud fins als cims. Als vessants nord és continu per
sobre dels 1900-2000 m.
A tots els sector, a prop de les crestes, la distribució del mantell és molt irregular degut a l’acció del vent,
amb zones sense neu i punts amb grans sobreacumulacions.
Degut a la fusió, els gruixos estan disminuint a raó de 4-6 cm per dia.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran, al nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana i al límit de la Pallaresa Inferior amb Andorra
la neu s’està humitejant ràpidament per sota dels 2000-2200 m en vessants nord, tot i que en els llocs
més obacs la neu encara es manté seca i freda. En vessants sud la humectació i l’encrostament són més
notables. En aquests sectors el perill d’allaus és MODERAT (2) a cotes altes, ja que hi ha plaques de vent
que poden desprendre’s localment per una sobrecàrrega feble. En vessants assolellats poden produir-se
allaus de neu humida, algunes de mida mitjana, especialment a les hores centrals del dia. A gran part de
la Ribagorçana i de la Pallaresa Inferior el mantell està encrostat i és estable. Hi ha plaques de vent molt
aïllades en vessants sud i a cotes altes que podrien desprendre’s per una sobrecàrrega forta. En aquests
sectors el perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No hi haurà variacions apreciables en l’estabilitat del mantell nival. En vessants assolellats, durant les
hores centrals del dia es mantindrà la possibilitat d’allaus de neu humida especialment a l’Aran i al nord
de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana.
Evolució del perill d'allaus: EN PROGRESSIU DESCENS
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 23 de març de 1998.
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Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Divendres, 20- Mar -1998.
14:00 h.
20, 21 i 22 de març 1998

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita FEBLE (1)
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- FEBLE (1)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

FEBLE (1)
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 21, dissabte: predomini del cel poc núvol. Bromes matinals a les valls. Temperatures en lleuger
descens. Vent del nord i nord-est moderat.
Isoterma de 0ºC: 2600 m.
A 1500 m: nord fort. Humitat relativa: 40%.
A 3000 m: nord fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 22, diumenge: poc núvol augmentant a intervals nuvolosos. Bromes matinals. Temperatures en
lleuger descens. Vent del nord i nord-est moderat.
Dia 23, dilluns: núvol amb possibilitat d’algun xàfec. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de
component est moderat.
Dia 24, dimarts: predomini de cel poc núvol. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Als vessants sud de tots els sectors el mantell és molt discontinu a totes les cotes, especialment al TerFreser i al Prepirineu. Al Perafita-Puigpedrós és continu per sobre dels 2500 m. A tots els sectors, el
mantell és continu en vessants nord per sobre dels 2000-2100 m, i per sobre dels 1800-1900 m al CadíMoixeró. En general, a 2000 m en vessants obacs el mantell oscilꞏla entre 5-20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A tots els sector, el mantell es presenta encrostat a primeres hores i s’humiteja ràpidament al llarg del dia.
En conjunt es manté estable. El perill és FEBLE (1).
Tant sols al límit nord del sector Perafita-Puigpedrós es mantenen sobreacumulacions aïllades en
vessants sud i est que poden desprendre’s, localment, per una sobrecàrrega forta, especialment a les
hores centrals del dia.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No hi haurà variacions apreciables en l’estabilitat del mantell nival Les plaques de vent del sector PerafitaPuigpedrós continuaran la seva progressiva estabilització.
Evolució del perill d'allaus: EN PROGRESSIU DESCENS.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 23 de març de 1998.
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Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dilluns, 23- Mar -1998.
14:00 h.
23 i 24 de març 1998

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Aran:
Ribagorçana

MODERAT (2) a cotes altes
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) cotes altes límit nord
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2) cotes altes límit nord
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) cotes altes límit amb
Andorra
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 24, dimarts: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Vent de component est fluix.
Isoterma de 0ºC: 2000 m.
A 1500 m: nord moderat. Humitat relativa: 40%.
A 3000 m: nord molt fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 25, dimecres: intervals nuvolosos. Bromes matinals a les valls. Temperatures sense canvis o en
lleuger ascens. Vent variable i fluix.
Dia 26, dijous: intervals nuvolosos de núvols mitjos i alts. Bromes matinals. Temperatures en lleuger a
moderat ascens. Vent de component oest fluix a moderat.
Dia 27, divendres: intervals nuvolosos. Bromes matinals a les valls. Temperatures sense canvis o en
lleuger ascens. Vent de component oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran, al nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana, a 2000 m els gruixos totals oscilꞏlen entre
120-150 cm. El mantell és continu en vessant nord per sobre dels 1700-1800 m; en vessants sud és
localment discontinu. Els gruixos disminueixen ràpidament de nord a sud. A gran part de la Ribagorçana i
de la Pallaresa Inferior els gruixos totals oscilꞏlen entre 20 i 60 cm. En aquests sectors el mantell és
discontinu en vessants sud fins als cims. Als vessants nord és continu per sobre dels 2000-2100 m. A tots
els sector, a prop de les crestes, la distribució del mantell és molt irregular degut a l’acció del vent, amb
zones sense neu i punts amb grans sobreacumulacions.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A tots els sectors, la neu ha entrat en el procés diari de fusió diürna i regel nocturn. En indrets molt obacs
de l’Aran, del nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana i del límit de la Pallaresa Inferior amb
Andorra la neu encara es manté seca i freda. A cotes altes d’aquests sectors el perill d’allaus és
MODERAT (2), ja que hi ha plaques de vent que poden desprendre’s localment per una sobrecàrrega
feble. En vessants assolellats poden produir-se allaus de neu humida, especialment a les hores centrals
del dia. A la resta el mantell és estable i el perill d’allaus és FEBLE (1), ja que no es descarta la
possibilitat de què a cotes altes es desprengui alguna placa per una sobrecàrrega forta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No hi haurà variacions apreciables en l’estabilitat del mantell nival. En vessants assolellats, durant les
hores centrals del dia, es mantindrà la possibilitat d’allaus de neu humida especialment a l’Aran i al nord
de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana.
Evolució del perill d'allaus: EN PROGRESSIU DESCENS
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 24 de març de 1998.
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Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dilluns, 23- Mar -1998.
14:00 h.
23 i 24 de març 1998

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita FEBLE (1)
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- FEBLE (1)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

FEBLE (1)
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 24, dimarts: intervals nuvolosos amb possibilitat d’algun xàfec feble i dispers a l’extrem oriental. Cota
de neu a 1300 m. Temperatures sense canvis. Vent de component est fluix.
Isoterma de 0ºC: 1500 m.
A 1500 m: nord moderat. Humitat relativa: 50%.
A 3000 m: nord molt fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 25, dimecres: intervals nuvolosos. Bromes matinals a les valls. Temperatures sense canvis o en
lleuger ascens. Vent variable i fluix.
Dia 26, dijous: intervals nuvolosos de núvols mitjos i alts. Bromes matinals. Temperatures en lleuger a
moderat ascens. Vent de component oest fluix a moderat.
Dia 27, divendres: intervals nuvolosos. Bromes matinals a les valls. Temperatures sense canvis o en
lleuger ascens. Vent de component oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Als vessants sud de tots els sectors el mantell és molt discontinu a totes les cotes, especialment al TerFreser i al Prepirineu. Al Perafita-Puigpedrós és continu per sobre dels 2500 m. A tots els sectors, el
mantell és continu en vessants nord per sobre dels 2000-2100 m, i per sobre dels 1800-1900 m al CadíMoixeró. En general, a 2000 m en vessants obacs el mantell oscilꞏla entre 1-15 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A tots els sectors, el mantell es presenta encrostat a primeres hores i, probablement, demà la fusió
superficial serà menor. En conjunt el mantell es manté estable. El perill és FEBLE (1).
Tant sols al límit nord del sector Perafita-Puigpedrós es mantenen sobreacumulacions aïllades en
vessants sud i est que poden desprendre’s, localment, per una sobrecàrrega forta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No hi haurà variacions apreciables en l’estabilitat del mantell nival. Tornarà a augmentar la fusió diürna.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 24 de març de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimarts, 24- Mar -1998.
14:00 h.
24 i 25 de març 1998

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

FEBLE (1)

Ribagorçana

FEBLE (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

FEBLE (1)
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 25, dimecres: poc núvol. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger augment. Vent
fluix a moderat de component nord.
Isoterma de 0ºC: 2000 m.
A 1500 m: nord-oest fluix. Humitat relativa: 40%.
A 3000 m: nord moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 26, dijous: poc núvol. Temperatures sense canvis. Vent fluix i variable.
Dia 27, divendres: poc núvol. Intervals de núvols per la tarda. Lleuger augment de la temperatura. Vent
moderat del nord-oest, girant al sud per la tarda.
Dia 28, dissabte: intervals de núvols, augmentant per la tarda a molt nuvolós. Cota de neu a 1800 m.
Lleuger descens de les temperatures. Vent moderat del sud.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran, al nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana, a 2000 m els gruixos totals oscilꞏlen entre
120-150 cm. El mantell és continu en vessant nord per sobre dels 1700-1800 m; en vessants sud és
localment discontinu. Els gruixos disminueixen ràpidament de nord a sud. A gran part de la Ribagorçana i
de la Pallaresa Inferior els gruixos totals oscilꞏlen entre 10 i 50 cm. En aquests sectors el mantell és
discontinu en vessants sud fins als cims. Als vessants nord és continu per sobre dels 2000-2100 m. A tots
els sector, a prop de les crestes, la distribució del mantell és molt irregular degut a l’acció del vent, amb
zones sense neu i punts amb grans sobreacumulacions.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A tots els sectors, en el dia d’avui la fusió diürna només s’ha produït per sota dels 2000 m. Per sobre
d’aquesta cota el mantell està encrostat. En indrets molt obacs de l’Aran, del nord de la Pallaresa
Superior i de la Ribagorçana i del límit de la Pallaresa Inferior amb Andorra la neu superficial encara es
manté seca i freda. A tots els sectors el perill d’allaus és FEBLE (1). No es descarta la possibilitat de què
a cotes altes es desprengui molt localment alguna placa per una sobrecàrrega forta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No hi haurà variacions apreciables en l’estabilitat del mantell nival. Tornarà a augmentar la fusió diürna.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 25 de març de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimarts, 24- Mar -1998.
14:00 h.
24 i 25 de març 1998

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita FEBLE (1)
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- FEBLE (1)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

FEBLE (1)
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 25, dimecres: poc núvol. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger augment. Vent
fluix a moderat de component nord.
Isoterma de 0ºC: 2000 m.
A 1500 m: nord-oest moderat. Humitat relativa: 40%.
A 3000 m: nord moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 26, dijous: poc núvol. Temperatures sense canvis. Vent fluix i variable.
Dia 27, divendres: poc núvol. Intervals de núvols per la tarda. Lleuger augment de la temperatura. Vent
moderat del nord-oest, girant al sud per la tarda.
Dia 28, dissabte: intervals de núvols, augmentant per la tarda a molt nuvolós. Cota de neu a 1800 m.
Lleuger descens de les temperatures. Vent moderat del sud.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Als vessants sud de tots els sectors el mantell és molt discontinu a totes les cotes, especialment al TerFreser i al Prepirineu. Al Perafita-Puigpedrós és continu per sobre dels 2500 m. A tots els sectors, el
mantell és continu en vessants nord per sobre dels 2000-2100 m, i per sobre dels 1800-1900 m al CadíMoixeró. En general, a 2000 m en vessants obacs el mantell oscilꞏla entre 1-15 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A tots els sectors, el mantell es presenta encrostat. En conjunt el mantell es manté estable. El perill
d’allaus és FEBLE (1).
Tant sols al límit nord del sector Perafita-Puigpedrós es mantenen sobreacumulacions aïllades en
vessants sud i est que poden desprendre’s, localment, per una sobrecàrrega forta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No hi haurà variacions apreciables en l’estabilitat del mantell nival. Tornarà a augmentar la fusió diürna.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 25 de març de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimecres, 25- Mar -1998.
14:00 h.
25 i 26 de març 1998

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

FEBLE (1)

Ribagorçana

FEBLE (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

FEBLE (1)
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 26, dijous: intervals de núvols. Temperatures en lleuger ascens. Vents del nord-oest fluixos.
Isoterma de 0ºC: 2600 m.
A 1500 m: nord-oest fluix. Humitat relativa: 50%.
A 3000 m: nord moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 27, divendres: poc núvol. Temperatures en moderat ascens. Vents de component nord fluixos.
Dia 28, dissabte: poc núvol augmentant a molt núvol. Temperatures sense canvis. Vents de component
sud moderats.
Dia 29, diumenge: molt núvol amb alguna precipitació feble a partir de la tarda. Temperatures sense
canvis. Vents de component sud moderats a forts.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran, al nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana, a 2000 m els gruixos totals oscilꞏlen entre
120-150 cm. El mantell és continu en vessant nord per sobre dels 1700-1800 m; en vessants sud és
localment discontinu. Els gruixos disminueixen ràpidament de nord a sud. A gran part de la Ribagorçana i
de la Pallaresa Inferior els gruixos totals oscilꞏlen entre 10 i 50 cm. En aquests sectors el mantell és
discontinu en vessants sud fins als cims. Als vessants nord és continu per sobre dels 2000-2100 m. A tots
els sectors, a prop de les crestes, la distribució del mantell és molt irregular degut a l’acció del vent, amb
zones sense neu i punts amb grans sobreacumulacions.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A tots els sectors, el mantell està molt encrostat a causa del descens de les temperatures de les últimes
24 hores. Durant el dia d’avui, la superfície del mantell s’humitejarà lleugerament. En indrets molt obacs
de l’Aran, del nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana i del límit de la Pallaresa Inferior amb
Andorra la neu superficial encara es manté seca i freda. A tots els sectors el perill d’allaus és FEBLE (1).
No es descarta la possibilitat de què a cotes altes es desprengui molt localment alguna placa per una
sobrecàrrega forta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
En els propers dies el mantell s’humitejarà i tornarà a augmentar la fusió diürna.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 26 de març de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimecres, 25- Mar -1998.
14:00 h.
25 i 26 de març 1998

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita FEBLE (1)
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- FEBLE (1)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

FEBLE (1)
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 26, dijous: intervals de núvols. Temperatures en lleuger ascens. Vents del nord-oest moderats a
l’extrem oriental.
Isoterma de 0ºC: 2200 m.
A 1500 m: nord-oest fluix. Humitat relativa: 60%.
A 3000 m: nord fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 27, divendres: poc núvol. Temperatures en moderat ascens. Vents de component nord fluixos.
Dia 28, dissabte: poc núvol augmentant a molt núvol. Temperatures sense canvis. Vents de component
sud moderats.
Dia 29, diumenge: molt núvol amb alguna precipitació feble a partir de la tarda. Temperatures sense
canvis. Vents de component sud moderats a forts.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Als vessants sud de tots els sectors el mantell és molt discontinu a totes les cotes, especialment al TerFreser i al Prepirineu. Al Perafita-Puigpedrós és continu per sobre dels 2500 m. A tots els sectors, el
mantell és continu en vessants nord per sobre dels 2000-2100 m, i per sobre dels 1800-1900 m al CadíMoixeró. En general, a 2000 m en vessants obacs el mantell oscilꞏla entre 1-15 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A tots els sectors, el mantell es presenta encrostat. En conjunt el mantell es manté estable. El perill
d’allaus és FEBLE (1).
Tant sols al límit nord del sector Perafita-Puigpedrós es mantenen sobreacumulacions aïllades en
vessants sud i est que poden desprendre’s, localment, per una sobrecàrrega forta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
En els propers dies el mantell s’humitejarà i tornarà a augmentar la fusió diürna.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 26 de març de 1998.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 124 / 174 -

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

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 26- Mar -1998.
14:00 h.
26 i 27 de març 1998

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

FEBLE (1)

Ribagorçana

FEBLE (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

FEBLE (1)
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 27, divendres: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger ascens. Vents del sud-est fluixos.
Isoterma de 0ºC: 3300 m.
A 1500 m: nord-oest fluix. Humitat relativa: 60%.
A 3000 m: nord moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 28, dissabte: poc núvol augmentant a molt núvol. Temperatures sense canvis. Vents de component
sud fluixos a moderats.
Dia 29, diumenge: molt núvol amb alguna precipitació feble a partir de la tarda. Temperatures sense
canvis. Vents de component sud moderats.
Dia 30, dilluns: molt núvol amb precipitacions localment moderades i ocasionalment tempestuoses.
Temperatures sense canvis. Vents del sud-est fluixos a moderats.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran, al nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana, a 2000 m els gruixos totals oscilꞏlen entre
120-150 cm. El mantell és continu en vessant nord per sobre dels 1700-1800 m; en vessants sud és
localment discontinu. Els gruixos disminueixen ràpidament de nord a sud. A gran part de la Ribagorçana i
de la Pallaresa Inferior els gruixos totals oscilꞏlen entre 10 i 50 cm. En aquests sectors el mantell és
discontinu en vessants sud fins als cims. Als vessants nord és continu per sobre dels 2000-2100 m. A tots
els sectors, a prop de les crestes, la distribució del mantell és molt irregular a causa de l’acció del vent,
amb zones sense neu i amb punts amb grans sobreacumulacions.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A tots els sectors, la superfície del mantell està encrostada a primera hora i s’humiteja lleugerament al
llarg del dia. En indrets molt obacs de l’Aran, del nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana i del
límit de la Pallaresa Inferior amb Andorra la neu superficial encara es manté seca i freda. A tots els
sectors el perill d’allaus és FEBLE (1). No es descarta la possibilitat de què a cotes altes es desprengui
molt localment alguna placa per una sobrecàrrega forta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
En els propers dies el mantell s’humitejarà notablement i tornarà a augmentar la fusió diürna.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 27 de març de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dijous, 26- Mar -1998.
14:00 h.
26 i 27 de març 1998

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita FEBLE (1)
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- FEBLE (1)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

FEBLE (1)
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 27, divendres: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger ascens. Vents del sud-est moderats.
Isoterma de 0ºC: 3000 m.
A 1500 m: nord-oest fluix a moderat. Humitat relativa: 60%.
A 3000 m: nord fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 28, dissabte: poc núvol augmentant a molt núvol. Temperatures sense canvis. Vents de component
sud fluixos a moderats.
Dia 29, diumenge: molt núvol amb alguna precipitació feble a partir de la tarda. Temperatures sense
canvis. Vents de component sud moderats.
Dia 30, dilluns: molt núvol amb precipitacions localment moderades i ocasionalment tempestuoses.
Temperatures sense canvis. Vents del sud-est fluixos a moderats.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Als vessants sud de tots els sectors el mantell és molt discontinu a totes les cotes, especialment al TerFreser i al Prepirineu, on és quasi inexistent. Al Perafita-Puigpedrós és continu per sobre dels 2500 m. A
tots els sectors, el mantell és continu en vessants nord per sobre dels 2000-2100 m, i per sobre dels
1800-1900 m al Cadí-Moixeró. En general, a 2000 m en vessants obacs el mantell oscilꞏla entre 1-15 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A tots els sectors, el mantell es presenta encrostat a primera hora i s’anirà humitejant al llarg del dia. En
conjunt el mantell es manté estable. El perill d’allaus és FEBLE (1).
Tant sols al límit nord del sector Perafita-Puigpedrós es mantenen sobreacumulacions aïllades en
vessants sud i est que poden desprendre’s, localment, per una sobrecàrrega forta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
En els propers dies el mantell s’humitejarà notablement i tornarà a augmentar la fusió diürna.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 27 de març de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres, 27- Mar -1998.
14:00 h.
27, 28 i 29 de març 1998

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

FEBLE (1)

Ribagorçana

FEBLE (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

FEBLE (1)
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 28, dissabte:
Isoterma de 0ºC: m.
A 1500 m:. Humitat relativa: %.
A 3000 m:.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 29, diumenge:
Dia 30, dilluns:
Dia 31, dimarts:

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran, al nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana, a 2000 m els gruixos totals oscilꞏlen entre
120-150 cm. El mantell és continu en vessant nord per sobre dels 1700-1800 m; en vessants sud és
localment discontinu. Els gruixos disminueixen ràpidament de nord a sud. A gran part de la Ribagorçana i
de la Pallaresa Inferior els gruixos totals oscilꞏlen entre 10 i 50 cm. En aquests sectors el mantell és
discontinu en vessants sud fins als cims. Als vessants nord és continu per sobre dels 2000-2100 m. A tots
els sectors, a prop de les crestes, la distribució del mantell és molt irregular a causa de l’acció del vent,
amb zones sense neu i amb punts amb grans sobreacumulacions.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A tots els sectors, la superfície del mantell està encrostada a primera hora i s’humiteja lleugerament al
llarg del dia. En indrets molt obacs de l’Aran, del nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana i del
límit de la Pallaresa Inferior amb Andorra la superfície del mantell pot trobar-se seca i amb poca cohesió.
A tots els sectors el perill d’allaus és FEBLE (1). Puntualment, prop de les crestes i en vessants obacs no
es descarta que es pugui desprendre alguna placa per una sobrecàrrega forta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
En els propers dies, el mantell s’humitejarà notablement i tornarà a augmentar la fusió diürna.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 30 de març de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Divendres, 27- Mar -1998.
14:00 h.
27, 28 i 29 de març 1998

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita FEBLE (1)
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- FEBLE (1)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

FEBLE (1)
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Als vessants sud de tots els sectors el mantell és molt discontinu a totes les cotes, especialment al TerFreser i al Prepirineu, on és quasi inexistent. Al Perafita-Puigpedrós és continu per sobre dels 2500 m. A
tots els sectors, el mantell és continu en vessants nord per sobre dels 2000-2100 m, i per sobre dels
1800-1900 m al Cadí-Moixeró. En general, a 2000 m en vessants obacs el mantell oscilꞏla entre 1-15 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A tots els sectors, el mantell es presenta encrostat a primera hora i s’anirà humitejant al llarg del dia. En
conjunt el mantell es manté estable. El perill d’allaus és FEBLE (1).
Tant sols al límit nord del sector Perafita-Puigpedrós es mantenen sobreacumulacions aïllades en
vessants sud i est que podrien desprendre’s, localment, per una sobrecàrrega forta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
En els propers dies el mantell s’humitejarà notablement i tornarà a augmentar la fusió diürna.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 30 de març de 1998.
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Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimarts, 31- Mar -1998.
14:00 h.
31 de març i 1 d’abril de 1998

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

MODERAT (2)

Ribagorçana

MODERAT (2)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2)
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 1, dimecres: cels núvols o molt núvols amb xàfecs ocasionals, en general febles i ocasionalment
tempestuosos. Cota de neu a 2000-2200 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent de component
sud fluix a moderat.
Isoterma de 0ºC: 2400 m.
A 1500 m: sud-oest fluix. Humitat relativa: 80%.
A 3000 m: sud-oest moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 2, dijous: molt núvol durant la primera meitat del dia amb xàfecs en general febles, tendint a intervals
de núvols. Cota de neu a 2000-2200 m. Temperatures sense canvis. Vent del sud-oest i oest fluix.
Dia 3, divendres: intervals nuvolosos, preferentment de tipus mig-alt. Temperatures en lleuger ascens.
Vent del sud-oest moderat.
Dia 4, dissabte: núvol augmentant a molt núvol amb xàfecs, de neu només a cotes altes. Temperatures
sense canvis significatius. Vent del sud-oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran, al nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana, a 2000 m els gruixos totals oscilꞏlen entre
100-120 cm. El mantell és continu en vessant nord per sobre dels 1700-1800 m; en vessants sud és
localment discontinu. Els gruixos disminueixen ràpidament de nord a sud. A gran part de la Ribagorçana i
de la Pallaresa Inferior els gruixos totals oscilꞏlen entre 5 i 30 cm. En aquests sectors el mantell és
discontinu en vessants sud fins als cims. Als vessants nord és continu per sobre dels 2000-2100 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Les pluges han continuat durant les últimes 24 hores. La cota de neu s’ha situat per sobre dels 2300-2400
m. A tots els sectors s’ha produït una forta humidificació del mantell nival. La neu és molt humida i pesada
a totes les orientacions. El perill d’allaus és MODERAT (2) a tots els sectors, ja que són possibles allaus
de fusió a qualsevol orientació, en general de petites dimensions, però localment de fons i de mida
mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Tot i que desapareixeran les precipitacions, la neu es mantindrà molt humida amb possibilitat d’allaus de
fusió a qualsevol orientació.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 1 d’abril de 1998.
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DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimarts, 31- Mar -1998.
14:00 h.
31 de març i 1 d’abril de 1998

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita FEBLE (1)
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- MODERAT (2)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

FEBLE (1)
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 1, dimecres: cels núvols o molt núvols amb possibilitat de xàfecs ocasionals, en general febles i
ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 2000-2200 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent
de component sud fluix a moderat.
Isoterma de 0ºC: 2500 m.
A 1500 m: sud-oest fluix. Humitat relativa: 80%.
A 3000 m: sud-oest moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 2, dijous: molt núvol durant la primera meitat del dia amb xàfecs en general febles, tendint a intervals
de núvols. Cota de neu a 2000-2200 m. Temperatures sense canvis. Vent del sud-oest i oest fluix.
Dia 3, divendres: intervals nuvolosos, preferentment de tipus mig-alt. Temperatures en lleuger ascens.
Vent del sud-oest moderat.
Dia 4, dissabte: núvol augmentant a molt núvol amb xàfecs, de neu només a cotes altes. Temperatures
sense canvis significatius. Vent del sud-oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Als vessants sud de tots els sectors el mantell és molt discontinu a totes les cotes, especialment al TerFreser i al Prepirineu, on és quasi inexistent. Al Perafita-Puigpedrós és continu per sobre dels 2600 m. A
tots els sectors, el mantell és continu en vessants nord per sobre dels 2000-2100 m, i per sobre dels
1800-1900 m al Cadí-Moixeró.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A tots els sectors, el mantell es troba molt humit degut a les pluges que han continuat en les últimes
hores. El perill d’allaus en general és FEBLE (1), encara que localment són possibles allaus de fusió de
mida petita. Al vessant nord del Cadí-Moixeró el perill d’allaus és MODERAT (2), ja que localment les
allaus de fusió poden ser de mida mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Tot i que desapareixeran les precipitacions, la neu es mantindrà molt humida amb possibilitat d’allaus de
fusió a qualsevol orientació.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 1 d’abril de 1998.
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Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimecres, 1- Abr-1998.
14:00 h.
1 i 2 d’abril de 1998.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana

MODERAT (2)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2)
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 2, dijous: intervals de núvols preferentment de mitjos i alts. Temperatures en lleuger ascens. Vent de
component oest fluix a moderat.
Isoterma de 0ºC: 2400 m.
A 1500 m: sud-oest moderat. Humitat relativa: 70%.
A 3000 m: oest fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 3, divendres: intervals de núvols, preferentment de mitjos i alts. Temperatures en lleuger ascens. Vent
del sud-oest fluix a moderat.
Dia 4, dissabte: intervals nuvolosos, preferentment de mitjos i alts, amb possibilitat d’algun xàfec. Cota de
neu a 2300 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del sud-oest fluix a moderat.
Dia 5, diumenge: intervals de núvols, preferentment de mitjos i alts, amb algun xàfec ocasionalment
tempestuós. Cota de neu a 2000 m. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent de
component oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran, al nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana, a 2000 m els gruixos totals oscilꞏlen entre
100-120 cm. El mantell és continu en vessant nord per sobre dels 1700-1800 m; en vessants sud és
localment discontinu. Els gruixos disminueixen ràpidament de nord a sud. A gran part de la Ribagorçana i
de la Pallaresa Inferior els gruixos totals oscilꞏlen entre 5 i 30 cm a 2000 m. En aquests sectors el mantell
és discontinu en vessants sud fins als cims. Als vessants nord és continu per sobre dels 2000-2100 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant la darrera nit la cota de neu ha baixat fins als 1900-2000 m, però les nevades han estat de
caràcter feble. A 2000 m s’han enregistrat quantitats, en general, d’entre 1 i 5 cm, i fins a 10 cm a punts
de la Ribagorçana. El mantell nival continua molt humit. El perill d’allaus és MODERAT (2) a tots els
sectors, ja que són possibles allaus de neu humida a qualsevol orientació, en general de petites
dimensions, però localment de fons i de mida mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Tot i que desapareixeran les precipitacions, la neu es mantindrà molt humida amb possibilitat d’allaus de
fusió a qualsevol orientació.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 2 d’abril de 1998.
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DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimecres, 1- Abr-1998.
14:00 h.
1 i 2 d’abril de 1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita FEBLE (1)
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- MODERAT (2)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

FEBLE (1)
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 2, dijous: intervals de núvols preferentment de mitjos i alts. Temperatures en lleuger ascens. Vent de
component oest fluix a moderat.
Isoterma de 0ºC: 2400 m.
A 1500 m: sud-oest moderat. Humitat relativa: 60%.
A 3000 m: oest fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 3, divendres: intervals de núvols, preferentment de mitjos i alts. Temperatures en lleuger ascens. Vent
del sud-oest fluix a moderat.
Dia 4, dissabte: intervals nuvolosos, preferentment de mitjos i alts, amb possibilitat d’algun xàfec. Cota de
neu a 2300 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del sud-oest fluix a moderat.
Dia 5, diumenge: intervals de núvols, preferentment de mitjos i alts, amb algun xàfec ocasionalment
tempestuós. Cota de neu a 2000 m. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent de
component oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Als vessants sud de tots els sectors el mantell és molt discontinu a totes les cotes, especialment al TerFreser i al Prepirineu, on és quasi inexistent. Al Perafita-Puigpedrós és continu per sobre dels 2600 m. A
tots els sectors, el mantell és continu en vessants nord per sobre dels 2100-2200 m, i per sobre dels
1800-1900 m al Cadí-Moixeró.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant la darrera nit s’han produït precipitacions febles amb quantitats inferiors als 5 cm, per sobre dels
2300-2400 m. A tots els sectors, el mantell nival es troba molt humit. El perill d’allaus en general és
FEBLE (1), encara que localment són possibles allaus de neu humida de mida petita. Al vessant nord del
Cadí-Moixeró el perill d’allaus és MODERAT (2), ja que localment les allaus podrien ser de mida mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Tot i que desapareixeran les precipitacions, la neu es mantindrà molt humida amb possibilitat d’allaus de
fusió a qualsevol orientació.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 2 d’abril de 1998.
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Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 2- Abr-1998.
14:00 h.
2 i 3 d’abril de 1998.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana

MODERAT (2)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2)
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 3, divendres: núvol amb xàfecs febles i dispersos. Seran de neu només a cotes molt altes.
Temperatures sense canvis. Vent moderat a fort de l’oest.
Isoterma de 0ºC: 3200 m.
A 1500 m: sud-oest fluix. Humitat relativa: 50%.
A 3000 m: oest fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 4, dissabte: núvol amb xàfecs febles i dispersos. Descens progressiu de la cota de neu fins arribar als
1800 m al final del dia. Lleuger descens de la temperatura. Vent del nord-oest, moderat a fort.
Dia 5, diumenge: núvol amb xàfecs febles i dispersos. Cota de neu a 2000 m. Temperatures sense
canvis. Vent moderat a fort del nord-oest.
Dia 6, dilluns: poc núvol. Temperatures sense canvis. Vent moderat del sud-oest.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran, al nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana, a 2000 m els gruixos totals oscilꞏlen entre
100-120 cm. El mantell és continu en vessant nord per sobre dels 1700-1800 m; en vessants sud és
localment discontinu. Els gruixos disminueixen ràpidament de nord a sud. A gran part de la Ribagorçana i
de la Pallaresa Inferior els gruixos totals oscilꞏlen entre 5 i 30 cm a 2000 m. En aquests sectors el mantell
és discontinu en vessants sud fins als cims. Als vessants nord és continu per sobre dels 2000-2100 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En les últimes 24 hores s’han produït nevades molt febles, inferiors als 5 cm, per sobre dels 2000 m. El
mantell nival continua molt humit. El perill d’allaus és MODERAT (2) a tots els sectors, ja que són
possibles allaus de neu humida a qualsevol orientació, en general de petites dimensions, però localment
de fons i de mida mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les precipitacions amb cota de neu per sobre dels 1800-2000 m, mantindran el mantell molt humit. Hi
hauran allaus de neu humida a qualsevol orientació, localment de mida mitjana.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 3 d’abril de 1998.
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Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dijous, 2- Abr-1998.
14:00 h.
2 i 3 d’abril de 1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita FEBLE (1)
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- MODERAT (2)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

FEBLE (1)
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 3, divendres: núvol amb xàfecs febles i dispersos. Seran de neu només a cotes molt altes.
Temperatures sense canvis. Vent moderat a fort de l’oest.
Isoterma de 0ºC: 3200 m.
A 1500 m: sud-oest fluix. Humitat relativa: 50%.
A 3000 m: oest fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 4, dissabte: núvol amb xàfecs febles i dispersos. Descens progressiu de la cota de neu fins arribar als
1800 m al final del dia. Lleuger descens de la temperatura. Vent del nord-oest, moderat a fort.
Dia 5, diumenge: núvol amb xàfecs febles i dispersos. Cota de neu a 2000 m. Temperatures sense
canvis. Vent moderat a fort del nord-oest.
Dia 6, dilluns: poc núvol. Temperatures sense canvis. Vent moderat del sud-oest.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Als vessants sud de tots els sectors el mantell és molt discontinu a totes les cotes, especialment al TerFreser i al Prepirineu, on és quasi inexistent. A tots els sectors, el mantell és continu en vessants nord per
sobre dels 2100-2200 m, i per sobre dels 1800-1900 m al Cadí-Moixeró.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A tots els sectors, el mantell nival es troba molt humit. El perill d’allaus en general és FEBLE (1) donada
l’escassetat de neu, encara que localment són possibles allaus de neu humida de mida petita. Al vessant
nord del Cadí-Moixeró el perill d’allaus és MODERAT (2), ja que localment les allaus podrien ser de mida
mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les precipitacions amb cota de neu per sobre dels 1800-2000 m, mantindran el mantell molt humit. Hi
hauran allaus de neu humida a qualsevol orientació, que podran ser de mida mitjana al vessant nord del
Cadí-Moixeró.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 3 d’abril de 1998.
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Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres, 3- Abr-1998.
14:00 h.
3 i 4 d’abril de 1998.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana

MODERAT (2)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2)
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 4, dissabte: núvol o molt núvol amb xàfecs febles. Cota de neu a 1800 m. Temperatures en moderat
descens. Vents de l’oest moderats.
Isoterma de 0ºC: 2000 m.
A 1500 m: oest moderat. Humitat relativa: 60%.
A 3000 m: sud-oest fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 5, diumenge: núvol o molt núvol amb xàfecs localment d’intensitat moderada. Cota de neu a 1600 m.
Temperatures en lleuger descens. Vents de component oest moderats.
Dia 6, dilluns: núvol o molt núvol amb xàfecs febles. Cota de neu a 1500 m. Temperatures mínimes en
lleuger descens i màximes sense canvis. Vents de component oest moderats.
Dia 7, dimarts: núvol amb intervals molt nuvolosos i xàfecs febles. Cota de neu a 1700 m. Temperatures
mínimes en moderat ascens i màximes sense canvis. Vents de component oest moderats.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran, al nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana, a 2000 m els gruixos totals oscilꞏlen entre
90-110 cm. El mantell és continu en vessant nord per sobre dels 1800-1900 m; en vessants sud és
localment discontinu. Els gruixos disminueixen ràpidament de nord a sud. A gran part de la Ribagorçana i
de la Pallaresa Inferior els gruixos totals oscilꞏlen entre 1 i 20 cm a 2000 m. En aquests sectors el mantell
és discontinu en vessants sud fins als cims. Als vessants nord és continu per sobre dels 2000-2100 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant la nit no ha glaçat per sota dels 2500-2600 m. El mantell nival continua humitejant-se i fonent. El
perill d’allaus és MODERAT (2) a tots els sectors, ja que són possibles allaus de neu humida a qualsevol
orientació, en general de petites dimensions, però localment de fons i de mida mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A partir de diumenge el mantell pot regelar-se i estabilitzar-se. No obstant, degut a les nevades previstes
es podran produir allaus de neu recent, en general de petites dimensions.
Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER DESCENS.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 6 d’abril de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Divendres, 3- Abr-1998.
14:00 h.
3 i 4 d’abril de 1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita FEBLE (1)
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- MODERAT (2)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

FEBLE (1)
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 4, dissabte: núvol o molt núvol amb xàfecs febles. Cota de neu a 1800 m. Temperatures en moderat
descens. Vents de l’oest moderats.
Isoterma de 0ºC: 2500 m.
A 1500 m: oest moderat. Humitat relativa: 60%.
A 3000 m: sud-oest molt fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 5, diumenge: núvol o molt núvol amb xàfecs localment d’intensitat moderada. Cota de neu a 1600 m.
Temperatures en lleuger descens. Vents de component oest moderats.
Dia 6, dilluns: núvol o molt núvol amb xàfecs febles. Cota de neu a 1500 m. Temperatures mínimes en
lleuger descens i màximes sense canvis. Vents de component oest moderats.
Dia 7, dimarts: núvol amb intervals molt nuvolosos i xàfecs febles. Cota de neu a 1700 m. Temperatures
mínimes en moderat ascens i màximes sense canvis. Vents de component oest moderats.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Als vessants sud de tots els sectors el mantell és molt discontinu a totes les cotes, especialment al TerFreser i al Prepirineu, on és quasi inexistent. A tots els sectors, el mantell és continu en vessants nord per
sobre dels 2100-2200 m, i per sobre dels 1800-1900 m al Cadí-Moixeró.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant la nit no ha glaçat per sota dels 2500-2600 m. El mantell nival continua humitejant-se i fonent. El
perill d’allaus en general és FEBLE (1) donada l’escassetat de neu, encara que localment són possibles
allaus de neu humida de mida petita. Al vessant nord del Cadí-Moixeró el perill d’allaus és MODERAT (2),
ja que localment les allaus podrien ser de mida mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A partir de diumenge el mantell pot regelar-se i estabilitzar-se. No obstant, degut a les nevades previstes
es podran produir allaus de neu recent, en general de petites dimensions.
Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER DESCENS.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 6 d’abril de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dilluns, 6- Abr-1998.
14:00 h.
6 i 7 d’abril de 1998.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana

MODERAT (2) al límit nord
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2) al límit nord
FEBLE (1) a la resta
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 7. Dimarts: Ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs febles. Cota de neu baixant de 1800 a 1400 m.
Temperatures nocturnes en lleuger a moderat ascens i diürnes en lleuger a moderat descens. Vent de
l’oest i sud-oest moderat en general.
Isoterma de 0ºC: 1600 m.
A 1500 m: vent de sud-oest moderat. Humitat relativa: 90%.
A 3000 m: vent d’oest fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 8, dimecres: Intervals ennuvolats amb possibilitat d’alguna precipitació feble ocasional. Cota de neu a
1400 m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent variable fluix amb predomini del nord.
Dia 9, dijous: Ennuvolat amb xàfecs localment d’intensitat moderada. Cota de neu a 1200 m.
Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component oest fluix a moderat.
Dia 10, divendres: Ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs, localment tempestuosos i d’intensitat
moderada. Cota de neu a 1000 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest fluix a
moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
En general, el mantell presenta una distribució molt irregular. El front de diumenge ha deixat gruixos
d’entre 5 i 10 cm per sobre dels 1800 m.
A l’Aran, al nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana. El mantell és continu en vessants nord per
sobre dels 1900-2000 i en vessants sud en general és discontinu. A 2000 m podem trobar gruixos d’entre
90 i 110 cm. A la resta de la Ribagorçana i de la Pallaresa Superior i a la Pallaresa Inferior, els gruixos
totals oscilꞏlen entre 0 i 20 cm a 2000 m. En aquests sectors als vessants el nord mantell és continu per
sobre dels 2000-2100 m i als vessants sud és discontinu fins als cims.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
La neu recent caiguda, que s’ha disposat sobre un mantell força encrostat superficialment o bé sobre el
sòl, s’ha transformat ràpidament als vessants assolellats i es manté sense cohesió als vessants obacs.
Internament el mantell encara continua força humit, tot i que progressivament va augmentant la seva
cohesió. A l’Aran, al nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana, el perill d’allaus és MODERAT (2).
Poden haver-hi caigudes d’allaus de neu recent superficials en general de mida petita. A la resta el
mantell es presenta ben estabilitzat i el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les febles precipitacions de neu previstes per dimarts i dimecres no modificaran significativament
l’estabilitat del mantell.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 7 d’abril de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dilluns, 6- Abr-1998.
14:00 h.
6 i 7 d’abril de 1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita FEBLE (1)
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- FEBLE (1)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

FEBLE (1)
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 7. Dimarts: Ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs febles. Cota de neu baixant de 1800 a 1400 m.
Temperatures nocturnes en lleuger a moderat ascens i diürnes en lleuger a moderat descens. Vent de
l’oest i sud-oest moderat en general.
Isoterma de 0ºC: 1700 m.
A 1500 m: vent de sud-oest moderat. Humitat relativa: 80%.
A 3000 m: vent d’oest fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 8, dimecres: Intervals ennuvolats amb possibilitat d’alguna precipitació feble ocasional. Cota de neu a
1400 m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent variable fluix amb predomini del nord.
Dia 9, dijous: Ennuvolat amb xàfecs localment d’intensitat moderada. Cota de neu a 1200 m.
Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component oest fluix a moderat.
Dia 10, divendres: Ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs, localment tempestuosos i d’intensitat
moderada. Cota de neu a 1000 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest fluix a
moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Durant les darreres hores han caigut petites quantitats de neu que en cap cas han superar el 5 cm.
Als vessants sud de tots els sectors el mantell és discontinu a totes les cotes, especialment al Ter-Freser i
al Prepirineu, on és quasi inexistent. A tots els sectors, el mantell és continu en vessants nord per sobre
dels 2100-2200 m, i per sobre dels 1800-1900 m al Cadí-Moixeró.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
La superfície del mantell es presenta encrostada. Les capes internes es presenten, en general ben
estabilitzades. El perill d’allaus en general és FEBLE (1) donada l’escassetat de neu, encara que
localment són possibles allaus de neu humida de mida petita.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les febles precipitacions de neu previstes per dimarts i dimecres no modificaran significativament
l’estabilitat del mantell.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 7 d’abril de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimarts, 7- Abr-1998.
14:00 h.
7 i 8 d’abril de 1998.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana

MODERAT (2) al límit nord
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2) al límit nord
FEBLE (1) a la resta
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 8, dimecres: Ennuvolat amb intervals molt ennuvolats i xàfecs ocasionalment tempestuosos que
poden ser d’intensitat moderada. Cota de neu a 1300 m. Temperatures en lleuger a moderat descens.
Vent de component oest fluix.
Isoterma de 0ºC: 1600 m.
A 1500 m: vent d’oest moderat. Humitat relativa: 70%.
A 3000 m: vent d’oest fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 9, dijous: Molt ennuvolat amb xàfecs ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat moderada.
Cota de neu a 1100 m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent del nord-oest fluix a moderat.
Dia 10, divendres: Molt ennuvolat amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos i d’intensitat moderada. Cota
de neu a 1000 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest fluix a moderat.
Dia 11, dissabte: Ennuvolat amb xàfecs dispersos, ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 900 m.
Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
En general, el mantell presenta una distribució molt irregular. A les darreres 48 hores s’han acumulat
gruixos d’entre 5 i 20 cm. A l’Aran, al nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana el mantell és
continu en vessants nord per sobre dels 1800-1900 i en vessants sud en general és discontinu. A 2000 m
podem trobar gruixos d’entre 90 i 110 cm. A la resta de la Ribagorçana i de la Pallaresa Superior i a la
Pallaresa Inferior, els gruixos totals oscilꞏlen entre 0 i 20 cm a 2000 m. En aquests sectors als vessants
nord mantell és continu per sobre dels 2000-2100 m i als vessants sud és discontinu fins als cims.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
El mantell presenta una fina capa de neu recent superficial sense cohesió dipositada sobre un nivell, en
general, encrostat o bé sobre el sòl. Internament el mantell presenta una certa humitat tot i que
progressivament va augmentant la seva cohesió. Prop de les crestes, s’han format plaques de vent de
forma aïllada, preferentment als vessants orientats al sud i sud-est.
A l’Aran, al nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana, el perill d’allaus és MODERAT (2). Poden
haver-hi caigudes d’allaus de neu recent superficials en general de mida petita. A la resta el mantell es
presenta ben estabilitzat i el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les nevades previstes faran augmentar el perill d’allaus de neu recent a tots els sectors. Podran formarse noves plaques de vent als vessants sud i sud-est.
Evolució del perill d'allaus: EN AUGMENT

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 8 d’abril de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimarts, 7- Abr-1998.
14:00 h.
7 i 8 d’abril de 1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita FEBLE (1)
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- FEBLE (1)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

FEBLE (1)
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 8, dimecres: Ennuvolat amb intervals molt ennuvolats i xàfecs ocasionalment tempestuosos que
poden ser d’intensitat moderada. Cota de neu a 1300 m. Temperatures en lleuger a moderat descens.
Vent de component oest fluix.
Isoterma de 0ºC: 1700 m.
A 1500 m: vent d’oest fort. Humitat relativa: 70%.
A 3000 m: vent d’oest fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 9, dijous: Molt ennuvolat amb xàfecs ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat moderada.
Cota de neu a 1100 m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent del nord-oest fluix a moderat.
Dia 10, divendres: Molt ennuvolat amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos i d’intensitat moderada. Cota
de neu a 1000 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest fluix a moderat.
Dia 11, dissabte: Ennuvolat amb xàfecs dispersos, ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 900 m.
Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Durant les darreres hores han caigut petites quantitats de neu que en cap cas han superar el 5 cm.
Als vessants sud el mantell és discontinu a totes les cotes, especialment al Ter-Freser i al Prepirineu, on
és gairebé inexistent. A tots els sectors, el mantell és continu en vessants nord per sobre dels 2100-2200
m, i per sobre dels 1900-2000 m al Cadí-Moixeró.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
La superfície del mantell es presenta encrostada. Les capes internes, en general, estan ben
estabilitzades. El perill d’allaus és FEBLE (1) donada l’escassetat de neu.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les nevades previstes podran fer augmentar el perill d’allaus de neu recent.
Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER ASCENS.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 8 d’abril de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimecres, 8- Abr-1998.
14:00 h.
8 i 9 d’abril de 1998.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana

MODERAT (2) al límit nord
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2) al límit nord
FEBLE (1) a la resta
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 9, dijous: Ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs ocasionalment tempestuosos que poden ser
d’intensitat moderada. Cota de neu a 1100 m. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent del
nord-oest fluix a moderat.
Isoterma de 0ºC: 1500 m.
A 1500 m: vent de sud-oest moderat. Humitat relativa: 70%.
A 3000 m: vent de sud-oest fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 10, divendres: Ennuvolat a molt ennuvolat amb algun xàfec ocasionalment tempestuós, que pot ser
d’intensitat moderada. Cota de neu a 1000 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest
fluix a moderat.
Dia 11, dissabte: Ennuvolat amb precipitacions febles en general. Cota de neu a 1000 m. Temperatures
en lleuger descens. Vent del nord-oest moderat.
Dia 12, diumenge: Ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles en general. Cota de neu a 800
m. Temperatures en moderat descens. Vent del nord-oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
En general, el mantell presenta una distribució molt irregular. Superficialment existeix una capa d’entre 5 i
15 cm de neu poc transformada. A l’Aran, al nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana el mantell
és continu als vessants nord per sobre dels 1800-1900 i als vessants sud en general és discontinu. Als
vessants nord, a 2000 m, podem trobar gruixos d’entre 90 i 110 cm. A la resta de la Ribagorçana, de la
Pallaresa Superior i a la Pallaresa Inferior, als vessants nord el mantell és continu per sobre dels 20002100 amb gruixos d’entre 0 i 20 cm; als vessants sud aquest és discontinu fins als cims.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
El mantell presenta una capa superficial amb poca cohesió dipositada sobre un nivell, en general,
encrostat. Les capes internes del mantell van guanyant cohesió progressivament.
A l’Aran, al nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana, el perill d’allaus és MODERAT (2). Poden
haver-hi caigudes d’allaus de neu recent superficials en general de mida petita. Prop de les crestes i als
vessants preferentment orientats a l’est, hi ha plaques de vent que es mantenen fràgils. A la resta el
mantell es presenta ben estabilitzat i el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les nevades previstes faran augmentar el perill d’allaus de neu recent a tots els sectors. Podran formarse noves plaques de vent als vessants est i sud-est.
Evolució del perill d'allaus: EN AUGMENT

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 9 d’abril de 1998.
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Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimecres, 8- Abr-1998.
14:00 h.
8 i 9 d’abril de 1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita FEBLE (1)
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- FEBLE (1)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

FEBLE (1)
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 9, dijous: Ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs ocasionalment tempestuosos que poden ser
d’intensitat moderada. Cota de neu a 1100 m. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent del
nord-oest fluix a moderat.
Isoterma de 0ºC: 1600 m.
A 1500 m: vent de sud-oest moderat. Humitat relativa: 60%.
A 3000 m: vent de sud-oest fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 9, dijous: Molt ennuvolat amb xàfecs ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat moderada.
Cota de neu a 1100 m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent del nord-oest fluix a moderat.
Dia 10, divendres: Molt ennuvolat amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos i d’intensitat moderada. Cota
de neu a 1000 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest fluix a moderat.
Dia 11, dissabte: Ennuvolat amb xàfecs dispersos, ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 900 m.
Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Als vessants sud el mantell és discontinu a totes les cotes, especialment al Ter-Freser i al Prepirineu, on
és pràcticament inexistent. A tots els sectors, el mantell és continu als vessants nord per sobre dels 21002200 m, i per sobre dels 1900-2000 m al Cadí-Moixeró.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
La superfície del mantell es presenta encrostada. Les capes internes, segueixen el procés d’estabilització.
El perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les nevades previstes per als propers dies podran fer augmentar el perill d’allaus de neu recent a tots els
sectors. Poden formar-se plaques de vent especialment als vessants est i sud-est.
Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER ASCENS.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 9 d’abril de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 9- Abr-1998.
14:00 h.
9, 10, 11 12 i 13 d’abril de 1998.

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

MARCAT (3)

Ribagorçana

MARCAT (3)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3)
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
.
Isoterma de 0ºC: 1500 m.
A 1500 m: vent de sud-oest moderat. Humitat relativa: 70%.
A 3000 m: vent de sud-oest fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 10, divendres: Ennuvolat a molt ennuvolat amb algun xàfec ocasionalment tempestuós, que pot ser
d’intensitat moderada. Cota de neu a 1000 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest
fluix a moderat.
Dia 11, dissabte: Ennuvolat amb precipitacions febles en general. Cota de neu a 1000 m. Temperatures
en lleuger descens. Vent del nord-oest moderat.
Dia 12, diumenge: Ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles en general. Cota de neu a 800
m. Temperatures en moderat descens. Vent del nord-oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
En general, el mantell presenta una distribució molt irregular. Superficialment existeix una capa d’entre 5 i
20 cm de neu poc transformada. A l’Aran, al nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana el mantell
és continu als vessants nord per sobre dels 1800-1900 i als vessants sud en general és discontinu. Als
vessants nord, a 2000 m, podem trobar gruixos d’entre 90 i 110 cm. A la resta de la Ribagorçana, de la
Pallaresa Superior i a la Pallaresa Inferior, als vessants nord el mantell és continu per sobre dels 20002100 amb gruixos d’entre 0 i 20 cm; als vessants sud aquest és discontinu fins als cims.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
El mantell presenta una capa superficial amb poca cohesió dipositada sobre un nivell, en general,
encrostat.
Les capes internes del mantell van guanyant cohesió progressivament. Localment, prop de les crestes i
vessants preferentment orientats a l’est s’han format plaques de vent que es mantenen fràgils i que poden
despendre’s en general per una sobrecàrrega forta.
A l’Aran, al nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana, el perill d’allaus és MODERAT (2). Poden
haver-hi caigudes d’allaus de neu recent superficials en general de mida petita i de placa de vent per una
sobrecàrrega forta. A la resta el mantell es presenta ben estabilitzat i el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les nevades, de distribució irregular, previstes per als propers dies, poden fer augmentar els gruixos ,
localment de faran que localment els gruixos augmentin fins , poden , irregularsDurant els propers dies
podrà haver-hi nevades de forma irregular que localment poden que Les nevades previstes faran
augmentar el perill d’allaus de neu recent a tots els sectors. Podran formar-se noves plaques de vent als
vessants est i sud-est.
Evolució del perill d'allaus: EN AUGMENT

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 14 d’abril de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimecres, 8- Abr-1998.
14:00 h.
8 i 9 d’abril de 1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita FEBLE (1)
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- FEBLE (1)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

FEBLE (1)
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 9, dijous: Ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs ocasionalment tempestuosos que poden ser
d’intensitat moderada. Cota de neu a 1100 m. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent del
nord-oest fluix a moderat.
Isoterma de 0ºC: 1600 m.
A 1500 m: vent de sud-oest moderat. Humitat relativa: 60%.
A 3000 m: vent de sud-oest fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 9, dijous: Molt ennuvolat amb xàfecs ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat moderada.
Cota de neu a 1100 m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent del nord-oest fluix a moderat.
Dia 10, divendres: Molt ennuvolat amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos i d’intensitat moderada. Cota
de neu a 1000 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest fluix a moderat.
Dia 11, dissabte: Ennuvolat amb xàfecs dispersos, ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 900 m.
Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Als vessants sud el mantell és discontinu a totes les cotes, especialment al Ter-Freser i al Prepirineu, on
és pràcticament inexistent. A tots els sectors, el mantell és continu als vessants nord per sobre dels 21002200 m, i per sobre dels 1900-2000 m al Cadí-Moixeró.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
La superfície del mantell es presenta encrostada. Les capes internes, segueixen el procés d’estabilització.
El perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les nevades previstes per als propers dies podran fer augmentar el perill d’allaus de neu recent a tots els
sectors. Poden formar-se plaques de vent especialment als vessants est i sud-est.
Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER ASCENS.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 9 d’abril de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimarts, 14 - Abr-1998.
14:00 h.
14 i 15 d’abril de 1998.

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

MARCAT (3)

Pallaresa
Superior:

MARCAT (3)

Ribagorçana

MODERAT (2)
MARCAT (3) en el decurs del dia

Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2)
MARCAT (3) en el decurs del dia

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 15, dimecres: núvol a molt núvol amb xàfecs en general febles, freqüents i localment d’intensitat
moderada a la cara sud al principi. Cota de neu a 1300 m. Temperatures nocturnes en moderat ascens.
Diürnes sense canvis. Vent de l’oest i sud-oest moderat en general.
Isoterma de 0ºC: 1600 m.
A 1500 m: oest fort. Humitat relativa: 90%.
A 3000 m: oest fort a molt fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 16, dijous: núvol o molt núvol amb xàfecs en general febles. Cota de neu a 1300 m. Temperatures en
lleuger ascens. Vent de component oest de moderat a fort.
Dia 17, divendres: núvol o molt núvol, amb xàfecs ocasionals febles i dispersos, moderats a la cara nord.
Cota de neu a 1000 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest moderat.
Dia 18, dissabte: núvol amb alguna precipitació feble ocasional a la cara nord. Cota de neu a 1000 m,
pujant. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
En general, el mantell presenta una distribució molt irregular. A l’Aran i al nord de la Pallaresa Superior i
de la Ribagorçana el mantell és continu per sobre dels 1400 m en vessants sud i dels 1000 m en
vessants nord. En aquests sectors en vessant nord i a 2200 m els gruixos totals oscil.len entre 100-160
cm. A la resta de la Ribagorçana, de la Pallaresa Superior i a la Pallaresa Inferior el mantell és continu
per sobre dels 1300-1500 m, amb gruixos en vessant nord i a 2200 d’entre 80-100 cm. Als vessants sud
de tots els sectors els gruixos difícilment superen els 50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran i al nord de la Pallaresa Superior i de la Ribagorçana a cotes altes existeix una capa superficial
d’entre 30-50 cm de neu poc transformada. A la resta de la Ribagorçana, de la Pallaresa Superior i a la
Pallaresa Inferior no excedeix els 20-40 cm. Aquest nivell superficial es manté inestable degut a les
temperatures baixes. La resta del mantell està encrostat i és estable. Hi ha nombroses plaques de vent
molt inestables a cotes altes dels vessants orientats a l’est i al sud-est, que poden desprendre’s per una
sobrecàrrega feble. Es manté el perill d’allaus per desencadenament natural. A l’Aran i al nord de la
Pallaresa Superior i de la Ribagorçana el perill d’allau és MARCAT (3), ja que les allaus seran en general
de mida mitjana i molt localment de mida gran. A la resta el perill d’allaus és MARCAT (3) per sobre dels
2400 m, ja que localment per sobre d’aquesta cota les allaus podrien ser de mida mitjana, i MODERAT
(2) a la resta. Durant el decurs del dia el perill augmentarà a MARCAT (3) a tots els sectors.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les nevades febles i les temperatures baixes mantindran el mantell amb pocs canvis.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 15 d’abril de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimarts, 14 - Abr-1998.
14:00 h.
14 i 15 d’abril de 1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita MODERAT (2)
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- MODERAT (2)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MODERAT (2)
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 15, dimecres: núvol a molt núvol amb xàfecs en general febles, ocasionalment tempestuosos per la
tarda. Cota de neu a 1300 m. Temperatures nocturnes en moderat ascens. Diürnes sense canvis. Vent de
l’oest i sud-oest moderat en general.
Isoterma de 0ºC: 1600 m.
A 1500 m: oest moderat. Humitat relativa: 80%.
A 3000 m: oest fort a molt fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 16, dijous: predomini del cel poc núvol. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component oest de
moderat a fort.
Dia 17, divendres: núvol o molt núvol, amb xàfecs ocasionals febles i dispersos, moderats a la cara nord.
Cota de neu a 1000 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest fort.
Dia 18, dissabte: núvol amb alguna precipitació feble ocasional a la cara nord. Cota de neu a 1000 m,
pujant. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
En general el mantell està format per una fina capa de neu recent, que desapareix ràpidament dels
vessants sud. A tots els sectors, el mantell té base als vessants nord per sobre dels 2100-2200 m, i per
sobre dels 1900-2000 m al Cadí-Moixeró. Per sobre d’aquesta cota el gruix total oscil.la entre 20-40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Localment, prop de les crestes s’han format plaques de vent principalment als vessants orientats a l’est i
sud-est, que poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble. El perill d’allaus és MODERAT (2), ja que
també poden haver-hi caigudes d’allaus de neu recent en vessants suficientment drets, en general de
mida petita.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les nevades desapareixeran el dijous, però encara es podran produir allaus en general de petites
dimensions i principalment en vessants assolellats,.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 15 d’abril de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimecres, 15 - Abr-1998.
14:00 h.
15 i 16 d’abril de 1998.

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

MARCAT (3)

Pallaresa
Superior:

MARCAT (3)

Ribagorçana

FORT (4) per sobre 2200 m
MARCAT (3) a la resta

Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 16, dijous: núvol o molt núvol amb xàfecs en general febles i dispersos. Cota de neu a 1300 m.
Temperatures mínimes en lleuger a moderat descens. Màximes en lleuger ascens. Vent de component
oest moderat a fort.
Isoterma de 0ºC: 1800 m.
A 1500 m: oest moderat. Humitat relativa: 75%.
A 3000 m: oest fort a molt fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 17, divendres: molt núvol a l’Aran amb xàfecs moderats. Núvol a la resta amb possibilitat d’alguna
precipitació feble i dispersa. Cota de neu a 1000 m. Temperatures mínimes en lleuger ascens. Màximes
sense canvis o una mica més baixes. Vent del nord-oest moderat a fort.
Dia 18, dissabte: núvol amb alguna precipitació feble ocasional. Cota de neu a 1100 m. Temperatures
sense canvis significatius. Vent de component oest moderat amainant al final.
Dia 19, diumenge: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de component
oest fluix en general.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu per sobre dels 1000-1300 m. Els gruixos de neu han augmentat
des de la nit passada amb valors d’entre 20-30 cm a la Ribagorçana, a la Pallaresa Inferior i al sud de la
Pallaresa Superior. La nevada ha estat més feble a l’Aran i al nord de la Pallaresa Superior amb gruixos
d’entre 10-20 cm. Actualment continua nevant.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A tots els sectors hi ha un nivell superficial de neu poc transformada d’entre 40-60 cm. Aquest nivell
superficial es manté inestable degut a les temperatures baixes. La resta del mantell està encrostat i és
estable. Hi ha nombroses plaques de vent molt inestables a cotes altes dels vessants orientats a l’est i al
sud-est, que es desprenen per una sobrecàrrega feble. El perill d’allaus per desencadenament natural és
molt elevat. A tots els sectors el perill d’allaus és MARCAT (3) ja que les allaus seran en general de mida
mitjana i molt localment de mida gran. A la Ribagorçana, per sobre dels 2200 m el perill d’allaus és FORT
(4) ja que les allaus poden ser de mida gran.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El manteniment de les nevades i les temperatures baixes mantindran el mantell inestable.
Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER AUGMENT
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 16 d’abril de 1998.
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Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimecres, 15 - Abr-1998.
14:00 h.
15 i 16 d’abril de 1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita MARCAT (3)
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- MARCAT (3)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MARCAT (3) a cotes altes
MODERAT (2)
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 16, dijous: núvol amb possibilitat d’alguna precipitació feble i dispersa al sector més occidental. Cota
de neu a 1300 m. Temperatures mínimes en lleuger a moderat descens. Màximes en lleuger ascens.
Vent de component oest moderat a fort.
Isoterma de 0ºC: 1600 m.
A 1500 m: oest moderat. Humitat relativa: 80%.
A 3000 m: oest fort a molt fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 17, divendres: núvol amb possibilitat d’alguna precipitació feble i dispersa. Cota de neu a 1000 m.
Temperatures mínimes en lleuger ascens. Màximes sense canvis o una mica més baixes. Vent del nordoest moderat a fort.
Dia 18, dissabte: núvol amb alguna precipitació feble ocasional. Cota de neu a 1100 m. Temperatures
sense canvis significatius. Vent de component oest moderat amainant al final.
Dia 19, diumenge: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de component
oest fluix en general.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Des de la nit passada s’estan produint nevades per sobre dels 1300 m, més importants al PerafitaPuigpedrós i al Cadí-Moixeró. En general no s’han superat els 20 cm de neu recent. Per sobre dels 2000
m els gruixos totals oscil.len entre 20-40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A tots els sectors s’han format plaques de vent, principalment als vessants orientats a l’est i sud-est, que
poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble. El perill d’allaus és MARCAT (3) al Perafita-Puigpedrós i
al vessant nord del Cadí-Moixeró on les allaus de neu recent i de placa poden ser de mida mitjana. A la
resta de sectors el perill és MODERAT (2) per sota dels 2200 m i MARCAT (3) per sobre d’aquesta cota,
ja que les allaus de placa que es puguin provocar serien de mida mitjana. Les allaus de neu recent en
general seran de mida petita.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El manteniment de les nevades i les temperatures baixes mantindran el mantell inestable.
Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER AUGMENT
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 16 d’abril de 1998.
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Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 16 - Abr-1998.
14:00 h.
16 i 17 d’abril de 1998.

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

MARCAT (3)

Pallaresa
Superior:

MARCAT (3)

Ribagorçana

FORT (4) per sobre 2200 m
MARCAT (3) a la resta

Pallaresa
Inferior:

FORT (4) per sobre 2200 m
MARCAT (3)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 17, divendres: a la Val d’Aran molt ennuvolat amb xàfecs ocasionalment tempestuosos, que poden
ser d’intensitat moderada i de neu per sobre dels 700 m. A la resta, ennuvolat amb precipitacions
disperses i ocasionals, de neu per sobre dels 1000 m. Temperatures nocturnes sense canvis i diürnes en
lleuger a moderat descens. Vent del nord-oest moderat a fort i amb intervals molt forts a cotes altes.
Isoterma de 0ºC: 1100 m.
A 1500 m: oest fort. Humitat relativa: 70%.
A 3000 m: nord-oest molt fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 18, dissabte: ennuvolat amb precipitacions febles a la Val d’Aran. Cota de neu a 800 m.
Temperatures sense canvis significatius. Vent del nord-oest moderat.
Dia 19, diumenge: intervals de núvols. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix.
Dia 20, dilluns: Intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Als vessants sud de l’Aran i a la Pallaresa Superior el mantell és continu des dels 1500 m i dels 1300 m
en els vessants nord. A la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior el mantell es continu des dels 1100-1300
m. Els gruixos de neu han augmentat des de la nit passada amb valors d’entre 20-30 cm a la
Ribagorçana, a la Pallaresa Inferior i al sud de la Pallaresa Superior. La nevada ha estat més feble a
l’Aran i al nord de la Pallaresa Superior amb gruixos d’entre 10-20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A tots els sectors hi ha un nivell superficial de neu poc transformada d’entre 40-60 cm. Aquest nivell
superficial es manté inestable degut a les temperatures baixes. La resta del mantell està encrostat i és
estable. El vent de l’oest que ha bufat en les últimes hores ha produït nombroses plaques de vent molt
inestables a cotes altes dels vessants orientats a l’est, al sud-est i al nord-est que es poden despendre
per una sobrecàrrega feble. El perill d’allaus per desencadenament natural és molt elevat. A tots els
sectors el perill d’allaus és MARCAT (3) ja que les allaus seran en general de mida mitjana i molt
localment de mida gran. A la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior, per sobre dels 2200 m, el perill d’allaus
és FORT (4) ja que les allaus poden ser de mida gran.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El manteniment de les nevades i les temperatures baixes mantindran el mantell inestable.
Evolució del perill d'allaus: EN AUGMENT

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 17 d’abril de 1998.
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DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dijous, 16 - Abr-1998.
14:00 h.
16 i 17 d’abril de 1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita MARCAT (3)
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- MARCAT (3)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MARCAT (3)
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 17, divendres: a la Val d’Aran molt ennuvolat amb xàfecs ocasionalment tempestuosos, que poden
ser d’intensitat moderada i de neu per sobre dels 700 m. A la resta, ennuvolat amb precipitacions
disperses i ocasionals, de neu per sobre dels 1000 m. Temperatures nocturnes sense canvis i diürnes en
lleuger a moderat descens. Vent del nord-oest moderat a fort i amb intervals molt forts a cotes altes.
Isoterma de 0ºC: 1300 m.
A 1500 m: nord-oest molt fort. Humitat relativa: 50%.
A 3000 m: nord-oest molt fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 18, dissabte: ennuvolat amb precipitacions febles a la Val d’Aran. Cota de neu a 800 m.
Temperatures sense canvis significatius. Vent del nord-oest moderat.
Dia 19, diumenge: intervals de núvols. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix.
Dia 20, dilluns: Intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
En els últims dies s’han produint nevades a tots els sectors per sobre dels 1000 m. En general el mantell
es mostra continu des dels 1100 m en vessants nord i dels 1300 m en vessants sud. Els gruixos de neu
oscil.len entre els 20 - 30 cm als vessants obacs i entre 10 - 15 cm als vessants soleis. Per sobre dels
2000 m els gruixos totals oscil.len entre 20-40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
El vent de l’oest que ha acompanyat les nevades ha format plaques de vent, principalment als vessants
orientats a l’est, nord-est i sud-est, que poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble. El perill d’allaus
és MARCAT (3) al Perafita-Puigpedrós, al Ter-Freser i al vessant nord del Cadí-Moixeró on les allaus de
neu recent i de placa poden ser de mida mitjana. Al Prepirineu ja que són possibles els
desencadenaments d’allaus de placa en general per una sobrecàrrega forta. Les allaus de neu recent en
general seran de mida petita.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El manteniment de les nevades i les temperatures baixes mantindran el mantell inestable.
Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER AUGMENT
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 17 d’abril de 1998.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres, 17 - Abr-1998.
14:00 h.
17, 18 i 19 d’abril de 1998.

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

MARCAT (3)

Pallaresa
Superior:

MARCAT (3)

Ribagorçana

FORT (4) per sobre 2200 m
MARCAT (3) a la resta

Pallaresa
Inferior:

FORT (4) al sector occidental
MARCAT (3) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 18, dissabte: a l’Aran, molt núvol amb xàfecs ocasionalment tempestuosos que poden ser d’intensitat
moderada i de neu per sobre de 800 m. A la resta, núvol amb xàfecs dispersos i ocasionals, de neu per
sobre de 800 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent del nord-oest moderat a fort amb ratxes
que poden superar els 80 km/h.
Isoterma de 0ºC: 1000 m.
A 1500 m: nord-oest moderat. Humitat relativa: 50%.
A 3000 m: nord-oest moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 19, diumenge: predomini del cel poc núvol. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent variable
i fluix.
Dia 20, dilluns: intervals nuvolosos amb possibilitat d’algun xàfec aïllat i ocasional. Temperatures en
lleuger ascens. Vent variable i fluix.
Dia 21, dimarts: poc núvol o seré. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable i fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
En les últimes 24 hores ha tornat a nevar al vessant sud del Pirineu, de forma moderada a la Ribagorçana
i feble a la resta. Des de primeres hores del matí ha començat a nevar localment al vessant nord. Als
vessants sud de l’Aran i a la Pallaresa Superior el mantell és continu des dels 1600 m i dels 1400 m en
els vessants nord; per sota la neu no és esquiable. A la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior el mantell es
continu des dels 1100-1300 m. Els gruixos totals a 2000 m oscil.len entre 160-230 cm al sector més
occidental i 90-110 cm al sector més oriental.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En indrets arrecerats hi ha un nivell superficial de neu poc transformada que oscil.la entre 30-40 cm a
l’Aran i a la Pallaresa Superior. A la Ribagorçana i al sector occidental de la Pallaresa Inferior aquest
nivell supera els 50 cm. La resta del mantell està encrostat i és estable. El vent fort de l’oest i nord-oest
està formant nombroses plaques de vent molt inestables a cotes altes dels vessants orientats a l’est, al
sud-est i al nord-est que es poden despendre per una sobrecàrrega feble. A la Ribagorçana i a la meitat
occidental de la Pallaresa Inferior el perill d’allaus és MARCAT (3) per sota dels 2200 m i FORT (4) per
sobre, ja que les allaus de placa poden ser localment de grans dimensions, especialment en vessants
orientats a l’est, nord-est i sud-est; també són probables allaus de neu recent, localment de grans
dimensions. A l’Aran, a la Pallaresa Superior i a la meitat oriental de la Pallaresa Inferior el perill d’allaus
és MARCAT (3), ja que les allaus de placa poden ser de mida mitjana; també poden produir-se allaus de
neu recent, localment de mida mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El progressiu ascens de les temperatures estabilitzarà les plaques de vent.
Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER DESCENS.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 20 d’abril de 1998.
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DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Divendres, 17 - Abr-1998.
14:00 h.
17, 18 i 19 d’abril de 1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita MARCAT (3) per sobre 2200 m
Puigpedrós: MODERAT (2) a la resta
V. Nord Cadí- MARCAT (3)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MARCAT (3) prop de les crestes
MODERAT (2) a la resta
MARCAT (3) per sobre 2200 m
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 17, divendres: ennuvolat amb precipitacions disperses i ocasionals, de neu per sobre dels 1000 m.
Temperatures nocturnes sense canvis i diürnes en lleuger a moderat descens. Vent del nord-oest
moderat a fort i amb intervals molt forts a cotes altes.
Isoterma de 0ºC: 1300 m.
A 1500 m: nord-oest fort. Humitat relativa: 60%.
A 3000 m: nord-oest fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 19, diumenge: predomini del cel poc núvol. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent variable
i fluix.
Dia 20, dilluns: intervals nuvolosos amb possibilitat d’algun xàfec aïllat i ocasional. Temperatures en
lleuger ascens. Vent variable i fluix.
Dia 21, dimarts: poc núvol o seré. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable i fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
En les últimes 24 hores s’han produït nevades febles. El mantell és continu al Prepirineu, PerafitaPuigpedrós i Cadí-Moixeró per sobre dels 1300-1500 m en vessants nord i dels 1600-1800 m en vessants
sud. Al Ter-Freser és discontinu i de distribució molt irregular. Per sobre dels 2000 m els gruixos totals
oscil.len entre 20-40 cm. Localment hi ha grans sobreacumulacions a qualsevol orientació.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
El vent fort de l’oest i nord-oest ha format plaques de vent, principalment als vessants orientats a l’est,
nord-est i sud-est, que poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble. També existeixen plaques més
antigues en vessant nord. El perill d’allaus és MARCAT (3) al vessant nord del Cadí-Moixeró i als sectors
Perafita-Puigpedrós i Prepirineu per sobre dels 2200 m, ja que poden produir-se allaus de placa de mida
mitjana a qualsevol orientació i allaus de neu recent, localment de mida mitjana. Per sota dels 2200 m les
acumulacions són menors i la neu mostra un millor assentament. Al sector Ter-Freser el perill d’allaus és
MARCAT (3) prop de les crestes degut a la presència de plaques de vent inestables. A la resta és
MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El progressiu ascens de les temperatures estabilitzarà les plaques de vent.
Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER DESCENS.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 20 d’abril de 1998.
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Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dilluns, 20 - Abr-1998.
14:00 h.
20 i 21 d’abril de 1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Aran:
Ribagorçana

MARCAT (3) al centre del dia
MODERAT (2) durant la resta
MARCAT (3) al centre del dia
MODERAT (2) durant la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3) al centre del dia
MODERAT (2) durant la resta
MARCAT (3) al centre del dia
MODERAT (2) durant la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 21, dimarts: intervals de núvols. Temperatures sense canvis. Vent fluix i variable.
Isoterma de 0ºC: 2800 m.
A 1500 m: sud fluix. Humitat relativa: 75%.
A 3000 m: sud fluix.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 22, dimecres: núvol augmentant a molt núvol, amb xàfecs ocasionalment tempestuosos i d’intensitat
moderada a forta en alguns punts. Cota de neu a 1800 m. Temperatures sense canvis. Vent fluix a
moderat del sud
Dia 23, dijous: molt núvol amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1500 m. Lleugera
baixada de les temperatures. Vent del nord moderat.
Dia 24, divendres: núvol amb xàfecs febles. Cota de neu a 1600 m. Lleuger ascens de la temperatura.
Vent moderat del nord.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Dissabte es van produir nevades febles a l’Aran i vessant nord del Pirineu. A la Ribagorçana i a la
Pallaresa Inferior el mantell es continu en vessants sud per sobre dels 1300-1400 m i en vessants nord
per sobre dels 1200-1300 m. A l’Aran i a la Pallaresa Superior el mantell és continu en vessants sud per
sobre dels 1700-1800 m i en vessants nord per sobre dels 1500-1600 m. Els gruixos totals a 2000 m
oscil.len entre 170-240 cm a l’Aran i a la Ribagorçana i 80-120 cm als Pallars.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant el diumenge la neu recent dels darrers dies es va assentar ràpidament. En indrets arrecerats hi ha
un nivell superficial de neu recent lleugerament humida que oscil.la entre 20-30 cm a l’Aran i a la
Pallaresa Superior. A la Ribagorçana i al sector occidental de la Pallaresa Inferior aquest nivell supera els
40 cm. Per sobre dels 2200-2300 m el mantell està molt ventat. Hi ha plaques de vent als vessants
orientats a l’est, al sud-est i al nord-est que es poden despendre, en general, per una sobrecàrrega feble.
A tots els sectors el perill d’allaus és MARCAT (3) al centre del dia en vessants assolellats de forta
inclinació i MODERAT (2) durant la resta del dia. Les allaus poden ser localment de mida mitjana,
especialment a la Ribagorçana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les precipitacions previstes per als propers dies faran augmentar 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 d’abril de 1998.
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DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dilluns, 20 - Abr-1998.
14:00 h.
20 i 21 d’abril de 1998.

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

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

Sector TerFreser:
Prepirineu:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 21, dimarts: núvol amb possibilitat de xàfecs febles a moderats per la tarda. Cota de neu a 1800 m.
Temperatures sense canvis. Vent fluix i variable.
Isoterma de 0ºC: 2800 m.
A 1500 m: sud fluix. Humitat relativa: 85%.
A 3000 m: sud fluix.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 22, dimecres: núvol augmentant a molt núvol, amb xàfecs ocasionalment tempestuosos i d’intensitat
moderada a forta en alguns punts. Cota de neu a 1800 m. Temperatures sense canvis. Vent fluix a
moderat del sud
Dia 23, dijous: molt núvol amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos, localment d’intensitat moderada a
forta. Cota de neu a 1500 m. Lleugera baixada de les temperatures. Vent del nord moderat.
Dia 24, divendres: núvol amb xàfecs febles. Cota de neu a 1600 m. Lleuger ascens de la temperatura.
Vent moderat del nord.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és continu al Prepirineu, Perafita-Puigpedrós i Cadí-Moixeró per sobre dels 1400-1600 m en
vessants nord i dels 1700-1900 m en vessants sud. Al Ter-Freser és discontinu i de distribució molt
irregular per efecte del vent. Per sobre dels 2000 m els gruixos totals oscil.len entre 20-40 cm. Localment
hi ha grans sobreacumulacions a qualsevol orientació.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Hi ha plaques de vent principalment als vessants orientats a l’est, nord-est i sud-est, que poden
desprendre’s, en general, per una sobrecàrrega feble. També existeixen plaques més antigues en
vessant nord. El perill d’allaus és MARCAT (3) prop de les crestes al vessant nord del Cadí-Moixeró,
Perafita-Puigpedrós i Prepirineu. Al sector Ter-Freser el perill d’allaus és MODERAT (2), ja que les
plaques de vent són molt locals.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les precipitacions previstes per als propers dies faran augmentar la possibilitat d’allaus de neu recent i de
placa.
Evolució del perill d'allaus: EN AUGMENT.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 21 d’abril de 1998.
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Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimarts, 21 - Abr-1998.
14:00 h.
21 i 22 d’abril de 1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Aran:
Ribagorçana

MARCAT (3) a partir del migdia
MODERAT (2) al matí
MARCAT (3) a partir del migdia
MODERAT (2) al matí

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3) a partir del migdia
MODERAT (2) al matí
MARCAT (3) a partir del migdia
MODERAT (2) al matí

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 22, dimecres: núvol a molt núvol amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat
moderada. Cota de neu a 1900 m. Temperatures sense canvis. Vents del sud-est fluixos a moderats.
Isoterma de 0ºC: 2700 m.
A 1500 m: sud fluix. Humitat relativa: 60%.
A 3000 m: sud-est moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 23, dijous: núvol o molt núvol amb xàfecs febles, ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1700
m. Temperatures en lleuger descens. Vents de component nord fluixos.
Dia 24, divendres: poc núvol. Temperatures en lleuger ascens. Vents de component nord moderats
tendint a oest fluixos.
Dia 25, dissabte: núvol a molt núvol amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1900 m.
Temperatures sense canvis. Vents del nord-oest fluixos.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior el mantell es continu en vessants sud per sobre dels 1600-1700
m i en vessants nord per sobre dels 1400-1500 m. A l’Aran i a la Pallaresa Superior el mantell és continu
en vessants sud per sobre dels 1800-1900 m i en vessants nord per sobre dels 1600-1700 m. Els gruixos
totals a 2000 m oscil.len entre 170-240 cm a l’Aran i a la Ribagorçana i 80-120 cm als Pallars.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En indrets arrecerats hi ha un nivell superficial de neu humida amb baixa resistència que oscil.la entre 2030 cm a l’Aran i a la Pallaresa Superior. A la Ribagorçana i al sector occidental de la Pallaresa Inferior
aquest nivell supera els 40 cm. S’estan produint purgues i, en general, petites allaus de neu humida. El
mantell està molt ventat per sobre dels 2200-2300 m. Hi ha plaques de vent als vessants orientats a l’est,
al sud-est i al nord-est que es poden despendre, en general, per una sobrecàrrega feble. Les
precipitacions previstes per a demà faran augmentar el perill d’allaus a MARCAT (3) a mesura que avanci
el dia a tots els sectors, amb possibilitat d’allaus de neu humida a qualsevol orientació. Les allaus poden
ser localment de mida mitjana, especialment a la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
En els propers dies es mantindrà la possibilitat d’allaus de neu humida i de placa.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 22 d’abril de 1998.
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Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimarts, 21 - Abr-1998.
14:00 h.
21 i 22 d’abril de 1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita MARCAT (3) a partir del migdia
Puigpedrós: MODERAT (2) al matí
V. Nord Cadí- MARCAT (3)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MARCAT (3) a partir del migdia
MODERAT (2) al matí
MARCAT (3) a partir del migdia
MODERAT (2) al matí

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 22, dimecres: núvol augmentant a molt núvol amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos i localment
d’intensitat moderada. Cota de neu a 1900 m. Temperatures sense canvis. Vents del sud-est fluixos a
moderats.
Isoterma de 0ºC: 2600 m.
A 1500 m: sud-est moderat. Humitat relativa: 70%.
A 3000 m: sud-est moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 23, dijous: núvol o molt núvol amb xàfecs febles, ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1700
m. Temperatures en lleuger descens. Vents de component nord moderats.
Dia 24, divendres: poc núvol. Temperatures en lleuger ascens. Vents de component nord moderats
tendint a oest fluixos.
Dia 25, dissabte: núvol a molt núvol amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1900 m.
Temperatures sense canvis. Vents del nord-oest fluixos.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és continu al Prepirineu, Perafita-Puigpedrós i Cadí-Moixeró per sobre dels 1500-1600 m en
vessants nord i dels 1800-1900 m en vessants sud. Al Ter-Freser és discontinu i de distribució molt
irregular per efecte del vent. Per sobre dels 2000 m els gruixos totals oscil.len entre 10-30 cm. Localment
hi ha grans sobreacumulacions a qualsevol orientació.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Hi ha plaques de vent principalment als vessants orientats a l’est, nord-est i sud-est, que poden
desprendre’s, en general, per una sobrecàrrega feble. També existeixen plaques més antigues en
vessant nord. Les precipitacions previstes per a demà faran augmentar el perill d’allaus a MARCAT (3) a
mesura que avanci el dia a tots els sectors, amb possibilitat d’allaus de neu humida a qualsevol
orientació. A les canals del vessant nord del Cadí-Moixeró les allaus poden ser localment de mida
mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
En els propers dies es mantindrà la possibilitat d’allaus de neu humida i de placa.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 22 d’abril de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimecres, 22 - Abr-1998.
14:00 h.
22 i 23 d’abril de 1998.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana

MODERAT (2)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2)
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 23, dijous: núvol augmentant a molt núvol amb xàfecs febles. Cota de neu a 2000 m. Temperatures
sense canvis. Vents de component nord fluixos a moderats.
Isoterma de 0ºC: 2800 m.
A 1500 m: nord fluix a moderat. Humitat relativa: 50%.
A 3000 m: sud-est fluix a moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 24, divendres: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Vents de component nord moderats
tendint a nord-est.
Dia 25, dissabte: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Vents de component nord fluixos a
moderats.
Dia 26, diumenge: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Vents de component sud fluixos a
moderats.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior el mantell és continu en vessants sud per sobre dels 1600-1700
m i en vessants nord per sobre dels 1400-1500 m. A l’Aran i a la Pallaresa Superior el mantell és continu
en vessants sud per sobre dels 1800-1900 m i en vessants nord per sobre dels 1600-1700 m. Els gruixos
totals a 2000 m oscil.len entre 150-220 cm a l’Aran i a la Ribagorçana i 70-110 cm als Pallars.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
L’augment de les temperatures està humitejant el mantell nival. Així, hi ha un nivell superficial de neu
humida amb baixa resistència que oscil.la entre 20-30 cm a l’Aran i a la Pallaresa Superior. A la
Ribagorçana i al sector occidental de la Pallaresa Inferior aquest nivell supera els 30 cm. S’estan produint
purgues i, en general, petites allaus de neu humida. El mantell està molt ventat per sobre dels 2200-2300
m. Hi ha plaques de vent als vessants orientats a l’est, al sud-est i al nord-est que es poden despendre a
cotes altes, en general, per una sobrecàrrega feble. El perill d’allaus serà MODERAT (2) a tots els sectors
per la possibilitat d’allaus de neu humida a qualsevol orientació, en general de petites dimensions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
En els propers dies es mantindrà la possibilitat d’allaus de neu humida, especialment a les hores centrals
del dia, mentre que les plaques de vent s’estabilitzaran progressivament.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 23 d’abril de 1998.
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Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimecres, 22 - Abr-1998.
14:00 h.
22 i 23 d’abril de 1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita MODERAT (2)
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- MODERAT (2)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

FEBLE (1)
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 23, dijous: núvol augmentant a molt núvol amb xàfecs febles. Cota de neu a 2000 m. Temperatures
sense canvis. Vents de component nord fluixos a moderats.
Isoterma de 0ºC: 2800 m.
A 1500 m: nord fluix a moderat. Humitat relativa: 60%.
A 3000 m: sud-est moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 24, divendres: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Vents de component nord moderats
tendint a nord-est.
Dia 25, dissabte: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Vents de component nord fluixos a
moderats.
Dia 26, diumenge: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Vents de component sud fluixos a
moderats.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Hi ha una marcada disminució de la neu de ponent a llevant. El mantell és continu al Prepirineu, al
Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró per sobre dels 1600-1700 m en vessants nord i dels 1900-2000 m
en vessants sud. Al Ter-Freser és discontinu en vessants sud i continu en vessants nord per sobre dels
2300 m; la distribució de la neu és molt irregular per efecte del vent. En aquest sector, per sobre dels
2000 m els gruixos totals oscil.len entre 10-20 cm. Localment hi ha grans sobreacumulacions a qualsevol
orientació.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Al Prepirineu, al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró hi ha plaques de vent principalment als vessants
orientats a l’est, nord-est i sud-est, que poden desprendre’s a cotes altes, en general, per una
sobrecàrrega feble. També existeixen plaques més antigues en vessant nord. En aquests sectors el perill
d’allaus serà MODERAT (2) a tots els sectors per la possibilitat d’allaus de neu humida a qualsevol
orientació, en general de petites dimensions. Al Ter-Freser les plaques són molt locals i el mantell es
presenta regelat i ben estable; el perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
En els propers dies es mantindrà la possibilitat d’allaus de neu humida, especialment a les hores centrals
del dia, mentre que les plaques de vent s’estabilitzaran progressivament.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 23 d’abril de 1998.
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Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 23 - Abr-1998.
14:00 h.
23 i 24 d’abril de 1998.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana

MODERAT (2)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2)
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 24, divendres: intervals de núvols. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger
ascens. Vent del nord fluix en general.
Isoterma de 0ºC: 3200 m.
A 1500 m: nord fluix. Humitat relativa: 80%.
A 3000 m: nord moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 25, dissabte: intervals nuvolosos augmentant a núvol o molt núvol amb xàfecs localment moderats a
últimes hores. Temperatures mínimes en lleuger descens. Màximes en lleuger ascens. Vent variable i
fluix.
Dia 26, diumenge: núvol o molt núvol amb xàfecs febles a moderats. Temperatures sense canvis o en
lleuger descens. Vent del nord fluix.
Dia 27, dilluns: núvol amb algun xàfec dispers. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent del
nord fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior el mantell és continu en vessants sud per sobre dels 1700-1800
m i en vessants nord per sobre dels 1500-1600 m. A l’Aran i a la Pallaresa Superior el mantell és continu
en vessants sud per sobre dels 1900-2000 m i en vessants nord per sobre dels 1600-1700 m. Els gruixos
totals a 2000 m oscil.len entre 150-220 cm a l’Aran i a la Ribagorçana i 70-110 cm als Pallars.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
L’augment de les temperatures està humitejant el mantell nival. Així, hi ha un nivell superficial de neu
humida amb baixa resistència que oscil.la entre 20-30 cm a l’Aran i a la Pallaresa Superior. A la
Ribagorçana i al sector occidental de la Pallaresa Inferior aquest nivell supera els 30 cm. S’estan produint
purgues i, en general, petites allaus de neu humida. El mantell està molt ventat per sobre dels 2200-2300
m. Hi ha plaques de vent als vessants orientats a l’est, al sud-est i al nord-est. El perill d’allaus serà
MODERAT (2) a tots els sectors per la possibilitat d’allaus de neu humida a qualsevol orientació i
especialment al centre del dia, en general de petites dimensions, i allaus de placa, en general, per
sobrecàrrega forta a cotes altes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
En els propers dies es mantindrà la possibilitat d’allaus de neu humida, especialment a les hores centrals
del dia, mentre que les plaques de vent s’estabilitzaran progressivament.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 24 d’abril de 1998.
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Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dijous, 23 - Abr-1998.
14:00 h.
23 i 24 d’abril de 1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita MODERAT (2)
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- MODERAT (2)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

FEBLE (1)
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 24, divendres: intervals de núvols. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger
ascens. Vent del nord fluix en general.
Isoterma de 0ºC: 3100 m.
A 1500 m: nord fluix. Humitat relativa: 70%.
A 3000 m: nord moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 25, dissabte: intervals nuvolosos augmentant a núvol o molt núvol amb xàfecs localment moderats a
últimes hores. Temperatures mínimes en lleuger descens. Màximes en lleuger ascens. Vent variable i
fluix.
Dia 26, diumenge: núvol o molt núvol amb xàfecs febles a moderats. Temperatures sense canvis o en
lleuger descens. Vent del nord fluix.
Dia 27, dilluns: núvol amb algun xàfec dispers. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent del
nord fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Hi ha una marcada disminució de la neu de ponent a llevant. El mantell és continu al Prepirineu, al
Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró per sobre dels 1800-1900 m en vessants nord i dels 2000-2100 m
en vessants sud. En aquests sectors a 2000 m el gruix total oscil.la entre 10-30 cm. Al Ter-Freser és
discontinu en vessants sud i continu en vessants nord per sobre dels 2300 m; la distribució de la neu és
molt irregular per efecte del vent. En aquest sector, per sobre dels 2300 m localment hi ha grans
sobreacumulacions a qualsevol orientació.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Al Prepirineu, al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró hi ha plaques de vent principalment als vessants
orientats a l’est, nord-est i sud-est, que poden desprendre’s a cotes altes, en general, per una
sobrecàrrega forta. També existeixen plaques més antigues en vessant nord. En aquests sectors el perill
d’allaus serà MODERAT (2) per la possibilitat d’allaus de neu humida a qualsevol orientació i
especialment al centre del dia, en general de petites dimensions, i allaus de placa, en general, per
sobrecàrrega forta a cotes altes. Al Ter-Freser les plaques són molt locals i el mantell es presenta regelat
i ben estable; el perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
En els propers dies es mantindrà la possibilitat d’allaus de neu humida, especialment a les hores centrals
del dia, mentre que les plaques de vent s’estabilitzaran progressivament.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 24 d’abril de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres, 24 - Abr-1998.
14:00 h.
24, 25 i 26 d’abril de 1998.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana

MODERAT (2)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2)
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 25, dissabte: poc núvol amb intervals de núvols alts en augment. Temperatures en lleuger a moderat
ascens. Vent variable fluix amb brises a les valls.
Isoterma de 0ºC: 3000 m.
A 1500 m: sud moderat. Humitat relativa: 60%.
A 3000 m: sud fluix.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 26, diumenge: núvol augmentant per la tarda a molt núvol amb pluges i xàfecs freqüents i
generalitzats, localment d’intensitat forta i acompanyats de tempesta. Temperatures en lleuger descens.
Vent del sud-est fluix a moderat tendint al final a component nord.
Dia 27, dilluns: núvol o molt núvol amb pluges i xàfecs tempestuosos. Cota de neu a 1000 m.
Temperatures en moderat descens en general. Vent del nord moderat a fort.
Dia 28, dimarts: predomini del cel poc núvol. Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord-est fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior el mantell és continu en vessants sud per sobre dels 1700-1800
m i en vessants nord per sobre dels 1500-1600 m. A l’Aran i a la Pallaresa Superior el mantell és continu
en vessants sud per sobre dels 2000-2100 m i en vessants nord per sobre dels 1700-1800 m. Els gruixos
totals a 2000 m oscil.len entre 140-210 cm a l’Aran i a la Ribagorçana i 60-100 cm als Pallars.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
El mantell nival continua humitejant-se i fon a raó de 5-6 cm diaris. Hi ha un nivell superficial de neu
humida amb baixa resistència que oscil.la entre 20-30 cm a l’Aran i a la Pallaresa Superior. A la
Ribagorçana i al sector occidental de la Pallaresa Inferior aquest nivell supera els 30 cm. Es produeixen
purgues i, en general, petites allaus de neu humida. El mantell està molt ventat per sobre dels 2200-2300
m. Hi ha plaques de vent als vessants orientats a l’est, al sud-est i al nord-est. El perill d’allaus serà
MODERAT (2) a tots els sectors per la possibilitat d’allaus de neu humida a qualsevol orientació i
especialment al centre del dia, en general de petites dimensions, i allaus de placa, en general, per
sobrecàrrega forta a cotes altes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
En els propers dies es mantindrà la possibilitat d’allaus de neu humida, especialment a les hores centrals
del dia, mentre que les plaques de vent s’estabilitzaran progressivament.
Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER AUGMENT, a partir d’última hora de diumenge.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 27 d’abril de 1998.
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DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Divendres, 24 - Abr-1998.
14:00 h.
24, 25 i 26 d’abril de 1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita MODERAT (2)
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- MODERAT (2)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

FEBLE (1)
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 25, dissabte: poc núvol amb intervals de núvols alts en augment. Temperatures en lleuger a moderat
ascens. Vent variable fluix amb brises a les valls.
Isoterma de 0ºC: 3000 m.
A 1500 m: sud fluix. Humitat relativa: 60%.
A 3000 m: sud fluix.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 26, diumenge: núvol augmentant per la tarda a molt núvol amb pluges i xàfecs freqüents i
generalitzats, localment d’intensitat forta i acompanyats de tempesta. Temperatures en lleuger descens.
Vent del sud-est fluix a moderat tendint al final a component nord.
Dia 27, dilluns: núvol o molt núvol amb pluges i xàfecs tempestuosos, localment forts a les comarques
orientals. Cota de neu a 1000 m. Temperatures en moderat descens en general. Vent del nord moderat a
fort.
Dia 28, dimarts: predomini del cel poc núvol. Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord-est fluix,
moderat a l’extrem oriental.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Hi ha una marcada disminució de la neu de ponent a llevant. El mantell és continu al Prepirineu, al
Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró per sobre dels 1800-1900 m en vessants nord i dels 2000-2100 m
en vessants sud. En aquests sectors a 2000 m el gruix total oscil.la entre 5-20 cm. Al Ter-Freser és
discontinu en vessants sud i continu en vessants nord per sobre dels 2300 m; la distribució de la neu és
molt irregular per efecte del vent. En aquest sector, per sobre dels 2300 m localment hi ha grans
sobreacumulacions a qualsevol orientació.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Al Prepirineu, al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró hi ha plaques de vent principalment als vessants
orientats a l’est, nord-est i sud-est, que poden desprendre’s a cotes altes per una sobrecàrrega forta.
També existeixen plaques més antigues en vessant nord. En aquests sectors el perill d’allaus serà
MODERAT (2) per la possibilitat d’allaus de neu humida a qualsevol orientació i especialment al centre
del dia, en general de petites dimensions, i allaus de placa per sobrecàrrega forta a cotes altes. Al TerFreser les plaques són molt locals i el mantell es presenta regelat internament i ben estable; el perill
d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
En els propers dies es mantindrà la possibilitat d’allaus de neu humida, especialment a les hores centrals
del dia, mentre que les plaques de vent s’estabilitzaran progressivament.
Evolució del perill d'allaus: EN LLEUGER AUGMENT, a partir d’última hora de diumenge.
EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dilluns, 27 d’abril de 1998.
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Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dilluns, 27- Abr-1998.
14:00 h.
27 i 28 d’abril de 1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Aran:
Ribagorçana

MARCAT (3) per sobre 2300 m
MODERAT (2) a la resta
MODERAT (2)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2)
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 28, dimarts: intervals nuvolosos amb possibilitat d’algun xàfec al començament. Cota de neu a 1200
m. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vent de component oest fluix.
Isoterma de 0ºC: 1600 m.
A 1500 m: oest moderat. Humitat relativa: 60%.
A 3000 m: nord-oest moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 29, dimecres: núvol amb algun xàfec ocasionalment tempestuós i que pot ser localment moderat. Neu
a cotes altes. Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud-oest fluix.
Dia 30, dijous: núvol a molt núvol amb algun xàfec ocasionalment tempestuós. Cota de neu a 1600 m.
Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component oest fluix a moderat.
Dia 1, divendres: núvol a molt núvol amb xàfecs ocasionalment tempestuosos i localment moderats. Cota
de neu a 1600 m. Temperatures sense canvis. Vent variable i fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Diumenge al migdia va començar plovent fins a 2700-2800 m i la cota de neu va anar baixant fins als 9001000 m a l’Aran i als 1300-1400 m a la resta. A l’Aran per sobre dels 2300 m s’han acumulat 30 cm de
neu recent; a la resta entre 10-20 cm. A l’Aran el mantell fondrà ràpidament en vessants sud fins a 19002000 m i serà continu per sobre; en vessants nord serà discontinu per damunt dels 1100-1200 m i continu
per sobre dels 1600-1700 m. A la resta, el mantell en vessants sud ràpidament tornarà a ser discontinu
fins a cotes altes, mentre que en vessants nord serà continu per sobre dels 1900-2000 m. Els gruixos
totals a 2000 m oscil.len entre 140-210 cm a l’Aran i a la Ribagorçana i 60-100 cm als Pallars.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Hi ha un nivell superficial de neu recent humida amb baixa resistència que a 2000 m oscil.la entre 10-20
cm, però que a cotes altes pot superar els 30-40 cm, especialment a l’Aran i en alguns punts de la
Ribagorçana. Es produiran purgues i, en general, allaus petites de neu recent humida. Per sobre dels
2300 m poden produir-se allaus de placa friable a qualsevol orientació, que a l’Aran poden ser localment
de mida mitjana. El perill d’allaus serà MODERAT (2) a tots els sectors i MARCAT (3) per sobre dels 2300
m a l’Aran.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Els xàfecs tempestuosos i localment moderats mantindran la possibilitat d’allaus de neu recent humida.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 28 d’abril de 1998.
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Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dilluns, 27- Abr-1998.
14:00 h.
27 i 28 d’abril de 1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita MODERAT (2)
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- MODERAT (2)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MODERAT (2)
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 28, dimarts: intervals nuvolosos amb possibilitat d’algun xàfec al començament. Cota de neu a 1200
m. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vent de component oest fluix.
Isoterma de 0ºC: 1800 m.
A 1500 m: oest fluix. Humitat relativa: 50%.
A 3000 m: nord-oest moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 29, dimecres: núvol amb algun xàfec ocasionalment tempestuós i que pot ser localment moderat. Neu
a cotes altes. Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud-oest fluix.
Dia 30, dijous: núvol a molt núvol amb algun xàfec ocasionalment tempestuós. Cota de neu a 1600 m.
Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component oest fluix a moderat.
Dia 1, divendres: núvol a molt núvol amb xàfecs ocasionalment tempestuosos i localment moderats. Cota
de neu a 1600 m. Temperatures sense canvis. Vent variable i fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Diumenge al migdia va començar plovent fins a 2700-2800 m i la cota de neu va anar baixant fins als
1300-1400 m. A 2000 m es van acumular entre 5-10 cm de neu recent; a cotes altes entre 20-30 cm. El
mantell nival pujarà ràpidament en vessants sud fins a ser discontinu a totes les cotes. Al Prepirineu, al
Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró pujarà fins als 1800-1900 m en vessants nord i fins als 2200-2300
m al Ter-Freser. Els gruixos a 2000 m en general no superen els 20-30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Hi ha una capa superficial de neu recent humida de poc gruix per sobre d’un nivell de neu regelada ben
estable. A tots els sector es produiran purgues i allaus petites de neu recent humida. A cotes altes són
possibles allaus de placa friable a qualsevol orientació. El perill d’allaus serà MODERAT (2) a tots els
sectors.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Els xàfecs tempestuosos i localment moderats mantindran la possibilitat d’allaus de neu recent humida.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimarts, 28 d’abril de 1998.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1997-1998)

Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimarts, 28- Abr-1998.
14:00 h.
28 i 29 d’abril de 1998.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana

MODERAT (2)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2)
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 29, dimecres: Núvol amb intervals de molt núvol. Xàfecs ocasionalment tempestuosos i localment
moderats. Cota de neu 1700 m. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes en lleuger descens.
Vent del sud-est dèbil a moderat.
Isoterma de 0ºC: 2100 m.
A 1500 m: oest moderat. Humitat relativa: 80%.
A 3000 m: sud-oest fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 30, dijous: Núvol a molt núvol amb xàfecs ocasionalment tempestuosos i localment moderats. Cota de
neu 1600 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest dèbil a moderat.
Dia 1, divendres: Núvol a molt núvol amb xàfecs ocasionalment tempestuosos i localment moderats. Cota
de neu 1700 m. Temperatures sense canvis. Vent de component oest dèbil.
Dia 2, dissabte: Núvol o molt núvol amb xàfecs ocasionalment tempestuosos i localment moderats. Cota
de neu 1700 m. Temperatures sense canvis. Vent variable dèbil.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i a la Pallaresa Superior el mantell és continu en vessants sud per sobre dels 1900-2000 m i en
vessants nord per sobre dels 1600-1700 m. A la resta, el mantell és quasi continu en vessants sud per
sobre dels 2100-2200 m i en vessants nord per sobre dels 1800-1900 m. Els gruixos totals a 2000 m
oscil.len entre 130-200 cm a l’Aran i a la Ribagorçana i 50-90 cm als Pallars.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Hi ha un nivell superficial de neu recent humida amb baixa resistència que a 2000 m oscil.la entre 10-20
cm, però que a cotes altes pot superar els 30-40 cm, especialment a l’Aran i en alguns punts de la
Ribagorçana i de la Pallaresa Superior. Es produiran purgues i, en general, allaus petites de neu recent
humida. Per sobre dels 2300 m en vessants obacs i de forma local poden produir-se allaus de placa, que
a l’Aran i a punts de la Ribagorçana i de la Pallaresa Superior podrien ser localment de mida mitjana. El
perill d’allaus serà MODERAT (2) a tots els sectors.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Els xàfecs tempestuosos i localment moderats mantindran la possibilitat d’allaus de neu recent humida.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 29 d’abril de 1998.
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DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimarts, 28- Abr-1998.
14:00 h.
28 i 29 d’abril de 1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita MODERAT (2) per sobre 2200 m
Puigpedrós: FEBLE (1) a la resta
V. Nord Cadí- MODERAT (2)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 29, dimecres: Núvol amb intervals de molt núvol. Xàfecs ocasionalment tempestuosos i localment
moderats. Cota de neu 1700 m. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes en lleuger descens.
Vent del sud-est dèbil a moderat.
Isoterma de 0ºC: 2400 m.
A 1500 m: sud-oest fort. Humitat relativa: 80%.
A 3000 m: sud-oest fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 30, dijous: Núvol a molt núvol amb xàfecs ocasionalment tempestuosos i localment moderats. Cota de
neu 1600 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest dèbil a moderat.
Dia 1, divendres: Núvol a molt núvol amb xàfecs ocasionalment tempestuosos i localment moderats. Cota
de neu 1700 m. Temperatures sense canvis. Vent de component oest dèbil.
Dia 2, dissabte: Núvol o molt núvol amb xàfecs ocasionalment tempestuosos i localment moderats. Cota
de neu 1700 m. Temperatures sense canvis. Vent variable dèbil.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Cadí-Moixeró, al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós el mantell és continu en vessants nord per sobre
dels 1900 m; en vessants sud és quasi continu per sobre dels 2100-2200 m. Al Ter-Freser és continu en
vessant nord per sobre dels 2200-2300 m i en vessant sud és discontinu fins als cims. Els gruixos a 2000
m en general no superen els 20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Hi ha una capa superficial de neu recent humida de poc gruix per sobre d’un nivell de neu regelada ben
estable. A tots els sectors es produiran purgues i allaus petites de neu recent humida. A cotes altes són
possibles allaus de placa generalment en vessants obacs per una sobrecàrrega forta. El perill d’allaus
serà MODERAT (2) a tots els sectors per sobre dels 2200 m i FEBLE (1) per sota.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Els xàfecs tempestuosos i localment moderats mantindran la possibilitat d’allaus de neu recent humida.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dimecres, 29 d’abril de 1998.
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Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimecres, 29- Abr-1998.
14:00 h.
29 i 30 d’abril de 1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Aran:
Ribagorçana

MARCAT (3) per sobre 2300 m
MODERAT (2) a la resta
MARCAT (3) per sobre 2300 m
MODERAT (2) a la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3) per sobre 2300 m
MODERAT (2) a la resta
MARCAT (3) per sobre 2300 m
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 30, dijous: núvol amb intervals molt nuvolosos. Xàfecs ocasionalment tempestuosos i amb calamarsa,
d’intensitat moderada en alguns punts. Cota de neu a 1500 m. Temperatures en lleuger descens. Vent
fluix de component oest.
Isoterma de 0ºC: 2000 m.
A 1500 m: oest fluix. Humitat relativa: 90%.
A 3000 m: oest fluix.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 1, divendres: núvol amb intervals molt nuvolosos i xàfecs tempestuosos, alguns amb calamarsa i
d’intensitat moderada. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense canvis. Vent fluix del nord-est.
Dia 2, dissabte: núvol amb intervals molt nuvolosos ocasionalment tempestuosos, amb calamarsa i
d’intensitat moderada. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense canvis. Vent fluix i variable.
Dia 3, diumenge: molt núvol amb xàfecs ocasionalment tempestuosos i d’intensitat moderada. Cota de
neu a 1400 m. Temperatures en lleuger descens. Vent fort del nord.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i a la Pallaresa Superior el mantell és continu en vessants sud per sobre dels 1900-2000 m i en
vessants nord per sobre dels 1600-1700 m. A la resta, el mantell és quasi continu en vessants sud per
sobre dels 2100-2200 m i en vessants nord per sobre dels 1800-1900 m. Els gruixos totals a 2000 m
oscil.len entre 120-190 cm a l’Aran i a la Ribagorçana i 40-80 cm als Pallars.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Per sobre dels 2300 m hi ha un nivell superficial de neu humida amb poca cohesió que supera els 30-40
cm, especialment a l’Aran i en alguns punts de la Ribagorçana i de la Pallaresa Superior. Per sota
d’aquesta cota el mantell s’ha humitejat notablement en les últimes hores. També hi ha plaques de vent,
en general, a totes les orientacions que a cotes altes poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble. Es
produiran allaus de neu recent humida, en general de mida petita, però localment de dimensions mitjanes.
El perill d’allaus serà MARCAT (3) per sobre dels 2300 m i MODERAT (2) per sota.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Els xàfecs tempestuosos i localment moderats mantindran la possibilitat d’allaus de neu recent humida i
de placa.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 30 d’abril de 1998.
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Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dimecres, 29- Abr-1998.
14:00 h.
29 i 30 d’abril de 1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita MODERAT (2)
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- MODERAT (2)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MODERAT (2)
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 30, dijous: núvol amb intervals molt nuvolosos. Xàfecs ocasionalment tempestuosos i amb calamarsa,
d’intensitat moderada en alguns punts. Cota de neu a 1500 m. Temperatures en lleuger descens. Vent
fluix de component oest.
Isoterma de 0ºC: 2000 m.
A 1500 m: oest fluix. Humitat relativa: 90%.
A 3000 m: oest fluix.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 1, divendres: núvol amb intervals molt nuvolosos i xàfecs tempestuosos, alguns amb calamarsa i
d’intensitat moderada. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense canvis. Vent fluix del nord-est.
Dia 2, dissabte: núvol amb intervals molt nuvolosos ocasionalment tempestuosos, amb calamarsa i
d’intensitat moderada. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense canvis. Vent fluix i variable.
Dia 3, diumenge: molt núvol amb xàfecs ocasionalment tempestuosos i d’intensitat moderada. Cota de
neu a 1400 m. Temperatures en lleuger descens. Vent fort del nord.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Cadí-Moixeró, al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós el mantell és continu en vessants nord per sobre
dels 1900 m; en vessants sud és quasi continu per sobre dels 2100-2200 m. Al Ter-Freser és continu en
vessant nord per sobre dels 2200-2300 m i en vessant sud és discontinu fins als cims. Els gruixos a 2000
m en general no superen els 20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A cotes altes hi ha una capa superficial de neu recent humida de poc gruix per sobre d’un nivell de neu
regelada ben estable. Per sota dels 2300 m el mantell s’ha humitejat notablement en les últimes hores. A
tots els sectors es produiran purgues i allaus petites de neu recent humida. A cotes altes són possibles
allaus de placa generalment en vessants obacs per una sobrecàrrega forta. El perill d’allaus serà
MODERAT (2) a tots els sectors.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Els xàfecs tempestuosos i localment moderats mantindran la possibilitat d’allaus de neu recent humida i
de placa.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Dijous, 30 d’abril de 1998.
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Ministerio de Medio Ambiente
Instituto Nacional de Meteorología
Centro Meteorológico de Cataluña

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 30- Abr-1998.
14:00 h.
30 d’abril i 1, 2, i 3 de maig de 1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Aran:
Ribagorçana

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

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 1, divendres: intervals nuvolosos amb xàfecs tempestuosos, que poden anar acompanyats de
calamarsa, i localment d’intensitat moderada. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense canvis. Vents
variables i fluixos.
Isoterma de 0ºC: 2000 m.
A 1500 m: nord-oest fluix. Humitat relativa: 90%.
A 3000 m: sud-est fluix.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 2, dissabte: intervals nuvolosos, amb xàfecs tempestuosos, localment d’intensitat moderada. Cota de
neu a 1500 m. Temperatures sense canvis. Vents variables fluixos.
Dia 3, diumenge: intervals nuvolosos, amb xàfecs tempestuosos d’intensitat moderada. Cota de neu a
1600 m. Temperatures sense canvis. Vents del nord-oest fluixos.
Dia 4, dilluns: intervals nuvolosos, amb xàfecs tempestuosos, localment d’intensitat moderada. Cota de
neu a 1700 m. Temperatures en lleuger ascens. Vents del nord-oest moderats.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
En les últimes 24 hores s’han produït nevades de caràcter tempestuós. En general, no s’han superat els
10-15 cm de neu recent per sobre dels 2200 m. A l’Aran i a la Pallaresa Superior el mantell és continu en
vessants sud per sobre dels 1900-2000 m i en vessants nord per sobre dels 1600-1700 m. A la resta, el
mantell és quasi continu en vessants sud per sobre dels 2100-2200 m i en vessants nord per sobre dels
1800-1900 m. Els gruixos totals a 2000 m oscil.len entre 120-190 cm a l’Aran i a la Ribagorçana i 40-80
cm als Pallars.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Per sobre dels 2200 m hi ha un nivell superficial de neu amb poca cohesió que supera els 30-40 cm,
especialment a l’Aran i en alguns punts de la Ribagorçana i de la Pallaresa Superior. El caràcter
tempestuós de les precipitacions fa que aquest gruix sigui molt irregular. Per sota d’aquesta cota el
mantell es manté humit. També hi ha plaques de vent, en general, a totes les orientacions que a cotes
altes poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble. Es produiran allaus de placa i de neu recent
humida, en general de mida petita, però localment de dimensions mitjanes. El perill d’allaus serà
MARCAT (3) per sobre dels 2200 m i MODERAT (2) per sota.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Els xàfecs tempestuosos i localment moderats mantindran la possibilitat d’allaus de neu recent humida i
de placa.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 8 de maig de 1998.
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DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Dijous, 30- Abr-1998.
14:00 h.
30 d’abril i 1, 2, i 3 de maig de 1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S. Perafita MODERAT (2)
Puigpedrós:
V. Nord Cadí- MODERAT (2)
Moixeró:

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MODERAT (2)
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 1, divendres: intervals nuvolosos amb xàfecs tempestuosos, que poden anar acompanyats de
calamarsa, i localment d’intensitat moderada. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense canvis. Vents
variables i fluixos.
Isoterma de 0ºC: 2000 m.
A 1500 m: sud-est fluix. Humitat relativa: 90%.
A 3000 m: sud-est fluix.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 2, dissabte: intervals nuvolosos, amb xàfecs tempestuosos, localment d’intensitat moderada. Cota de
neu a 1500 m. Temperatures sense canvis. Vents variables fluixos.
Dia 3, diumenge: intervals nuvolosos, amb xàfecs tempestuosos d’intensitat moderada. Cota de neu a
1600 m. Temperatures sense canvis. Vents del nord-oest fluixos.
Dia 4, dilluns: intervals nuvolosos, amb xàfecs tempestuosos, localment d’intensitat moderada. Cota de
neu a 1700 m. Temperatures en lleuger ascens. Vents del nord-oest moderats.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
En les últimes 24 hores s’han produït nevades de caràcter tempestuós. En general, no s’han superat els
10-15 cm de neu recent per sobre dels 2200 m. Al Cadí-Moixeró, al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós el
mantell és continu en vessants nord per sobre dels 1900 m; en vessants sud és discontinu per sobre dels
2100-2200 m. Al Ter-Freser és continu en vessant nord per sobre dels 2200-2300 m i en vessant sud és
discontinu fins als cims. Els gruixos a 2000 m en general no superen els 20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A cotes altes hi ha una capa superficial de neu amb poca cohesió de poc gruix per sobre d’un nivell de
neu regelada i estable. Per sota dels 2300 m el mantell es manté humit. A tots els sectors es produiran
purgues i allaus petites de neu recent humida. A cotes altes són possibles allaus de placa generalment en
vessants obacs i localment per una sobrecàrrega feble. El perill d’allaus serà MODERAT (2) a tots els
sectors.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Els xàfecs tempestuosos i localment moderats mantindran la possibilitat d’allaus de neu recent humida i
de placa.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 8 de maig de 1998.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres, 8- Maig-1998.
14:00 h.
8, 9 i 10 de maig de 1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Aran:
Ribagorçana

MARCAT (3) des de migdia
MODERAT (2) durant la resta
MARCAT (3) migdia límit nord
MODERAT (2) a la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3) migdia límit nord
MODERAT (2) a la resta
MODERAT (2) des de migdia
FEBLE (1) durant la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 9, dissabte: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Vent fluix a moderat del sud.
Isoterma de 0ºC: 3400 m.
A 1500 m: sud fluix. Humitat relativa: 55%.
A 3000 m: sud-oest moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 10, diumenge: ennuvolat augmentant a molt ennuvolat amb xàfecs tempestuosos que poden ser d’intensitat
moderada. Nevarà tant sols als cims. Lleuger ascens de les temperatures. Vent fluix a moderat del sud.
Dia 11, dilluns: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs tempestuosos d’intensitat moderada a forta. Nevarà tant sols
als cims més alts. Lleuger descens de les temperatures. Vent fluix a moderat del sud.
Dia 12, dimarts: ennuvolat amb xàfecs dispersos. Cota de neu 2200 m. Lleuger descens de les temperatures. Vent
fluix de component sud.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és continu a partir de les següents cotes: Aran, vessant nord 1700-1800 m, vessant sud 2100-2200
m; Pallaresa Superior, vessant nord 1800-1900 m, vessant sud 2200-2300 m; Pallaresa Inferior, vessant nord 21002200 m, vessant sud 2200-2300 m; Ribagorçana, vessant nord 2000-2100 m, vessant sud 2200-2300 m. Per sobre
dels 2300 m i en vessant nord se supera el metre de gruix a tots els sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Des del dimecres les temperatures han augmentat de forma notable; el mantell s’està humitejant superficialment. A
l’Aran i al nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa Superior el mantell està molt ventat per efecte de vents del nord i
nord-oest amb grans sobreacumulacions de neu en vessants sud-est, est i nord-est. Les plaques de vent
esmentades estan humitejades superficialment i, en general, es mantenen poc estabilitzades. Poden desprendre’s
en forma d’allau de placa en general per una sobrecàrrega forta i, localment, per una sobrecàrrega feble. A partir de
mig matí són possibles allaus de fusió en vessants assolellats, preferentment de forta inclinació i que localment
poden ser de mida mitjana. Els vessants oest i nord-oest es presenten encrostats a primera hora i s’humitegen
notablement al llarg del dia. El perill d’allaus a l’Aran i al nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa Superior és
MARCAT (3) a partir de mig matí i MODERAT (2) durant la resta del dia. A la resta de la Pallaresa Superior, de la
Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior el mantell, en general, està ben estabilitzat a excepció del nivell més superficial,
que s’humiteja al llarg del matí i pot donar lloc a allaus de fusió en vessants assolellats, en general de petites
dimensions. Prop de les crestes hi ha plaques de vent en vessants orientats al sud-est, est i nord-est que poden
desprendre’s en forma d’allaus de placa per una sobrecàrrega forta. En aquests indrets el perill d’allaus és
MODERAT (2) a partir de mig matí i FEBLE (1) durant la resta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell nival es mantindrà amb les mateixes condicions durant tot el cap de setmana, tendint a sobrecarregar-se
per un augment de la fusió de cara a diumenge.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 15 de maig de 1998.
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DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Divendres 8 de Maig-1998.
14:00 h.
8, 9 i 10 de maig de 1998.

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

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MODERAT (2) al migdia
FEBLE (1) durant la resta
MODERAT (2) al migdia
FEBLE (1) durant la resta

MODERAT (2) al migdia
FEBLE (1) durant la resta
MODERAT (2) al migdia
FEBLE (1) durant la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 9, dissabte: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Vent fluix a moderat del sud.
Isoterma de 0ºC: 3400 m.
A 1500 m: sud fluix. Humitat relativa: 55%.
A 3000 m: sud-oest moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 10, diumenge: ennuvolat augmentant a molt ennuvolat amb xàfecs tempestuosos que poden ser d’intensitat
moderada. Nevarà tant sols als cims. Lleuger ascens de les temperatures. Vent fluix a moderat del sud.
Dia 11, dilluns: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs tempestuosos d’intensitat moderada a forta. Nevarà tant sols
als cims més alts. Lleuger descens de les temperatures. Vent fluix a moderat del sud.
Dia 12, dimarts: ennuvolat amb xàfecs dispersos. Cota de neu 2200 m. Lleuger descens de les temperatures. Vent
fluix de component sud.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és continu a tots els sectors a partir de les següents cotes: Perafita-Puigpedrós, vessant nord 21002200 m, vessant sud 2300-2400 m; vessant nord del Cadí-Moixeró, 1700-1800 m; Ter-Freser i Prepirineu, vessant
nord 1900-2000 m, vessant sud 2300-2400 m. Al sector Perafita-Puigpedrós el mantell està molt ventat amb grans
sobreacumulacions en vessants sud-est, est i nord-est, mentre que els vessant oest apareixen, en general,
desproveïts de neu.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Des del dimecres les temperatures han augmentat de forma notable; el mantell s’està humitejant superficialment. A
tots els sectors el mantell en general està ben estabilitzat degut a l’existència de crostes internes, a excepció del
nivell més superficial, que s’humiteja al llarg del matí i pot donar lloc a allaus de fusió en vessants assolellats, en
general de petites dimensions. Prop de les crestes hi ha plaques de vent en vessants orientats al sud-est, est i nordest que poden desprendre’s en forma d’allaus de placa per una sobrecàrrega forta. El perill d’allaus és MODERAT
(2) a partir de mig matí i FEBLE (1) durant la resta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell nival es mantindrà amb les mateixes condicions durant tot el cap de setmana, tendint a sobrecarregar-se
per un augment de la fusió de cara a diumenge.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S'EMETRÀ EL : Divendres, 15 de maig de 1998.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres, 15- Maig-1998.
14:00 h.
15, 16 i 17 de maig de 1998.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Aran:
Ribagorçana

MARCAT (3) migdia en vessant nord Pallaresa
Superior:
MODERAT (2) durant la resta
Pallaresa
MODERAT (2)
Inferior:

MODERAT (2)
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 16, dissabte: predomini del cel poc núvol amb nuvolositat d’evolució diürna. Possibilitat de xàfecs
ocasionals i dispersos per la tarda. Temperatures sense canvis. Vent variable i fluix.
Isoterma de 0ºC: 3200 m.
A 1500 m: nord-oest fluix. Humitat relativa: 70%.
A 3000 m: nord-oest fluix.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 17, diumenge: predomini del cel poc núvol amb nuvolositat d’evolució diürna. Possibilitat de xàfecs
ocasionals i dispersos. Temperatures sense canvis. Vent variable i fluix.
Dia 18, dilluns: predomini del cel poc núvol amb nuvolositat d’evolució diürna. Possibilitat de xàfecs
ocasionals i dispersos. Temperatures sense canvis. Vent variable i fluix.
Dia 19, dimarts: predomini del cel poc núvol amb nuvolositat d’evolució diürna. Temperatures sense
canvis o en lleuger ascens. Vent variable i fluix amb predomini de la component sud.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Aran, mantell continu en vessant nord a 2100-2200 m, en vessant sud és discontinu per sobre dels 2200
m; Pallaresa Superior, mantell continu en vessant nord a 2100-2200 m, en vessant sud és discontinu per
sobre de 2300-2400 m; Pallaresa Inferior, mantell continu en vessant nord a 2200-2300 m, en vessant
sud és discontinu per sobre de 2500 m; Ribagorçana, mantell continu en vessant nord a 2500 m, en
vessant sud és discontinu per sobre de 2500 m. A tots els sectors per sobre dels 2300 m i en vessant
nord el mantell oscil.la entre 50-100 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En els darrers dies la fusió del mantell ha estat molt accentuada degut a les temperatures altes i a les
precipitacions líquides a totes les cotes. Per tant, la humidificació del mantell és molt elevada. S’observen
allaus petites de fusió a tots els sectors i localment alguna de mida mitjana a l’Aran i nord de la Pallaresa
Superior, principalment en vessants oest, nord i est, ja que en vessants sud el mantell nival és molt reduït.
Localment la humidificació ha arribat fins al sòl i poden produir-se allaus de fons, especialment en els
vessants més drets. A partir de mig matí és quan les allaus poden tenir majors dimensions. El perill
d’allaus a l’Aran i al nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa Superior és MARCAT (3) a partir de mig matí
en vessants nord, on les acumulacions són més importants, i MODERAT (2) a la resta de sectors.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell nival es mantindrà amb les mateixes condicions durant tot el cap de setmana.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

AQUEST ÉS L’ÚLTIM BUTLLETÍ DE LA TEMPORADA 1997-1998
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DATA:
Hora:
Vàlid:

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PIRINEU ORIENTAL

Divendres, 15- Maig-1998.
14:00 h.
15, 16 i 17 de maig de 1998.

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

MODERAT (2) en pendents drets
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) en pendents drets
FEBLE (1) a la resta

Sector TerFreser:
Prepirineu:

MODERAT (2) en pendents drets
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) en pendents drets
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 16, dissabte: predomini del cel poc núvol amb nuvolositat d’evolució diürna. Possibilitat de xàfecs
ocasionals i dispersos per la tarda. Temperatures sense canvis. Vent variable i fluix.
Isoterma de 0ºC: 3200 m.
A 1500 m: nord fluix. Humitat relativa: 70%.
A 3000 m: nord fluix.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 17, diumenge: predomini del cel poc núvol amb nuvolositat d’evolució diürna. Possibilitat de xàfecs
ocasionals i dispersos. Temperatures sense canvis. Vent variable i fluix.
Dia 18, dilluns: predomini del cel poc núvol amb nuvolositat d’evolució diürna. Possibilitat de xàfecs
ocasionals i dispersos. Temperatures sense canvis. Vent variable i fluix.
Dia 19, dimarts: predomini del cel poc núvol amb nuvolositat d’evolució diürna. Temperatures sense
canvis o en lleuger ascens. Vent variable i fluix amb predomini de la component sud.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Perafita-Puigpedrós, mantell continu en vessant nord a 2300-2400 m, discontinu en vessant sud per
sobre de 2300-2400 m; vessant nord del Cadí-Moixeró, continu a 2100 m; Ter-Freser i Prepirineu,
discontinu en vessant nord a 2300 m, en vessant sud pràcticament inexistent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En els darrers dies la fusió del mantell ha estat molt accentuada degut a les temperatures altes i a les
precipitacions líquides a totes les cotes. Per tant, la humidificació del mantell és molt elevada. S’observen
allaus petites de fusió a tots els sectors, principalment en vessants oest, nord i est, ja que en vessants
sud el mantell nival és molt reduït. Localment la humidificació ha arribat fins al sòl i poden produir-se
allaus de fons, especialment en els vessants més drets. El perill d’allaus a tots els sectors és MODERAT
(2) en pendents drets i FEBLE (1) a la resta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell nival es mantindrà amb les mateixes condicions durant tot el cap de setmana.
Evolució del perill d'allaus: ESTACIONARI.

AQUEST ÉS L’ÚLTIM BUTLLETÍ DE LA TEMPORADA 1997-1998
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