Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

ESTAT DEL MANTELL NIVAL
AL PIRINEU DE CATALUNYA

DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres, 19 de novembre de 1999
14:00 h.
19, 20 i 21 de novembre de 1999

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 20, dissabte: ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions febles a moderades. Vent del nord-oest de 40 a 70
km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 21, diumenge: ennuvolat amb possibilitat de nevades febles. Temperatures en lleuger descens. Glaçades
moderades. Vent de component nord moderat.
Dia 22, dilluns: ennuvolat amb possibilitat de nevades febles. Temperatures sense canvis. Glaçades moderades.
Vent de component nord moderat.
Dia 23, dimarts: ennuvolat amb possibilitat de nevades febles. Temperatures en lleuger augment. Glaçades febles.
Vent de component nord fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és continu per damunt dels 1300-1400 m en vessants nord al Pirineu oriental i per damunt dels 10001100 m al Pirineu occidental. En vessants sud és continu per damunt dels 1600-1700 m en el Pirineu oriental i gran
part del Pirineu occidental. A l’Aran és continu per damunt dels 1000-1100 m.
Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre els 30-60 cm, superant-se aquest gruix a l’Aran i límit nord del Pallars. A
carenes i colls el mantell es presenta continu, a pesar del vent fort i molt fort del nord.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Internament el mantell està ben estabilitzat, especialment per sota dels 2200-2400 m, com a conseqüència de
l’alternança de neu i pluja que es va enregistrar el cap de setmana passat. Des de les últimes 72 hores s’estan
produint nevades febles a moderades a l’extrem nord del Pirineu amb vents molt forts del nord (gruixos de fins a 1015 cm de neu recent). Aquesta neu superficial està molt poc transformada i s’estan formant plaques de vent en
vessants orientats al sud. Al límit nord del Pirineu poden produir-se allaus de placa per una sobrecàrrega feble,
especialment a cotes altes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es mantindran les temperatures baixes, el vent del nord i les nevades febles a moderades al límit nord del Pirineu.
Per tant, continuaran formant-se plaques de vent en aquest sector i es mantindran molt fràgils.

LA PROPERA NOTA INFORMATIVA S’EMETRÀ: Divendres 26 de novembre de 1999.
LA CAMPANYA DE PREDICCIÓ D’ALLAUS S’INICIARÀ : Dilluns 29 de novembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

ESTAT DEL MANTELL NIVAL
AL PIRINEU DE CATALUNYA

DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres, 26 de novembre de 1999
14:00 h.
26, 27 i 28 de novembre de 1999

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 27, dissabte: poc ennuvolat. Vent del sud de 10 a 20 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 28, diumenge: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component est fluix.
Dia 29, dilluns: probabilitat de precipitacions febles a moderades. Temperatures sense canvis. Vent del sud-est fluix
a moderat.
Dia 30, dimarts: ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs localment moderats. Temperatures sense canvis. Vent del sudest fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Pirineu oriental el mantell és continu en vessants nord per damunt dels 1500-1600 m i en vessants sud per
damunt dels 1800-1900 m. Al Pirineu occidental és continu per damunt de 1500-1600 m en vessants nord i de 20002100 m en vessants sud. A l’Aran i nord del Pallars és continu per damunt dels 1300-1400 m en vessants nord i dels
1800-2000 m en vessants sud.
Els gruixos, en general a 2000 m i a tots els sectors oscilꞏlen entre els 30-60 cm.
En alguns punts els vessant oberts al nord i nord-est estan desproveïts de neu degut al vent, especialment al
sectors Perafita-Puigpedrós, Ter-Freser i Ribagorçana.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Al Pirineu oriental i gran part de l’occidental, internament el mantell està ben estabilitzat, especialment per sota dels
2200-2400 m. Predominen les superfícies endurides, tant de neu regelada com ventada. En vessants nord protegits
del vent encara hi ha un nivell superficial poc consolidat. A cotes altes hi ha plaques de vent en general ben
estabilitzades però que localment poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble.
A l’Aran i límit nord del Pallars la neu encara es mostra poc consolidada i s’estan produint allaus de dimensions
mitjanes i localment de mida gran, especialment en vessants orientats al sud. A cotes altes hi ha plaques de vent
que poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No hi haurà variacions importants en l’estat del mantell nival.

LA CAMPANYA DE PREDICCIÓ D’ALLAUS S’INICIARÀ : Dilluns 29 de novembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

DATA:
Hora:
Vàlid:

PIRINEU OCCIDENTAL

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

Dilluns, 29-novembre-1999.
14:00 h.
29 i 30 de novembre de 1999.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana:

FEBLE (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 30, dimarts: intervals nuvolosos. Vent del sud sud-est de 20 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 1, dimecres: intervals nuvolosos. Algun banc de boira a les valls. Temperatures en lleuger ascens.
Vent variable i fluix.
Dia 2, dijous: intervals nuvolosos. Algun banc de boira a les valls. Temperatures sense canvis. Vent
variable i fluix.
Dia 3, divendres: intervals nuvolosos de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis. Vent variable i
fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i límit nord del Pallars és continu per damunt dels 1300-1400 m en vessants nord i dels 18002000 m en vessants sud. A 2000 m els gruixos oscil.len al voltant dels 50 cm. A la resta del Pirineu
occidental el mantell és continu per damunt dels 1500-1600 m en vessants nord i dels 2000-2100 m en
vessants sud, amb gruixos que osci.len al voltant dels 30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran i al límit nord del Pallars la neu s’està cohesionant molt lentament i encara es mostra poc
cohesiva en sectors obacs i arrecerats dels vent. En vessants molt drets poden produir-se allaus de placa
per una sobrecàrrega feble (pas d’un esquiador). El perill d’allaus és MODERAT (2).
A la resta del Pirineu occidental la superfície de la neu es mostra endurida, tant per efecte del vent com
del regel. Internament el mantell és estable. El perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No hi haurà variacions importants en l’estat del mantell nival.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts 30 de novembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

DATA:
Hora:
Vàlid:

PIRINEU ORIENTAL

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

Dilluns, 29-novembre-1999.
14:00 h.
29 i 30 de novembre de 1999.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaFEBLE (1)
Puigpedrós:
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: FEBLE (1)
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 30, dimarts: intervals nuvolosos. Vent del sud sud-est de 20 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 1, dimecres: intervals nuvolosos. Algun banc de boira a les valls. Temperatures en lleuger ascens.
Vent variable i fluix.
Dia 2, dijous: intervals nuvolosos. Algun banc de boira a les valls. Temperatures sense canvis. Vent
variable i fluix.
Dia 3, divendres: intervals nuvolosos de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis. Vent variable i
fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és continu en vessants nord per damunt dels 1500-1600 m i en vessants sud per damunt dels
1900-2000 m. Els gruixos a 2000 m oscil.len al voltant dels 10-20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
El mantell es mostra endurit superficialment amb neu ventada i regelada. Internament és estable. No
obstant en sectors obacs i arrecerats del vent la neu més superficial es manté localment poc
transformada però amb un gruix poc important. El perill d’allaus és FEBLE (1). Podria produir-se alguna
allau de placa en vessants molt drets per una sobrecàrrega forta (grup d’esquiadors).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No hi haurà variacions importants en l’estat del mantell nival.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts 30 de novembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

DATA:
Hora:
Vàlid:

PIRINEU OCCIDENTAL

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

Dimarts, 30-novembre-1999.
14:00 h.
30 de novembre i 1 de
desembre de 1999.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana:

FEBLE (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 1, dimecres: intervals nuvolosos amb predomini del poc nuvolós. No s’esperen precipitacions. Vent
del nord-oest de 20 Km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 2, dijous: poc nuvolós. Bancs de boira a les valls. Temperatures sense canvis. Vent variable i fluix.
Dia 3, divendres: poc nuvolós augmentant a intervals nuvolosos de núvols mitjanes i altes. Bancs de
boira matinal a les valls. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.
Dia 4, dissabte: nuvolós amb algunes precipitacions febles. Temperatures en lleuger descens. Vent del
nord moderat amb intervals forts al sector oriental.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i límit nord del Pallars és continu per damunt dels 1300-1400 m en vessants nord i dels 18002000 m en vessants sud. A 2000 m els gruixos oscilꞏlen al voltant dels 50 cm. A la resta del Pirineu
occidental el mantell és continu per damunt dels 1500-1600 m en vessants nord i dels 2000-2100 m en
vessants sud, amb gruixos que oscilꞏlen al voltant dels 30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran i al límit nord del Pallars la neu s’està cohesionant molt lentament i encara es mostra poc
cohesiva en sectors obacs i arrecerats dels vent. En vessants molt drets poden produir-se allaus de placa
per una sobrecàrrega feble (pas d’un esquiador). El perill d’allaus és MODERAT (2).
A la resta del Pirineu occidental la superfície de la neu es mostra endurida, tant per efecte del vent com
del regel. Internament el mantell és estable. El perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No hi haurà variacions importants en l’estat del mantell nival.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres 1 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

DATA:
Hora:
Vàlid:

PIRINEU ORIENTAL

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

Dimarts, 30-novembre-1999.
14:00 h.
30 de novembre i 1 de
desembre de 1999.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaFEBLE (1)
Puigpedrós:
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: FEBLE (1)
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 1, dimecres: intervals nuvolosos amb predomini del poc nuvolós. No s’esperen precipitacions. Vent
del nord-oest de 20 Km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 2, dijous: poc nuvolós. Bancs de boira a les valls. Temperatures sense canvis. Vent variable i fluix.
Dia 3, divendres: poc nuvolós augmentant a intervals nuvolosos de núvols mitjanes i altes. Bancs de boira
matinal a les valls. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.
Dia 4, dissabte: nuvolós amb algunes precipitacions febles. Temperatures en lleuger descens. Vent del
nord moderat amb intervals forts al sector oriental.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és continu en vessants nord per damunt dels 1500-1600 m i en vessants sud per damunt dels
1900-2000 m. Els gruixos a 2000 m oscil.len al voltant dels 10-20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
El mantell es mostra endurit superficialment amb neu ventada i regelada. Internament és estable. No
obstant en sectors obacs i arrecerats del vent la neu més superficial es manté localment poc
transformada però amb un gruix poc important. El perill d’allaus és FEBLE (1). Podria produir-se alguna
allau de placa en vessants molt drets per una sobrecàrrega forta (grup d’esquiadors).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No hi haurà variacions importants en l’estat del mantell nival.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres 1 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimecres, 1 de desembre de 1999.
14:00 h.
1 i 2 de desembre de 1999.

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

MODERAT (2) en vessants obacs
FEBLE (1) a la resta
FEBLE (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 2, dijous: poc ennuvolat amb alguns intervals de núvols alts. No s’esperen precipitacions. Nord-oest
10-15 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 3, divendres: poc ennuvolat amb alguns intervals nuvolosos de núvols mitjos i alts. Bancs de boira
matinals a les valls. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.
Dia 4, dissabte: ennuvolat amb algunes precipitacions febles. Temperatures en lleuger descens. Vent del
nord moderat.
Dia 5, diumenge: ennuvolat amb algunes precipitacions febles. Temperatures en moderat descens. Vent
del nord moderat a fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i límit nord del Pallars és continu per damunt dels 1300-1400 m en vessants nord i dels 18002000 m en vessants sud. A 2000 m els gruixos oscilꞏlen al voltant dels 50 cm. A la resta del Pirineu
occidental el mantell és continu per damunt dels 1500-1600 m en vessants nord i dels 2000-2100 m en
vessants sud, amb gruixos que oscilꞏlen al voltant dels 30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran i al límit nord del Pallars, en vessants completament obacs la neu encara està molt poc
transformada, encrostant-se lleugerament allà on toca el sol. En vessants molt drets i obacs poden
produir-se allaus de placa per una sobrecàrrega feble (pas d’un esquiador). En aquests punts el perill
d’allaus és MODERAT (2). En vessants sud el mantell presenta crostes de regel força dures i el perill és
FEBLE (1).
A la resta del Pirineu occidental la superfície de la neu es mostra endurida, tant per efecte del vent com
del regel. Internament el mantell és estable. El perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No hi haurà variacions importants en l’estat del mantell nival.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous 2 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimecres, 1 de desembre de 1999.
14:00 h.
1 i 2 de desembre de 1999.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaFEBLE (1)
Puigpedrós:
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: FEBLE (1)
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 2, dijous: poc ennuvolat amb alguns intervals de núvols alts. No s’esperen precipitacions. Nord-oest
10-15 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 3, divendres: poc ennuvolat amb alguns intervals nuvolosos de núvols mitjos i alts. Bancs de boira
matinals a les valls. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.
Dia 4, dissabte: ennuvolat amb algunes precipitacions febles. Temperatures en lleuger descens. Vent del
nord moderat.
Dia 5, diumenge: ennuvolat amb algunes precipitacions febles. Temperatures en moderat descens. Vent
del nord moderat a fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és continu en vessants nord per damunt dels 1500-1600 m i en vessants sud per damunt dels
1900-2000 m. Els gruixos a 2000 m oscil.len al voltant dels 10-20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
El mantell es mostra endurit superficialment amb neu ventada i regelada. Internament és estable. No
obstant en sectors obacs i arrecerats del vent la neu més superficial es manté localment poc
transformada però amb un gruix poc important. El perill d’allaus és FEBLE (1). Podria produir-se alguna
allau de placa en vessants molt drets per una sobrecàrrega forta (grup d’esquiadors).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No hi haurà variacions importants en l’estat del mantell nival.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous 2 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 2 de desembre de 1999.
14:00 h.
2 i 3 de desembre de 1999.

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

MODERAT (2) en vessants obacs
FEBLE (1) a la resta
FEBLE (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 3, divendres: poc nuvolós amb intervals de núvols alts. No s’esperen precipitacions. Vent del noroest
de 10-15 Km/h. Temperatures sense canvis.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 4, dissabte: Ennuvolat amb algunes precipitacions febles. Temperatures en lleuger descens. Vent del
nord moderat.
Dia 5, diumenge: Ennuvolat amb algunes precipitacions febles. Temperatures en moderat descens. Vent
de nord moderat.
Dia 6, dilluns: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent del nord fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i límit nord del Pallars, el mantell és continu per damunt dels 1300-1400 m en vessants nord i
dels 1800-2000 m en vessants sud. A 2000 m els gruixos oscilꞏlen al voltant dels 50 cm. A la resta del
Pirineu occidental el mantell és continu per damunt dels 1500-1600 m en vessants nord i dels 2000-2100
m en vessants sud, amb gruixos que oscilꞏlen al voltant dels 30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran i al límit nord del Pallars, en vessants completament obacs la neu encara està molt poc
transformada, encrostant-se lleugerament allà on toca el sol. En vessants molt drets i obacs poden
produir-se allaus de placa per una sobrecàrrega feble (pas d’un esquiador). En aquests punts el perill
d’allaus és MODERAT (2). En vessants sud el mantell presenta crostes de regel força dures i el perill és
FEBLE (1).
A la resta del Pirineu occidental la superfície de la neu es mostra endurida, tant per efecte del vent com
del regel. Internament el mantell és estable. El perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No hi haurà variacions importants en l’estat del mantell nival.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres 3 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 2 de desembre de 1999.
14:00 h.
2 i 3 de desembre de 1999.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaFEBLE (1)
Puigpedrós:
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: FEBLE (1)
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 3, divendres: poc nuvolós amb intervals de núvols alts. No s’esperen precipitacions. Vent del noroest
de 10-15 Km/h. Temperatures sense canvis.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 4, dissabte: Ennuvolat amb algunes precipitacions febles. Temperatures en lleuger descens. Vent del
nord moderat amb intervals de fort.
Dia 5, diumenge: Ennuvolat amb algunes precipitacions febles. Temperatures en moderat descens. Vent
de nord moderat amb intervals de fort al començament.
Dia 6, dilluns: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent del nord fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és continu en vessants nord per damunt dels 1600 m, amb gruixos que oscil.en al voltant dels
10-20 cm. En vessants sud el mantell té molt poc gruix i sovint és discontinu fins als cims.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
El mantell es mostra endurit superficialment amb neu ventada i regelada. Internament és estable. No
obstant en sectors obacs i arrecerats del vent la neu més superficial es manté localment poc
transformada però amb un gruix poc important. El perill d’allaus és FEBLE (1). Podria produir-se alguna
allau de placa en vessants molt drets per una sobrecàrrega forta (grup d’esquiadors).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No hi haurà variacions importants en l’estat del mantell nival.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres 3 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres, 3 de desembre de 1999.
14:00 h.
3, 4, 5 i 6 de desembre de 1999.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana:

FEBLE (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 4, dissabte: nuvolós. Algun xàfec dèbil. Vent del nord-oest de 15-25 km/h. Temperatures en lleuger
descens.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 5, diumenge: nuvolós a molt nuvolós amb alguna nevada dèbil a la cara nord. A la resta intervals
nuvolosos. Temperatures en moderat descens. Vent de component nord moderat a fort amb intervals de
molt fort a cotes altes.
Dia 6, dilluns: poc nuvolós. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vent
de component nord fluix amb intervals moderat.
Dia 7, dimarts: poc nuvolós. Algun banc de boira a les valls. Temperatures en lleuger ascens. Vent
variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al límit nord del Pallars, el mantell és continu per damunt dels 1400-1500 m en vessants nord i
dels 1800-2000 m en vessants sud. A 2000 m els gruixos oscilꞏlen al voltant dels 50 cm. A la resta del
Pirineu occidental el mantell és continu per damunt dels 1500-1600 m en vessants nord i dels 2000-2100
m en vessants sud, amb gruixos que oscilꞏlen entre 10-30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran i al límit nord del Pallars, en vessants completament obacs la neu encara està poc transformada,
encrostant-se lleugerament allà on toca el sol. En vessants molt drets i obacs poden produir-se allaus de
placa per una sobrecàrrega feble (pas d’un esquiador). En aquests punts el perill d’allaus és MODERAT
(2). En vessants sud el mantell presenta crostes de regel força dures i el perill és FEBLE (1). La
possibilitat de nevades febles durant el dissabte a l’Aran i nord del Pallars farà que es formin plaques de
vent en vessants sud, que podran desprendre’s per una sobrecàrrega feble. El perill augmentarà a
MODERAT (2) en aquests sectors.
A la resta del Pirineu occidental la superfície de la neu es mostra endurida, tant per efecte del vent com
del regel. Internament el mantell és estable. El perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La possibilitat de nevades febles durant el diumenge a l’Aran i nord del Pallars farà que es formin plaques
de vent en vessants sud, que podran desprendre’s per una sobrecàrrega feble.
Evolució del perill: MODERAT (2) A L’ARAN I NORD DEL PALLARS. FEBLE (1) A LA RESTA.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts 7 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres, 3 de desembre de 1999.
14:00 h.
3, 4, 5 i 6 de desembre de 1999.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaFEBLE (1)
Puigpedrós:
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: FEBLE (1)
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 4, dissabte: nuvolós. Algun xàfec dèbil. Vent del nord-oest de 15-25 km/h. Temperatures en lleuger
descens.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 5, diumenge: nuvolós a molt nuvolós amb alguna nevada dèbil a la cara nord. A la resta intervals
nuvolosos. Temperatures en moderat descens. Vent de component nord moderat a fort amb intervals de
molt fort a cotes altes.
Dia 6, dilluns: poc nuvolós. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vent
de component nord fluix amb intervals moderat.
Dia 7, dimarts: poc nuvolós. Algun banc de boira a les valls. Temperatures en lleuger ascens. Vent
variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és continu en vessants nord per damunt dels 1600 m, amb gruixos que oscil.en al voltant dels
10-20 cm. En vessants sud el mantell té molt poc gruix i sovint és discontinu fins als cims.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
El mantell es mostra endurit superficialment amb neu ventada i regelada. Internament és estable. No
obstant, molt puntualment en sectors obacs i arrecerats del vent la neu més superficial es manté poc
transformada, però amb un gruix poc important. El perill d’allaus és FEBLE (1). Podria produir-se molt
localment alguna allau de placa en vessants molt drets per una sobrecàrrega forta (grup d’esquiadors).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No hi haurà variacions importants en l’estat del mantell nival.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts 7 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimarts, 7 de desembre de 1999.
14:00 h.
7, 8 i 9 de desembre de 1999.

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 8, dimecres: intervals nuvolosos. Vent de l’oest de 20 km/h. Temperatures sense canvis.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 9, dijous: ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions disperses. Cota de neu a 1200 m. Bancs de
boira a les valls. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest fluix a moderat.
Dia 10, divendres: molt ennuvolat amb xàfecs en general febles. Cota de neu a 1200 m. Temperatures
sense canvis. Vent del nord-oest moderat a fort.
Dia 11, dissabte: intervals nuvolosos. Bancs de boira a les valls. Temperatures en lleuger augment.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al límit nord del Pallars, el mantell és continu per damunt dels 1400-1500 m en vessants nord i
dels 1900-2000 m en vessants sud. A 2000 m els gruixos oscilꞏlen al voltant dels 50 cm. A la resta del
Pirineu occidental el mantell és continu per damunt dels 1500-1600 m en vessants nord i dels 2000-2100
m en vessants sud, amb gruixos que oscilꞏlen entre 5-20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran i al límit nord del Pallars s’han produït nevades molt febles (entre 1-15 cm). En vessants obacs
aquest nivell superficial està poc transformat i es pot produir alguna purga i molt localment, en pendents
drets, podria produir-se alguna allau de placa, en general per una sobrecàrrega forta. En vessants sud el
mantell presenta crostes de regel força dures.
A la resta del Pirineu occidental la superfície de la neu es mostra endurida, tant per efecte del vent com
del regel. Internament el mantell és estable. A tots els sectors el perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La possibilitat de nevades febles a partir de dijous podria fer augmentar el perill a MODERAT (2),
especialment a l’Aran i nord del Pallars.
Evolució del perill: en lleuger augment a partir de dijous.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 9 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimarts, 7 de desembre de 1999.
14:00 h.
7, 8 i 9 de desembre de 1999.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaFEBLE (1)
Puigpedrós:
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: FEBLE (1)
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 8, dimecres: intervals nuvolosos. Vent de l’oest de 20 km/h. Temperatures sense canvis.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 9, dijous: ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions disperses. Cota de neu a 1200 m. Bancs de
boira a les valls. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest fluix a moderat.
Dia 10, divendres: molt ennuvolat amb xàfecs en general febles. Cota de neu a 1200 m. Temperatures
sense canvis. Vent del nord-oest moderat a fort.
Dia 11, dissabte: intervals nuvolosos. Bancs de boira a les valls. Temperatures en lleuger augment.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és continu en vessants nord per damunt dels 1600-1700 m, amb gruixos que oscil.en al voltant
dels 5-20 cm. En vessants sud el mantell té molt poc gruix i sovint és discontinu fins als cims.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
El mantell es mostra endurit superficialment amb neu ventada i regelada. Internament és estable. No
obstant, molt puntualment en sectors obacs i arrecerats del vent la neu més superficial es manté poc
transformada, però amb un gruix poc important. El perill d’allaus és FEBLE (1). Podria produir-se molt
localment alguna allau de placa en vessants molt drets per una sobrecàrrega forta (grup d’esquiadors).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La possibilitat de nevades febles a partir de dijous podria fer augmentar el perill a MODERAT (2),
especialment als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser.
Evolució del perill: en lleuger augment a partir de dijous.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 9 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 9 de desembre de 1999.
14:00 h.
9 i 10 de desembre de 1999.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana:

FEBLE (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 10, divendres: nuvolós a molt nuvolós. Xàfecs dèbils freqüents i localment d’intensitat moderada al
vessant nord. Vent de l’oest-nordoest de 40 a 60 km/h augmentant a més de 80 km/h a cotes altes.
Temperatures en lleuger a moderat descens.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 11 dissabte: nuvolós, preferentment de núvols mitjos i alts. Possibilitat d’alguna precipitació dèbil i
dispersa. Temperatures en lleuger augment. Vent de component oest moderat a fort.
Dia 12, diumenge: nuvolós, preferentment de núvols mitjos i alts. Precipitacions dèbils i disperses.
Temperatures sense canvis. Vent de component oest moderat a fort.
Dia 13, dilluns: nuvolós, preferentment de núvols mitjos i alts. Precipitacions dèbils. Temperatures sense
canvis. Vent de component oest, fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al límit nord del Pallars, el mantell és continu per damunt dels 1400-1500 m en vessants nord i
dels 1900-2100 m en vessants sud. A 2000 m els gruixos oscilꞏlen entre els 40 i 50 cm. A la resta del
Pirineu occidental el mantell és continu per damunt dels 1500-1600 m en vessants nord i dels 2000-2200
m en vessants sud, amb gruixos que oscilꞏlen entre 5-20 cm.
En les properes 24 hores podran acumular-se entre 15 i 20 cm especialment a l’Aran i límit nord del
Pallars.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran i al límit nord del Pallars, als vessants obacs el nivell superficial està poc transformat, mentre que
als vessants assolellats, el mantell es presenta encrostat i ben estabilitzat. Les nevades previstes per a
les properes 24 hores faran que el perill d’allaus augmenti a MODERAT (2) ja que es podran formar
plaques de vent prop de les crestes especialment als vessants est i sud-est que seran inestables. En
vessants drets seran possibles caigudes d’allaus de neu recent.
A la resta del Pirineu occidental la superfície de la neu es mostra endurida, tant per efecte del vent com
del regel. Internament el mantell és estable. A tots els sectors el perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A partir de dissabte, podran haver-hi caigudes d’allaus de neu recent en vessants drets especialment als
sectors Aran i Sector nord del Pallars Sobirà. Les plaques que s’hagin format als vessants est i sud-est,
es mantindran inestables i podran desencadenar-se localment per una feble sobrecàrrega.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: divendres, 10 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 9 de desembre de 1999.
14:00 h.
9 i 10 de desembre de 1999.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2)
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 10, divendres: nuvolós a molt nuvolós. Xàfecs dèbils freqüents i localment d’intensitat moderada al
vessant nord. Vent de l’oest-nordoest de 40 a 60 km/h augmentant a més de 80 km/h a cotes altes.
Temperatures en lleuger a moderat descens.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 11 dissabte: nuvolós, preferentment de núvols mitjos i alts. Possibilitat d’alguna precipitació dèbil i
dispersa. Temperatures en lleuger augment. Vent de component oest moderat a fort.
Dia 12, diumenge: nuvolós, preferentment de núvols mitjos i alts. Precipitacions dèbils i disperses.
Temperatures sense canvis. Vent de component oest moderat a fort.
Dia 13, dilluns: nuvolós, preferentment de núvols mitjos i alts. Precipitacions dèbils. Temperatures sense
canvis. Vent de component oest, fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és continu en vessants nord per damunt dels 1600-1700 m, amb gruixos que oscilꞏlen al voltant
dels 5-20 cm. En vessants sud el mantell té molt poc gruix i sovint és discontinu fins als cims.
En les properes 24 hores podran acumular-se entre 15 i 20 cm especialment als sectors PerafitaPuigpedrós i Ter-Freser.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
El mantell es mostra endurit superficialment amb neu ventada i regelada. Internament és estable. No
obstant, molt puntualment en sectors obacs i arrecerats del vent la neu més superficial es manté poc
transformada, però amb un gruix poc important. Les nevades previstes per les properes 24 hores
especialment als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, faran que el perill augmenti a MODERAT (2) ,
ja que podran formar-se plaques de vent en vessants sud i sud-est que es mantindran inestables.
A la resta, el perill d’allaus és FEBLE (1). Podria produir-se molt localment alguna allau de placa en
vessants molt drets per una sobrecàrrega forta (grup d’esquiadors).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A partir de dissabte, podran haver-hi caigudes d’allaus de neu recent en vessants drets especialment als
sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. Les plaques que s’hagin format als vessants est i sud-est, es
mantindran inestables i podran desencadenar-se localment per una feble sobrecàrrega.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: divendres, 10 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres, 10 de desembre de 1999.
14:00 h.
10, 11 i 12 de desembre de 1999.

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 11, dissabte: Cel ennuvolat i sense precipitacions. Temperatures en lleuger ascens. Vent de l’oest i
nord-oest d’entre 50 i 80 Km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 12, diumenge: Ennuvolat amb núvols mitjos i alts. Precipitacions febles i disperses. Temperatures
sense canvis i vent de l’oest de moderat a fort.
Dia 13, dilluns i dia 14, dimarts: Intervals de núvols i precipitacions febles. Temperatures sense canvis i
vent de l’oest de feble a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al límit nord del Pallars, el mantell és continu per damunt dels 800 a1000 m. A 2000 m els
gruixos oscilꞏlen entre els 50 i 60 cm. A la resta del Pirineu occidental el mantell és continu per damunt
dels 1600-2000 m, amb gruixos que oscilꞏlen entre 10 I 25 cm.
Les nevades de caràcter feble de les darreres hores ha fet augmentar els gruixos entre 5 i 10 cm a tots
els sectors. Les properes hores s’espera que continuïn les nevades de forma feble o moderada.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran i al límit nord del Pallars, la neu recent caiguda s’ha disposat sobre un mantell amb poca cohesió
als vessants nord i crostes ben estabilitzades als vessants assolellats.
Prop de les crestes i especialment als vessants est i sud-est, s’han format plaques de vent que poden
despendre’s per una sobrecàrrega feble (pas d’un esquiador). Podrà haver-hi caigudes d’allaus de neu
recent en general de petites dimensions. El perill d’allaus és MARCAT (3).
A la resta del Pirineu occidental, les nevades que han estat menys importants s’han disposat sobre un
mantell força estable. El perill d’allaus és MODERAT (2), ja que prop de les crestes s’han format plaques
de vent especialment als vessants est i sud-est que localment poden despendre’s per una sobrecàrrega
feble. Puntualment poden haver-hi caigudes d’allaus de neu recent, en general de mida petita.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Podran formar-se noves plaques de vent en vessants est i sud-est que es mantindran inestables
especialment a l’Aran i límit nord del Pallars.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dilluns, 13 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres,10 de desembre de 1999.
14:00 h.
10, 11 i 12 de desembre de 1999.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord MODERAT (2)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2)
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 11, dissabte: Cel ennuvolat i sense precipitacions. Temperatures en lleuger ascens. Vent de l’oest i
nord-oest d’entre 50 i 80 Km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 12, diumenge: Ennuvolat amb núvols mitjos i alts. Precipitacions febles i disperses. Temperatures
sense canvis i vent de l’oest de moderat a fort.
Dia 13, dilluns i dia 14, dimarts: Intervals de núvols i precipitacions febles. Temperatures sense canvis i
vent de l’oest de feble a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és continu en vessants nord per damunt dels 1600-1700 m, amb gruixos que oscilꞏlen al voltant
dels 5-20 cm. En vessants sud el mantell té molt poc gruix i sovint és discontinu fins als cims.
En les darreres hores s’han acumulat gruixos de menys de 5 cm de neu nova a tots els sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
La nevada que ha caigut i que pot continuar fent-ho les properes hores, es disposa sobre un mantell força
endurit i en general ben estabilitzat.
A cotes altes sobretot dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, s’han format noves plaques de vent
que poden despendre’s en general per una sobrecàrrega forta. El perill és MODERAT (2).
Al Prepirineu, el perill d’allaus és FEBLE (1). Podria produir-se molt localment alguna allau de placa en
vessants molt drets per una sobrecàrrega forta (grup d’esquiadors).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Podran formar-se noves plaques de vent en vessants est i sud-est que es mantindran inestables .
Evolució del perill: ESTACIONARI..

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dilluns, 13 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dilluns, 13 de desembre de 1999.
14:00 h.
13 i 14 de desembre de 1999.

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

MARCAT (3) vessants est
MODERAT (2) a la resta
FEBLE (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3) al límit nord
MODERAT (2) a la resta
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 14, dimarts: nuvolós augmentant a molt nuvolós. Precipitacions dèbils més probables a la part
occidental i per la tarda i nit. Vent de l’oest de 40 a 60 km/h. Temperatures en lleuger a moderat ascens.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 15, dimecres: molt nuvolós. Xàfecs localment moderats. Cota de neu a 1400 m baixant a 700 m.
Temperatures en moderat a notable descens. Vent de component oest moderat.
Dia 16, dijous: nuvolós amb nevades dèbils a la cara nord i possibles a la cara sud. Temperatures en
lleuger descens. Vent de component nord fort.
Dia 17, divendres: a la cara nord, nuvolós amb possibilitat d’alguna precipitació dèbil. A la cara sud poc
nuvolós. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component nord moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al límit nord del Pallars, el mantell és continu per damunt dels 1400 a 1500 m. A 2000 m els
gruixos oscilꞏlen entre els 50 i 60 cm. A la resta del Pirineu occidental el mantell és continu per damunt
dels 1600-2000 m, amb gruixos que oscilꞏlen entre 10 i 25 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran i al límit nord del Pallars, la neu caiguda el dissabte dia 11 s’ha estabilitzat per sota dels 20002200 m. Per sobre d’aquesta cota la neu es mostra poc transformada en sectors obacs protegits del vent.
Els vessants oest estan força ventats, mentre que als vessants est s’han format plaques de vent que
poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble (pas d’un esquiador). En aquests punts el perill d’allaus
és MARCAT (3) i MODERAT (2) a la resta.
A la resta del Pirineu occidental, el perill d’allaus és FEBLE (1). Hi ha plaques de vent a cotes altes dels
vessant est que poden desprendre’s localment per una sobrecàrrega forta (pas d’un grup d’esquiadors).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A partir del vespre de demà podran formar-se noves plaques de vent, que es mantindran inestables, en
vessants est i sud-est a tots els sectors. També podran produir-se allaus de neu recent a totes les
orientacions.
Evolució del perill: EN AUGMENT

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimarts, 14 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dilluns,13 de desembre de 1999.
14:00 h.
13 i 14 de desembre de 1999.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaFEBLE (1)
Puigpedrós:
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: FEBLE (1)
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 14, dimarts: nuvolós augmentant a molt nuvolós. Precipitacions dèbils més probables a la part
occidental i per la tarda i nit. Vent de l’oest de 40 a 60km/h. Temperatures en lleuger a moderat ascens.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 15, dimecres: molt nuvolós. Xàfecs localment moderats. Cota de neu a 1400 m baixant a 700 m.
Temperatures en moderat a notable descens. Vent de component oest moderat.
Dia 16, dijous: nuvolós amb nevades dèbils a la cara nord i possibles a la cara sud. Temperatures en
lleuger descens. Vent de component nord fort.
Dia 17, divendres: a la cara nord, nuvolós amb possibilitat d’alguna precipitació dèbil. A la cara sud poc
nuvolós. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component nord moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és continu en vessants nord per damunt dels 1700-1800 m, amb gruixos que oscilꞏlen al voltant
dels 5-20 cm. En vessants sud el mantell té molt poc gruix i sovint és discontinu fins als cims.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
El mantell és força estable amb superfícies dures o molt dures corresponents a neu ventada i regelada. A
tots els sectors el perill d’allaus és FEBLE (1). Podria produir-se molt localment alguna allau de placa en
vessants molt drets per una sobrecàrrega forta (grup d’esquiadors).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A partir del vespre de demà podran formar-se plaques de vent, que es mantindran inestables, en
vessants est i sud-est a tots els sectors. També podran produir-se allaus de neu recent a totes les
orientacions.
Evolució del perill: EN AUGMENT

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimarts, 14 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimarts, 14 de desembre de 1999.
14:00 h.
14 i 15 de desembre de 1999.

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

MARCAT (3)

Ribagorçana:

FEBLE (1) augmentant a
MODERAT (2) al vespre-nit

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3)
FEBLE (1) augmentant a
MODERAT (2) al vespre-nit

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 15, dimecres: a la cara nord molt ennuvolat amb precipitacions moderades ocasionals de neu per
damunt de 1200 m al principi, baixant a totes les cotes al final. A la cara sud ennuvolat amb precipitacions
febles i ocasionals, de neu per damunt de 1400 m, baixant a totes les cotes al final. Vent de l’oest de 4060 km/h. Notable descens de les temperatures diürnes i nocturnes al final del dia.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 16, dijous: ennuvolat amb alguna nevada feble a la cara nord. Moderat descens de les temperatures.
Vent del nord moderat amb ràfegues fortes.
Dia 17, divendres: a la cara nord, ennuvolat amb possibilitat d’alguna nevada feble. A la cara sud poc
ennuvolat. Lleuger ascens de les temperatures. Vent del nord moderat.
Dia 18, dissabte: ennuvolat amb alguna precipitació feble. Moderat ascens de les temperatures. Vent del
nord feble.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al límit nord del Pallars, el mantell és continu per damunt dels 1400 a 1500 m. A 2000 m els
gruixos oscilꞏlen entre els 40-50 cm. A la resta del Pirineu occidental el mantell és continu per damunt
dels 1600-2000 m, amb gruixos que oscilꞏlen entre 10 i 20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran i al límit nord del Pallars s’han produït alguns plugims fins als 2000 m. Les temperatures diürnes
han pujat fins a 6º C respecte a les d’ahir. La neu s’ha humitejat a totes les cotes. Als vessants est es
mantenen localment plaques de vent que poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble (pas d’un
esquiador). A partir del vespre les nevades podran donar lloc a allaus de neu recent i a la formació de
noves plaques de vent en vessants est i sud. A l’Aran i a la Pallaresa superior el perill d’allaus arribarà a
MARCAT (3) a partir d’aquest vespre.
A la resta del Pirineu occidental, la neu també s’està humitejant. El perill d’allaus és FEBLE (1), però
augmentarà a MODERAT (2) a partir del vespre per la possibilitat de nevades. Es formaran plaques de
vent en vessants sud i est, en general de petites dimensions, però podran desprendre’s per una
sobrecàrrega feble. També es podria produir alguna allau de neu recent de petites dimensions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell es mantindrà inestable, degut a la formació de noves plaques de vent que es mantindran molt
fràgils, especialment a l’Aran i a la Pallaresa Superior.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimecres, 15 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimarts, 14 de desembre de 1999.
14:00 h.
14 i 15 de desembre de 1999.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:
Vessant nord
Cadí-Moixeró:

FEBLE (1) augmentant a
MODERAT (2) al vespre-nit
FEBLE (1) augmentant a
MODERAT (2) al vespre-nit

Ter-Freser: FEBLE (1) augmentant a
MODERAT (2) al vespre-nit
Prepirineu: FEBLE (1) augmentant a
MODERAT (2) al vespre-nit

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 15, dimecres: a la cara nord molt ennuvolat amb precipitacions moderades ocasionals de neu per
damunt de 1200 m al principi, baixant a totes les cotes al final. A la cara sud ennuvolat amb precipitacions
febles i ocasionals, de neu per damunt de 1400 m, baixant a totes les cotes al final. Vent de l’oest de 4060 km/h. Notable descens de les temperatures diürnes i nocturnes al final del dia.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 16, dijous: ennuvolat amb alguna nevada feble a la cara nord. Moderat descens de les temperatures.
Vent del nord moderat amb ràfegues fortes.
Dia 17, divendres: a la cara nord, ennuvolat amb possibilitat d’alguna nevada feble. A la cara sud poc
ennuvolat. Lleuger ascens de les temperatures. Vent del nord moderat.
Dia 18, dissabte: ennuvolat amb alguna precipitació feble. Moderat ascens de les temperatures. Vent del
nord feble.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és continu en vessants nord per damunt dels 1700-1800 m, amb gruixos que oscilꞏlen al voltant
dels 5-15 cm. En vessants sud el mantell té molt poc gruix i sovint és discontinu fins als cims.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
El mantell és força estable amb superfícies dures corresponents a neu ventada i regelada, tot i que avui
s’està humitejant de forma apreciable. A tots els sectors el perill d’allaus és FEBLE (1). A partir de la nit el
perill augmentarà a MODERAT (2) per la possibilitat de nevades. Es formaran plaques de vent en
vessants sud i est, en general de petites dimensions, però podran desprendre’s per una sobrecàrrega
feble. També es podria produir alguna allau de neu recent de petites dimensions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell es mantindrà inestable, degut a la formació de noves plaques de vent que es mantindran molt
fràgils, especialment al límit nord dels sectors Perafita-Puigpedròs i Ter-Freser.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimecres, 15 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimecres, 15 de desembre de 1999.
14:00 h.
15 i 16 de desembre de 1999.

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

MARCAT (3)

Ribagorçana:

FEBLE (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3)
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 16, dijous: molt nuvolós. Nevades, localment d’intensitat moderada. Vent de component nord de 60 a
80 km/h. Temperatures en notable descens.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 17, divendres: nuvolós o molt nuvolós amb nevades dèbils. Temperatures mínimes en lleuger
descens i màximes en lleuger ascens. Gelades fortes. Vent de component nord, fort disminuint a
moderat.
Dia 18, dissabte: nuvolós o molt nuvolós, amb precipitacions dèbils a moderades. Cota de neu a 600 m
pujant progressivament fins a 1200 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord-oest moderat.
Dia 19, diumenge: nuvolós, amb precipitacions dèbils. Cota de neu a 1500 m. Temperatures en lleuger a
moderat ascens. Vent del nord-oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al límit nord del Pallars, el mantell és continu per damunt dels 800-1000 m però amb molt poc
gruix, essent esquiable per damunt dels 1400 a 1500 m. A 2000 m els gruixos oscilꞏlen entre els 50-60
cm. A la resta del Pirineu occidental el mantell és continu per damunt dels 1600-2000 m, amb gruixos que
oscilꞏlen entre 10 i 20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant el vespre i nit del dia 14 ha plogut feblement fins als 2000-2200 m. A partir del matí d’avui dia 15
les temperatures han iniciat un sostingut descens i els nivells més superficials del mantell s’han regelat.
Les nevades han estat molt febles, acumulant-se de l’ordre de 1-4 cm a tot el Pirineu fins a les 08,00 h.
Posteriorment ha començat a nevar de forma moderada a l’Aran i nord del Pallars, acumulant-se fins a 10
cm de neu recent a les 12,00 h. En aquests sectors s’estan formant plaques de vent a totes les
orientacions, però més gruixudes als vessants est i sud. Aquestes plaques es desprendran per una
sobrecàrrega feble (pas d’un esquiador), ja que internament mantenen una acusada fragilitat i a més
descansen sobre nivells regelats. Podran produir-se allaus de neu recent de forma natural, en general de
petites dimensions. A l’Aran i al nord del Pallars el perill d’allaus augmentarà a MARCAT (3).
A la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior el mantell està regelat i les nevades que es puguin produir no
afectaran l’estabilitat. El perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell es mantindrà inestable a l’Aran i a la Pallaresa Superior per la presència de plaques de vent
que es mantindran molt fràgils. A la resta el mantell continuarà estable.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dijous, 16 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimecres, 15 de desembre de 1999.
14:00 h.
15 i 16 de desembre de 1999.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2) a l’extrem nord
Puigpedrós:
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) a l’extrem nord
FEBLE (1) a la resta
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 16, dijous: molt nuvolós. Nevades, localment d’intensitat moderada. Vent de component nord de 60 a
80 km/h. Temperatures en notable descens.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 17, divendres: nuvolós o molt nuvolós amb nevades dèbils. Temperatures mínimes en lleuger
descens i màximes en lleuger ascens. Gelades fortes. Vent de component nord, fort disminuint a
moderat, amb intervals de molt fort al principi en el Pirineu de Girona.
Dia 18, dissabte: nuvolós o molt nuvolós, amb precipitacions dèbils a moderades. Cota de neu a 600 m
pujant progressivament fins a 1200 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord-oest moderat.
Dia 19, diumenge: nuvolós, amb precipitacions dèbils. Cota de neu a 1500 m. Temperatures en lleuger a
moderat ascens. Vent del nord-oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és continu en vessants nord per damunt dels 1700-1800 m, amb gruixos que oscilꞏlen al voltant
dels 5-15 cm. En vessants sud el mantell té molt poc gruix i sovint és discontinu fins als cims.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant el vespre i nit del dia 14 ha plogut feblement fins als 2000-2200 m. A partir del matí d’avui dia 15
les temperatures han iniciat un sostingut descens i els nivells més superficials del mantell s’han regelat.
Les nevades han estat molt febles, acumulant-se de l’ordre de 1-4 cm a tot el Pirineu fins a les 08,00 h. El
mantell és força estable. El perill d’allaus és FEBLE (1). Al llarg del dia el perill augmentarà a MODERAT
(2) a l’extrem nord dels sectors Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós per la possibilitat de nevades. Es
formaran plaques de vent en vessants sud i est, en general de petites dimensions, però podran
desprendre’s per una sobrecàrrega feble. També es podria produir alguna allau de neu recent de petites
dimensions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A l’extrem nord dels sectors Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós les plaques de vent es mantindran molt
fràgils. A la resta el mantell es mantindrà estable.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dijous, 16 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 16 de desembre de 1999.
14:00 h.
16 i 17 de desembre de 1999.

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

MARCAT (3)

Ribagorçana:

FEBLE (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3) al límit nord
MODERAT (2) a la resta
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 17, divendres: molt ennuvolat amb nevades febles a cotes mitges pujant a 1200 m. Vent de
component nord de 60-70 km/h. Temperatures en lleuger descens.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 18, dissabte: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1300
m. Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord-oest moderat amb intervals de fort.
Dia 19, diumenge: ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu a 1500 m. Temperatures en lleuger
a moderat ascens. Vent del nord-oest moderat.
Dia 20, dilluns: ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu a 1600 m. Temperatures sense canvis.
Vent de component nord moderat amb intervals de fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al límit nord del Pallars, el mantell és continu per damunt dels 800-1000 m. A 2000 m els
gruixos oscilꞏlen entre els 80-90 cm. A la resta del Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt
dels 1600-2000 m amb els gruixos següents: al sud de la Pallaresa superior entre 20-40 cm, a la
Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior oscilꞏlen entre 10 i 20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant les darreres 24 hores s’han produït nevades continuades i d’intensitat moderada al vessant nord i
febles a la resta. A 2000 m el vent del nord està bufant amb ràfegues de fins a 80 km/h i les temperatures
mínimes han arribat fins a -17ºC.
A l’Aran i al nord de la Pallaresa Superior s’han acumulat fins a 40 cm de neu recent. En aquests sectors
s’estan formant plaques de vent a totes les orientacions, però més gruixudes als vessants est i sud.
Aquestes plaques es desprendran per una sobrecàrrega feble (pas d’un esquiador), ja que internament
mantenen una acusada fragilitat i a més descansen sobre nivells regelats. Podran produir-se allaus de
neu recent de forma natural, localment de dimensions mitjanes. A l’Aran i al nord del Pallaresa Superior el
perill d’allaus és MARCAT (3).
A la resta del Pirineu occidental les nevades han estat ocasionals i febles, amb gruixos de neu recent
d’entre 10-15 cm al sud de la Pallaresa Superior i el perill d’allaus és MODERAT (2). A la Ribagorçana i a
la Pallaresa Inferior les nevades han oscil.lat entre 1-5 cm i el perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A partir de dissabte les nevades s’intensificarien i el mantell s’inestabilitzaria, especialment a l’Aran i nord
del Pallars ja que els nivells superiors estan molt poc cohesionats.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: divendres, 17 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 16 de desembre de 1999.
14:00 h.
16 i 17 de desembre de 1999.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2) a l’extrem nord
Puigpedrós:
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) a l’extrem nord
FEBLE (1) a la resta
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 17, divendres: molt ennuvolat amb nevades febles a cotes mitges pujant a 1200 m. Vent de
component nord de 60-70 km/h. Temperatures en lleuger descens.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 18, dissabte: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1300
m. Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord-oest moderat amb intervals de fort.
Dia 19, diumenge: ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu a 1500 m. Temperatures en lleuger
a moderat ascens. Vent del nord-oest moderat.
Dia 20, dilluns: ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu a 1600 m. Temperatures sense canvis.
Vent de component nord moderat amb intervals de fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és esquiable en vessants nord per damunt dels 1700-1800 m, amb gruixos que oscilꞏlen al
voltant dels 5-15 cm. En vessants sud el mantell té molt poc gruix i sovint és discontinu fins als cims.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant les darreres 24 hores s’han produït nevades febles i ocasionals. A 2000 m el vent del nord està
bufant amb ràfegues de fins a 80 km/h i les temperatures mínimes han arribat fins a -17ºC. En general el
mantell es manté estable amb superfícies endurides pel regel i el vent. El perill d’allaus és MODERAT (2)
al nord dels sectors Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós, on s’han acumulat entre 1-5 cm de neu recent i
localment pot haver alguna placa de vent que es podria desprendre per una sobrecàrrega feble. A la resta
el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les nevades previstes a partir de dissabte formarien plaques de vent en vessant est i sud que podrien
desprendre’s per una sobrecàrrega feble.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: divendres, 17 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

DATA:
Dimecres, 16 de febrer del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
16
i
17
de febrer del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3) per sobre dels 2200 m i MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

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

Pallaresa:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 17, dijous: Núvol o molt núvol. Precipitacions febles que poden ser persistents i localment moderades
a l’Aran amb cota de neu a 1100 m. Temperatures en lleuger descens i vent del nord-oest d’entre 60 i 90
km/h..

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 18, divendres: Núvol o molt núvol amb precipitacions febles de neu per sobre dels 1500 m.
Temperatures en lleuger ascens. Vent de component oest fluix a moderat.
Dia 19, dissabte: Algun interval de núvols. Temperatures sense canvis significatius. Vent del nord-oest
fluix.
Dia 20, diumenge: intervals de núvols. Temperatures en lleuger descens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable als vessants nord per sobre dels 1600-1700
m i dels 2000 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 70-110 cm, però les nevades per
damunt dels 2100-2200 m han acumulat entre 15-20 cm des de diumenge.
A la resta del Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1700-2000 m als vessants nord i
dels 2100-2200 m als vessants sud. Els gruixos totals no superen els 20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures màximes d’ahir (valors fins a 8 graus) van pujar lleugerament i les mínimes d’aquesta
nit han començat a baixar (valors entre 0 i -4 graus). En les últimes 24 hores ha nevat de forma
inapreciable per sobre dels 2000 m a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. En aquest sector, el perill
d’allaus és MARCAT (3) per sobre dels 2200 m i MODERAT (2) per sota d’aquesta cota. El mantell
humitejat per sota dels 2100-2200 m s’ha començat a regelar, disminuint el perill de caigudes d’allaus de
neu humida. Les nevades que cauran durant aquesta nit i matinada, provocaran la formació de noves
plaques de vent en vessants sud i sud-est, que es desencadenaran pel pas d’un esquiador.
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell s’ha començat a encrostar per sota dels 2200 m.
Prop de les crestes el perill és MODERAT (2), ja que es formaran plaques de vent als vessants sud i
sud-est, que es desencadenaran pel pas d’un esquiador. A la resta el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les temperatures baixes mantindran les plaques de vent inestables prop de les crestes.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dijous, 17 de febrer del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimecres, 16 de febrer del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 16 i 17 de febrer del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Perafita-Puig MODERAT (2) prop de les crestes. Ter-Freser: MODERAT (2) prop de les crestes.
pedrós:
FEBLE (1) a la resta
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord FEBLE (1)
Prepirineu: FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 17, dijous: Núvol o molt núvol. Precipitacions amb cota de neu a 1100 m. Temperatures en lleuger
descens i vent del nord-oest d’entre 60 i 90 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 18, divendres: Núvol o molt núvol amb precipitacions febles de neu per sobre dels 1500 m.
Temperatures en lleuger ascens. Vent de component oest fluix a moderat.
Dia 19, dissabte: Algun interval de núvols. Temperatures sense canvis significatius. Vent del nord-oest
fluix.
Dia 20, diumenge: intervals de núvols. Temperatures en lleuger descens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és esquiable en vessants nord per damunt dels 2000-2100 m i en vessants sud és discontinu
fins als cims, amb gruixos que no superen els 10 cm a 2000 m. Al Pre-pirineu, el mantell és gairebé
inexistent als vessants sud i present als vessants nord a partir dels 2000-2100 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures mínimes han baixat lleugerament fins a -3 graus i les màximes han pujat lleugerament
entre els 6 i 7 graus. El mantell humitejat per sota dels 2200 m ha començat a regelar-se.
Les nevades febles previstes per aquesta nit i matinada, provocaran als sectors Perafita-Puigpedrós i
Ter-Freser, la formació de plaques de vent als vessants sud i sud-est i el perill evolucionarà a
MODERAT (2). A la resta de sectors, el perill es mantindrà FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les temperatures baixes mantindran les plaques de vent inestables prop de les crestes.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dijous, 17 de febrer del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dilluns, 20 de desembre de 1999.
14:00 h.
20 i 21 de desembre de 1999.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana:

FEBLE (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2)
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 21, dimarts: poc ennuvolat. Vent del nord-oest de 10-20 km/h. Temperatures mínimes en notable
descens a la cara nord i moderat a la cara sud. Màximes en moderat ascens.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 22, dimecres: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable i fluix.
Dia 23, dijous: ennuvolat, amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Temperatures sense canvis. Vent
variable fluix.
Dia 24, divendres: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger descens. Vent variable i fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al límit nord del Pallars, el mantell és continu en vessant nord per damunt de 1000-1200 m i en
vessant sud per damunt dels 1400-1500 m, amb gruixos a 2000 m entre 90-130 cm. A la resta del Pirineu
occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1500-1700 m amb gruixos totals que disminueixen
notablement de nord a sud. Al Pallars oscil.len entre 30-50 cm i a gran part de la Ribagorçana entre 10 i
30 cm, excepte al límit amb l’Aran on se sobrepassen els 50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant el cap de setmana el mantell s’ha humitejat notablement degut a l’augment de les temperatures,
especialment a l’Aran i a la Pallaresa Superior on s’han produït pluges fins als 2000 m. Per sobre
d’aquesta cota es van acumular fins a 30 cm de neu recent a l’Aran i quantitats inferiors a 10 cm a la
resta. A partir de la nit del dia 19 les temperatures han baixat; ha començat a bufar vent molt fort del nord
amb ràfegues superiors als 130 km/h i s’han format noves plaques de vent a l’Aran i Pallaresa Superior.
En aquests sectors el perill d’allaus és MODERAT (2). Es poden produir allaus de placa per damunt dels
2200 m en vessants sud i est, en general per una sobrecàrrega forta (pas d’un grup d’esquiadors).
A la resta del Pirineu occidental hi ha algunes plaques de vent en vessant est i sud disminuïnt en extensió
i gruix de nord a sud. Aquestes plaques poden desprendre’s en pendents molt drets, en general per una
sobrecàrrega forta. El perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell tendeix a regelar-se superficialment i a guanyar en estabilitat.
Evolució del perill: EN DESCENS

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimarts, 21 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dilluns, 20 de desembre de 1999.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 20 i 21 de desembre de 1999.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaFEBLE (1)
Puigpedrós:
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: FEBLE (1)
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 21, dimarts: poc ennuvolat. Vent del nord-oest de 10-20 km/h. Temperatures mínimes en notable
descens a la cara nord i moderat a la cara sud. Màximes en moderat ascens.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 22, dimecres: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable i fluix.
Dia 23, dijous: ennuvolat, amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Temperatures sense canvis. Vent
variable fluix.
Dia 24, divendres: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger descens. Vent variable i fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és esquiable en vessants nord per damunt dels 1600-1700 m i en vessants sud per damunt del
1900-2000 m, amb gruixos que oscilꞏlen al voltant dels 5-15 cm a 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant el cap de setmana el mantell s’ha humitejat notablement degut a l’augment de les temperatures i a
les pluges febles que van arribar fins als 2000 m. Per damunt dels 2000 m no s’han acumulat més de 5
cm. A partir de la nit del dia 19 les temperatures han baixat i ha començat a bufar vent molt fort del nord
amb ràfegues superiors als 80 km/h. A tots els sectors el perill d’allaus és FEBLE (1). Al nord dels sectors
Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós, a cotes altes podria haver alguna placa de vent que es desprendria per
una sobrecàrrega forta (pas d’un grup d’esquiadors).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell tendeix a regelar-se superficialment i a guanyar en estabilitat.
Evolució del perill: EN DESCENS

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimarts, 21 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimarts, 21 de desembre de 1999.
14:00 h.
21 i 22 de desembre de 1999.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana:

FEBLE (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 22, dimecres: Intervals de núvols mitjos i alts sense precipitacions. Temperatures en lleuger a
moderat ascens i vent de l’oest d’entre 10 i 20 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 23, dijous: Intervals de núvols amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Boires matinals a les valls.
Temperatures sense canvis i vent variable fluix.
Dia 24, divendres: Poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger ascens.
Vent fluix i variable.
Dia 25 dissabte: Ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Temperatures en lleuger ascens.
Vent de component oest de fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al límit nord del Pallars, el mantell és continu en vessants nord per damunt de 1000-1200 m i en
vessants sud per damunt dels 1400-1500 m, amb gruixos a 2000 m entre 90-130 cm. A la resta del
Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1500-1700 m amb gruixos totals que
disminueixen notablement de nord a sud. Al Pallars oscil.len entre 30-50 cm i a gran part de la
Ribagorçana entre 10 i 30 cm, excepte al límit amb l’Aran on se sobrepassen els 50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran i a la Pallaresa Superior, el mantell presenta un important regel especialment als vessants sud.
Als vessants nord i a cotes altes el mantell conserva una baixa cohesió. Localment, prop de les crestes i
en vessants est i sud, hi ha plaques de vent encara fràgils que poden trencar-se, en general, per una
sobrecàrrega forta (pas d’un grup d’esquiadors). El perill d’allaus és MODERAT (2).
A la resta del Pirineu Occidental, el fort vent del nord que ha bufat durant les darreres hores ha endurit la
superfície del mantell. En vessants est i sud hi ha algunes plaques de vent disminuint en extensió i gruix
de nord a sud. El perill d’allaus és FEBLE (1) tot i que les plaques de vent poden despendre’s en
pendents molt drets, en general per una sobrecàrrega forta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les condicions meteorològiques previstes no modificaran l’estabilitat del mantell.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimecres, 22 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimarts, 21 de desembre de 1999.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 21 i 22 de desembre de 1999.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaFEBLE (1)
Puigpedrós:
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: FEBLE (1)
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 22, dimecres: Intervals de núvols mitjos i alts sense precipitacions. Temperatures en lleuger a
moderat ascens i vent de l’oest d’entre 10 i 20 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 23, dijous: Intervals de núvols amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Boires matinals a les valls.
Temperatures sense canvis i vent variable fluix.
Dia 24, divendres: Poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger ascens.
Vent fluix i variable.
Dia 25 dissabte: Ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Temperatures en lleuger ascens.
Vent de component oest de fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és esquiable en vessants nord per damunt dels 1700-1800 m i en vessants sud per damunt
dels 1900-2000 m, amb gruixos que oscilꞏlen al voltant dels 5-15 cm a 2000 m. A tots els sectors, degut al
fort vent del nord, el mantell és discontinu prop de les crestes.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En general, la superfície del mantell es presenta endurida degut a l’acció del vent. Al nord dels sectors
Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós, a cotes altes podria haver alguna placa de vent que es despendria per
una sobrecàrrega forta (pas d’un grup d’esquiadors). A tots els sectors el perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les condicions meteorològiques previstes no modificaran l’estabilitat del mantell.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimecres, 22 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimecres, 22 de desembre de 1999.
14:00 h.
22 i 23 de desembre de 1999.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana:

FEBLE (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 23, dijous: intervals de núvols. Possibilitat de xàfecs dèbils. Vent de component oest de 10-20 km/h.
Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes en lleuger descens.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 24, divendres: poc nuvolós. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component oest fluix a
moderat.
Dia 25 dissabte: nuvolós amb possibilitat d’alguna precipitació dèbil. Temperatures en lleuger ascens.
Vent de component oest de fluix a moderat.
Dia 26, diumenge: molt nuvolós, amb possibilitat d’alguna precipitació dèbil. Temperatures en lleuger
ascens. Vent de component oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al límit nord del Pallars, el mantell és continu en vessants nord per damunt de 1000-1200 m i en
vessants sud per damunt dels 1400-1500 m, amb gruixos a 2000 m entre 90-130 cm. A la resta del
Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1500-1700 m amb gruixos totals que
disminueixen notablement de nord a sud. Al Pallars oscil.len entre 30-50 cm i a gran part de la
Ribagorçana entre 10 i 30 cm, excepte al límit amb l’Aran on se sobrepassen els 50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran i a la Pallaresa Superior, el mantell presenta un important regel especialment als vessants sud.
Als vessants nord i a cotes altes el mantell conserva una baixa cohesió. Localment, prop de les crestes i
en vessants est i sud, hi ha plaques de vent encara fràgils que poden trencar-se, en general, per una
sobrecàrrega forta (pas d’un grup d’esquiadors). El perill d’allaus és MODERAT (2).
A la resta del Pirineu Occidental, el fort vent del nord que ha bufat durant les darreres hores ha endurit la
superfície del mantell. En vessants est i sud hi ha algunes plaques de vent disminuint en extensió i gruix
de nord a sud. El perill d’allaus és FEBLE (1) tot i que les plaques de vent poden despendre’s en
pendents molt drets, en general per una sobrecàrrega forta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les condicions meteorològiques previstes no modificaran l’estabilitat del mantell.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dijous, 23 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimecres, 22 de desembre de 1999.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 22 i 23 de desembre de 1999.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaFEBLE (1)
Puigpedrós:
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: FEBLE (1)
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 23, dijous: intervals de núvols. Possibilitat de xàfecs dèbils. Vent de component oest de 10-20 km/h.
Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes en lleuger descens.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 24, divendres: poc nuvolós. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component oest fluix a
moderat.
Dia 25 dissabte: nuvolós amb possibilitat d’alguna precipitació dèbil. Temperatures en lleuger ascens.
Vent de component oest de fluix a moderat.
Dia 26, diumenge: molt nuvolós, amb possibilitat d’alguna precipitació dèbil. Temperatures en lleuger
ascens. Vent de component oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és esquiable en vessants nord per damunt dels 1700-1800 m i en vessants sud per damunt
dels 1900-2000 m, amb gruixos que oscilꞏlen al voltant dels 5-15 cm a 2000 m. A tots els sectors, degut al
fort vent del nord, el mantell és discontinu prop de les crestes.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En general, la superfície del mantell es presenta endurida degut a l’acció del vent. Al nord dels sectors
Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós, a cotes altes podria haver alguna placa de vent que es despendria per
una sobrecàrrega forta (pas d’un grup d’esquiadors). A tots els sectors el perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les condicions meteorològiques previstes no modificaran l’estabilitat del mantell.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dijous, 23 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 23 de desembre de 1999.
14:00 h.
23 i 24 de desembre de 1999.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana:

FEBLE (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 24, divendres: intervals nuvolosos a poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent de l’oest
moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 25, dissabte: molt ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Cota de neu a 2000 m.
Temperatures en lleuger ascens. Vent de component oest fluix a moderat.
Dia 26, diumenge: molt ennuvolat amb algunes precipitacions febles ocasionals. Cota de neu a 2000 m.
Temperatures sense canvis. Vent de component oest moderat amb intervals de fort.
Dia 27, dilluns: ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu a 2000 m baixant a
1200 m al final. Bromes. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest fluix a moderat,
girant a nord moderat al final.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al límit nord del Pallars, el mantell és continu en vessants nord per damunt de 1100-1200 m i en
vessants sud per damunt dels 1400-1500 m, amb gruixos a 2000 m entre 90-130 cm. A la resta del
Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1500-1700 m amb gruixos totals que
disminueixen notablement de nord a sud. Al Pallars oscil.len entre 30-50 cm i a gran part de la
Ribagorçana entre 10 i 30 cm, excepte al límit amb l’Aran on se sobrepassen els 50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran i a la Pallaresa Superior, el mantell presenta un important regel especialment als vessants sud.
Als vessants nord i a cotes altes la superfície del mantell conserva una baixa cohesió. Localment, prop de
les crestes i en vessants est i sud, hi ha plaques de vent encara fràgils que poden trencar-se, en general,
per una sobrecàrrega forta (pas d’un grup d’esquiadors). El perill d’allaus és MODERAT (2).
A la resta del Pirineu Occidental, el fort vent del nord ha endurit la superfície del mantell. En vessants est
i sud hi ha algunes plaques de vent disminuint en extensió i gruix de nord a sud. El perill d’allaus és
FEBLE (1), tot i que les plaques de vent poden despendre’s en pendents molt drets, en general per una
sobrecàrrega forta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell s’humitejarà progressivament.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: divendres, 24 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dijous, 23 de desembre de 1999.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 23 i 24 de desembre de 1999.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaFEBLE (1)
Puigpedrós:
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: FEBLE (1)
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 24, divendres: intervals nuvolosos a poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord
moderat a primeres hores, girant a oest moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 25, dissabte: molt ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Cota de neu a 2000 m.
Temperatures en lleuger ascens. Vent de component oest fluix a moderat.
Dia 26, diumenge: molt ennuvolat amb algunes precipitacions febles ocasionals. Cota de neu a 2000 m.
Temperatures sense canvis. Vent de component oest moderat amb intervals de fort.
Dia 27, dilluns: ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles ocasionals. Cota de neu a 2000 m
baixant a 1200 m al final. Bromes. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest fluix a
moderat, girant a nord fort al final.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és esquiable en vessants nord per damunt dels 1700-1800 m i en vessants sud per damunt
dels 1900-2000 m, amb gruixos que oscilꞏlen al voltant dels 5-15 cm a 2000 m. A tots els sectors, degut al
fort vent del nord, el mantell és discontinu prop de les crestes.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En general, la superfície del mantell es presenta endurida degut a l’acció del vent. Al nord dels sectors
Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós, a cotes altes podria haver alguna placa de vent que es despendria per
una sobrecàrrega forta (pas d’un grup d’esquiadors). A tots els sectors el perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell s’humitejarà progressivament.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: divendres, 24 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres, 24 de desembre de 1999.
14:00 h.
24, 25 i 26 de desembre de 1999.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana:

FEBLE (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 25, dissabte: molt ennuvolat. Precipitacions febles i aïllades. Cota de neu a 1900 m. Temperatures en
lleuger a moderat ascens. Vent de l’oest fluix a moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 26, diumenge: molt ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu a 1900 m baixant a 1500 m.
Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger descens. Vent de component oest moderat
amb intervals de fort.
Dia 27, dilluns: molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1500 m pujant a
2000 m. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger ascens. Vent de component oest
moderat a fort.
Dia 28, dimarts: ennuvolat amb alguna precipitació feble, preferentment a la cara nord. Cota de neu a
1100 m. Temperatures en moderat a notable descens. Vent de component nord moderat a fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al límit nord del Pallars, el mantell és continu en vessants nord per damunt de 1100-1200 m i en
vessants sud per damunt dels 1400-1500 m, amb gruixos a 2000 m entre 90-130 cm. A la resta del
Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1500-1700 m amb gruixos totals que
disminueixen notablement de nord a sud. Al Pallars oscil.len entre 20-40 cm i a gran part de la
Ribagorçana entre 10 i 30 cm, excepte al límit amb l’Aran on se sobrepassen els 50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran i a la Pallaresa Superior, el mantell presenta un important regel especialment als vessants sud.
Localment, prop de les crestes i en vessants est i sud, hi ha plaques de vent encara fràgils que poden
trencar-se, en general, per una sobrecàrrega forta (pas d’un grup d’esquiadors). El perill d’allaus és
MODERAT (2).
A la resta del Pirineu Occidental, el fort vent del nord ha endurit la superfície del mantell. En vessants est
i sud hi ha algunes plaques de vent disminuint en extensió i gruix de nord a sud. El perill d’allaus és
FEBLE (1), tot i que les plaques de vent poden despendre’s en pendents molt drets, en general per una
sobrecàrrega forta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les precipitacions febles, de neu a cotes altes, humitejaran el mantell progressivament.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dilluns, 27 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Divendres, 24 de desembre de 1999.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 24, 25 i 26 de desembre de 1999.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaFEBLE (1)
Puigpedrós:
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: FEBLE (1)
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 25, dissabte: molt ennuvolat. Precipitacions febles i aïllades. Cota de neu a 1900 m. Temperatures en
lleuger a moderat ascens. Vent de l’oest fluix a moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 26, diumenge: molt ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu a 1900 m baixant a 1500 m.
Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger descens. Vent de component oest moderat
amb intervals de fort.
Dia 27, dilluns: molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1500 m pujant a
2000 m. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger ascens. Vent de component oest
moderat a fort.
Dia 28, dimarts: ennuvolat amb alguna precipitació feble, preferentment a la cara nord. Cota de neu a
1100 m. Temperatures en moderat a notable descens. Vent de component nord moderat a fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és esquiable en vessants nord per damunt dels 1700-1800 m i en vessants sud per damunt
dels 1900-2000 m, amb gruixos que oscilꞏlen al voltant dels 5-15 cm a 2000 m. A tots els sectors, degut al
fort vent del nord, el mantell és discontinu prop de les crestes.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En general, la superfície del mantell es presenta endurida degut a l’acció del vent. Al nord dels sectors
Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós, a cotes altes podria haver alguna placa de vent que es despendria per
una sobrecàrrega forta (pas d’un grup d’esquiadors). A tots els sectors el perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les precipitacions febles, de neu a cotes altes, humitejaran el mantell progressivament.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dilluns, 27 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dilluns, 27 de desembre de 1999.
14:00 h.
27 i 28 de desembre de 1999.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana:

FEBLE (1)
MODERAT (2) a partir del vespre

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2)
FEBLE (1)
MODERAT (2) a partir del vespre

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 28, dimarts: nuvolós a intervals nuvolosos amb possibilitat d’alguna precipitació dèbil. Cota de neu a
1400 m baixant a 1100 m al final. Temperatures en moderat descens. Vent moderat a fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 29, dimecres: intervals nuvolosos. Possibilitat d’alguna precipitació dèbil a la cara nord. Cota de neu a
800 m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component nord fluix a moderat.
Dia 30, dijous: intervals nuvolosos més freqüents a la cara nord amb possibilitat d’alguna nevada dèbil
ocasional. Cota de neu a 400 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord i nord-oest fluix a
moderat.
Dia 31, divendres: poc nuvolós o cel serè. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al límit nord del Pallars, el mantell és continu en vessants nord per damunt de 1300-1400 m i en
vessants sud per damunt dels 1600-1700 m, amb gruixos a 2000 m entre 80-120 cm. A la resta del
Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1600-1800 m amb gruixos totals que
disminueixen notablement de nord a sud. Com a mitjana oscil.len entre 10-30 cm

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A tots els sectors el mantell es troba molt humitejat amb superfícies molt toves.
A l’Aran i al nord del Pallars Sobirà pot produir-se alguna allau de neu humida, localment de fons. En
aquests sectors el perill d’allaus és MODERAT (2).
A la resta del Pirineu occidental, el perill d’allaus és FEBLE (1).
Les nevades que es puguin produir a tots els sectors a partir d’aquesta tarda donaran lloc a purgues i a la
formació d’algunes plaques de vent a cotes altes que podran desprendre’s per una sobrecàrrega feble
(pas d’un esquiador). El perill augmentarà a MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El descens previst de les temperatures regelarà novament el mantell. Els nivells superficials tornaran a
estabilitzar-se.
Evolució del perill: EN DESCENS.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimarts, 28 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dilluns, 27 de desembre de 1999.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 27 i 28 de desembre de 1999.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaFEBLE (1)
Puigpedrós:
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: FEBLE (1)
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 28, dimarts: nuvolós a intervals nuvolosos amb possibilitat d’alguna precipitació dèbil. Cota de neu a
1400 m baixant a 1100 m al final. Temperatures en moderat descens. Vent moderat a fort amb intervals
de molt fort..

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 29, dimecres: intervals nuvolosos. Possibilitat d’alguna precipitació dèbil a la cara nord. Cota de neu a
800 m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component nord fluix a moderat.
Dia 30, dijous: intervals nuvolosos més freqüents a la cara nord amb possibilitat d’alguna nevada dèbil
ocasional. Cota de neu a 400 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord i nord-oest fluix a
moderat.
Dia 31, divendres: poc nuvolós o cel serè. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és esquiable en vessants nord per damunt dels 1700-1800 m i en vessants sud per damunt
dels 2000-2100 m, amb gruixos que oscilꞏlen al voltant dels 5-15 cm a 2000 m. A tots els sectors el
mantell és discontinu prop de les crestes.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
El mantell està molt humitejat degut a l’augment de les temperatures durant el cap de setmana, la boira i
els plugims. Al nord dels sectors Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós, a cotes altes podria haver alguna placa
de vent que es despendria per una sobrecàrrega forta (pas d’un grup d’esquiadors). A tots els sectors el
perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El descens previst de les temperatures regelarà novament el mantell. Els nivells superficials tornaran a
estabilitzar-se.
Evolució del perill: EN DESCENS.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimarts, 28 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimarts, 28 de desembre de 1999.
14:00 h.
28 i 29 de desembre de 1999.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana:

FEBLE (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2) cotes altes,
vessants S i E

MODERAT (2)

FEBLE (1)
MODERAT (2) cotes altes,
vessants S i E

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 29, dimecres: ennuvolat a la cara nord i poc ennuvolat a la resta. Possibilitat d’alguna precipitació
feble, de neu a 600 m. Temperatures en moderat descens. Vent del nord-oest moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 30, dijous: ennuvolat a la cara nord, amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Cota de neu a 500 m.
Poc ennuvolat a la resta. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord i nord-est fluix a moderat.
Dia 31, divendres: poc ennuvolat amb alguns intervals de núvols alts. Temperatures sense canvis. Vent
variable i fluix.
Dia 1, dissabte: poc ennuvolat amb alguns intervals de núvols alts. Temperatures en lleuger ascens. Vent
variable i fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al límit nord del Pallars, el mantell és continu en vessants nord per damunt de 1300-1400 m i en
vessants sud per damunt dels 1600-1700 m, amb gruixos a 2000 m entre 90-130 cm. A la resta del
Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1600-1800 m amb gruixos totals que
disminueixen notablement de nord a sud. Com a mitjana oscil.len entre 10-30 cm.
Per sota d’aquestes cotes la neu recent que s’està acumulant no és suficient per ser esquiable.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A tots els sectors s’estan produint nevades febles amb vent fort de l’oest i nord-oest. A 2000 m, s’han
acumulat entre 5-10 cm a l’Aran i a la Pallaresa Superior, i quantitats inferiors a la resta. Les
temperatures han davallat fins als -10º a l’Aran. El mantell és força estable ja que s’està regelant a tots
els sectors.
La possibilitat que es produeixin allaus es circumscriu exclusivament al nivell superficial de neu recent,
que s’està acumulant actualment i que pot incrementar-se feblement en les properes hores a l’Aran i nord
de la Pallaresa Superior. En aquests sectors el perill d’allaus és MODERAT (2), ja que poden produir-se
purgues i allaus de placa de vent per sobrecàrrega feble (pas d’un esquiador) en vessants orientats al
sud i a l’est, especialment per damunt dels 2500 m, on les plaques són més nombroses i extenses. A la
resta el perill és MODERAT (2) a cotes altes dels vessants est i sud i FEBLE (1) per dessota.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les temperatures baixes mantindran l’estat del mantell sense variacions apreciables.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimecres, 29 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimarts, 28 de desembre de 1999.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 28 i 29 de desembre de 1999.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Ter-Freser: FEBLE (1)
PerafitaFEBLE (1)
Puigpedrós:

MODERAT (2) cotes altes,
vessants S i E
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

MODERAT (2) cotes altes,
vessants S i E
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 29, dimecres: ennuvolat a la cara nord i poc ennuvolat a la resta. Possibilitat d’alguna precipitació
feble, de neu a 600 m. Temperatures en moderat descens. Vent del nord-oest moderat amb intervals de
fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 30, dijous: ennuvolat a la cara nord, amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Cota de neu a 500 m.
Poc ennuvolat a la resta. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord i nord-est fluix a moderat.
Dia 31, divendres: poc ennuvolat amb alguns intervals de núvols alts. Temperatures sense canvis. Vent
variable i fluix.
Dia 1, dissabte: poc ennuvolat amb alguns intervals de núvols alts. Temperatures en lleuger ascens. Vent
variable i fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és esquiable en vessants nord per damunt dels 1700-1800 m i en vessants sud per damunt
dels 2000-2100 m, amb gruixos que oscilꞏlen al voltant dels 5-15 cm a 2000 m. A tots els sectors el
mantell és discontinu prop de les crestes.
Per sota d’aquestes cotes la neu recent que s’està acumulant no és suficient per ser esquiable.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A tots els sectors s’estan produint nevades molt febles amb vent fort de l’oest i nord-oest. A 2000 m, s’han
superat els 80 km/h i s’han acumulat entre 1-5 cm de neu recent. Les temperatures han davallat fins als 8º al Ter-Freser. El mantell és força estable ja que s’està regelant a tots els sectors.
Al nord dels sectors Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós, a cotes altes dels vessants est i sud s’estan formant
plaques de vent que es poden desprendre per una sobrecàrrega feble (pas d’un esquiador). En aquests
indrets el perill d’allaus és MODERAT (2). A la resta el perill d’allaus és FEBLE (1).
A la tartera del Pedraforca sobre el regel ha quedat impresa una petjada antropomorfa amb cinc urpes de
60 cm de llargada per 30 cm d’amplada, encara no identificada.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les temperatures baixes mantindran l’estat del mantell sense variacions apreciables.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimecres, 29 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimecres, 29 de desembre de 1999.
14:00 h.
29 i 30 de desembre de 1999.

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

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3) a cotes altes
MODERAT (2) a la resta
MODERAT (2) cotes altes,
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 30, dijous: ennuvolat a la cara nord i poc ennuvolat a la resta. Possibilitat d’alguna precipitació feble.
Cota de neu a 600 m. Temperatures en moderat descens. Vent del nord-oest moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 31, divendres: poc ennuvolat o seré. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix i calmes.
Dia 1, dissabte: intervals nuvolosos amb possibilitat d’alguna precipitació feble i ocasional. Cota de neu a
1000 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component nord fluix en general.
Dia 2, diumenge: intervals nuvolosos amb probabilitat d’alguna nevada feble. Cota de neu a 500 m.
Temperatures en lleuger descens. Vent del nord moderat en general.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al límit nord del Pallars, el mantell és continu en vessants nord per damunt de 1300-1400 m i en
vessants sud per damunt dels 1600-1700 m, amb gruixos a 2000 m que han augmentat a 100-140 cm. A
la resta del Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1600-1800 m amb gruixos totals
que disminueixen notablement de nord a sud. Com a mitjana oscil.len entre 10-40 cm.
Per sota d’aquestes cotes la neu recent que s’ha acumulat a les darreres hores no és suficient per ser
esquiable.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A tots els sectors s’han produït noves nevades durant el vespre i nit. A 2000 m, s’han acumulat entre 5-20
cm més de neu recent, disminuint de nord a sud. Les temperatures han davallat fins als -11º C.
La possibilitat que es produeixin allaus es circumscriu exclusivament al nivell superficial de neu poc
transformada, freda i seca (entre 10-30 cm) i a les plaques de vent que s’han format en les últimes 48
hores, i que poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble (pas d’un esquiador). A l’Aran i al nord de la
Pallaresa Superior el perill d’allaus és MARCAT (3) a cotes altes, on les plaques de vent són més
gruixudes i extenses, i MODERAT (2) a la resta. A la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior el perill és
MODERAT (2) a cotes altes, especialment als vessants orientats a l’est i al sud, i FEBLE (1) a la resta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Continuaran formant-se noves plaques de vent en vessants est i sud, especialment a l’Aran i Pallaresa
Superior, susceptibles de desprendre’s per una sobrecàrrega feble.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dijous, 30 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimecres, 29 de desembre de 1999.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 29 i 30 de desembre de 1999.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2) per sobre 2000 m
Puigpedrós:
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) per sobre 2000 m
FEBLE (1) a la resta
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 30, dijous: ennuvolat a la cara nord i poc ennuvolat a la resta. Possibilitat d’alguna precipitació feble.
Cota de neu a 600 m. Temperatures en moderat descens. Vent del nord-oest moderat amb intervals de
fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 31, divendres: poc ennuvolat o seré. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix i calmes.
Dia 1, dissabte: intervals nuvolosos amb possibilitat d’alguna precipitació feble i ocasional. Cota de neu a
1000 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component nord fluix en general.
Dia 2, diumenge: intervals nuvolosos amb probabilitat d’alguna nevada feble. Cota de neu a 500 m.
Temperatures en lleuger descens. Vent del nord moderat amb intervals de fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és esquiable en vessants nord per damunt dels 1700-1800 m i en vessants sud per damunt
dels 2000-2100 m, amb gruixos que oscilꞏlen al voltant dels 5-15 cm a 2000 m. A tots els sectors el
mantell és discontinu prop de les crestes.
Per sota d’aquestes cotes la neu recent que s’ha acumulat a les últimes hores no és suficient per ser
esquiable.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós s’han produït noves nevades durant el vespre i nit. A 2000 m, s’han
acumulat entre 5-10 cm més de neu recent, disminuint de nord a sud.
La possibilitat que es produeixin allaus es circumscriu exclusivament al nivell superficial de neu poc
transformada, freda i seca (entre 10-20 cm) i a les plaques de vent que s’han format en les últimes 48
hores, i que poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble (pas d’un esquiador). Als sectors Ter-Freser i
Perafita-Puigpedrós el perill d’allaus és MODERAT (2) a cotes altes. A la resta de sectors el perill d’allaus
és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Continuaran formant-se noves plaques de vent en vessants est i sud, especialment al Ter-Freser i
Perafita-Puigpedrós, susceptibles de desprendre’s per una sobrecàrrega feble.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dijous, 30 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 30 de desembre de 1999.
14:00 h.
30 i 31 de desembre de 1999.

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

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3) a cotes altes
MODERAT (2) a la resta
MODERAT (2) cotes altes,
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 31, divendres: intervals nuvolosos. Possibilitat d’alguna precipitació feble. Cota de neu a 600 m pujant
a 1100 m al final del dia. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger ascens. Vent de
component nord fluix a moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 1, dissabte: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component
nord fluix.
Dia 2, diumenge: predomini del cel poc ennuvolat. Algun banc de boira matinal a les valls. Temperatures
sense canvis. Vent de component nord fluix.
Dia 3, dilluns: predomini del cel poc ennuvolat. Algun banc de boira matinal a les valls. Temperatures
sense canvis. Vent de component nord fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al límit nord del Pallars, el mantell és continu en vessants nord per damunt de 1300-1400 m i en
vessants sud per damunt dels 1600-1700 m, amb gruixos a 2000 m entre 100-140 cm. A la resta del
Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1600-1800 m amb gruixos totals que
disminueixen notablement de nord a sud. Com a mitjana oscil.len entre 10-40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant la nit passada el vent del nord ha bufat de forma moderada. Les temperatures mínimes s’han
mantingut baixes, entre -9º i -13º C. Les màximes d’ahir a 2000 m van estar sota zero.
La possibilitat que es produeixin allaus es circumscriu exclusivament al nivell superficial de neu poc
transformada, freda i seca (entre 10-30 cm) i a les plaques de vent que s’han format en les últimes 72
hores, i que poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble (pas d’un esquiador). A l’Aran i al nord de la
Pallaresa Superior el perill d’allaus és MARCAT (3) a cotes altes, on les plaques de vent són més
gruixudes i extenses, i MODERAT (2) a la resta. A la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior el perill és
MODERAT (2) a cotes altes, especialment als vessants orientats a l’est i al sud, i FEBLE (1) a la resta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Continuaran formant-se noves plaques de vent en vessants est i sud, especialment a l’Aran i Pallaresa
Superior, susceptibles de desprendre’s per una sobrecàrrega feble.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: divendres, 31 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dijous, 30 de desembre de 1999.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 30 i 31 de desembre de 1999.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2) per sobre 2000 m
Puigpedrós:
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) per sobre 2000 m
FEBLE (1) a la resta
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 31, divendres: intervals nuvolosos. Possibilitat d’alguna precipitació feble. Cota de neu a 600 m pujant
a 1100 m al final del dia. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger ascens. Vent de
component nord fluix a moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 1, dissabte: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component
nord fluix.
Dia 2, diumenge: predomini del cel poc ennuvolat. Algun banc de boira matinal a les valls. Temperatures
sense canvis. Vent de component nord fluix.
Dia 3, dilluns: predomini del cel poc ennuvolat. Algun banc de boira matinal a les valls. Temperatures
sense canvis. Vent de component nord fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és esquiable en vessants nord per damunt dels 1700-1800 m i en vessants sud per damunt
dels 2000-2100 m, amb gruixos que oscilꞏlen al voltant dels 15-30 cm a 2000 m. A tots els sectors el
mantell és discontinu prop de les crestes.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant la nit passada el vent del nord ha bufat fort. Les temperatures mínimes s’han mantingut baixes,
entre -9º i -13º C. Les màximes d’ahir a 2000 m van estar sota zero. La possibilitat que es produeixin
allaus es circumscriu exclusivament al nivell superficial de neu poc transformada, freda i seca (entre 1020 cm) i a les plaques de vent que s’han format en les últimes 72 hores, i que poden desprendre’s per
una sobrecàrrega feble (pas d’un esquiador). Als sectors Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós el perill d’allaus
és MODERAT (2) a cotes altes. A la resta de sectors el perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Continuaran formant-se noves plaques de vent en vessants est i sud, especialment al Ter-Freser i
Perafita-Puigpedrós, susceptibles de desprendre’s per una sobrecàrrega feble.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: divendres, 31 de desembre de 1999.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres, 31 de desembre de 1999.
14:00 h.
31 de desembre de 1999 i 1 i 2 de
gener de 2000.

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

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3) a cotes altes
MODERAT (2) a la resta
MODERAT (2) cotes altes
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 1, dissabte: intervals nuvolosos al vessant nord i predomini del cel poc ennuvolat a la resta.
Temperatures sense canvis o en lleuger ascens.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 2, diumenge: poc ennuvolat amb intervals nuvolosos de tipus mig i alt. Temperatures sense canvis.
Vent de component nord fluix.
Dia 3, dilluns: poc ennuvolat amb intervals nuvolosos de tipus mig i alt. Temperatures sense canvis. Vent
variable fluix.
Dia 4, dimarts: poc ennuvolat amb intervals nuvolosos de tipus mig i alt. Temperatures en lleuger ascens.
Vent del sud-oest fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al límit nord del Pallars, el mantell és continu en vessants nord per damunt de 1300-1400 m i en
vessants sud per damunt dels 1600-1700 m, amb gruixos a 2000 m entre 100-140 cm. A la resta del
Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1600-1900 m amb gruixos totals que
disminueixen notablement de nord a sud. Com a mitjana oscil.len entre 10-40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A primera hora del matí ha començat a nevar feblement al límit nord del Pirineu. Les temperatures
mínimes s’han mantingut baixes, fins a -14ºC a Andorra. Les màximes d’ahir van estar sota zero per
damunt de 1500 m.
La possibilitat que es produeixin allaus es circumscriu exclusivament al nivell superficial de neu poc
transformada, freda i seca (entre 10-30 cm) i a les plaques de vent que s’han format en els darrers dies, i
que poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble (pas d’un esquiador). A l’Aran i al nord de la
Pallaresa Superior el perill d’allaus és MARCAT (3) a cotes altes, on les plaques de vent són més
gruixudes i extenses, i MODERAT (2) a la resta. A la Ribagorçana i a la Pallaresa Inferior el perill és
MODERAT (2) a cotes altes, especialment als vessants orientats a l’est i al sud, i FEBLE (1) a la resta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les plaques de vent, més nombroses en vessants est i sud a l’Aran i Pallaresa Superior, podran
desprendre’s per una sobrecàrrega feble.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dilluns, 3 de gener de 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Divendres, 31 de desembre de 1999.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 31 de desembre de 1999 i 1 i 2 de
gener de 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2) per sobre 2000 m
Puigpedrós:
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) per sobre 2000 m
FEBLE (1) a la resta
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 1, dissabte: intervals nuvolosos al vessant nord i predomini del cel poc ennuvolat a la resta.
Temperatures sense canvis o en lleuger ascens.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 2, diumenge: poc ennuvolat amb intervals nuvolosos de tipus mig i alt. Temperatures sense canvis.
Vent de component nord fluix.
Dia 3, dilluns: poc ennuvolat amb intervals nuvolosos de tipus mig i alt. Temperatures sense canvis. Vent
variable fluix.
Dia 4, dimarts: poc ennuvolat amb intervals nuvolosos de tipus mig i alt. Temperatures en lleuger ascens.
Vent del sud-oest fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és esquiable en vessants nord per damunt dels 1700-1800 m i en vessants sud per damunt
dels 2000-2100 m, amb gruixos que oscilꞏlen al voltant dels 15-30 cm a 2000 m. A tots els sectors el
mantell és discontinu prop de les crestes.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A primera hora del matí ha començat a nevar feblement al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser. Les
temperatures mínimes s’han mantingut baixes, al voltant dels -10ºC. Les màximes d’ahir van estar sota
zero per damunt de 1500 m. La possibilitat que es produeixin allaus es circumscriu exclusivament al nivell
superficial de neu poc transformada, freda i seca (entre 10-20 cm) i a les plaques de vent que s’han
format en les últimes 72 hores, i que poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble (pas d’un
esquiador). Als sectors Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós el perill d’allaus és MODERAT (2) a cotes altes.
A la resta de sectors, on la superfície del mantell està regelada, el perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les plaques de vent, més nombroses en vessants est i sud al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós, podran
desprendre’s per una sobrecàrrega feble.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dilluns, 3 de gener de 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dilluns, 3 de gener del 2000.
14:00 h.
3 i 4 de gener del 2000.

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 i límit
nord
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 4, dimarts: Cel poc ennuvolat. Vent de component sud fluix i temperatures sense canvis.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 5, dimecres: Poc ennuvolat. Temperatures sense canvis i vent fluix i variable.
Dia 6, dijous: Intervals de núvols. Temperatures sense canvis i vent de component sud de fluix a moderat.
Dia 7 divendres: Intervals de núvols a la cara nord i poc ennuvolat a la resta. Temperatures sense canvis
i vent fluix de direcció variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al límit nord del Pallars, el mantell és continu en vessants nord per damunt de 1300-1400 m i en
vessants sud per damunt dels 1600-1700 m, amb gruixos a 2000 m entre 100-130 cm. A la resta del
Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1600-1900 m amb gruixos totals que
disminueixen notablement de nord a sud. Com a mitjana oscil.len entre 10-30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
El mantell presenta un nivell superficial de neu seca encara amb poca cohesió. Per sota d’aquest nivell,
el mantell es presenta ben estabilitzat. Prop de les crestes es mantenen plaques de vent que poden
despendre’s, en general, per una sobrecàrrega forta. Aquesta situació és generalitzada a l’Aran i al nord
de la Pallaresa Superior on les plaques són més gruixudes disminuït cap al sud a la Ribagorçana i la
resta del Pallars.
El perill d’allaus és MODERAT (2) prop de les crestes especialment als vessant est i sud. A la resta és
FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les condicions meteorològiques previstes no modificaran l’estabilitat del mantell els propers dies.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimarts, 4 de gener del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dilluns, 3 de gener de 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 3 i 4 de gener del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Perafita-Puig MODERAT (2) prop de les crestes
pedrós:
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) prop de les crestes
FEBLE (1) a la resta
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 4, dimarts: Cel poc ennuvolat. Vent de component sud fluix i temperatures sense canvis.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 5, dimecres: Poc ennuvolat. Temperatures sense canvis i vent fluix i variable.
Dia 6, dijous: Intervals de núvols. Temperatures sense canvis i vent de component sud de fluix a moderat.
Dia 7 divendres: Intervals de núvols a la cara nord i poc ennuvolat a la resta. Temperatures sense canvis
i vent fluix de direcció variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és esquiable en vessants nord per damunt dels 1700-1800 m i en vessants sud per damunt
dels 2000-2100 m, amb gruixos que oscilꞏlen al voltant dels 15-25 cm a 2000 m. A tots els sectors el
mantell és discontinu prop de les crestes.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
El mantell presenta un nivell superficial de neu seca encara amb poca cohesió. Per sota d’aquest nivell, el
mantell es presenta ben estabilitzat. Al sector Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, prop de les crestes es
mantenen plaques de vent que poden despendre’s, en general, per una sobrecàrrega forta. El perill
d’allaus és MODERAT (2) prop de les crestes especialment als vessant est i sud. Lluny de les crestes i a
la resta de sectors la superfície del mantell està regelada i ben estabilitzada, el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les condicions meteorològiques previstes no modificaran l’estabilitat del mantell els propers dies.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimarts, 4 de gener del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimarts, 4 de gener de 2000.
14:00 h.
4 i 5 de gener de 2000.

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 i límit
nord
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 5, dimecres: Cel poc ennuvolat amb algun interval de núvols alts. Temperatures sense canvis i vent
fluix del sud.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 6, dijous: Cel poc ennuvolat amb bancs de boires a les valls. Temperatures sense canvis i vent de
component sud fluix.
Dia 7, divendres i dia 8 dissabte: Predomini de cel poc ennuvolat. Bancs de boires a les valls.
Temperatures sense canvis i vent fluix de direcció variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al límit nord del Pallars, el mantell és continu en vessants nord per damunt de 1300-1400 m i en
vessants sud per damunt dels 1600-1700 m, amb gruixos a 2000 m entre 100-130 cm. A la resta del
Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1600-1900 m amb gruixos totals que
disminueixen notablement de nord a sud. Com a mitjana oscilꞏlen entre 10-30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
El mantell presenta un nivell superficial de neu seca encara amb poca cohesió. Per sota d’aquest nivell,
el mantell es presenta ben estabilitzat. Prop de les crestes es mantenen plaques de vent que poden
despendre’s, en general, per una sobrecàrrega forta. Aquesta situació és generalitzada a l’Aran i al nord
de la Pallaresa Superior on les plaques són més gruixudes, disminuït cap al sud a la Ribagorçana i la
resta del Pallars.
El perill d’allaus és MODERAT (2) prop de les crestes especialment als vessant est i sud. A la resta és
FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les condicions meteorològiques previstes no modificaran l’estabilitat del mantell els propers dies.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimecres, 5 de gener de 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimarts, 4 de gener de 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 4 i 5 de gener de 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2) prop de les crestes
Puigpedrós:
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) prop de les crestes
FEBLE (1) a la resta
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 5, dimecres: Cel poc ennuvolat amb algun interval de núvols alts. Temperatures sense canvis i vent
fluix del sud.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 6, dijous: Cel poc ennuvolat amb bancs de boires a les valls. Temperatures sense canvis i vent de
component sud fluix.
Dia 7, divendres i dia 8 dissabte: Predomini de cel poc ennuvolat. Bancs de boires a les valls.
Temperatures sense canvis i vent fluix de direcció variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és esquiable en vessants nord per damunt dels 1700-1800 m i en vessants sud per damunt
dels 2000-2100 m, amb gruixos que oscilꞏlen al voltant dels 15-25 cm a 2000 m. A tots els sectors el
mantell és discontinu prop de les crestes.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
El mantell presenta un nivell superficial de neu seca encara amb poca cohesió. Per sota d’aquest nivell, el
mantell es presenta ben estabilitzat. Als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, prop de les crestes es
mantenen plaques de vent que poden despendre’s, en general, per una sobrecàrrega forta. El perill
d’allaus és MODERAT (2) prop de les crestes especialment als vessant est i sud. Lluny de les crestes i a
la resta de sector la superfície del mantell està regelada i ben estabilitzada, el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les condicions meteorològiques previstes no modificaran l’estabilitat del mantell els propers dies.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimecres, 5 de gener de 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimecres, 5 de gener del 2000.
14:00 h.
5 i 6 de gener del 2000.

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 i límit
nord
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 6, dijous: poc ennuvolat amb algun interval de núvols alts. Temperatures sense canvis i vent de
component sud fluix a moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 7, divendres i dia 8, dissabte: predomini del cel serè o poc ennuvolat. Boira matinal a les valls.
Temperatures sense canvis. Vent de component sud fluix.
Dia 9, diumenge: ennuvolat amb possibilitat de precipitacions dèbils i ocasionals. Boira matinal a les valls.
Temperatures en lleuger descens. Vent de l’oest-suroest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al límit nord del Pallars, el mantell és continu en vessants nord per damunt de 1300-1400 m i en
vessants sud per damunt dels 1600-1700 m, amb gruixos a 2000 m entre 100-130 cm. A la resta del
Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1600-1900 m amb gruixos totals que
disminueixen notablement de nord a sud. Com a mitjana oscilꞏlen entre 10-30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Als vessants nord i a cotes altes el mantell presenta un nivell superficial de neu seca encara amb poca
cohesió. Per sota d’aquest nivell, el mantell es presenta ben estabilitzat. Localment, als vessants obacs
de l’Aran i nord de la Pallaresa Superior, existeixen capes internes de baixa cohesió. Prop de les crestes
es mantenen plaques de vent que poden despendre’s, en general, per una sobrecàrrega forta. Aquesta
situació és generalitzada a l’Aran i al nord de la Pallaresa Superior on les plaques són més gruixudes,
disminuït cap al sud a la Ribagorçana i la resta del Pallars.
El perill d’allaus és MODERAT (2) prop de les crestes especialment als vessant est i sud. A la resta és
FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les condicions meteorològiques previstes no modificaran l’estabilitat del mantell els propers dies.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: divendres, 7 de gener del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimecres, 5 de gener del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 5 i 6 de gener del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2) prop de les crestes
Puigpedrós:
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) prop de les crestes
FEBLE (1) a la resta
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 6, dijous: poc ennuvolat amb algun interval de núvols alts. Temperatures sense canvis i vent de
component sud fluix a moderat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 7, divendres i dia 8, dissabte: predomini del cel serè o poc ennuvolat. Boira matinal a les valls.
Temperatures sense canvis. Vent de component sud fluix.
Dia 9, diumenge: ennuvolat amb possibilitat de precipitacions dèbils i ocasionals. Boira matinal a les valls.
Temperatures en lleuger descens. Vent de l’oest-suroest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és esquiable en vessants nord per damunt dels 1800-2000 m i en vessants sud per damunt
dels 2200-2400 m, amb gruixos que oscilꞏlen al voltant dels 15-25 cm a 2000 m. A tots els sectors el
mantell és discontinu prop de les crestes.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Als vessants nord i a cotes altes el mantell presenta un nivell superficial de neu seca encara amb poca
cohesió. Per sota d’aquest nivell, el mantell es presenta ben estabilitzat. Als sectors Perafita-Puigpedrós i
Ter-Freser, prop de les crestes es mantenen plaques de vent que poden despendre’s, en general, per
una sobrecàrrega forta. El perill d’allaus és MODERAT (2) prop de les crestes especialment als vessant
est i sud. Lluny de les crestes i a la resta de sector la superfície del mantell està regelada i ben
estabilitzada, el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les condicions meteorològiques previstes no modificaran l’estabilitat del mantell els propers dies.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: divendres, 7 de gener del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres, 7 de gener del 2000.
14:00 h.
7, 8 i 9 de gener del 2000.

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 i límit
nord
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 8, dissabte: poc ennuvolat o serè. Temperatures sense canvis. Vent variable i fluix.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 9, diumenge: ennuvolat amb predomini de núvols alts i mitjos. Precipitacions febles i ocasionals. Cota
de neu a 1500 m baixant a 1000 m al final del dia. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent
variable fluix.
Dia 10, dilluns: ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació dèbil. Cota de neu a 1000 m, baixant
durant el dia a 500 m. Temperatures en moderat descens. Vent de component nord fluix a moderat amb
intervals forts als cims.
Dia 11, dimarts: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent de component nord fluix a moderat amb
intervals forts als cims.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al límit nord del Pallars, el mantell és continu en vessants nord per damunt de 1300-1400 m i en
vessants sud per damunt dels 1600-1700 m, amb gruixos a 2000 m entre 100-130 cm. A la resta del
Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1600-1900 m als vessants nord i 1800 -2000
m als vessants sud, amb gruixos totals que disminueixen notablement de nord a sud. Com a mitjana
oscilꞏlen entre 10-30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Als vessants nord i a cotes altes el mantell presenta un nivell superficial de neu seca encara amb poca
cohesió. Per sota d’aquest nivell, el mantell es presenta ben estabilitzat. Localment, als vessants obacs
de l’Aran i nord de la Pallaresa Superior, existeixen capes internes de baixa cohesió. Prop de les crestes
es mantenen plaques de vent que poden despendre’s, en general, per una sobrecàrrega forta. Aquesta
situació és generalitzada a l’Aran i al nord de la Pallaresa Superior on les plaques són més gruixudes,
disminuït cap al sud a la Ribagorçana i la resta del Pallars.
El perill d’allaus és MODERAT (2) prop de les crestes especialment als vessant est i sud. A la resta és
FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les nevades febles i ocasionals acompanyades de vents fluixos, previstes per al diumenge no
modificaran l’estabilitat del mantell els propers dies.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dilluns, 10 de gener del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Divendres, 7 de gener del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 7, 8 i 9 de gener del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2) prop de les crestes
Puigpedrós:
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) prop de les crestes
FEBLE (1) a la resta
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 8, dissabte: poc ennuvolat o serè. Temperatures sense canvis. Vent variable i fluix.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 9, diumenge: ennuvolat amb predomini de núvols alts i mitjos. Precipitacions febles i ocasionals. Cota
de neu a 1500 m baixant a 1000 m al final del dia. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent
variable fluix.
Dia 10, dilluns: ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació dèbil. Cota de neu a 1000 m, baixant
durant el dia a 500 m. Temperatures en moderat descens. Vent de component nord fluix a moderat, amb
intervals forts.
Dia 11, dimarts: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent de component nord fluix a moderat amb
intervals forts.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és esquiable en vessants nord per damunt dels 1800-2000 m i en vessants sud per damunt
dels 2200-2400 m, amb gruixos que oscilꞏlen al voltant dels 15-25 cm a 2000 m. A tots els sectors el
mantell és discontinu prop de les crestes.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Als vessants nord i a cotes altes el mantell presenta un nivell superficial de neu seca encara amb poca
cohesió. Per sota d’aquest nivell, el mantell es presenta ben estabilitzat. Als sectors Perafita-Puigpedrós i
Ter-Freser, prop de les crestes es mantenen plaques de vent que poden despendre’s, en general, per
una sobrecàrrega forta. El perill d’allaus és MODERAT (2) prop de les crestes especialment als vessant
est i sud. Lluny de les crestes i a la resta de sectors la superfície del mantell està regelada i ben
estabilitzada, el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les nevades febles i ocasionals acompanyades de vents fluixos, previstes per al diumenge no
modificaran l’estabilitat del mantell els propers dies.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dilluns, 10 de gener del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dilluns, 10 de gener del 2000.
14:00 h.
10 i 11 de gener del 2000.

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 i límit
nord
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 11, dimarts: Cel poc ennuvolat sense precipitacions. Temperatures en lleuger descens. Vent del
nordest d’entre 10 a 20 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 12, dimecres i dia 13 dijous: Poc ennuvolat. Temperatures sense canvis i vent fluix i variable.
Dia 14, divendres: Cel ennuvolat amb alguna nevada feble. Temperatures sense canvis i vent fluix i
variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al límit nord del Pallars han caigut uns 15 cm de neu recent. El mantell és esquiable als
vessants nord per sobre dels 1100-1200 i dels 1600-1700 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m són
d’entre 110 i 140 cm.
A la resta del Pirineu occidental les nevades han estat de menys de 5 cm. El mantell és esquiable per
damunt dels 1600-1900 m als vessants nord i 1800-2000 m als vessants sud. Els gruixos totals que
disminueixen notablement de nord a sud oscilꞏlen entre 10-30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran i nord de la Pallaresa Superior, existeix un nivell superficial inferior als 20 cm de neu freda i amb
baixa cohesió. Internament, el mantell està ben estabilitzat, tot i que, als vessants obacs pot haver-hi
capes encara amb feble cohesió. Prop de les crestes es mantenen plaques de vent que poden
despendre’s, en general, per una sobrecàrrega forta. En vessants assolellats poden haver-hi caigudes de
petites allaus de neu recent o placa de forma natural.
Aquesta situació és generalitzada a l’Aran i al nord de la Pallaresa Superior on les plaques són més
gruixudes i disminueix cap al sud a la Ribagorçana i la resta del Pallars.
El perill d’allaus és MODERAT (2) prop de les crestes especialment als vessant est i sud. A la resta és
FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les condicions meteorològiques previstes no modificaran l’estabilitat del mantell els propers dies.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimarts, 11 de gener del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dilluns, 10 de gener del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 10 i 11 de gener del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2) prop de les crestes
Puigpedrós:
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) prop de les crestes
FEBLE (1) a la resta
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 11, dimarts: Cel poc ennuvolat sense precipitacions. Temperatures en lleuger descens. Vent del
nordest d’entre 10 a 20 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 12, dimecres i dia 13 dijous: Poc ennuvolat. Temperatures sense canvis i vent fluix i variable.
Dia 14, divendres: Cel ennuvolat amb alguna nevada feble. Temperatures sense canvis i vent fluix i
variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Durant el cap de setmana han caigut nevades febles al límit nord que no han superat els 10 cm de gruix.
El mantell és esquiable en vessants nord per damunt dels 1800-2000 m i en vessants sud per damunt
dels 2200-2400 m, amb gruixos que oscilꞏlen al voltant dels 15-25 cm a 2000 m. A tots els sectors el
mantell és discontinu prop de les crestes.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Als vessants nord i a cotes altes el mantell presenta un nivell superficial de neu seca encara amb poca
cohesió. Per sota d’aquest nivell, el mantell es presenta encrostat i ben estabilitzat. Als sectors PerafitaPuigpedrós i Ter-Freser, prop de les crestes es mantenen plaques de vent que poden despendre’s, en
general, per una sobrecàrrega forta. El perill d’allaus és MODERAT (2) prop de les crestes especialment
als vessants est i sud. Lluny de les crestes i a la resta de sectors la superfície del mantell està regelada i
ben estabilitzada, el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les condicions meteorològiques previstes no modificaran l’estabilitat del mantell els propers dies.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimarts, 11 de gener del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimarts, 11 de gener del 2000.
14:00 h.
11 i 12 de gener del 2000.

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

MODERAT (2) per sobre 2000 m
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) per sobre 2000 m i
límit nord
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2) per sobre 2000 m
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) per sobre 2000 m i
límit nord
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 12, dimecres: poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes sense canvis. Vent
del nord-oest de 10-20 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 13, dijous: poc ennuvolat amb intervals de núvols alts al final. Bromes i bancs de boira matinals a les
valls. Temperatures sense canvis. Glaçades febles a moderades. Vent variable fluix.
Dia 14, divendres: ennuvolat amb possibilitat d’algun xàfec feble. Cota de neu a 800 m. Temperatures en
lleuger descens. Glaçades febles a moderades. Vent de component sud fluix.
Dia 15, dissabte: ennuvolat. Algun xàfec feble que pot ser localment moderat i ocasionalment
tempestuós. Cota de neu a 1000 m. Temperatures en lleuger ascens. Glaçades febles. Vent del sud-est
fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al límit nord del Pallars el mantell és esquiable als vessants nord per sobre dels 1100-1200 m i
dels 1600-1700 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m són d’entre 110 i 140 cm.
A la resta del Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1600-1900 m als vessants nord i
dels 1800-2000 m als vessants sud. Els gruixos totals, que disminueixen notablement de nord a sud,
oscilꞏlen entre 10-30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran i nord de la Pallaresa Superior, existeix un nivell superficial inferior als 20 cm de neu freda i amb
baixa cohesió. Internament, el mantell està ben estabilitzat, tot i que, als vessants obacs pot haver-hi
capes encara amb feble cohesió. Prop de les crestes es mantenen plaques de vent que poden
despendre’s, en general, per una sobrecàrrega feble. En vessants assolellats poden haver-hi caigudes de
petites allaus de neu recent o placa de forma natural.
Aquesta situació és generalitzada a l’Aran i al nord de la Pallaresa Superior on les plaques són més
gruixudes i disminueix cap al sud a la Ribagorçana i la resta del Pallars.
El perill d’allaus és MODERAT (2) per damunt dels 2000 m especialment als vessant est i sud. A la resta
és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les condicions meteorològiques previstes no modificaran l’estat del mantell els propers dies.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimecres, 12 de gener del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimarts, 11 de gener del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 11 i 12 de gener del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2) per sobre 2000 m
Puigpedrós:
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) per sobre 2000 m
FEBLE (1) a la resta
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 12, dimecres: poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes sense canvis. Vent
del nord-oest de 10-20 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 13, dijous: poc ennuvolat amb intervals de núvols alts al final. Bromes i bancs de boira matinals a les
valls. Temperatures sense canvis. Glaçades febles a moderades. Vent variable fluix.
Dia 14, divendres: ennuvolat amb possibilitat d’algun xàfec feble. Cota de neu a 800 m. Temperatures en
lleuger descens. Glaçades febles a moderades. Vent de component sud fluix.
Dia 15, dissabte: ennuvolat. Algun xàfec feble que pot ser localment moderat i ocasionalment
tempestuós. Cota de neu a 1000 m. Temperatures en lleuger ascens. Glaçades febles. Vent del sud-est
fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és esquiable en vessants nord per damunt dels 1800-2000 m i en vessants sud per damunt
dels 2200-2400 m, amb gruixos que oscilꞏlen al voltant dels 15-25 cm a 2000 m. A tots els sectors el
mantell és discontinu prop de les crestes.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Als vessants nord i a cotes altes el mantell presenta un nivell superficial de neu seca encara amb poca
cohesió. Per sota d’aquest nivell, el mantell es presenta encrostat i ben estabilitzat. Als sectors PerafitaPuigpedrós i Ter-Freser, prop de les crestes es mantenen plaques de vent que poden despendre’s, en
general, per una sobrecàrrega feble. El perill d’allaus és MODERAT (2) per damunt dels 2000 m
especialment als vessants est i sud. Per sota d’aquesta cota i a la resta de sectors la superfície del
mantell està regelada i ben estabilitzada, el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les condicions meteorològiques previstes no modificaran l’estat del mantell els propers dies.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimecres, 12 de gener del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimecres, 12 de gener del 2000.
14:00 h.
12 i 13 de gener del 2000.

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

MODERAT (2) per sobre 2000 m
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) per sobre 2000 m i
límit nord
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2) per sobre 2000 m
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) per sobre 2000 m i
límit nord
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 13, dijous: poc ennuvolat augmentant a molt ennuvolat. Possibilitat de precipitacions febles. Cota de
neu a 1300 m. Temperatures sense canvis. Vent del nord-oest girant al sud-oest de 10-20 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 14, divendres: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs febles a moderats, ocasionalment
tempestuosos. Cota de neu a 700 m. Temperatures en lleuger descens. Glaçades febles a moderades.
Vent de component sud fluix a moderat.
Dia 15, dissabte: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs febles a moderats, ocasionalment
tempestuosos. Cota de neu a 700 m. Temperatures sense canvis. Glaçades febles a moderades. Vent
del sud-est fluix a moderat.
Dia 16, diumenge: ennuvolat amb xàfecs febles. Cota de neu a 1000 m. Temperatures en lleuger
augment. Vent de component est fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al límit nord del Pallars el mantell és esquiable als vessants nord per sobre dels 1100-1200 m i
dels 1600-1700 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m són d’entre 110 i 140 cm.
A la resta del Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1600-1900 m als vessants nord i
dels 1800-2000 m als vessants sud. Els gruixos totals, que disminueixen notablement de nord a sud,
oscilꞏlen entre 10-30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran i nord de la Pallaresa Superior, existeix un nivell superficial inferior als 20 cm de neu freda i amb
baixa cohesió. Internament, el mantell està ben estabilitzat, tot i que, als vessants obacs pot haver-hi
capes encara amb feble cohesió. Prop de les crestes es mantenen plaques de vent que poden
despendre’s per una sobrecàrrega feble. En vessants assolellats poden haver-hi caigudes de petites
allaus de neu recent de forma natural.
Aquesta situació és generalitzada a l’Aran i al nord de la Pallaresa Superior on les plaques són més
gruixudes i disminueix cap al sud a la Ribagorçana i la resta del Pallars.
El perill d’allaus és MODERAT (2) per damunt dels 2000 m especialment als vessant est i sud. A la resta
és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les precipitacions previstes faran augmentar el gruix del nivell de neu superficial poc cohesionat.
Evolució del perill: EN AUGMENT.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dijous, 13 de gener del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimecres, 12 de gener del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 12 i 13 de gener del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2) per sobre 2000 m
Puigpedrós:
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) per sobre 2000 m
FEBLE (1) a la resta
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 13, dijous: poc ennuvolat augmentant a molt ennuvolat. Possibilitat de precipitacions febles. Cota de
neu a 1300 m. Temperatures sense canvis. Vent del nord-oest girant al sud-oest de 10-20 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 14, divendres: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs febles a moderats, ocasionalment
tempestuosos. Cota de neu a 700 m. Temperatures en lleuger descens. Glaçades febles a moderades.
Vent de component sud fluix a moderat.
Dia 15, dissabte: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs febles a moderats, ocasionalment
tempestuosos. Cota de neu a 700 m. Temperatures sense canvis. Glaçades febles a moderades. Vent
del sud-est fluix a moderat.
Dia 16, diumenge: molt ennuvolat amb xàfecs febles. Cota de neu a 1000 m. Temperatures en lleuger
augment. Vent de component est fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és esquiable en vessants nord per damunt dels 1800-2000 m i en vessants sud per damunt
dels 2200-2400 m, amb gruixos que oscilꞏlen al voltant dels 15-25 cm a 2000 m. A tots els sectors el
mantell és discontinu prop de les crestes.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Als vessants nord i a cotes altes el mantell presenta un nivell superficial de neu seca encara amb poca
cohesió. Per sota d’aquest nivell, el mantell es presenta encrostat i ben estabilitzat. Als sectors PerafitaPuigpedrós i Ter-Freser, prop de les crestes es mantenen plaques de vent que poden despendre’s
localment per una sobrecàrrega feble. El perill d’allaus és MODERAT (2) per damunt dels 2000 m
especialment als vessants est i sud. Per sota d’aquesta cota i a la resta de sectors la superfície del
mantell està regelada i ben estabilitzada, el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les precipitacions previstes faran augmentar el gruix del nivell de neu superficial poc cohesionat.
Evolució del perill: EN AUGMENT.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dijous, 13 de gener del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 13 de gener del 2000.
14:00 h.
13 i 14 de gener del 2000.

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, divendres: ennuvolat o molt ennuvolat. Possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 700 m.
Temperatures mínimes en lleuger a moderat ascens, màximes sense canvis o en lleuger descens. Vent
del sud de 12-20 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 15, dissabte: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs febles que poden ser localment moderats i
ocasionalment tempestuoses. Cota de neu a 800 m. Bromes. Temperatures sense canvis o en lleuger
ascens. Vent de component est fluix.
Dia 16, diumenge: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Vent variable i fluix.
Dia 17, dilluns: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Vent de component est fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al límit nord del Pallars el mantell és esquiable als vessants nord per sobre dels 1100-1200 m i
dels 1600-1700 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m són d’entre 110 i 140 cm.
A la resta del Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1600-1900 m als vessants nord i
dels 1800-2000 m als vessants sud. Els gruixos totals, que disminueixen notablement de nord a sud,
oscilꞏlen entre 10-30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures es mantenen baixes amb mínimes de fins a -11º C a 2000 m. A l’Aran i nord de la
Pallaresa Superior, es manté un nivell superficial d’uns 20 cm de neu freda i amb baixa cohesió.
Internament, el mantell està ben estabilitzat, tot i que, als vessants obacs pot haver-hi capes encara amb
feble cohesió. Prop de les crestes es mantenen plaques de vent que poden despendre’s per una
sobrecàrrega feble. Aquesta situació és generalitzada a l’Aran i al nord de la Pallaresa Superior on les
plaques són més gruixudes i disminueix cap al sud a la Ribagorçana i la resta del Pallars.
El perill d’allaus augmentarà a MODERAT (2) a tots els sectors degut a les nevades previstes, que faran
engruixir l’actual nivell superficial de neu poc cohesiva.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
De cara a dissabte el perill pot augmentar a MARCAT (3) si s’acumulen més de 20-30 cm de neu recent.
Evolució del perill: EN AUGMENT.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: divendres, 14 de gener del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dijous, 13 de gener del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 13 i 14 de gener del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord FEBLE (1) augmentant a
Cadí-Moixeró: MODERAT (2)

Ter-Freser: MODERAT (2)
Prepirineu: FEBLE (1) augmentant a
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 14, divendres: ennuvolat o molt ennuvolat. Possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 700 m.
Temperatures mínimes en lleuger a moderat ascens, màximes sense canvis o en lleuger descens. Vent
del sud de 12-20 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 15, dissabte: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs febles que poden ser localment moderats i
ocasionalment tempestuoses. Cota de neu a 800 m. Bromes. Temperatures sense canvis o en lleuger
ascens. Vent de component est fluix.
Dia 16, diumenge: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles i disperses que poden ser
localment d’intensitat moderada. Cota de neu a 800 m. Temperatures sense canvis. Vent variable i fluix.
Dia 17, dilluns: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Vent de component est fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és esquiable en vessants nord per damunt dels 1800-2000 m i en vessants sud per damunt
dels 2200-2400 m, amb gruixos que oscilꞏlen al voltant dels 15-25 cm a 2000 m. A tots els sectors el
mantell és discontinu prop de les crestes.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures es mantenen baixes amb mínimes de fins a -9º C a 2000 m. Als vessants nord i a cotes
altes el mantell manté un nivell superficial de neu seca i freda, encara amb poca cohesió. Per sota
d’aquest nivell, el mantell es presenta encrostat i ben estabilitzat. Als sectors Perafita-Puigpedrós i TerFreser, prop de les crestes es mantenen plaques de vent que poden despendre’s localment per una
sobrecàrrega feble. El perill d’allaus augmentarà a MODERAT (2) a tots els sectors degut a les nevades
previstes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
De cara a dissabte el perill pot augmentar a MARCAT (3) si s’acumulen més de 20-30 cm de neu recent.
Evolució del perill: EN AUGMENT.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: divendres, 14 de gener del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres, 14 de gener del 2000.
14:00 h.
14, 15 i 16 de gener del 2000.

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, dissabte: Ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles. Temperatures sense canvis i vent
del sud-est a est de 30 a 60 km/h..

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 16, diumenge: Ennuvolat o molt ennuvolat amb pluges febles i ocasionals que localment poden ser
d’intensitat moderada amb cota de neu a 1000 m. Vent de l’est fluix a moderat i temperatures sense
canvis.
Dia 17, dilluns: Cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent de nord-est fluix a moderat.
Dia 18, dimarts: Poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent del nord a nord-est
de fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al límit nord del Pallars el mantell és esquiable als vessants nord per sobre dels 1100-1200 m i
dels 1600-1700 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m són d’entre 110 i 140 cm.
A la resta del Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1600-1900 m als vessants nord i
dels 1800-2000 m als vessants sud. Els gruixos totals, que disminueixen notablement de nord a sud,
oscilꞏlen entre 10-30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran i nord de la Pallaresa Superior, es manté un nivell superficial d’uns 20 cm de neu freda i amb
baixa cohesió. Internament, el mantell està ben estabilitzat, tot i que, als vessants obacs pot haver-hi
capes encara amb feble cohesió. A cotes altes i prop de les crestes es mantenen plaques de vent que
poden despendre’s per una sobrecàrrega feble. El perill d’allaus és MODERAT (2). Aquesta situació és
generalitzada a l’Aran i al nord de la Pallaresa Superior on les plaques són més gruixudes i disminueix
cap al sud a la Ribagorçana i la resta del Pallars.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les nevades previstes afectaran de forma poc important al Pirineu occidental. Podrà haver-hi petites
allaus de neu recent especialment a la Ribagorçana i Pallaresa Inferior.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dilluns, 17 de gener del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Divendres, 14 de gener del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 14, 15 i 16 de gener del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Perafita-Puig MODERAT (2)
pedrós:
Vessant nord FEBLE (1) augmentant a
Cadí-Moixeró: MODERAT (2)

Ter-Freser: MODERAT (2)
Prepirineu: FEBLE (1) augmentant a
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 15, dissabte: Ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions moderades. Temperatures sense canvis
i vent del sud-est a est de 30 a 60 km/h..

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 16, diumenge: Ennuvolat o molt ennuvolat amb pluges febles i ocasionals que localment poden ser
d’intensitat moderada amb cota de neu a 1000 m. Vent de l’est fluix a moderat i temperatures sense
canvis.
Dia 17, dilluns: Cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent de nord-est fluix a moderat.
Dia 18, dimarts: Poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent del nord a nord-est
de fluix a moderat i fins i tot fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és esquiable en vessants nord per damunt dels 1800-2000 m i en vessants sud per damunt
dels 2200-2400 m, amb gruixos que oscilꞏlen al voltant dels 15-25 cm a 2000 m. A tots els sectors el
mantell és discontinu prop de les crestes.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures es mantenen baixes amb mínimes de fins a -9º C a 2000 m. Als vessants nord i a cotes
altes el mantell manté un nivell superficial de neu seca i freda, encara amb poca cohesió. Per sota
d’aquest nivell, el mantell es presenta encrostat i ben estabilitzat. Als sectors Perafita-Puigpedrós i
Ter-Freser, prop de les crestes es mantenen plaques de vent que poden despendre’s localment per una
sobrecàrrega feble. El perill d’allaus augmentarà a MODERAT (2) a tots els sectors degut a les nevades
previstes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les nevades previstes faran augmentar el perill d’allaus de neu recent especialment al Pre-pirineu i al
sector Ter-Freser.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dilluns, 17 de gener del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dilluns, 17 de gener del 2000.
14:00 h.
17 i 18 de gener del 2000.

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

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

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 18, dimarts: poc ennuvolat i sense precipitacions. Temperatures en lleuger ascens. Vent de
component nord-est de 20 a 40 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 19, dimecres: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord fluix a
moderat.
Dia 20, dijous: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component nord fluix a moderat.
Dia 21, divendres: intervals de núvols alts i mitjos. Temperatures en moderat descens. Vent de
component nord fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al límit nord del Pallars el mantell és esquiable als vessants nord per sobre dels 1200-1300 m i
dels 1700-1800 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m són d’entre 110 i 140 cm.
A la resta del Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1600-1900 m als vessants nord i
dels 2000 m als vessants sud. Els gruixos totals, que disminueixen notablement de nord a sud, oscilꞏlen
entre 10-20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’igual que durant el cap de setmana, com a conseqüència de l’humitejament de la capa superficial del
mantell, a l’Aran i nord de la Pallaresa Superior podran produir-se allaus de fusió de petites dimensions.
En aquests sectors amb el suau augment de les temperatures les plaques de vent s’han estabilitzat
lleugerament, tot i que es mantenen encara plaques que poden despendre’s per una sobrecàrrega feble.
A la resta de sectors el mantell està regelat.
Als sectors Aran i nord de la Pallaresa, per sobre 2000 m, el perill d’allaus és MODERAT (2). A la resta
de sectors el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El cicle diari de gel desgel afavorirà l’estabilització del mantell els propers dies.
Evolució del perill: EN DESCENS.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimarts, 18 de gener del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dilluns, 17 de gener del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 17 i 18 de gener del 2000.

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

MODERAT (2) per sobre de
2000 m
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) per sobre de
2000 m
FEBLE (1) a la resta
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 18, dimarts: poc ennuvolat i sense precipitacions. Temperatures en lleuger ascens. Vent de
component nord-est de 20 a 40 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 19, dimecres: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord fluix a
moderat.
Dia 20, dijous: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component nord fluix a moderat.
Dia 21, divendres: intervals de núvols alts i mitjos. Temperatures en moderat descens. Vent de
component nord fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Durant el cap de setmana s’han produït precipitacions febles d’entre 1-6 cm de neu recent.
El mantell és esquiable en vessants nord per damunt dels 1800-2000 m i en vessants sud per damunt
dels 2200-2400 m, amb gruixos que oscilꞏlen al voltant dels 10-20 cm a 2000 m. A tots els sectors el
mantell és discontinu prop de les crestes.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
El mantell està regelat a tots els sectors, excepte al sector més oriental del Ter-Freser on s’ha acumulat
una prima capa de neu recent. Per sobre de 2000 m als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser es
mantenen plaques de vent que poden despendre’s, localment, per una sobrecàrrega feble. El perill
d’allaus és MODERAT (2) per sobre 2000 m als sectors Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós i FEBLE (1) a la
resta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El cicle diari de gel desgel afavorirà l’estabilització del mantell els propers dies.
Evolució del perill: EN DESCENS.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimarts, 18 de gener del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimarts, 18 de gener del 2000.
14:00 h.
18 i 19 de gener del 2000.

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

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

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 19, dimecres: poc ennuvolat amb intervals nuvolosos a la cara nord. Sense precipitacions.
Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent del nord i nord-est de 20 a 40 Km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 20, dijous: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent de component nord fluix a moderat.
Dia 21, divendres: intervals nuvolosos. Temperatures en moderat descens. Vent de component nord fluix
a moderat.
Dia 22, dissabte: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Vent de component nord fluix a
moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran i al límit nord del Pallars el mantell és esquiable als vessants nord per sobre dels 1200-1300 m i
dels 1700-1800 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m són d’entre 110 i 140 cm.
A la resta del Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1600-1900 m als vessants nord i
dels 2000 m als vessants sud. Els gruixos totals, que disminueixen notablement de nord a sud, oscilꞏlen
entre 10-20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Les altes temperatures que s’han observat des d’ahir han humitejat, encara més, la capa superficial del
mantell, especialment en vessants sud i a cotes baixes. A l’Aran i nord de la Pallaresa Superior podran
produir-se allaus de fusió de petites dimensions en aquells vessants que encara no s’hagin purgat.
Aquest augment de temperatures provoca l’estabilització progressiva de les plaques de vent, tot i que
localment es mantenen encara plaques antigues que poden despendre’s per una sobrecàrrega feble. El
fort vent del nord que actualment està bufant a tots els sectors està formant noves plaques de vent en
vessants sud i sectors arrecerats que poden despendre’s per una sobrecàrrega feble.
A la resta de sectors el mantell s’humiteja durant el dia i es regela durant la nit.
Als sectors Aran i nord de la Pallaresa, per sobre 2000 m, el perill d’allaus és MODERAT (2). A la resta
de sectors el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El cicle diari de gel desgel afavorirà l’estabilització del mantell els propers dies.
Evolució del perill: EN DESCENS.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimecres, 19 de gener del 2000.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 69 / 225 -

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 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimarts, 18 de gener del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 18 i 19 de gener del 2000.

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

MODERAT (2) per sobre de
2000 m
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) per sobre de
2000 m
FEBLE (1) a la resta
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 19, dimecres: poc ennuvolat amb intervals nuvolosos a la cara nord. Sense precipitacions.
Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent del nord i nord-est de 50 a 70 Km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 20, dijous: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent de component nord fluix a moderat.
Dia 21, divendres: intervals nuvolosos. Temperatures en moderat descens. Vent de component nord fluix
a moderat.
Dia 22, dissabte: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Vent de component nord fluix a
moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és esquiable en vessants nord per damunt dels 1800-2000 m i en vessants sud per damunt
dels 2200-2400 m, amb gruixos que oscilꞏlen al voltant dels 10-20 cm a 2000 m. A tots els sectors el
mantell és discontinu prop de les crestes.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
El fort vent del nord que actualment està bufant provoca la formació de plaques de vent, especialment al
sector més oriental del Ter-Freser. L’augment de temperatures que hi ha hagut des d’ahir afavorirà
l’estabilització de les plaques antigues. Malgrat tot, per sobre de 2000 m als sectors Perafita-Puigpedrós i
Ter-Freser es mantenen encara plaques de vent i se n’estan formant de noves especialment en vessants
sud i sectors arrecerats. Aquestes plaques poden despendre’s, localment, per una sobrecàrrega feble. A
la resta de sectors el mantell està regelat. El perill d’allaus és MODERAT (2) per sobre 2000 m als sectors
Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós i FEBLE (1) a la resta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El cicle diari de gel desgel afavorirà l’estabilització del mantell els propers dies.
Evolució del perill: EN DESCENS.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimecres, 19 de gener del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimecres, 19 de gener del 2000.
14:00 h.
19 i 20 de gener del 2000.

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

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

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 20, dijous: poc ennuvolat. No s’esperen precipitacions. Temperatures en lleuger descens. Vent del
nord de 20 a 40 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 21, divendres: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord fluix a
moderat.
Dia 22, dissabte: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Vent de component nord fluix a
moderat.
Dia 23, diumenge: ennuvolat o molt ennuvolat amb possibilitat de precipitacions dèbils. Cota de neu a
900 m. Temperatures sense canvis. Vent de component nord fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El vent del nord que des d’ahir ha estat bufant ha redistribuït la neu. Als vessants nord, a cotes altes, el
gruix del mantell s’ha reduït mentre que en vessants sud i sectors arrecerats del vent s’han produït
sobreacumulacions. A l’Aran i al límit nord del Pallars el mantell és esquiable als vessants nord per sobre
dels 1200-1300 m i dels 1700-1800 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m són d’entre 110 i 140 cm.
A la resta del Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1600-1900 m als vessants nord i
dels 2000 m als vessants sud. Els gruixos totals, que disminueixen notablement de nord a sud, oscilꞏlen
entre 10-20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En vessants sud el mantell s’humiteja durant el dia i es regela durant la nit.
A l’Aran i nord de la Pallaresa Superior s’han format plaques de vent especialment en vessants sud. En
vessants nord encara es mantenen nivells interns del mantell amb baixa cohesió. El perill és MODERAT
(2). Les temperatures lleugerament més baixes que ahir fan que localment hi hagi plaques que poden
despendre´s per una sobrecàrrega feble.
A la Ribagorçana i a la resta del Pallars el mantell es troba ben estabilitzat i el perill és FEBLE (1). De
forma aïllada, prop de les crestes, s’han pogut formar plaques de vent que poden despendre´s per una
sobrecàrrega forta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les temperatures baixes no modificaran l’estabilitat del mantell nival.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dijous, 20 de gener del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimecres, 19 de gener del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 19 i 20 de gener del 2000.

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

MODERAT (2) per sobre de
2000 m
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) per sobre de
2000 m
FEBLE (1) a la resta
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 20, dijous: poc ennuvolat. No s’esperen precipitacions. Temperatures en lleuger descens. Vent del
nord de 20 a 40 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 21, divendres: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord fluix a
moderat.
Dia 22, dissabte: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Vent de component nord fluix a
moderat.
Dia 23, diumenge: ennuvolat o molt ennuvolat amb possibilitat de precipitacions dèbils. Cota de neu a
900 m. Temperatures sense canvis. Vent de component nord fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El vent del nord que des d’ahir ha estat bufant ha redistribuït la neu. Al vessants nord, prop de les crestes,
el mantell és discontinu. En vessants sud i sectors arrecerats del vent s’han format sobreacumulacions. El
mantell és esquiable en vessants nord per damunt dels 1800-2000 m i en vessants sud per damunt dels
2200-2400 m, amb gruixos que oscilꞏlen al voltant dels 10-20 cm a 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A cotes altes dels sectors Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós, el fort vent del nord que ha bufat des d’ahir ha
format plaques de vent, especialment en vessants orientats al sud. En aquests sectors el perill és
MODERAT (2) ja que localment, per sobre de 2000 m, poden despendre´s plaques per una sobrecàrrega
feble. Per sota d’aquesta cota el mantell es troba regelat i el perill és FEBLE (1).
Als sectors Prepirineu i vessant nord del Cadí-Moixeró el mantell es troba ben estabilitzat i el perill és
FEBLE (1)

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les temperatures baixes no modificaran l’estabilitat del mantell nival.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dijous, 20 de gener del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 20 de gener del 2000.
14:00 h.
20 i 21 de gener del 2000.

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
FEBLE (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 21, divendres: intervals nuvolosos. No s’esperen precipitacions. Temperatures mínimes sense canvis
i màximes en lleuger descens. Vent del nord de 30-50 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 22, dissabte, intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Gelades dèbils a moderades. Vent de
component nord moderat.
Dia 23, diumenge: nuvolós o molt nuvolós amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 800 m.
Temperatures sense canvis. Gelades febles a moderades. Vent de component nord fluix a moderat.
Dia 24, dilluns: molt nuvolós amb precipitacions febles. Cota de neu a 700 m. Temperatures en lleuger
descens. Gelades febles a moderades. Vent del nord-est feble a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
S’han produït acumulacions de neu en vessants sud degut al vent fort del nord, que actualment segueix
bufant però amb menor intensitat. Als vessants nord, a cotes altes, el gruix del mantell s'ha reduït. A
l'Aran i al límit nord del Pallars el mantell és esquiable als vessants nord per sobre dels 1200-1300 m i
dels 1700-1800 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m van disminuint lentament a causa de
l’assentament de la neu i oscilꞏlen entre 100 i 130 cm.
A la resta del Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1600-1900 m als vessants nord i
dels 2000 m als vessants sud. Els gruixos totals, que disminueixen notablement de nord a sud, oscilꞏlen
entre 10-20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures han estat molt variables en funció de la presència o no de vent. A l’Aran i localment en
punts arrecerats de la resta del Pirineu les mínimes han baixat fins a -9º C, mentre que als sectors del
vessant sud del Pirineu el vent ha tingut efecte foehn amb mínimes de fins a -3ºC. Als vessants sud el
mantell s’ha humitejat i localment comencen a aparèixer crostes lleugeres en vessants nord.
A l'Aran i nord de la Pallaresa Superior hi ha plaques de vent especialment en vessants sud, que
localment poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble. En indrets obacs encara es mantenen nivells
interns amb baixa cohesió. En aquests sectors el perill és MODERAT (2) per damunt dels 2200 m.
A la Ribagorçana i a la resta del Pallars el mantell es troba ben estabilitzat i el perill és FEBLE (1). De
forma aïllada, prop de les crestes, hi ha plaques de vent que poden despendre’s per una sobrecàrrega
forta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No hi haurà variacions destacables en l’estabilitat del mantell nival.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: divendres, 21 de gener del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dijous, 20 de gener del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 20 i 21 de gener del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2) per sobre 2200 m
Puigpedrós:
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) per sobre 2200 m
FEBLE (1) a la resta
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 21, divendres: intervals nuvolosos. No s’esperen precipitacions. Temperatures mínimes sense canvis
i màximes en lleuger descens. Vent del nord de 30-50 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 22, dissabte, intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Gelades dèbils a moderades. Vent de
component nord moderat amb intervals de fort.
Dia 23, diumenge: nuvolós o molt nuvolós amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 800 m.
Temperatures sense canvis. Gelades febles a moderades. Vent de component nord fluix a moderat, amb
intervals de fort.
Dia 24, dilluns: molt nuvolós amb precipitacions febles. Cota de neu a 700 m. Temperatures en lleuger
descens. Gelades febles a moderades. Vent del nord-est feble a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser s’han produït acumulacions de neu en vessants sud degut al vent
fort del nord, que actualment segueix bufant però amb menor intensitat. Als vessants nord, a cotes altes,
el gruix del mantell s'ha reduït. Prop de les crestes, el mantell és discontinu. El mantell és esquiable en
vessants nord per damunt dels 1800-2000 m i en vessants sud per damunt dels 2200-2400 m, amb
gruixos que oscilꞏlen al voltant dels 10-20 cm a 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures han estat molt variables en funció de la presència o no de vent. Localment en punts
arrecerats les mínimes han baixat fins a -8º C, mentre que l’efecte foehn que ha tingut el vent ha
mantingut mínimes no inferiors -3ºC. Als vessants sud el mantell s’ha humitejat i localment comencen a
aparèixer crostes lleugeres en vessants nord. Al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós hi ha plaques de vent
en vessants sud que localment podrien desprendre’s per una sobrecàrrega feble. En aquests sectors el
perill és MODERAT (2) per sobre dels 2200 m. Per sota d’aquesta cota el mantell es troba regelat i el
perill és FEBLE (1).
Al Prepirineu i vessant nord del Cadí-Moixeró el mantell es troba ben estabilitzat i el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No hi haurà variacions destacables en l’estabilitat del mantell nival.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: divendres, 21 de gener del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres, 21 de gener del 2000.
14:00 h.
21, 22 i 23 de gener del 2000.

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
FEBLE (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 22, dissabte: intervals nuvolosos. No s’esperen precipitacions. Temperatures sense canvis. Vent del
nord de 30-50 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 23, diumenge: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Glaçades moderades. Vent de
component nord fluix a moderat.
Dia 24, dilluns: ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu a 800 m. Temperatures en descens
lleuger a moderat. Glaçades moderades. Vent del nord-est fluix a moderat.
Dia 25, dimarts: ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu a 700 m. Temperatures en descens
lleuger a moderat. Glaçades moderades i fortes. Vent de component nord fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Durant la setmana s’han produït acumulacions de neu en vessants sud degut al vent fort del nord. Als
vessants nord, a cotes altes, el gruix del mantell s'ha reduït. A l'Aran i al límit nord del Pallars el mantell
és esquiable als vessants nord per sobre dels 1200-1300 m i dels 1700-1800 m als vessants sud. Els
gruixos a 2000 m van disminuint lentament a causa de l’assentament de la neu i oscilꞏlen entre 100 i 130
cm.
A la resta del Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1600-1900 m als vessants nord i
dels 2000 m als vessants sud. Els gruixos totals, que disminueixen notablement de nord a sud, oscilꞏlen
entre 10-20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran i localment en punts arrecerats de la resta del Pirineu les mínimes d’aquesta nit s’han mantingut
baixes, fins a -9 graus, però en general han pujat considerablement amb valors freqüents de -2 a -3
graus a 2000 m. Les temperatures màximes també van pujar amb valors entre 4 i 7 graus a 2000 m Als
vessants sud el mantell s’ha humitejat i en vessants nord localment comencen a aparèixer crostes
lleugeres. El cicle diari fusió-regel estabilitza la superfície del mantell.
A l'Aran i al nord de la Pallaresa Superior hi ha plaques de vent especialment en vessants sud, que
localment poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble. En indrets obacs encara es mantenen nivells
interns amb baixa cohesió. En aquests sectors el perill és MODERAT (2) per damunt dels 2200 m.
A la Ribagorçana i a la resta del Pallars el mantell es troba ben estabilitzat i el perill és FEBLE (1). De
forma aïllada, prop de les crestes, hi ha plaques de vent que poden despendre’s per una sobrecàrrega
forta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No hi haurà variacions destacables en l’estabilitat del mantell nival.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dilluns, 24 de gener del 2000.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 75 / 225 -

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 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Divendres, 21 de gener del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 21, 22 i 23 de gener del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2) per sobre 2200 m
Puigpedrós:
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) per sobre 2200 m
FEBLE (1) a la resta
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 22, dissabte: intervals nuvolosos. No s’esperen precipitacions. Temperatures sense canvis. Vent del
nord de 30-50 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 23, diumenge: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Glaçades moderades. Vent de
component nord fluix a moderat amb intervals de fort.
Dia 24, dilluns: ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu a 800 m. Temperatures en descens
lleuger a moderat. Glaçades moderades. Vent del nord-est fluix a moderat.
Dia 25, dimarts: ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu a 700 m. Temperatures en descens
lleuger a moderat. Glaçades moderades i fortes. Vent de component nord fluix a moderat, amb intervals
de fort al nord-est.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Durant la setmana al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser s’han produït acumulacions de neu en vessants
sud degut al vent fort del nord. Als vessants nord, a cotes altes, el gruix del mantell s'ha reduït. Prop de
les crestes, el mantell és discontinu. El mantell és esquiable en vessants nord per damunt dels 1800-2000
m i en vessants sud per damunt dels 2200-2400 m, amb gruixos que oscilꞏlen al voltant dels 10-20 cm a
2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures han augmentat de l’ordre de 2 a 3 graus, tant les mínimes d’aquesta matinada com les
màximes d’ahir. El cicle diari fusió-regel estabilitza la superfície del mantell. Als vessants sud el mantell
s’ha humitejat i localment comencen a aparèixer crostes lleugeres en vessants nord.
Al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós hi ha plaques de vent a cotes altes dels vessants sud que localment
podrien desprendre’s per una sobrecàrrega feble. En aquests sectors el perill és MODERAT (2) per sobre
dels 2200 m. Per sota d’aquesta cota el mantell es troba regelat i el perill és FEBLE (1).
Al Prepirineu i vessant nord del Cadí-Moixeró el mantell es troba ben estabilitzat i el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No hi haurà variacions destacables en l’estabilitat del mantell nival.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dilluns, 24 de gener del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dilluns, 24 de gener del 2000.
14:00 h.
24 i 25 de gener del 2000.

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

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3) per sobre 2000 m
MODERAT (2) a la resta
MODERAT (2) al límit nord
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 25, dimarts: intervals nuvolosos. Possibilitat d’alguna nevada feble, més probable a primeres hores.
Temperatures en lleuger descens. Vent variable de 8-15 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 26, dimecres: ennuvolat amb possibilitat de nevades febles. Temperatures sense canvis o en lleuger
ascens. Vent de component est fluix a moderat.
Dia 27, dijous: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable i fluix.
Dia 28, divendres: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Durant el cap de setmana s’han produït nevades moderades a l’Aran i nord de la Pallaresa Superior (1520 cm) i febles (0-5 cm) o inexistents a la resta. Les nevades han anat acompanyades de temperatures
molt baixes i de vents forts del nord, que han produït sobreacumulacions en vessats orientats al sud. A
l'Aran i al límit nord del Pallars el mantell és esquiable als vessants nord per sobre dels 1200-1300 m i
dels 1700-1800 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 110 i 150 cm.
A la resta del Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1600-1900 m als vessants nord i
dels 2000 m als vessants sud. Els gruixos totals, que disminueixen notablement de nord a sud, oscilꞏlen
entre 10-30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran i al nord de la Pallaresa Superior la neu recent es manté freda i seca, donant lloc a un nivell
superficial inestable amb un gruix que arriba als 30 cm. Poden produir-se allaus de neu recent, en
general de petites dimensions. Les plaques de vent que s’han format en vessants sud són molt
inestables i es desprendran per una sobrecàrrega feble en forma d’allaus de placa, localment de mida
mitjana. En aquests sectors el perill d’allaus és MARCAT (3) per sobre dels 2000 m i MODERAT (2) per
sota.
Al nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa Inferior les nevades han estat febles i, localment a cotes altes
de vessants sud, s’han format petites plaques de vent que poden desprendre’s per una sobrecàrrega
feble; el perill d’allaus és MODERAT (2). Al sud de la Ribagorçana i de la Pallaresa Inferior no ha nevat;
el mantell es presenta molt regelat; el perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
EL mantell seguirà molt fred i poc transformat. A l’Aran i nord de la Pallaresa Superior es mantindran les
plaques de vent força inestables.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimarts, 25 de gener del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dilluns, 24 de gener del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 24 i 25 de gener del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2) per sobre 2000 m
Puigpedrós:
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) per sobre 2000 m
FEBLE (1) a la resta
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 25, dimarts: intervals nuvolosos. Possibilitat d’alguna nevada feble, més probable a primeres hores.
Temperatures en lleuger descens. Vent variable de 8-15 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 26, dimecres: ennuvolat amb possibilitat de nevades febles. Temperatures sense canvis o en lleuger
ascens. Vent de component est fluix a moderat.
Dia 27, dijous: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable i fluix.
Dia 28, divendres: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Durant el cap de setmana s’han produït nevades molt febles al nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i
Ter-Freser, acompanyades de vents forts del nord i temperatures molt baixes. En aquests sectors, s’han
format petites plaques de vent a cotes dels vessants sud. Prop de les crestes, el mantell es manté
discontinu. El mantell és esquiable en vessants nord per damunt dels 1800-2000 m i en vessants sud per
damunt dels 2200-2400 m, amb gruixos que oscilꞏlen al voltant dels 10-20 cm a 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Al nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, les plaques de vent antigues, així com les que
s’han format el cap de setmana es mantenen inestables. Poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble
en forma d’allau de placa, especialment a cotes altes dels vessants orientats al sud. Al nord dels sectors
Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser el perill d’allaus és MODERAT (2) per damunt dels 2000 m.
A la resta de sectors el mantell està força regelat i el perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Al nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser es mantindran les plaques de vent força inestables.
És possible que a partir de demà al vespre augmenti el perill d’allaus al Ter-Freser i Pre-Pirineu més
oriental degut a noves nevades.
Evolució del perill: EN LLEUGER ASCENS.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimarts, 25 de gener del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimarts, 25 de gener del 2000.
14:00 h.
25 i 26 de gener del 2000.

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

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3) per sobre 2000 m
MODERAT (2) a la resta
MODERAT (2) al límit nord
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 26, dimecres: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger ascens. Vent de l’est de 20-30 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 27, dijous: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger ascens. Vent de l’est fluix a moderat.
Dia 28, divendres: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix.
Dia 29, dissabte: poc ennuvolat augmentant per la tarda a ennuvolat amb predomini de núvols mitjos.
Temperatures sense canvis. Vent de component oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran i al límit nord del Pallars el mantell és esquiable als vessants nord per sobre dels 1200-1300 m i
dels 1700-1800 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 110 i 150 cm.
A la resta del Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1600-1900 m als vessants nord i
dels 1800-2000 m als vessants sud. Els gruixos totals, que disminueixen notablement de nord a sud,
oscilꞏlen entre 10-30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En les darreres 24 hores no s’han produït noves precipitacions i les temperatures a 2000 m s’han
mantingut per sota dels 0º C tota la jornada, amb màximes al voltant de -5º C i mínimes de fins a -13º C.
Els vents han estat fluixos amb predomini de la component nord. L’estat del mantell no ha variat. A l’Aran
i al nord de la Pallaresa Superior la neu recent es manté freda i seca, donant lloc a un nivell superficial
inestable amb un gruix que arriba als 30 cm. Poden produir-se allaus de neu recent, en general de
petites dimensions. Les plaques de vent que s’han format en vessants sud són molt inestables i es
desprendran per una sobrecàrrega feble en forma d’allaus de placa, localment de mida mitjana. En
aquests sectors el perill d’allaus és MARCAT (3) per sobre dels 2000 m i MODERAT (2) per sota.
Al nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa Inferior localment a cotes altes de vessants sud, hi ha petites
plaques de vent que poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble; el perill d’allaus és MODERAT (2).
Al sud de la Ribagorçana i de la Pallaresa Inferior el mantell es presenta molt regelat; el perill d’allaus és
FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
EL mantell seguirà molt fred i poc transformat. A l’Aran i nord de la Pallaresa Superior es mantindran les
plaques de vent força inestables.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimecres, 26 de gener del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimarts, 25 de gener del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 25 i 26 de gener del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2) per sobre 2000 m
Puigpedrós:
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) per sobre 2000 m
FEBLE (1) a la resta
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 26, dimecres: intervals nuvolosos. Possibilitat de nevades febles. Temperatures en lleuger ascens.
Vent de l’est de 20-30 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 27, dijous: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger ascens. Vent de l’est fluix a moderat.
Dia 28, divendres: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix.
Dia 29, dissabte: poc ennuvolat augmentant per la tarda a ennuvolat amb predomini de núvols mitjos.
Temperatures sense canvis. Vent de component oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Prop de les crestes, el mantell es manté discontinu. El mantell és esquiable en vessants nord per damunt
dels 1800-2000 m i en vessants sud per damunt dels 2200-2400 m, amb gruixos que oscilꞏlen al voltant
dels 10-20 cm a 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En les darreres 24 hores no s’han produït noves precipitacions i les temperatures a 2000 m s’han
mantingut per sota dels 0º C tota la jornada, amb màximes al voltant de -5º C i mínimes de fins a -13º C.
Els vents han estat moderats al Ter-Freser amb predomini de la component nord. L’estat del mantell no
ha variat. Al nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, les plaques de vent antigues, així com les
que s’han format el cap de setmana es mantenen inestables. Poden desprendre’s per una sobrecàrrega
feble en forma d’allau de placa, especialment a cotes altes dels vessants orientats al sud. Al nord dels
sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser el perill d’allaus és MODERAT (2) per damunt dels 2000 m.
A la resta de sectors el mantell està força regelat i el perill d’allaus és FEBLE (1).
És possible que a partir del vespre augmenti el perill d’allaus al Ter-Freser i Pre-Pirineu més oriental
degut a noves nevades.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Al nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser es mantindran les plaques de vent força inestables.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimecres, 26 de gener del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimecres, 26 de gener del 2000.
14:00 h.
26 i 27 de gener del 2000.

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

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3) per sobre 2000 m
MODERAT (2) a la resta
MODERAT (2) al límit nord
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 27, dijous: ennuvolat amb predomini de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger ascens. Vent de
component sud de 10-20 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 28, divendres: intervals nuvolosos més freqüents per la tarda. Bancs de boira matinals a les valls.
Temperatures mínimes sense canvis, màximes en lleuger ascens. Vent variable fluix.
Dia 29, dissabte: intervals nuvolosos amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Bancs de boira matinals
a les valls. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component nord fluix.
Dia 30, diumenge: poc ennuvolat. Bancs de boira matinals a les valls. Temperatures en lleuger ascens.
Vent fluix variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran i al límit nord del Pallars el mantell és esquiable als vessants nord per sobre dels 1200-1300 m i
dels 1700-1800 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 110 i 150 cm.
A la resta del Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1600-1900 m als vessants nord i
dels 1800-2000 m als vessants sud. Els gruixos totals, que disminueixen notablement de nord a sud,
oscilꞏlen entre 10-30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En les darreres 24 hores no s’han produït precipitacions. Per damunt de 1500 m les temperatures s’han
mantingut per sota dels 0º C tota la jornada, amb mínimes de fins a -14º C. Els vents han estat fluixos.
L’estat del mantell no ha variat. A l’Aran i al nord de la Pallaresa Superior la neu caiguda el cap de
setmana es manté freda i seca, donant lloc a un nivell superficial inestable amb un gruix que arriba als 30
cm. Poden produir-se allaus de neu recent, en general de petites dimensions. Les plaques de vent que
s’han format en vessants sud són molt inestables i es desprendran per una sobrecàrrega feble en forma
d’allaus de placa, localment de mida mitjana. En aquests sectors el perill d’allaus és MARCAT (3) per
sobre dels 2000 m i MODERAT (2) per sota.
Al nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa Inferior, localment a cotes altes de vessants sud, hi ha petites
plaques de vent que poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble; el perill d’allaus és MODERAT (2).
Al sud de la Ribagorçana i de la Pallaresa Inferior el mantell està molt regelat i el perill d’allaus és FEBLE
(1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell, molt lentament, anirà assentant-se i estabilitzant-se. A l’Aran i al nord de la Pallaresa Superior
les plaques de vent encara es mantindran inestables.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dijous, 27 de gener del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimecres, 26 de gener del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 26 i 27 de gener del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2) sobreacumulacions Ter-Freser: MODERAT (2) sobreacumulacions
Puigpedrós:
FEBLE (1) a la resta
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord FEBLE (1)
Prepirineu: FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 27, dijous: ennuvolat amb predomini de núvols mitjos i alts. Possibilitat de nevades febles. Cota de
neu a 1000 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component sud de 10-20 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 28, divendres: intervals nuvolosos més freqüents per la tarda. Bancs de boira matinals a les valls.
Temperatures mínimes sense canvis, màximes en lleuger ascens. Vent variable fluix.
Dia 29, dissabte: intervals nuvolosos amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Bancs de boira matinals
a les valls. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component nord fluix.
Dia 30, diumenge: poc ennuvolat. Bancs de boira matinals a les valls. Temperatures en lleuger ascens.
Vent fluix variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Prop de les crestes, el mantell es manté discontinu. El mantell és esquiable en vessants nord per damunt
dels 1800-2000 m i en vessants sud per damunt dels 2200-2400 m, amb gruixos que oscilꞏlen al voltant
dels 10-20 cm a 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En les darreres 24 hores hi ha hagut nevades molt febles al Ter-Freser (1 a 2 cm). Per damunt de 1500 m
les temperatures s’han mantingut per sota dels 0º C tota la jornada, amb mínimes de fins a -12º C. Els
vents han estat fluixos amb predomini de la component sud. L’estat del mantell no ha variat. Al nord dels
sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, les plaques de vent antigues, així com les que s’han format el
cap de setmana es mantenen inestables però són d’extensió molt local. Poden desprendre’s per una
sobrecàrrega feble en forma d’allau de placa, especialment a cotes altes dels vessants orientats al sud.
En aquests indrets el perill d’allaus és MODERAT (2). Les possibles nevades febles poden formar noves
plaques de vent, encara que poc importants.
A la resta de sectors el mantell està força regelat i el perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Al nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser les plaques de vent s’estabilitzaran pogressivament.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dijous, 27 de gener del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 27 de gener del 2000.
14:00 h.
27 i 28 de gener del 2000.

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

MARCAT (3) per sobre 2400 m
MODERAT (2) a la resta
MODERAT (2) al límit nord
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3) per sobre 2400 m
MODERAT (2) a la resta
MODERAT (2) al límit nord
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 28, divendres: intervals nuvolosos. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger
ascens. Vent del nord-oest 10-20 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 29, dissabte: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis significatius. Vent del nord-oest fluix.
Dia 30, diumenge: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderats ascens. Vent de l’oest i nord-oest
fluix.
Dia 31, dilluns: intervals nuvolosos, majoritàriament de tipus mitjos i alt. Temperatures en lleuger ascens.
Vent del sud-oest fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran i al límit nord del Pallars el mantell és esquiable als vessants nord per sobre dels 1200-1300 m i
dels 1800-1900 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 110 i 150 cm.
A la resta del Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1600-1900 m als vessants nord i
dels 1800-2000 m als vessants sud. Els gruixos totals, que disminueixen notablement de nord a sud,
oscilꞏlen entre 10-30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En les darreres 24 hores no s’han produït precipitacions. Les temperatures han pujat lleugerament, però
encara s’han mantingut tota la jornada per sota dels 0ºC a 2000 m, amb mínimes de fins a -11º C. Els
vents han bufat localment moderats dels sud. A l’Aran i al nord de la Pallaresa Superior han començat a
formar-se plaques de vent a cotes altes dels vessants orientats al nord, principalment. En llocs arrecerats
del vent la neu superficial es manté freda i seca, donant lloc a un nivell poc cohesiu d’uns 30 cm. Poden
produir-se allaus de neu recent, en general de petites dimensions. Les plaques de vent antigues i les que
s’estan formant actualment són inestables i es desprendran per una sobrecàrrega feble en forma d’allaus
de placa, localment de mida mitjana. En aquests sectors el perill d’allaus és MARCAT (3) per sobre dels
2400 m i MODERAT (2) per sota.
Al nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa Inferior, localment a cotes altes, hi ha petites plaques de vent
que poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble; el perill d’allaus és MODERAT (2). Al sud de la
Ribagorçana i de la Pallaresa Inferior el mantell està molt regelat i el perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La neu recent s’anirà assentant i les plaques de vent s’estabilitzaran progressivament.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: divendres, 28 de gener del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dijous, 27 de gener del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 27 i 28 de gener del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2) sobreacumulacions Ter-Freser: MODERAT (2) sobreacumulacions
Puigpedrós:
FEBLE (1) a la resta
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord FEBLE (1)
Prepirineu: FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 28, divendres: intervals nuvolosos. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger
ascens. Vent del nord-oest 20-40 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 29, dissabte: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis significatius. Vent del nord-oest fluix.
Dia 30, diumenge: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderats ascens. Vent de l’oest i nord-oest
fluix.
Dia 31, dilluns: intervals nuvolosos, majoritàriament de tipus mitjos i alt. Temperatures en lleuger ascens.
Vent del sud-oest fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Prop de les crestes, el mantell és discontinu. El mantell és esquiable en vessants nord per damunt dels
1800-2000 m i en vessants sud per damunt dels 2200-2400 m, amb gruixos que oscilꞏlen al voltant dels
10-20 cm a 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En les darreres 24 hores hi ha hagut alguna nevada molt feble i aïllada al Ter-Freser. Les temperatures
han pujat lleugerament, però encara s’han mantingut tota la jornada per sota dels 0ºC a 2000 m, amb
mínimes de fins a -11º C. Els vents han estat moderats amb predomini de la component sud. L’estat del
mantell no ha variat. Al nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, les plaques de vent es
mantenen inestables però són d’extensió molt local. Poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble en
forma d’allau de placa, especialment a cotes altes dels vessants orientats al sud. En aquests indrets el
perill d’allaus és MODERAT (2).
A la resta de sectors el mantell està força regelat i el perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Al nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser les plaques de vent s’estabilitzaran pogressivament.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: divendres, 28 de gener del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres, 28 de gener del 2000.
14:00 h.
27 i 28 de gener del 2000.

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

MARCAT (3) dissabte a cotes
altes, generalitzat diumenge

Pallaresa
Superior:

Ribagorçana:

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

Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3) dissabte a cotes
altes, generalitzat diumenge al
nord
MODERAT (2) a la resta
MODERAT (2) al límit nord
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 29, dissabte: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord-oest de 12-40 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 30, diumenge: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de l’oest i nord-oest
fluix.
Dia 31, dilluns: intervals nuvolosos, amb predomini dels núvols de tipus mig i alt. Temperatures en lleuger
ascens. Vent del sud-oest fluix.
Dia 1, dimarts: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran i al límit nord del Pallars el mantell és esquiable als vessants nord per sobre dels 1200-1300 m i
dels 1800-1900 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 110 i 150 cm.
A la resta del Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1600-1900 m als vessants nord i
dels 1800-2000 m als vessants sud. Els gruixos totals, que disminueixen notablement de nord a sud,
oscilꞏlen entre 10-30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En les darreres 24 hores no s’han produït precipitacions. Les temperatures han pujat, especialment les
mínimes. A 2000 m, ahir les temperatures màximes van superar els 0º C. A l’Aran i al nord de la
Pallaresa Superior hi ha plaques de vent localitzades a cotes altes dels vessants nord, sud i est que es
poden desprendre pel pas d’un esquiador. La neu superficial (20-30 cm) es va assentant lentament. En
aquests sectors, el perill d’allaus dissabte serà MARCAT (3) a cotes altes i MODERAT (2) a la resta. De
cara a diumenge la isoterma de 0º C podria pujar fins a 3000 m. En aquest cas el perill d’allaus MARCAT
(3) es generalitzaria a tot l’Aran i al nord de la Pallaresa Superior, ja que es produirien allaus de neu
humida a totes les orientacions, especialment en vessants assolellats, en general de petites dimensions,
localment de mida mitjana. En qualsevol cas es mantindrà el perill d’allaus de placa a cotes altes pel pas
d’un esquiador, localment de mida mitjana.
Al nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa Inferior, localment a cotes altes, hi ha petites plaques de vent
que poden desprendre’s pel pas d’un esquiador. El perill d’allaus per dissabte i diumenge serà
MODERAT (2). Al sud de la Ribagorçana i de la Pallaresa Inferior el perill d’allaus serà FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
De cara a dilluns a l’Aran i nord del Pallars es mantindrà el perill d’allaus MARCAT (3) en vessants que
encara no s’hagin purgat, especialment els orientats al nord.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dilluns, 31 de gener del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Divendres, 28 de gener del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 27 i 28 de gener del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2) sobreacumulacions Ter-Freser: MODERAT (2) sobreacumulacions
Puigpedrós:
FEBLE (1) a la resta
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord FEBLE (1)
Prepirineu: FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 29, dissabte: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord-oest de 30-50 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 30, diumenge: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de l’oest i nord-oest
fluix.
Dia 31, dilluns: intervals nuvolosos, amb predomini dels núvols de tipus mig i alt. Temperatures en lleuger
ascens. Vent del sud-oest fluix.
Dia 1, dimarts: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Prop de les crestes, el mantell és discontinu. El mantell és esquiable en vessants nord per damunt dels
1800-2000 m i en vessants sud per damunt dels 2200-2400 m, amb gruixos que oscilꞏlen al voltant dels
10-20 cm a 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En les darreres 24 hores no s’han produït precipitacions. Les temperatures han pujat, especialment les
mínimes. A 2000 m, ahir les temperatures màximes van superar els 0º C. Al nord dels sectors PerafitaPuigpedrós i Ter-Freser, les plaques de vent es mantenen inestables però són d’extensió molt local.
Poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble en forma d’allau de placa, especialment a cotes altes
dels vessants orientats al sud. En aquests indrets el perill d’allaus és MODERAT (2).
A la resta de sectors el perill d’allaus serà FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Al nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser les plaques de vent s’estabilitzaran pogressivament.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dilluns, 31 de gener del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dilluns, 31 de gener del 2000.
14:00 h.
31 de gener i 1 de febrer del 2000.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana:

MODERAT (2) vessants obacs
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2) vessants obacs
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) vessants obacs
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 1, dimarts: algun interval de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord-oest
de 12 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 2, dimecres: intervals nuvolosos. Possibilitat d’alguna precipitació feble i dispersa de neu a partir de
2100 m. Temperatures mínimes en lleuger ascens o màximes sense canvis. Vent variable fluix.
Dia 3, dijous: intervals nuvolosos, preferentment de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis o en
lleuger descens. Vent del nord-oest fluix a moderat.
Dia 4, divendres: poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger descens, màximes en lleuger ascens.
Vent variable i fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran i al límit nord del Pallars el mantell és esquiable als vessants nord per sobre dels 1300-1400 m i
dels 1900-2000 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 100-140 cm.
A la resta del Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1700-2000 m als vessants nord i
dels 1900-2100 m als vessants sud. Els gruixos totals, que disminueixen notablement de nord a sud,
oscilꞏlen entre 5-30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures han pujat durant el cap de setmana. A 2000 m les temperatures màximes del
diumenge van arribar fins a 9ºC i les mínimes d’aquesta nit han estat positives. El mantell s’ha humitejat.
A l’Aran i al nord de la Pallaresa Superior hi ha plaques de vent localitzades a cotes altes dels vessants
nord, sud i est que, localment, es poden desprendre pel pas d’un esquiador, tot i que s’estan
estabilitzant. En vessants obacs poden produir-se allaus de neu humida, localment de dimensions
mitjanes. En vessants sud la neu està més assentada i compactada i les allaus de neu humida en
general seran de mida petita. El perill d’allaus és MODERAT (2).
Al nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa Inferior, localment a cotes altes, hi ha petites plaques de vent
que localment poden desprendre’s en vessant nord pel pas d’un esquiador. El perill d’allaus és
MODERAT (2) en vessants obacs amb sobreacumulacions i FEBLE (1) a la resta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La neu continuarà humitejant-se fins a cotes altes.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimarts, 2 de febrer del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dilluns, 31 de gener del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 31 de gener i 1 de febrer del 2000.

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

MODERAT (2) localment a cotes
altes
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) localment a cotes
altes
FEBLE (1) a la resta
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 1, dimarts: algun interval de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord-oest
de 12 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 2, dimecres: intervals nuvolosos. Possibilitat d’alguna precipitació feble i dispersa de neu a partir de
2100 m. Temperatures mínimes en lleuger ascens o màximes sense canvis. Vent variable fluix.
Dia 3, dijous: intervals nuvolosos, preferentment de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis o en
lleuger descens. Vent del nord-oest fluix a moderat.
Dia 4, divendres: poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger descens, màximes en lleuger ascens.
Vent variable i fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Prop de les crestes, el mantell és discontinu. El mantell és esquiable en vessants nord per damunt dels
1900-2100 m i en vessants sud per damunt dels 2200-2400 m, amb gruixos que oscilꞏlen al voltant dels 520 cm a 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures han pujat durant el cap de setmana. A 2000 m les temperatures màximes del diumenge
van arribar fins a 12ºC i les mínimes d’aquesta nit han estat positives. El mantell s’ha humitejat. Al nord
dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, les plaques de vent situades a cotes altes poden
desprendre’s localment per una sobrecàrrega feble en forma d’allau de placa. En aquests indrets el perill
d’allaus és MODERAT (2).
A la resta el perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La neu continuarà humitejant-se fins a cotes altes.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimarts, 2 de febrer del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

DATA:
Dijous, 10 de febrer del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
10
i
11
de febrer del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:
Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2) per sobre 2500 m, generalitzant-se demà.
FEBLE (1) per sota
FEBLE (1) augmentant a MODERAT (2) al nord demà

Pallaresa:

FEBLE (1) augmentant a MODERAT (2) al nord demà

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 11, divendres: ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles ocasionals. Cota de neu a 1400
m baixant a 900 m al final. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord fluix, augmentant a moderat
al final.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 12, dissabte: ennuvolat amb algunes precipitacions febles ocasionals a primeres hores, disminuint a
poc ennuvolat en general, excepte al vessant nord on hi haurà intervals nuvolosos. Temperatures en
lleuger a moderat descens. Vent de component nord fluix a moderat.
Dia 13, diumenge: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component
nord fluix a moderat.
Dia 14, dilluns: poc ennuvolat o seré. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component nord fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable als vessants nord per sobre dels 1600 m i
dels 2000 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 70-110 cm.
A la resta del Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1700-2000 m als vessants nord i
dels 2100-2200 m als vessants sud. Els gruixos totals no superen els 20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Ahir les temperatures van baixar. A 2000 m les màximes van estar entre 2 i 6 graus i les mínimes
d’aquesta nit entre -3 i -6 graus. El mantell s’ha gelat superficialment. El perill d’allaus serà MODERAT (2)
a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa per damunt de 2500 m, per la possibilitat que es produeixin allaus de
placa a prop de les crestes, especialment en vessants obacs ja que el mantell internament no està ben
cohesionat. Les allaus de placa es poden desencadenar pel pas d’un grup d’esquiadors. Per sota
d’aquesta cota el mantell està ben estabilitzat i el perill d’allaus serà FEBLE (1), tot i que pot produir-se
alguna purga o petita allau de neu humida en vessants assolellats.
A la Pallaresa i a la Ribagorçana- Vall Fosca el perill d’allaus serà FEBLE (1).
Demà, arrel de les nevades febles previstes, es produiran purgues i petites allaus de neu recent. Podran
formar-se plaques de vent. El perill augmentarà a MODERAT (2) a tots els sectors, però especialment a
l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa es formaran plaques de vent i podrà haver allaus de neu recent, en
general de mida petita. A la resta no hi haurà variacions.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: divendres, 11 de febrer del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dijous, 10 de febrer del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 10 i 11 de febrer del 2000.

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

FEBLE (1) avui
MODERAT (2) demà per sobre
2000 m
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: FEBLE (1) avui
MODERAT (2) demà per sobre
2000 m
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 11, divendres: ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles ocasionals. Cota de neu a 1400
m baixant a 900 m al final. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord fluix, augmentant a moderat
al final.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 12, dissabte: ennuvolat amb algunes precipitacions febles ocasionals a primeres hores, disminuint a
poc ennuvolat en general, excepte al vessant nord on hi haurà intervals nuvolosos. Temperatures en
lleuger a moderat descens. Vent de component nord fluix a moderat, amb intervals de fort.
Dia 13, diumenge: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component
nord fluix a moderat amb intervals de fort.
Dia 14, dilluns: poc ennuvolat o seré. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component nord fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Prop de les crestes, el mantell és discontinu. És esquiable en vessants nord per damunt dels 2000-2100
m i en vessants sud per damunt dels 2200-2400 m, amb gruixos que no superen els 10 cm a 2000 m. Al
Pre-pirineu, el mantell és gairebé inexistent als vessants sud i present als vessants nord a partir dels
2000-2100 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Ahir les temperatures van baixar. A 2000 m les màximes van estar entre 2 i 6 graus i les mínimes
d’aquesta nit entre -3 i -6 graus. El mantell s’ha gelat superficialment. Al nord dels sectors PerafitaPuigpedrós i Ter-Freser el perill d’allaus serà MODERAT (2) per damunt dels 2500 m, per la possibilitat
que es produeixin allaus de placa a prop de les crestes, especialment en vessants obacs ja que el mantell
internament no està ben cohesionat. Les allaus de placa es poden desencadenar pel pas d’un grup
d’esquiadors.
A la resta el perill d’allaus serà FEBLE (1).
Demà, arrel de les nevades febles previstes, es produiran purgues i petites allaus de neu recent. Podran
formar-se plaques de vent. El perill augmentarà a MODERAT (2) al nord dels sectors Perafita-Puigpedrós
i Ter-Freser.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Al nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser es formaran plaques de vent. A la resta no hi haurà
variacions.
Evolució del perill: ENLLEUGER AUGMENT

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: divendres, 11 de febrer del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimarts, 1 de febrer del 2000.
14:00 h.
1 i 2 de febrer del 2000.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana:

MODERAT (2) vessants obacs
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2) vessants obacs
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) vessants obacs
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 2, dimecres: Cel ennuvolat amb algunes precipitacions febles. Cota de neu a 2100 m. Temperatures
en lleuger descens i vent de l’oest al noroest de 45 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 3, dijous: Predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent
fluix i variable.
Dia 4, divendres: Cel amb núvols mitjos i alts. Boires a les valls. Temperatures sense canvis i vent fluix i
variable.
Dia 5, dissabte: Cel poc ennuvolat amb boires a les valls. Temperatures sense canvis i vent fluix i
variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran i al límit nord del Pallars el mantell és esquiable als vessants nord per sobre dels 1300-1400 m i
dels 1900-2000 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 90-130 cm.
A la resta del Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1700-2000 m als vessants nord i
dels 2000-2200 m als vessants sud. Els gruixos totals, que disminueixen notablement de nord a sud,
oscilꞏlen entre 5-30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures màximes que es mantenen per sobre dels 7ºC a 2000 m, fan que s’humitegi el mantell.
A l’Aran i al nord de la Pallaresa Superior hi ha plaques de vent localitzades a cotes altes, que es poden
desprendre pel pas d’un esquiador, tot i que s’estan estabilitzant. En vessants sud la neu està més
assentada i compactada i pot haver-hi alguna caiguda d’allaus de neu humida en general de mida petita.
El perill d’allaus és MODERAT (2).
Al nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa Inferior, localment a cotes altes, hi ha petites plaques de vent
que localment poden desprendre’s en vessant nord pel pas d’un esquiador. El perill d’allaus és
MODERAT (2) en vessants obacs amb sobreacumulacions i FEBLE (1) a la resta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La progressiva baixada de les temperatures farà disminuir el perill d’allaus de neu humida als vessants
que encara no s’hagin purgat.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGERA DISMINUCIÓ.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimecres, 3 de febrer del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimarts, 1 de febrer del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 1 i 2 de febrer del 2000.

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

MODERAT (2) localment cotes
altes
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) ) localment cotes
altes
FEBLE (1) a la resta
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 2, dimecres: Cel ennuvolat amb algunes precipitacions febles. Cota de neu a 2100 m. Temperatures
en lleuger descens i vent de l’oest al noroest de 45 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 3, dijous: Predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent del
nord moderat a primeres hores al, disminuint i quedant fluix i variable.
Dia 4, divendres: Cel amb núvols mitjos i alts. Boires a les valls. Temperatures sense canvis i vent fluix i
variable.
Dia 5, dissabte: Cel poc ennuvolat amb boires a les valls. Temperatures sense canvis i vent fluix i
variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Prop de les crestes, el mantell és discontinu. El mantell és esquiable en vessants nord per damunt dels
1900-2100 m i en vessants sud per damunt dels 2200-2400 m, amb gruixos que no superen els 20 cm a
2000 m. Al Pre-pirineu, el mantell és gairebé inexistent als vessants sud i present als vessants nord a
partir dels 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A 2000 m les temperatures màximes encara superen els 9ºC i el mantell segueix humitejant-se a les
hores centrals del dia. Al nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, les plaques de vent situades
a cotes altes poden desprendre’s localment per una sobrecàrrega feble. En aquests indrets el perill
d’allaus és MODERAT (2).
A la resta el perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La progressiva baixada de les temperatures farà disminuir la humidificació del mantell i facilitarà el seu
encrostament.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGERA DISMINUCIÓ.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimecres, 3 de febrer del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimecres, 2 de febrer del 2000.
14:00 h.
2 i 3 de febrer del 2000.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana:

MODERAT (2) vessants obacs
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2) vessants obacs
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) vessants obacs
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 3, dijous: Cel ennuvolat sense precipitacions. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord d’uns
40 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 4, divendres: Núvol amb predomini de núvols mitjos i alts. Boires a les valls. Temperatures sense
canvis i vent fluix i variable.
Dia 5, dissabte i dia 6, diumenge: Predomini de cel poc núvol. Boires a les valls. Temperatures sense
canvis i vent fluix i variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran i al límit nord del Pallars el mantell és esquiable als vessants nord per sobre dels 1300-1400 m i
dels 1900-2000 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 90-130 cm.
A la resta del Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1700-2000 m als vessants nord i
dels 2000-2200 m als vessants sud. Els gruixos totals, que disminueixen notablement de nord a sud,
oscilꞏlen entre 5-30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures han iniciat un lleuger descens. A l’Aran i al nord de la Pallaresa Superior el mantell
segueix humitejant-se. Superficialment hi ha una capa de baixa cohesió que pot donar lloc a petites
allaus de neu humida. Hi ha plaques de vent localitzades a cotes altes, que es poden desprendre pel
pas d’un esquiador, tot i que s’estan estabilitzant. El perill d’allaus és MODERAT (2).
Al nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa Inferior, localment a cotes altes, hi ha petites plaques de vent
que localment poden desprendre’s en vessants nord pel pas d’un esquiador. El perill d’allaus és
MODERAT (2) en vessants obacs amb sobreacumulacions i FEBLE (1) a la resta.
Les nevades de caràcter feble previstes per a les properes hores, podran donar lloc a caigudes de petites
allaus de neu recent per sobre dels 2000 m.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La progressiva baixada de les temperatures provocarà el regel de les capes humidificades superficials.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dijous, 3 de febrer del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimecres, 2 de febrer del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 2 i 3 de febrer del 2000.

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

MODERAT (2) localment cotes
altes
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) localment cotes
altes
FEBLE (1) a la resta
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 3, dijous: Cel ennuvolat sense precipitacions. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord d’uns
40 km/h amb ratxes de més de 80 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 4, divendres: Núvol amb predomini de núvols mitjos i alts. Boires a les valls. Temperatures sense
canvis i vent fluix i variable.
Dia 5, dissabte i dia 6, diumenge: Predomini de cel poc núvol. Boires a les valls. Temperatures sense
canvis i vent fluix i variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Prop de les crestes, el mantell és discontinu. El mantell és esquiable en vessants nord per damunt dels
1900-2100 m i en vessants sud per damunt dels 2200-2400 m, amb gruixos que no superen els 20 cm a
2000 m. Al Pre-pirineu, el mantell és gairebé inexistent als vessants sud i present als vessants nord a
partir dels 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures han iniciat un lleuger descens i el mantell segueix humitejant-se a les hores centrals del
dia. Al nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, les plaques de vent situades a cotes altes
poden desprendre’s localment per una sobrecàrrega feble. En aquests indrets el perill d’allaus és
MODERAT (2).
A la resta el perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La progressiva baixada de les temperatures provocarà el regel de la superfície del mantell.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGERA DISMINUCIÓ.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dijous, 3 de febrer del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 3 de febrer del 2000.
14:00 h.
3 i 4 de febrer del 2000.

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

MARCAT (3) prop de les crestes
MODERAT (2) a la resta
MODERAT (2) al nord
FEBLE (1) durant la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MARCAT (3) al nord, prop crestes
MODERAT (2) a la resta
MODERAT (2) al migdia
FEBLE (1) durant la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 4, divendres: poc ennuvolat. Temperatures mínimes en moderat descens i màximes sense canvis.
Vent variable fluix.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 5, dissabte: poc ennuvolat o serè. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.
Dia 6, diumenge: poc ennuvolat o serè. Temperatures en lleuger descens. Vent variable fluix.
Dia 7, dilluns: ennuvolat amb predomini de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger ascens. Vent
variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran i al límit nord del Pallars el mantell és esquiable als vessants nord per sobre dels 1400-1500 m i
dels 1900-2000 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 100-140 cm.
A la resta del Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1700-2000 m als vessants nord i
dels 2000-2200 m als vessants sud. Els gruixos totals, que disminueixen notablement de nord a sud,
oscilꞏlen entre 5-30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant el dia d’ahir va ploure fins a 2300-2400 m; a partir del vespre la cota de neu va baixar fins als
1900-2000 m. S’han acumulat entre 5-10 cm a l’Aran i nord de la Pallaresa Superior i entre 1-5 cm a la
resta. Ha bufat vent molt fort del nord, amb cops de fins a 120 km/h. A l’Aran i nord de la Pallaresa
Superior s’han format plaques de vent prop de les crestes, especialment en vessants sud. En aquests
indrets el perill és MARCAT (3) per la possibilitat d’allaus de placa pel pas d’un esquiador. Per damunt
dels 2000 m el perill és MODERAT (2) ja que es produiran purgues i allaus petites de neu humida.
A la resta de sectors el perill d’allaus és MODERAT (2) al migdia per la possibilitat d’allaus petites de neu
humida. Durant la resta del dia el mantell està regelat i el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A l’Aran i al nord de la Pallaresa Superior les plaques de vent s’estabilitzaran progressivament. El mantell
s´humitejarà de dia i regelarà de nit.
Evolució del perill: EN DESCENS.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: divendres, 4 de febrer del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dijous, 3 de febrer del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 3 i 4 de febrer del 2000.

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

MODERAT (2) localment cotes
altes
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) localment cotes
altes
FEBLE (1) a la resta
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 4, divendres: poc ennuvolat. Temperatures mínimes en moderat descens i màximes sense canvis.
Vent variable fluix.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 5, dissabte: poc ennuvolat o serè. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.
Dia 6, diumenge: poc ennuvolat o serè. Temperatures en lleuger descens. Vent variable fluix.
Dia 7, dilluns: ennuvolat amb predomini de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger ascens. Vent
variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Prop de les crestes, el mantell és discontinu. El mantell és esquiable en vessants nord per damunt dels
1900-2100 m i en vessants sud per damunt dels 2200-2400 m, amb gruixos que no superen els 20 cm a
2000 m. Al Pre-pirineu, el mantell és gairebé inexistent als vessants sud i present als vessants nord a
partir dels 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant el dia d’ahir va ploure molt feblement al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós fins a 2300-2400 m; a
partir del vespre la cota de neu va baixar fins als 1900-2000 m. No s’han acumulat més d’1-2 cm. El
mantell ha continuat humitejant-se de dia i regelant-se de nit. Al nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i
Ter-Freser, les plaques de vent situades a cotes altes poden desprendre’s molt localment per una
sobrecàrrega feble. En aquests indrets el perill d’allaus és MODERAT (2).
A la resta el perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell s´humitejarà de dia i regelarà de nit.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGERA DISMINUCIÓ.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: divendres, 4 de febrer del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres, 4 de febrer del 2000.
14:00 h.
4, 5 i 6 de febrer del 2000.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana:

MODERAT (2) al migdia
FEBLE (1) durant la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2)
MODERAT (2) al migdia
FEBLE (1) durant la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 5, dissabte: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix..

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 6, diumenge: intervals nuvolosos de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis o en lleuger
descens. Vent variable fluix.
Dia 7, dilluns: poc ennuvolat amb algun interval de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis. Vent
variable fluix.
Dia 8, dimarts: intervals nuvolosos. Algun banc de boira matinal a les valls. Temperatures en lleuger
ascens. Vent del nord-oest fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran i al límit nord del Pallars el mantell és esquiable als vessants nord per sobre dels 1400-1500 m i
dels 1900-2000 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 100-140 cm.
A la resta del Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1700-2000 m als vessants nord i
dels 2000-2200 m als vessants sud. Els gruixos totals oscil.len entre 5-30 cm.
A tots els sectors estan disminuint a raó de 1-2 cm diaris.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures mínimes, en general, han augmentat i hi ha hagut localment valors positius a 2000 m,
enregistrant-se inversió tèrmica. El vent del nord ha disminuït d’intensitat. A l’Aran i al nord de la
Pallaresa Superior el perill és MODERAT (2) ja que es produiran purgues i allaus petites de neu humida.
Hi ha plaques de vent prop de les crestes, especialment en vessants sud, que molt localment podran
desprendre’s pel pas d’un esquiador.
A la resta de sectors el perill d’allaus és MODERAT (2) al migdia per la possibilitat d’allaus petites de neu
humida. Durant la resta del dia el mantell està regelat i el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A l’Aran i al nord de la Pallaresa Superior les plaques de vent s’estabilitzaran progressivament. El mantell
s´humitejarà de dia i regelarà de nit.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dilluns, 7 de febrer del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Divendres, 4 de febrer del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 4, 5 i 6 de febrer del 2000.

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

MODERAT (2) localment cotes
altes
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) localment cotes
altes
FEBLE (1) a la resta
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 5, dissabte: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix..

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 6, diumenge: intervals nuvolosos de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis o en lleuger
descens. Vent variable fluix.
Dia 7, dilluns: poc ennuvolat amb algun interval de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis. Vent
variable fluix.
Dia 8, dimarts: intervals nuvolosos. Algun banc de boira matinal a les valls. Temperatures en lleuger
ascens. Vent del nord-oest fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Prop de les crestes, el mantell és discontinu. El mantell és esquiable en vessants nord per damunt dels
1900-2100 m i en vessants sud per damunt dels 2200-2400 m, amb gruixos que no superen els 20 cm a
2000 m. Al Pre-pirineu, el mantell és gairebé inexistent als vessants sud i present als vessants nord a
partir dels 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures mínimes, en general, han augmentat i hi ha hagut localment valors positius fins a 2300
m, enregistrant-se inversió tèrmica. El vent del nord ha disminuït d’intensitat. El mantell ha continuat
humitejant-se de dia i regelant-se de nit. Al nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, les
plaques de vent situades a cotes altes poden desprendre’s molt localment per una sobrecàrrega feble. En
aquests indrets el perill d’allaus és MODERAT (2).
A la resta el perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell s´humitejarà de dia i regelarà de nit.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGERA DISMINUCIÓ.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dilluns, 7 de febrer del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dilluns, 7 de febrer del 2000.
14:00 h.
7 i 8 de febrer del 2000.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana:

MODERAT (2) al migdia
FEBLE (1) durant la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2)
MODERAT (2) al migdia
FEBLE (1) durant la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 8, dimarts: ennuvolat amb alguna precipitació feble. Cota de neu a 2000 m. Temperatures en lleuger
a moderat ascens. Vent de component oest fluix.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 9, dimecres: poc ennuvolat amb intervals de núvols alts i mitjos. Temperatures mínimes en lleuger
ascens i màximes en moderat descens. Vent de component nord moderat.
Dia 10, dijous: poc ennuvolat amb intervals de núvols alts i mitjos. Temperatures sense canvis. Vent
variable fluix.
Dia 11, divendres: ennuvolat amb precipitacions febles. Temperatures en lleuger descens. Vent del nordest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran i al límit nord del Pallars el mantell és esquiable als vessants nord per sobre dels 1400-1500 m i
dels 1900-2000 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 90-130 cm.
A la resta del Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1700-2000 m als vessants nord i
dels 2100-2200 m als vessants sud. Els gruixos totals oscil.len entre 5-25 cm.
Durant el cap de setmana els gruixos han disminuït de l’ordre de 5-10 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures han baixat lleugerament. Aquesta nit ha nevat molt feblement a l’Aran i nord del Pallars
(màxim 1 cm). El vent del nord ha començat a bufar de forma moderada. Durant el dia el mantell
s’humiteja superficialment i es gela de nit. A l’Aran i al nord de la Pallaresa Superior el perill és
MODERAT (2) ja que es produiran purgues i allaus petites de neu humida o recent. Hi ha plaques de vent
prop de les crestes, especialment en vessants sud, que localment podran desprendre’s pel pas d’un
esquiador. Demà se’n podran formar de noves.
A la resta de sectors el perill d’allaus és MODERAT (2) al migdia per la possibilitat d’allaus petites de neu
humida. Durant la resta del dia el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell s´humitejarà superficialment de dia i es gelarà de nit.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimarts, 8 de febrer del 2000.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 99 / 225 -

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 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dilluns, 7 de febrer del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 7 i 8 de febrer del 2000.

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

MODERAT (2) localment a cotes
altes
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) localment a cotes
altes
FEBLE (1) a la resta
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 8, dimarts: ennuvolat amb alguna precipitació feble. Cota de neu a 2000 m. Temperatures en lleuger
a moderat ascens. Vent de component oest fluix.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 9, dimecres: poc ennuvolat amb intervals de núvols alts i mitjos. Temperatures mínimes en lleuger
ascens i màximes en moderat descens. Vent de component nord moderat amb intervals de fort.
Dia 10, dijous: poc ennuvolat amb intervals de núvols alts i mitjos. Temperatures sense canvis. Vent
variable fluix.
Dia 11, divendres: ennuvolat amb precipitacions febles. Temperatures en lleuger descens. Vent del nordest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Prop de les crestes, el mantell és discontinu. El mantell és esquiable en vessants nord per damunt dels
1900-2100 m i en vessants sud per damunt dels 2200-2400 m, amb gruixos que no superen els 20 cm a
2000 m. Al Pre-pirineu, el mantell és gairebé inexistent als vessants sud i present als vessants nord a
partir dels 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures han baixat lleugerament. No s’han produït precipitacions. El vent del nord ha començat
a bufar de forma moderada. Durant el dia el mantell s’humiteja superficialment i es gela de nit. Al nord
dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, les plaques de vent situades a cotes altes poden
desprendre’s molt localment per una sobrecàrrega feble. En aquests indrets el perill d’allaus és
MODERAT (2).
A la resta el perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell s´humitejarà de dia i regelarà de nit.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimarts, 8 de febrer del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimarts, 8 de febrer del 2000.
14:00 h.
8 i 9 de febrer del 2000.

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

MODERAT (2)

Ribagorçana:

MODERAT (2) al nord
FEBLE (1) al sud

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2)
MODERAT (2) al nord
FEBLE (1) al sud

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 9, dimecres: ennuvolat. Alguna precipitació feble. Cota de neu a 2000 m baixant a 1400 m.
Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component nord fluix.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 10, dijous: poc ennuvolat amb intervals nuvolosos de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis.
Vent variable fluix.
Dia 11, divendres: ennuvolat amb precipitacions febles de neu. Temperatures en lleuger descens. Vent
del nord-est fluix a moderat.
Dia 12, dissabte: intervals nuvolosos. Temperatures en descens moderat. Vent de component nord fluix a
moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran i al límit nord del Pallars el mantell és esquiable als vessants nord per sobre dels 1500-1600 m i
dels 1900-2000 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 80-120 cm.
A la resta del Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1700-2000 m als vessants nord i
dels 2100-2200 m als vessants sud. Els gruixos totals oscil.len entre 5-20 cm.
Els gruixos han disminuït entre 1-5 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant la nit ha plogut feblement fins a 2400-2500 m a l’Aran, Pallaresa Superior i nord de la Pallaresa
Inferior i de la Ribagorçana (màxim 3 litres). En aquests sectors el mantell s’ha humitejat per sota dels
2400 m. Per sota d’aquesta cota es produiran allaus de neu humida, localment de fons, en general de
mida petita, localment mitjana a l’Aran i nord de la Pallaresa Superior. Per sobre dels 2400 m,
especialment a prop de les crestes hi ha plaques de vent al damunt de nivells poc cohesius que poden
desprendre’s en general pel pas d’un grup d’esquiadors. El perill és MODERAT (2). Demà pot haver
allaus petites de neu recent a l’Aran i nord de la Pallaresa Superior i es formaran plaques de vent en
vessants orientats al sud i sud-est.
Al sud de la Pallaresa Inferior i de la Ribagorçana el perill d’allaus és FEBLE (1), ja que el mantell és
prim i està ben estabilitzat.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell es gelarà i guanyarà estabilitat
Evolució del perill: EN DESCENS A COTES BAIXES I ESTACIONARI A COTES ALTES

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimecres, 9 de febrer del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimarts, 8 de febrer del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 8 i 9 de febrer del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2) al nord
Puigpedrós:
FEBLE (1) al sud
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) prop de les crestes
FEBLE (1) a la resta
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 9, dimecres: ennuvolat. Alguna precipitació feble. Cota de neu a 2000 m baixant a 1400 m.
Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component nord fluix.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 10, dijous: poc ennuvolat amb intervals nuvolosos de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis.
Vent variable fluix.
Dia 11, divendres: ennuvolat amb precipitacions febles de neu. Temperatures en lleuger descens. Vent
del nord-est fluix a moderat amb intervals de fort a l’extrem oriental.
Dia 12, dissabte: intervals nuvolosos. Temperatures en descens moderat. Vent de component nord fluix a
moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Prop de les crestes, el mantell és discontinu. És esquiable en vessants nord per damunt dels 1900-2100
m i en vessants sud per damunt dels 2200-2400 m, amb gruixos que no superen els 20 cm a 2000 m. Al
Pre-pirineu, el mantell és gairebé inexistent als vessants sud i present als vessants nord a partir dels
2000-2100 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant la nit ha plogut feblement fins a 2400-2500 m al nord del Perafita-Puigpedrós. En aquest sector el
mantell s’ha humitejat per sota dels 2400 m i pot haver alguna allau de neu humida de petites dimensions.
Al nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, les plaques de vent situades a cotes altes poden
desprendre’s en general pel pas d’un grup d’esquiadors. A prop de les crestes el perill d’allaus és
MODERAT (2).
A la resta el perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell es gelarà i guanyarà estabilitat
Evolució del perill: EN DESCENS

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimecres, 9 de febrer del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimecres, 9 de febrer del 2000.
14:00 h.
9 i 10 de febrer del 2000.

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

MODERAT (2) per sobre 2500 m
FEBLE (1) per sota
MODERAT (2) al nord per sobre
2500 m
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

MODERAT (2) per sobre 2500 m
FEBLE (1) per sota
MODERAT (2) al nord per sobre
2500 m
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 10, dijous: ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger descens, màximes sense canvis. Vent
variable i fluix.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 11, divendres: intervals nuvolosos. Temperatures mínimes en lleuger a moderat ascens, màximes en
lleuger descens. Vent de component nord fluix a moderat.
Dia 12, dissabte: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger descens. Vent variable i fluix.
Dia 13, diumenge: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes
en lleuger ascens. Vent variable i fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran i al límit nord del Pallars i de la Ribagorçana el mantell és esquiable als vessants nord per sobre
dels 1600-1700 m i dels 1900-2000 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 80-120 cm.
A la resta del Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1700-2000 m als vessants nord i
dels 2100-2200 m als vessants sud. Els gruixos totals no superen els 20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Ahir les temperatures màximes van ser molt altes amb màximes de fins a 10ºC a 2000 m. Va ploure
feblement fins a 2400-2500 m a l’Aran, Pallaresa Superior i nord de la Pallaresa Inferior i de la
Ribagorçana (màxim 4 litres). El mantell ha continuat fonent. Aquesta nit les temperatures han iniciat un
descens amb mínimes de fins a -3ºC a 2000 m i a aquesta cota han caigut entre 1-3 cm de neu recent al
vessant nord. El mantell s’està gelant a totes les cotes. El perill d’allaus és MODERAT (2) a l’Aran,
Pallaresa Superior i nord de la Pallaresa Inferior i de la Ribagorçana per damunt de 2500 m, per la
possibilitat que es produeixin allaus de placa a prop de les crestes, en general pel pas d’un grup
d’esquiadors. Per sota d’aquesta cota el mantell està ben estabilitzat i el perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El cicle diari fusió-regel continuarà estabilitzant el mantell.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dijous, 10 de febrer del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimecres, 9 de febrer del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 9 i 10 de febrer del 2000.

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

MODERAT (2) al nord per sobre
2500 m
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) al nord per sobre
2500 m
FEBLE (1) a la resta
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 10, dijous: ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger descens, màximes sense canvis. Vent
variable i fluix.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 11, divendres: intervals nuvolosos. Temperatures mínimes en lleuger a moderat ascens, màximes en
lleuger descens. Vent de component nord fluix a moderat.
Dia 12, dissabte: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger descens. Vent variable i fluix.
Dia 13, diumenge: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes
en lleuger ascens. Vent variable i fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Prop de les crestes, el mantell és discontinu. És esquiable en vessants nord per damunt dels 2000-2100
m i en vessants sud per damunt dels 2200-2400 m, amb gruixos que no superen els 10 cm a 2000 m. Al
Pre-pirineu, el mantell és gairebé inexistent als vessants sud i present als vessants nord a partir dels
2000-2100 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Ahir les temperatures màximes van ser molt altes amb màximes de fins a 12ºC a 2000 m. Durant la nit ha
plovisquejat feblement fins a 2400-2500 m al nord del Perafita-Puigpedrós. El mantell ha continuat fonent.
Aquesta nit les temperatures han iniciat un descens amb mínimes de fins a -3ºC a 2000 m. El vent del
nord ha començat a bufar amb cops de fins a 60 km/h. El mantell s’està gelant a totes les cotes. Al nord
dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser el perill d’allaus és MODERAT (2) per damunt dels 2500 m,
ja que les plaques de vent situades a prop de les crestes poden desprendre’s en general pel pas d’un
grup d’esquiadors.
A la resta el perill d’allaus és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El cicle diari fusió-regel continuarà estabilitzant el mantell.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dijous, 10 de febrer del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

DATA:
Divendres, 11 de febrer del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
11,
12
i 13 de febrer del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:
Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2) per sobre 2500 m
FEBLE (1) per sota
FEBLE (1)

Pallaresa:

FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 12, dissabte: intervals nuvolosos. Alguna nevada feble i ocasional. Temperatures en moderat
descens. Vent del nord fluix a moderat (30-50 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 13, diumenge: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component
nord fluix a moderat.
Dia 14, dilluns: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component
nord fluix.
Dia 15, dimarts: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent de component nord
fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable als vessants nord per sobre dels 1600 m i
dels 2000 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 70-110 cm.
A la resta del Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1700-2000 m als vessants nord i
dels 2100-2200 m als vessants sud. Els gruixos totals no superen els 20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Ahir les temperatures màximes van pujar de forma moderada i fins i tot notable a l’Aran-Franja Nord de la
Pallaresa, amb valors d’entre 6 i 9 graus a 2000 m. Les mínimes no han canviat significativament, amb
valors entre -1 i -5 graus. Ha nevat molt dèbilment a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa per damunt de
2100-2200 m (màxim 2 cm). Amb el descens previst de les temperatures el mantell tornarà a gelar-se a
tots els sectors. El perill d’allaus serà MODERAT (2) a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa per damunt de
2500 m, per la possibilitat que es produeixin allaus de placa a prop de les crestes, especialment en
vessants obacs ja que el mantell internament no està ben cohesionat. Les allaus de placa es poden
desencadenar pel pas d’un grup d’esquiadors. Per sota d’aquesta cota el mantell està ben estabilitzat i el
perill d’allaus serà FEBLE (1).
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el perill d’allaus serà FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell es mantindrà gelat i al migdia s’humitejarà lleugerament.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dilluns, 14 de febrer del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Divendres, 11 de febrer del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 11, 12 i 13 de febrer del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaFEBLE (1)
Puigpedrós:
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: FEBLE (1)
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 12, dissabte: intervals nuvolosos. Alguna nevada feble i ocasional. Temperatures en moderat
descens. Vent del nord fluix a moderat (30-50 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 13, diumenge: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component
nord fluix a moderat.
Dia 14, dilluns: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component
nord fluix.
Dia 15, dimarts: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent de component nord
fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Prop de les crestes, el mantell és discontinu. És esquiable en vessants nord per damunt dels 2000-2100
m i en vessants sud per damunt dels 2200-2400 m, amb gruixos que no superen els 10 cm a 2000 m. Al
Pre-pirineu, el mantell és gairebé inexistent als vessants sud i present als vessants nord a partir dels
2000-2100 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Ahir les temperatures màximes van pujar de forma moderada, amb valors d’entre 4 i 10 graus a 2000 m.
Les mínimes no han canviat significativament, amb valors d’entre -1 i -3 graus. No s’han produït
precipitacions. A tots els sectors el mantell està gelat i així es mantindrà; al migdia s’humitejarà
superficialment. El perill d’allaus serà FEBLE (1). Al nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser
pot haver alguna placa de vent molt local, a prop de les crestes i en vessant obac, que podria
desprendre’s pel pas d’un grup d’esquiadors, ja que el mantell internament no està ben cohesionat.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell es mantindrà gelat i al migdia s’humitejarà lleugerament.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dilluns, 14 de febrer del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

DATA:
Dilluns, 14 de febrer del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
14
i
15
de febrer del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

FEBLE (1)

Pallaresa:

FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 15, dimarts: intervals nuvolosos. Precipitacions febles, més probables a l’Aran-Franja nord de la
Pallaresa. Cota de neu a 2000 m. Temperatures sense canvis. Vent del nord-oest de 20-40 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 16, dimecres: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles, més probables al final. Cota de
neu a 1600 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest moderat.
Dia 17, dijous: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions en general febles. Cota de neu a 1600 m
baixant a 800 m al final. Temperatures en moderat descens. Vent del nord-oest moderat a fort.
Dia 18, divendres: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions en general febles, més probables a
l’Aran-Franja nord de la Pallaresa. Cota de neu a 700 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de
component nord fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable als vessants nord per sobre dels 1600 m i
dels 2000 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 70-110 cm, però han augmentat en
uns 10-15 cm per sobre de 2200-2300 m.
A la resta del Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1700-2000 m als vessants nord i
dels 2100-2200 m als vessants sud. Els gruixos totals no superen els 20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures màximes d’ahir van pujar de forma moderada després del descens que es va iniciar
divendres. Les mínimes d’aquesta nit també han pujat de forma moderada, sovintejant valors d’entre 0 i 2 graus a 2000 m. Ha nevat i continua fent-ho dèbilment a tots els sectors, amb quantitats màximes
acumulades a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa d’entre 10-15 cm. La cota de neu s’ha situat entre 20002100 m. El mantell s’ha humitejat, de forma notable per sota dels 2100 m. El perill d’allaus serà
MODERAT (2) a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Es produiran allaus de neu recent humida a
qualsevol orientació per damunt de 2100 m i de placa a prop de les crestes, en general de petites
dimensions. Les allaus de placa es poden desencadenar pel pas d’un esquiador. Per sota de 2100 m pot
haver alguna allau de fusió, localment de fons i de dimensions mitjanes, especialment en vessants nord.
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca no s’ha superat 1 cm de neu recent. El mantell s’ha humitejat
lleugerament. El perill d’allaus serà FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No hi haurà variacions importants en l’estat del mantell.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimarts, 15 de febrer del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dilluns, 14 de febrer del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 14 i 15 de febrer del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaFEBLE (1)
Puigpedrós:
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: FEBLE (1)
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 15, dimarts: intervals nuvolosos. Precipitacions febles, més probables a la cara nord. Cota de neu a
2000 m. Temperatures sense canvis. Vent del nord-oest de 40-60 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 16, dimecres: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles, més probables al final. Cota de
neu a 1600 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest moderat.
Dia 17, dijous: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions en general febles. Cota de neu a 1600 m
baixant a 800 m al final. Temperatures en moderat descens. Vent del nord-oest moderat a fort.
Dia 18, divendres: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions en general febles, més probables a la
cara nord. Cota de neu a 700 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord fluix a
moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és esquiable en vessants nord per damunt dels 2000-2100 m i en vessants sud és discontinu
fins als cims, amb gruixos que no superen els 10 cm a 2000 m. Al Pre-pirineu, el mantell és gairebé
inexistent als vessants sud i present als vessants nord a partir dels 2000-2100 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures màximes d’ahir van pujar de forma moderada després del descens que es va iniciar
divendres. Les mínimes d’aquesta nit també han pujat de forma moderada, sovintejant valors d’entre 0 i 2 graus a 2000 m. Ha nevat molt feblement a tots els sectors (màxim 2 cm). El mantell s’ha humitejat
superficialment. El perill d’allaus serà FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No hi haurà variacions importants en l’estat del mantell.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimarts, 15 de febrer del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

DATA:
Dimarts, 15 de febrer del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
15
i
16
de febrer del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2) en augment a MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

FEBLE (1) en augment a MODERAT (2)

Pallaresa:

FEBLE (1) en augment a MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 16, dimecres: ennuvolat a molt ennuvolat. Precipitacions febles que poden ser localment moderades
a l’Aran. Cota de neu a 1200 m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent del nord-oest de 3040 km i a cotes altes de 50-70 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 17, dijous: ennuvolat o molt ennuvolat. A l’Aran, nevades febles que poden ser localment moderades.
A la resta, possibilitat d’alguna precipitació, de neu a partir de 1100 m. Temperatures sense canvis. Vent
del nord-oest moderat amb intervals forts.
Dia 18, divendres: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu a 1800 m.
Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de component nord moderat.
Dia 19, dissabte: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis significatius. Vent del nordoest fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable als vessants nord per sobre dels 1600-1700
m i dels 2000 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 70-110 cm, però les nevades per
damunt dels 2100-2200 m han acumulat entre 15-20 cm des de diumenge.
A la resta del Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1700-2000 m als vessants nord i
dels 2100-2200 m als vessants sud. Els gruixos totals no superen els 20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures màximes d’ahir (valors entre 2 i 4 graus) van baixar lleugerament i les mínimes
d’aquesta nit (valors entre -1 i 1 graus) han pujat lleugerament. En les últimes 24 hores han continuat les
precipitacions febles, amb algun nucli tempestuòs, de neu per damunt de 2100-2200 m, a l’Aran-Franja
Nord de la Pallaresa (4 a 10 cm) i molt febles a la resta (1 a 2 cm). El mantell s’ha humitejat, de forma
notable per sota dels 2100 m. El perill d’allaus serà MODERAT (2) a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
Es produiran allaus de neu recent humida a qualsevol orientació per damunt de 2100 m i de placa a prop
de les crestes. Les allaus de placa es desencadenaran pel pas d’un esquiador. Fins a demà, per sota de
2100 m pot haver alguna allau de fusió, localment de fons i de dimensions mitjanes, especialment en
vessants nord. Durant el dia de demà el perill augmentarà a MARCAT (3) degut a les nevades previstes i
es formaran plaques de vent en vessants orientats al sud i sud-est.
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell continua humitejant-se. El perill d’allaus serà
FEBLE (1) augmentant a MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Continuarà la formació de plaques de vent en vessants orientats al sud i al sud-est.
Evolució del perill: EN LLEUGER ASCENS.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimecres, 16 de febrer del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimarts, 15 de febrer del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 15 i 16 de febrer del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaFEBLE (1) augmentant al final a
Puigpedrós:
MODERAT (2)
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: FEBLE (1) augmentant al final a
MODERAT (2)
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 16, dimecres: ennuvolat a molt ennuvolat. Precipitacions febles. Cota de neu a 1200 m.
Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent del nord-oest de 30-40 km i a cotes altes de 50-70
km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 17, dijous: ennuvolat o molt ennuvolat. Possibilitat d’alguna precipitació, de neu a partir de 1100 m.
Temperatures sense canvis. Vent del nord-oest moderat amb intervals forts.
Dia 18, divendres: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu a 1800 m.
Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de component nord moderat.
Dia 19, dissabte: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis significatius. Vent del nordoest fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és esquiable en vessants nord per damunt dels 2000-2100 m i en vessants sud és discontinu
fins als cims, amb gruixos que no superen els 10 cm a 2000 m. Al Pre-pirineu, el mantell és gairebé
inexistent als vessants sud i present als vessants nord a partir dels 2000-2100 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures no han variat gaire respecte a les d’ahir. Les mínimes d’aquesta nit han oscilꞏlat entre 1
i -2 graus i les màximes d’ahir voltaven entre 5 i 6 graus. Ha tornat a nevar molt feblement a tots els
sectors (màxim 1 cm) per damunt dels 2100-2200 m. El mantell està humitejat. El perill d’allaus serà
FEBLE (1) augmentant al final a MODERAT (2) als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser per la
possibilitat que es formin algunes plaques de vent en vessants orientats al sud i sud-est, arrel de les
nevades previstes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les plaques de vent que es puguin formar es mantindran fràgils a cotes altes.
Evolució del perill: EN LLEUGER ASCENS.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimecres, 16 de febrer del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

DATA:
Dimecres, 16 de febrer del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
16
i
17
de febrer del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3) per sobre dels 2200 m i MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

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

Pallaresa:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 17, dijous: Núvol o molt núvol. Precipitacions febles que poden ser persistents i localment moderades
a l’Aran amb cota de neu a 1100 m. Temperatures en lleuger descens i vent del nord-oest d’entre 60 i 90
km/h..

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 18, divendres: Núvol o molt núvol amb precipitacions febles de neu per sobre dels 1500 m.
Temperatures en lleuger ascens. Vent de component oest fluix a moderat.
Dia 19, dissabte: Algun interval de núvols. Temperatures sense canvis significatius. Vent del nord-oest
fluix.
Dia 20, diumenge: intervals de núvols. Temperatures en lleuger descens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable als vessants nord per sobre dels 1600-1700
m i dels 2000 m als vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 70-110 cm, però les nevades per
damunt dels 2100-2200 m han acumulat entre 15-20 cm des de diumenge.
A la resta del Pirineu occidental el mantell és esquiable per damunt dels 1700-2000 m als vessants nord i
dels 2100-2200 m als vessants sud. Els gruixos totals no superen els 20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures màximes d’ahir (valors fins a 8 graus) van pujar lleugerament i les mínimes d’aquesta
nit han començat a baixar (valors entre 0 i -4 graus). En les últimes 24 hores ha nevat de forma
inapreciable per sobre dels 2000 m a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. En aquest sector, el perill
d’allaus és MARCAT (3) per sobre dels 2200 m i MODERAT (2) per sota d’aquesta cota. El mantell
humitejat per sota dels 2100-2200 m s’ha començat a regelar, disminuint el perill de caigudes d’allaus de
neu humida. Les nevades que cauran durant aquesta nit i matinada, provocaran la formació de noves
plaques de vent en vessants sud i sud-est, que es desencadenaran pel pas d’un esquiador.
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell s’ha començat a encrostar per sota dels 2200 m.
Prop de les crestes el perill és MODERAT (2), ja que es formaran plaques de vent als vessants sud i
sud-est, que es desencadenaran pel pas d’un esquiador. A la resta el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les temperatures baixes mantindran les plaques de vent inestables prop de les crestes.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dijous, 17 de febrer del 2000.
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimecres, 16 de febrer del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 16 i 17 de febrer del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Perafita-Puig MODERAT (2) prop de les crestes. Ter-Freser: MODERAT (2) prop de les crestes.
pedrós:
FEBLE (1) a la resta
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord FEBLE (1)
Prepirineu: FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 17, dijous: Núvol o molt núvol. Precipitacions amb cota de neu a 1100 m. Temperatures en lleuger
descens i vent del nord-oest d’entre 60 i 90 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 18, divendres: Núvol o molt núvol amb precipitacions febles de neu per sobre dels 1500 m.
Temperatures en lleuger ascens. Vent de component oest fluix a moderat.
Dia 19, dissabte: Algun interval de núvols. Temperatures sense canvis significatius. Vent del nord-oest
fluix.
Dia 20, diumenge: intervals de núvols. Temperatures en lleuger descens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és esquiable en vessants nord per damunt dels 2000-2100 m i en vessants sud és discontinu
fins als cims, amb gruixos que no superen els 10 cm a 2000 m. Al Pre-pirineu, el mantell és gairebé
inexistent als vessants sud i present als vessants nord a partir dels 2000-2100 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures mínimes han baixat lleugerament fins a -3 graus i les màximes han pujat lleugerament
entre els 6 i 7 graus. El mantell humitejat per sota dels 2200 m ha començat a regelar-se.
Les nevades febles previstes per aquesta nit i matinada, provocaran als sectors Perafita-Puigpedrós i
Ter-Freser, la formació de plaques de vent als vessants sud i sud-est i el perill evolucionarà a
MODERAT (2). A la resta de sectors, el perill es mantindrà FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les temperatures baixes mantindran les plaques de vent inestables prop de les crestes.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dijous, 17 de febrer del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

DATA:
Dijous, 17 de febrer del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
17
i
18
de febrer del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

FORT (4)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2) per sobre 2100 m. FEBLE (1) per sota

Pallaresa:

MARCAT (3) a la meitat nord. MODERAT (2) a la meitat sud

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 18, divendres: ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions febles amb cota de neu a 1500 m.
Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord-oest de 60-90 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 19, dissabte: ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles. Temperatures sense canvis
significatius. Vent del nord-oest moderat.
Dia 20, diumenge: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component
nord fluix a moderat.
Dia 21, dilluns: ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes sense canvis. Vent
variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu des del fons de les valls. Els gruixos a 2000 m
oscilꞏlen entre 130-170 cm.
A la meitat nord de la Pallaresa el mantell és continu per damunt dels 1000 m. Els gruixos totals oscil.len
entre 40-60 cm.
A la meitat sud de la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell és esquiable en vessant nord per
damunt de 1800-2000 m i discontinu en vessants sud fins als cims.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En les últimes 24 hores ha nevat a tots els sectors, de forma intensa a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa
i a la meitat nord de la Pallaresa (gruixos de neu recent entre 30-55 cm a 2000 m). A la meitat sud de la
Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca les nevades són febles (entre 4-10 cm) amb vents huracanats del
nord-oest (cops de 125 km/h). Tant les temperatures màximes d’ahir (valors entre 2 i -2 graus) com les
mínimes d’aquesta nit (valors entre -5 i -7 graus) han baixat de forma moderada.
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill d’allaus serà FORT (4), ja que continuarà nevant amb vents
forts del nord-oest i es formaran grans plaques de vent de distribució generalitzada, però especialment en
vessats est i sud. Es desprendran pel pas d’un esquiador, i fins i tot de forma natural. Les allaus de placa
podran ser de grans dimensions. Es produiran també allaus de neu recent a qualsevol orientació,
localment de grans dimensions. La situació és similar a la meitat nord de la Pallaresa on el perill d’allaus
serà MARCAT (3), ja que les allaus seran, en general, de dimensions mitjanes. A la meitat sud de la
Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca predomina el mantell encrostat i s’han format algunes plaques de
vent en indrets molt arrecerats del vent. El perill d’allaus serà MODERAT (2) per la possibilitat d’allaus de
placa.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es continuaran formant plaques de vent.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: divendres, 18 de febrer del 2000.
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dijous, 17 de febrer del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 17 i 18 de febrer del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2)
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 18, divendres: ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions febles amb cota de neu a 1500 m.
Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord-oest de 60-90 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 19, dissabte: ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles. Temperatures sense canvis
significatius. Vent del nord-oest moderat amb intervals de fort.
Dia 20, diumenge: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component
nord fluix a moderat.
Dia 21, dilluns: ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes sense canvis. Vent
variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser el mantell és esquiable per damunt dels 2000 m. Al vessant nord
del Cadí-Moixeró és present per damunt dels 1800 m. Al Pre-Pirineu és quasi inexistent en vessants sud i
present en vessant nord per damunt dels 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Ha nevat entre feble i moderadament als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser (gruixos de neu recent
entre 10-15 cm). Al Cadí-Moixeró i al Pre-Pirineu les nevades han estat molt febles o inexistents. Tant les
temperatures màximes d’ahir (valors entre 1 i 3 graus) com les mínimes d’aquesta nit (valors entre -5 i -7
graus) han baixat de forma moderada. Els vents han bufat entre moderats i forts del nord-oest.
El perill d’allaus als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser serà MODERAT (2), ja que s’han format
plaques de vent, especialment en vessants orientats al sud i a l’est que es desprendran pel pas d’un
esquiador. Localment podrien ser de mida mitjana. A la resta el mantell està molt encrostat i el perill
continuarà sent FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es continuaran formant plaques de vent.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: divendres, 18 de febrer del 2000.
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DATA:
Divendres, 18 de febrer del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
18,
19
i 20 de febrer del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

FORT (4) per sobre de 2200 m. MARCAT (3) per sota

Ribagorçana-Vall Fosca:

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

Pallaresa:

MARCAT (3) a la meitat nord. MODERAT (2) a la meitat sud

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 19, dissabte: intervals nuvolosos més freqüents a la cara nord. Temperatures sense canvis. Vent del nord de
20-30 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 20, diumenge: poc ennuvolat amb intervals de núvols baixos. Temperatures en lleuger descens. Vent variable i
fluix.
Dia 21, dilluns: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat o molt ennuvolat. Possibilitat d’alguna pluja feble i dispersa.
Temperatures mínimes en lleuger a moderat descens i màximes sense canvis. Vent variable i fluix.
Dia 22, dimarts: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent variable i fluix amb
predomini de la component nord.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a la meitat nord de la Pallaresa el mantell és continu per damunt de 1300 m
en vessants nord i de 1900 m en vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 160-200 cm a l’Aran Franja
Nord de la Pallaresa i entre 80-110 a la meitat nord de la Pallaresa. A la meitat sud de la Pallaresa i a la
Ribagorçana-Vall Fosca el mantell és esquiable en vessant nord per damunt de 1800-2000 m i discontinu en
vessants sud fins als cims. Els gruixos totals no superen els 20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En les últimes 72 hores s’han acumulat per damunt dels 2000 m fins a 90-100 cm de neu recent a l’Aran-Franja
Nord de la Pallaresa, entre 40-80 cm a la meitat nord de la Pallaresa i entre 5-15 cm a la meitat sud de la Pallaresa i
a la Ribagorçana-Vall Fosca.
En les últimes 24 hores la cota de neu ha pujat fins als 1800-2000 m i s’han produït allaus de placa i de neu humida
de grans dimensions a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a la meitat nord de la Pallaresa. Els vents huracanats del
nord (cops de fins a 140 km/h) han format enormes sobreacumulacions en vessants orientats al sud i a l’est que
donaran lloc a allaus de placa de vent pel pas d’un esquiador a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, on el perill
d’allaus serà FORT (4) per damunt de 2200 m i MARCAT (3) per sota, ja que el mantell s’ha humitejat i s’està
assentat progressivament. La situació és similar a la meitat nord de la Pallaresa on el perill d’allaus serà MARCAT
(3), ja que les allaus seran, en general, de dimensions mitjanes, localment grans. A la meitat sud de la Pallaresa i a
la Ribagorçana-Vall Fosca predomina el mantell encrostat i s’han format algunes plaques de vent en indrets molt
arrecerats del vent. El perill d’allaus serà MODERAT (2), especialment a prop de les crestes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell s’assentarà per sota dels 2000-2200 m. Les plaques es mantindran inestables a cotes altes.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dilluns, 21 de febrer del 2000.
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Divendres, 18 de febrer del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 18, 19 i 20 de febrer del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2)
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 19, dissabte: intervals nuvolosos més freqüents a la cara nord. Temperatures sense canvis. Vent del nord de
20-30 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 20, diumenge: poc ennuvolat amb intervals de núvols baixos als sectors més occidentals. Temperatures en
lleuger descens. Vent variable i fluix.
Dia 21, dilluns: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat o molt ennuvolat. Possibilitat d’alguna pluja feble i dispersa.
Temperatures mínimes en lleuger a moderat descens i màximes sense canvis. Vent variable i fluix.
Dia 22, dimarts: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent variable i fluix amb
predomini de la component nord.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser el mantell és esquiable per damunt dels 2000 m. Al vessant nord del CadíMoixeró és present per damunt dels 1800 m. Al Pre-Pirineu és quasi inexistent en vessants sud i present en vessant
nord per damunt dels 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En les últimes 72 hores s’han acumulat per damunt dels 2000 m entre 15-20 cm de neu recent humida als sectors
Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. Al Cadí-Moixeró i al Pre-Pirineu les nevades han estat molt febles o inexistents.
Els vents han bufat entre forts i molt forts del nord-oest (cops de 95 km/h).
El perill d’allaus als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser serà MODERAT (2), ja que s’han format plaques de
vent, especialment en vessants orientats al sud i a l’est que es desprendran pel pas d’un esquiador. Localment
podrien ser de mida mitjana. A la resta el mantell està molt encrostat i el perill continuarà sent FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell s’estabilitzarà progressivament per sota dels 2200-2300 m.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dilluns, 21 de febrer del 2000.
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DATA:
Dilluns, 21 de febrer del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
21
i
22
de febrer del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3) per sobre de 2200 m. MODERAT (2) per sota

Ribagorçana-Vall Fosca:

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

Pallaresa:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 22, dimarts: ennuvolat a molt ennuvolat amb predomini de núvols mitjos i alts. Precipitacions febles i ocasionals
més probables per la tarda. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 23, dimecres: intervals nuvolosos, amb possibilitat d’algun xàfec feble aïllat. Temperatures sense canvis. Vent
del nord-est fluix.
Dia 24, dijous i dia 25, divendres: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a la meitat nord de la Pallaresa el mantell és continu per damunt de 1500 m
en vessants nord i de 1800 m en vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 120-150 cm a l’Aran-Franja
Nord de la Pallaresa i entre 70-100 a la meitat nord de la Pallaresa. A la meitat sud de la Pallaresa i a la
Ribagorçana-Vall Fosca el mantell és esquiable en vessant nord per damunt de 1800-2000 m i discontinu en
vessants sud fins als cims. Els gruixos totals no superen els 20 cm a 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant el cap de setmana ha nevat feblement a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, entre 1-3 cm, i s’han format
noves plaques de vent. A tots els sectors ha bufat vent fort del nord i s’ha endut la neu dels vessants orientats al
nord i a l’oest. Les temperatures han anat davallant lleugerament des de dissabte fins a avui (màximes d’ahir entre 2
i 5 graus i mínimes d’avui molt variables entre -2 i -9 graus). S’han produït allaus de placa a l’Aran-Franja Nord de la
Pallaresa i a la Pallaresa, algunes de grans dimensions.
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a la meitat nord de la Pallaresa hi ha plaques de vent de grans dimensions
que han estat tapades per les noves plaques que s’han format durant el cap de setmana. Les noves plaques poden
desprendre’s pel pas d’un esquiador, especialment en vessants sud i est. En aquests sectors el perill d’allaus serà
MARCAT (3) per damunt de 2200 m per la presència de les plaques i MODERAT (2) per sota, ja que el mantell s’ha
assentat força i sovint apareix regelat. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell està encrostat i
localment pot haver alguna placa de vent en indrets molt arrecerats del vent del nord. El perill d’allaus serà
MODERAT (2) a prop de les crestes i FEBLE (1) a la resta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No hi haurà variacions importants en l’estat del mantell nival.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimarts, 22 de febrer del 2000.
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dilluns, 21 de febrer del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 21 i 22 de febrer del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2) per sobre 2200 m
Puigpedrós:
FEBLE (1) per sota
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) per sobre 2200 m
FEBLE (1) per sota
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 22, dimarts: ennuvolat a molt ennuvolat amb predomini de núvols mitjos i alts. Precipitacions febles i ocasionals
més probables per la tarda. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 23, dimecres: intervals nuvolosos, amb possibilitat d’algun xàfec feble aïllat. Temperatures sense canvis. Vent
del nord-est fluix.
Dia 24, dijous i dia 25, divendres: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser el mantell és esquiable per damunt dels 2000 m. Al vessant nord del CadíMoixeró és present per damunt dels 1800 m. Al Pre-Pirineu és quasi inexistent en vessants sud i present en vessant
nord per damunt dels 2100 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant el cap de setmana no hi hagut precipitacions i el vent ha bufat fort del nord. Les temperatures han anat
davallant lleugerament des de dissabte fins a avui (màximes d’ahir entre 2 i 5 graus i mínimes d’avui entre -2 i -6
graus)
El perill d’allaus als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser serà MODERAT (2) per damunt de 2200 m, per la
presència de plaques de vent, especialment en vessants orientats al sud i a l’est que localment es desprendran pel
pas d’un esquiador. A la resta el mantell està molt encrostat i el perill continuarà sent FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No hi haurà variacions importants en l’estat del mantell nival.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimarts, 22 de febrer del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

DATA:
Dimarts, 22 de febrer del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
22
i
23
de febrer del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3) per sobre de 2200 m. MODERAT (2) per sota

Ribagorçana-Vall Fosca:

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

Pallaresa:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 23, dimecres: poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger descens. Vent del
nord moderat (20-40 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 24, dijous: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.
Dies 25, divendres i 26, dissabte: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent de component nord fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a la meitat nord de la Pallaresa el mantell és continu per damunt de 1500 m
en vessants nord i de 1800 m en vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 120-150 cm a l’Aran-Franja
Nord de la Pallaresa i entre 70-100 a la meitat nord de la Pallaresa. A la meitat sud de la Pallaresa i a la
Ribagorçana-Vall Fosca el mantell és esquiable en vessant nord per damunt de 1800-2000 m i discontinu en
vessants sud fins als cims. Els gruixos totals no superen els 20 cm a 2000 m.
A tots els sectors, a prop dels cims, el vent ha escombrat de neu els vessants orientats al nord i a l’oest.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En les últimes 24 hores no s’han produït precipitacions. Els vents han estat entre fluixos i moderats del nord. Les
temperatures no han variat significativament: màximes d’ahir entre 4 i 7 graus i mínimes d’avui entre -1 i -5 graus.
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a la meitat nord de la Pallaresa hi ha plaques de vent de grans dimensions
que han estat tapades per noves plaques que es van formar durant el cap de setmana. Les noves plaques poden
desprendre’s pel pas d’un esquiador a cotes altes dels vessants sud i est. Les allaus poden ser de dimensions
mitjanes. En aquests sectors el perill d’allaus serà MARCAT (3) per damunt de 2200 m per la presència de les
plaques i MODERAT (2) per sota, ja que el mantell s’ha assentat força i sovint apareix regelat. A la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa el mantell està encrostat i localment pot haver alguna petita placa de vent en indrets molt
arrecerats del vent del nord. El perill d’allaus serà MODERAT (2) a prop de les crestes i FEBLE (1) a la resta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No hi haurà variacions importants en l’estat del mantell nival.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimecres, 23 de febrer del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimarts, 22 de febrer del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 22 i 23 de febrer del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2) per sobre 2200 m
Puigpedrós:
FEBLE (1) per sota
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) per sobre 2200 m
FEBLE (1) per sota
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 23, dimecres: poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger descens. Vent del
nord moderat (20-40 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 24, dijous: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.
Dies 25, divendres i 26, dissabte: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent de component nord fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser el mantell és esquiable per damunt dels 2000 m. Al vessant nord del CadíMoixeró és present per damunt dels 1800 m. Al Pre-Pirineu és quasi inexistent en vessants sud i present en vessant
nord per damunt dels 2100 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En les últimes 24 hores no s’han produït precipitacions. Els vents han estat entre fluixos i moderats del nord. Les
temperatures no han variat significativament: màximes d’ahir entre 4 i 7 graus i mínimes d’avui entre -1 i -5 graus.
El perill d’allaus als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser serà MODERAT (2) per damunt de 2200 m, per la
presència de plaques de vent, especialment en vessants orientats al sud i a l’est que localment es desprendran pel
pas d’un esquiador. A la resta el mantell està molt encrostat i el perill continuarà sent FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No hi haurà variacions importants en l’estat del mantell nival.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimecres, 23 de febrer del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

DATA:
Dimecres, 23 de febrer del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
23
i
24
de febrer del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3) per sobre de 2300 m. MODERAT (2) per sota

Ribagorçana-Vall Fosca:

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

Pallaresa:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 24, dijous: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord de 20-30 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dies 25, divendres i 26, dissabte: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix.
Dia 27, diumenge: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent del sud-est fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a la meitat nord de la Pallaresa el mantell és continu per damunt de 1500 m
en vessants nord i de 1800 m en vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 120-150 cm a l’Aran-Franja
Nord de la Pallaresa i entre 70-100 a la meitat nord de la Pallaresa. A la meitat sud de la Pallaresa i a la
Ribagorçana-Vall Fosca el mantell és esquiable en vessant nord per damunt de 1800-2000 m i discontinu en
vessants sud fins als cims. Els gruixos totals no superen els 20 cm a 2000 m.
A tots els sectors, a prop dels cims, els vessants orientats al nord i a l’oest estan desproveïts de neu per efecte del
vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En les últimes 24 hores no s’han produït precipitacions. Els vents han estat fluixos. Les temperatures han baixat de
forma moderada: màximes d’ahir entre 2 i 5 graus i mínimes d’avui entre -4 i -7graus. El mantell s’està refredant
internament, fet que contribueix al manteniment de la inestabilitat a cotes altes.
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a la meitat nord de la Pallaresa el perill d’allaus serà MARCAT (3) per damunt
de 2300 m, ja que hi ha plaques de vent de grans dimensions que localment podrien desprendre’s pel pas d’un
esquiador. Per sota de 2300 m el perill serà MODERAT (2), ja que el mantell s’ha assentat força i a les cotes més
baixes el cicle fusió-regel encrosta el mantell. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell està encrostat i
localment pot haver alguna petita placa de vent en indrets molt arrecerats del vent del nord. El perill d’allaus serà
MODERAT (2) a prop de les crestes i FEBLE (1) a la resta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No hi haurà variacions importants en l’estat del mantell nival.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dijous, 24 de febrer del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimecres, 23 de febrer del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 23 i 24 de febrer del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2) per sobre 2300 m
Puigpedrós:
FEBLE (1) per sota
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) per sobre 2300 m
FEBLE (1) per sota
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 24, dijous: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord de 20-30 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dies 25, divendres i 26, dissabte: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix.
Dia 27, diumenge: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent del sud-est fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser el mantell és esquiable per damunt dels 2000 m. Al vessant nord del CadíMoixeró és present per damunt dels 1800 m. Al Pre-Pirineu és quasi inexistent en vessants sud i present en vessant
nord per damunt dels 2100 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En les últimes 24 hores no s’han produït precipitacions. Els vents han estat fluixos. Les temperatures màximes d’ahir
van baixar de forma lleugera a moderada: i mínimes d’avui entre -3 i -7graus. El mantell s’està refredant
internament, fet que contribueix al manteniment de la inestabilitat a cotes altes.
El perill d’allaus als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser serà MODERAT (2) per damunt de 2300 m, per la
presència de plaques de vent, especialment en vessants orientats al sud i a l’est que localment es desprendran pel
pas d’un esquiador. A la resta el mantell està molt encrostat i el perill continuarà sent FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No hi haurà variacions importants en l’estat del mantell nival.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dijous, 24 de febrer del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

DATA:
Dijous, 24 de febrer del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
24
i
25
de febrer del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3) per sobre de 2300 m. MODERAT (2) per sota

Ribagorçana-Vall Fosca:

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

Pallaresa:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 25, divendres: poc nuvolós. Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord de 20 a 30 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 26, dissabte: poc nuvolós. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable i fluix.
Dia 27, diumenge: poc nuvolós. Temperatures sense canvis. Vent del sud-est fluix.
Dia 28, dilluns: intervals nuvolosos augmentant a ennuvolat, amb possibilitat d’alguna precipitació dèbil.
Temperatures en lleuger descens. Vent del sud fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
La nevada, pràcticament inapreciable, que ha caigut a l’Aran la nit passada no ha variat el gruix del mantell nival. A
l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a la meitat nord de la Pallaresa el mantell és continu per damunt de 1500 m en
vessants nord i de 1800 m en vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 120-150 cm a l’Aran-Franja Nord
de la Pallaresa i entre 70-100 a la meitat nord de la Pallaresa. A la meitat sud de la Pallaresa i a la RibagorçanaVall Fosca el mantell és esquiable en vessant nord per damunt de 1800-2000 m i discontinu en vessants sud fins
als cims. Els gruixos totals no superen els 20 cm a 2000 m.
A tots els sectors, a prop dels cims, els vessants orientats al nord i a l’oest estan desproveïts de neu per efecte del
vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Els vents han continuat sent fluixos. Les temperatures han seguit baixant progressivament de forma lleugera. El
mantell segueix refredant-se internament de manera que es manté la inestabilitat a cotes altes.
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a la meitat nord de la Pallaresa el perill d’allaus serà MARCAT (3) per damunt
de 2300 m, ja que hi ha plaques de vent de grans dimensions que localment podrien desprendre’s pel pas d’un
esquiador. Per sota de 2300 m el perill serà MODERAT (2), ja que el mantell s’ha assentat força i a les cotes més
baixes el cicle fusió-regel encrosta el mantell. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell està encrostat i
localment pot haver alguna petita placa de vent en indrets molt arrecerats del vent del nord. El perill d’allaus serà
MODERAT (2) a prop de les crestes i FEBLE (1) a la resta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No hi haurà variacions importants en l’estat del mantell nival.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: divendres, 25 de febrer del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dijous, 24 de febrer del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 24 i 25 de febrer del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2) per sobre 2300 m
Puigpedrós:
FEBLE (1) per sota
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) per sobre 2300 m
FEBLE (1) per sota
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 25, divendres: poc nuvolós. Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord de 20 a 30 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 26, dissabte: poc nuvolós. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable i fluix.
Dia 27, diumenge: poc nuvolós. Temperatures sense canvis. Vent del sud-est fluix.
Dia 28, dilluns: intervals nuvolosos augmentant a ennuvolat, amb possibilitat d’alguna precipitació dèbil.
Temperatures en lleuger descens. Vent del sud fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser el mantell és esquiable per damunt dels 2000 m. Al vessant nord del CadíMoixeró és present per damunt dels 1800 m. Al Pre-Pirineu és quasi inexistent en vessants sud i present en vessant
nord per damunt dels 2100 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En les últimes 24 hores no s’han produït precipitacions. Els vents han estat fluixos. Les temperatures màximes d’ahir
han continuat baixant de forma lleugera, han estat entre -3 i 9 i les mínimes d’avui s’han mantingut entre -3 i -7
graus. El mantell s’està refredant internament, fet que contribueix al manteniment de la inestabilitat a cotes altes,
mentre que a cotes baixes es manté encrostat.
El perill d’allaus als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser serà MODERAT (2) per damunt de 2300 m, per la
presència de plaques de vent, especialment en vessants orientats al sud i a l’est que localment poden despredre´s
pel pas d’un esquiador. A la resta el mantell està molt encrostat i el perill continuarà sent FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No hi haurà variacions importants en l’estat del mantell nival.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: divendres, 25 de febrer del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

DATA:
Divendres, 25 de febrer del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
25,
26
i 27 de febrer del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3) per sobre de 2300 m. MODERAT (2) per sota

Ribagorçana-Vall Fosca:

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

Pallaresa:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 26, dissabte: poc nuvolós. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix variable.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 27, diumenge: poc nuvolós. Bromes i bancs de boira a les valls. Temperatures sense canvis. Vent de
component est fluix.
Dia 28, dilluns: nuvolós amb possibilitat d’alguna precipitació dèbil. Cota de neu a 1600 m. Temperatures en lleuger
a moderat descens. Vent de component est fluix.
Dia 29, dimarts: molt nuvolós amb alguna precipitació dèbil. Cota de neu a 1600 m. Temperatures sense canvis.
Vent de sud-est fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu per damunt de 1500 m en vessants nord i de 1800 m en
vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 70-150 cm. A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, la
distribució i el gruix de la neu disminueix notablement de nord a sud. En general el mantell és esquiable en vessant
nord per damunt de 1800-2000 m i discontinu en vessants sud fins als cims. Els gruixos totals oscil.len entre 10-50
cm a 2000 m.
A tots els sectors, a prop dels cims, els vessants orientats al nord i a l’oest estan desproveïts de neu per efecte del
vent, mentre que hi ha grans sobreacumulacions en vessants orientats al sud i a l’est.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En les últimes 24 hores no hi hagut precipitacions. Les temperatures han augmentat de forma moderada, fins i tot
acusada a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa amb màximes d’ahir entre 7 i 9 graus a 2000 m. A aquesta cota les
mínimes d’avui han estat, en general, positives (valors entre 0 i 2 graus) amb inversió tèrmica. No obstant, el mantell
internament es troba força fred i es manté la inestabilitat a cotes altes.
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill d’allaus serà MARCAT (3) per damunt de 2300 m, ja que hi ha plaques
de vent de grans dimensions en vessants sud i est que poden desprendre’s pel pas d’un grup d’esquiadors, però
localment en vessants més drets podrien caure per una sobrecàrrega feble. Per sota de 2300 m el perill serà
MODERAT (2), ja que el mantell s’ha assentat força però a migdia i en vessats assolellats podria haver-hi allaus de
neu humida, en general de dimensions petites. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell està encrostat
i s’humiteja superficialment. Localment pot haver alguna petita placa de vent en indrets molt arrecerats del vent del
nord. El perill d’allaus serà MODERAT (2) a prop de les crestes i FEBLE (1) a la resta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell s’humitejarà notablement. Augmentarà la possibilitat d’allaus de neu humida.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT al centre del dia a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dilluns, 28 de febrer del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Divendres, 25 de febrer del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 25, 26 i 27 de febrer del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2) per sobre 2300 m
Puigpedrós:
FEBLE (1) per sota
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) per sobre 2300 m
FEBLE (1) per sota
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 26, dissabte: poc nuvolós. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix variable.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 27, diumenge: poc nuvolós. Bromes i bancs de boira a les valls. Temperatures sense canvis. Vent de
component est fluix.
Dia 28, dilluns: nuvolós amb possibilitat d’alguna precipitació dèbil. Cota de neu a 1600 m. Temperatures en lleuger
a moderat descens. Vent de component est fluix.
Dia 29, dimarts: molt nuvolós amb alguna precipitació dèbil. Cota de neu a 1600 m. Temperatures sense canvis.
Vent de sud-est fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser el mantell és esquiable per damunt dels 2000 m. Al vessant nord del CadíMoixeró és present per damunt dels 1800 m. Al Pre-Pirineu és quasi inexistent en vessants sud i present en vessant
nord per damunt dels 2100 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En les últimes 24 hores no hi ha hagut precipitacions. Les temperatures han augmentat de forma moderada amb
màximes d’ahir entre 5 i 7 graus a 2000 m. A aquesta cota les mínimes han assolit valors entre 0 i -4 graus. No
obstant, el mantell internament es troba força fred i es manté la inestabilitat a cotes altes.
El perill d’allaus als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser serà MODERAT (2) per damunt de 2300 m, per la
presència de plaques de vent, especialment en vessants orientats al sud i a l’est que en general es desprendran pel
pas d’un grup d’esquiadors. A migdia i en vessats assolellats podria haver-hi alguna allau de neu humida, en
general de dimensions petites. A la resta el mantell està molt encrostat i s’humitejarà superficialment. El perill
continuarà sent FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell s’humitejarà notablement. Augmentarà la possibilitat d’allaus de neu humida.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT al centre del dia al Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dilluns, 28 de febrer del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

DATA:
Dilluns, 28 de febrer del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
28
i
29
de febrer del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3) a prop de les crestes. MODERAT (2) per sota

Ribagorçana-Vall Fosca:

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

Pallaresa:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 29, dimarts: ennuvolat o molt ennuvolat. Possibilitat d’alguna precipitació feble i dispersa, de neu per damunt de
1500 m. Temperatures sense canvis o una mica més baixes. Vent fluix variable.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 1, dimecres: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles, més freqüents a la cara nord, de neu per
damunt de 1100 m. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes sense canvis. Vent de component oest de
moderat a fort, amb intervals de molt fort a cotes altes.
Dia 2, dijous: poc ennuvolat amb algun interval de núvols alts al començament. Temperatures en lleuger descens.
Vent del nord-oest fluix a moderat amb intervals de fort a cotes altes.
Dia 3, divendres: poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vent
variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu per damunt de 1600 m en vessants nord i de 1900 m en
vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 60-140 cm. A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, la
distribució i el gruix de la neu disminueix notablement de nord a sud. En general el mantell és esquiable en vessant
nord per damunt de 1900-2100 m i discontinu en vessants sud fins als cims. Els gruixos totals oscil.len entre 10-40
cm a 2000 m.
A tots els sectors, a prop dels cims, els vessants orientats al nord i a l’oest estan desproveïts de neu per efecte del
vent, mentre que hi ha grans sobreacumulacions en vessants orientats al sud i a l’est.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant el cap de setmana no hi hagut precipitacions. Les temperatures han continuat sent superiors a les normals
amb màximes d’ahir entre 7 i 9 graus a 2000 m. A aquesta cota les mínimes d’avui han estat entre 1 i -1 graus. A
cotes altes està disminuint el refredament intern del mantell i tendeix a estabilitzar-se. El mantell es presenta amb
superfícies endurides i encrostades, especialment per damunt de 2000 m.
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill d’allaus serà MARCAT (3) a cotes altes a prop de les crestes, ja que hi
ha plaques de vent en vessants sud i est que poden desprendre’s pel pas d’un grup d’esquiadors, i ser de grans
dimensions. A la resta el perill serà MODERAT (2), ja que el mantell s’ha assentat força però a migdia i en vessats
assolellats podria haver-hi allaus de neu humida, en general de dimensions petites. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a
la Pallaresa el mantell està encrostat i s’humiteja superficialment. Localment pot haver alguna petita placa de vent
en indrets molt arrecerats del vent del nord. El perill d’allaus serà MODERAT (2) a prop de les crestes i FEBLE (1) a
la resta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Amb el descens de les temperatures el mantell es mantindrà superficialment endurit. Internament no hi haurà grans
variacions.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimarts, 29 de febrer del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dilluns, 28 de febrer del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 28 i 29 de febrer del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2) a prop crestes
Puigpedrós:
FEBLE (1) per sota
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) a prop crestes
FEBLE (1) per sota
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 29, dimarts: ennuvolat o molt ennuvolat. Possibilitat d’alguna precipitació feble i dispersa, de neu per damunt de
1500 m. Temperatures sense canvis o una mica més baixes. Vent fluix variable.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 1, dimecres: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles, més freqüents a la cara nord, de neu per
damunt de 1100 m. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes sense canvis. Vent de component oest de
moderat a fort, amb intervals de molt fort a cotes altes.
Dia 2, dijous: poc ennuvolat amb algun interval de núvols alts al començament. Temperatures en lleuger descens.
Vent del nord-oest fluix a moderat amb intervals de fort a cotes altes.
Dia 3, divendres: poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vent
variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser el mantell és esquiable per damunt dels 2000-2100 m. Al vessant nord del
Cadí-Moixeró és present per damunt dels 1900 m. Al Pre-Pirineu és quasi inexistent en vessants sud i present en
vessant nord per damunt dels 2100 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant el cap de setmana no hi hagut precipitacions. Les temperatures han continuat sent superiors a les normals
amb màximes d’ahir entre 8 i 10 graus a 2000 m. A aquesta cota les mínimes d’avui han estat entre 0 i -3 graus. A
cotes altes està disminuint el refredament intern del mantell i tendeix a estabilitzar-se. El mantell es presenta amb
superfícies endurides i encrostades.
El perill d’allaus als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser serà MODERAT (2) a prop de les crestes, per la
presència d’algunes plaques de vent, especialment en vessants orientats al sud i a l’est que es desprendrien pel pas
d’un grup d’esquiadors. A migdia i en vessats assolellats podria haver-hi alguna allau de neu humida, en general de
dimensions petites. A la resta el mantell està molt encrostat i s’humitejarà superficialment. El perill continuarà sent
FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Amb el descens de les temperatures el mantell es mantindrà superficialment endurit. Internament no hi haurà grans
variacions.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimarts, 29 de febrer del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

DATA:
Dimarts, 29 de febrer del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
29
de
febrer i 1 de març del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2) augmentant a MARCAT (3) a cotes altes

Ribagorçana-Vall Fosca:

FEBLE (1)

Pallaresa:

FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 1, dimecres: molt ennuvolat. Precipitacions moderades a la cara nord i febles a la resta. Cota de neu a 1800 m
baixant a 1200 m. Temperatures sense canvis o lleugerament més baixes. Vent del nord-oest moderat a fort amb
intervals de molt fort a cotes altes.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 2, dijous: molt ennuvolat amb probabilitat de precipitacions febles de neu per damunt de 1400 m, més freqüents
a la cara nord, tendint a intervals nuvolosos. Temperatures en moderat descens. Vent de component nord moderat
amb intervals de fort.
Dia 3, divendres: predomini de cel poc ennuvolat. Temperatures en moderat ascens. Vent de component oest fluix a
moderat.
Dia 4, dissabte: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Vent de component oest fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu per damunt de 1600 m en vessants nord i de 1900 m en
vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 50-130 cm. A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, la
distribució i el gruix de la neu disminueix notablement de nord a sud. En general el mantell és esquiable en vessant
nord per damunt de 1900-2100 m i discontinu en vessants sud fins als cims. Els gruixos totals oscil.len entre 10-40
cm a 2000 m.
A tots els sectors, a prop dels cims, els vessants orientats al nord i a l’oest estan desproveïts de neu per efecte del
vent, mentre que hi ha grans sobreacumulacions en vessants orientats al sud i a l’est.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Ahir no hi va haver precipitacions. Les temperatures màximes van baixar de forma lleugera amb valors entre 6 i 8
graus a 2000 m. Les mínimes d’avui han baixat entre lleugera i moderadament amb valors compresos entre -2 i
-4 graus. A cotes altes està disminuint el refredament intern del mantell i aquest tendeix a estabilitzar-se. El mantell
es presenta amb superfícies endurides i encrostades, especialment per damunt de 2000 m.
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill d’allaus serà MODERAT (2). Cal tenir en compte la presència de
plaques antigues de vent en vessants sud i est que poden desprendre’s pel pas d’un grup d’esquiadors. Localment
a cotes altes podrien ser de grans dimensions. Durant el dia de demà, amb les nevades previstes, es formaran
noves plaques de vent en vessants est i sud que es desprendran pel pas d’un esquiador. A la Ribagorçana-Vall
Fosca i a la Pallaresa el mantell està encrostat i s’humiteja superficialment. Localment a cotes altes pot haver
alguna petita placa de vent en indrets molt arrecerats del vent del nord, que podria desprendre’s pel pas d’un grup
d’esquiadors. El perill d’allaus serà FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa es continuaran formant plaques de vent. A la resta el mantell es mantindrà
regelat.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT O ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimecres, 1 de març del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimarts, 29 de febrer del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 29 de febrer i 1 de març del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaFEBLE (1)
Puigpedrós:
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: FEBLE (1)
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 1, dimecres: molt ennuvolat. Precipitacions moderades a la cara nord i febles a la resta. Cota de neu a 1800 m
baixant a 1200 m. Temperatures sense canvis o lleugerament més baixes. Vent del nord-oest moderat a fort amb
intervals de molt fort a cotes altes.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 2, dijous: molt ennuvolat amb probabilitat de precipitacions febles de neu per damunt de 1400 m, més freqüents
a la cara nord, tendint a intervals nuvolosos. Temperatures en moderat descens. Vent de component nord moderat
amb intervals de fort.
Dia 3, divendres: predomini de cel poc ennuvolat. Temperatures en moderat ascens. Vent de component oest fluix a
moderat.
Dia 4, dissabte: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Vent de component oest fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser el mantell és esquiable per damunt dels 2000-2100 m. Al vessant nord del
Cadí-Moixeró és present per damunt dels 1900 m. Al Pre-Pirineu és quasi inexistent en vessants sud i present en
vessant nord per damunt dels 2100 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Ahir no hi va haver precipitacions. Les temperatures màximes van baixar de forma lleugera amb valors entre 7 i 10
graus a 2000 m. Les mínimes d’avui han baixat entre lleugera i moderadament amb valors compresos entre -2 i
-4 graus. A cotes altes està disminuint el refredament intern del mantell i aquest tendeix a estabilitzar-se. El mantell
es presenta amb superfícies endurides i encrostades, especialment per damunt de 2000 m.
El perill d’allaus a tots els sectors serà FEBLE (1). Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser pot haver d’alguna placa de
vent, especialment en vessants orientats al sud i a l’est que es desprendria pel pas d’un grup d’esquiadors.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell es mantindrà endurit.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimecres, 1 de març del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

DATA:
Dimecres, 1 de març del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
1
i
2
de
març del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:
Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) a prop de les crestes
MODERAT (2) a la resta
FEBLE (1)

Pallaresa:

FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 2, dijous: poc ennuvolat. Temperatures en moderat descens. Vent del nord-oest moderat a fort amb intervals de
molt fort a cotes altes.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 3, divendres: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en moderat
ascens. Vent variable fluix.
Dia 4, dissabte: ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent de component nord fluix a moderat.
Dia 5, diumenge: ennuvolat a molt ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent de component nord fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu per damunt de 1600 m en vessants nord i de 1900 m en
vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 50-130 cm. A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, la
distribució i el gruix de la neu disminueix notablement de nord a sud. En general el mantell és esquiable en vessant
nord per damunt de 1900-2100 m i discontinu en vessants sud fins als cims. Els gruixos totals oscil.len entre 10-30
cm a 2000 m.
A tots els sectors, a prop dels cims, els vessants orientats al nord i a l’oest estan desproveïts de neu per efecte del
vent, mentre que hi ha grans sobreacumulacions en vessants orientats al sud i a l’est.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A mig matí ha començat a nevar feblement per damunt de 2000 m a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, baixant
progressivament la cota de neu. Les temperatures han continuat baixant: a 2000 m valors de les màximes d’ahir
entre 4 i 5 graus i mínimes d’avui entre -2 i -4 graus.
A tots els sectors el mantell es presenta amb superfícies endurides i encrostades, especialment per damunt de 2000
m.
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill d’allaus serà MARCAT (3) a prop de les crestes per la formació de
plaques de vent en vessants est i sud que es desprendran pel pas d’un esquiador. Cal tenir en compte la presència
de plaques antigues de vent de grans dimensions en vessants sud i est que poden desprendre’s pel pas d’un grup
d’esquiadors.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill d’allaus serà FEBLE (1). Localment a cotes altes pot haver
alguna petita placa de vent en indrets molt arrecerats del vent del nord, que podria desprendre’s pel pas d’un grup
d’esquiadors. El mantell s’encrostarà encara més.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa les noves plaques de vent es mantindran inestables. A la resta el mantell
tornarà a humitejar-se a partir de divendres.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dijous, 2 de març del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimecres, 1 de març del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 1 i 2 de març del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaFEBLE (1)
Puigpedrós:
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: FEBLE (1)
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 2, dijous: poc ennuvolat. Temperatures en moderat descens. Vent del nord-oest moderat a fort amb intervals de
molt fort a cotes altes.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 3, divendres: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en moderat
ascens. Vent variable fluix.
Dia 4, dissabte: ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent de component nord fluix a moderat amb intervals forts.
Dia 5, diumenge: ennuvolat a molt ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent de component nord fluix a moderat
amb intervals forts.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser el mantell és esquiable per damunt dels 2000-2100 m. Al vessant nord del
Cadí-Moixeró és present per damunt dels 1900 m. Al Pre-Pirineu és quasi inexistent en vessants sud i present en
vessant nord per damunt dels 2100 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Ahir no hi va haver precipitacions. Les temperatures, en general, han continuat baixant: a 2000 m valors de les
màximes d’ahir entre 4 i 8 graus i mínimes d’avui entre 1 i -4 graus. El mantell es presenta amb superfícies
endurides i encrostades, especialment per damunt de 2000 m.
El perill d’allaus a tots els sectors serà FEBLE (1). El mantell s’encrostarà encara més. Al Perafita-Puigpedrós i al
Ter-Freser pot haver d’alguna placa de vent, especialment a cotes altes dels vessants orientats al sud i a l’est, que
es desprendria pel pas d’un grup d’esquiadors.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell tornarà a humitejar-se a partir de divendres.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dijous, 2 de març del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

DATA:
Dijous, 2 de març del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
2
i
3
de
març del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:
Ribagorçana-Vall Fosca:
Pallaresa:

MARCAT (3) per sobre de 2000 m
MODERAT (2) a la resta
MODERAT (2) al límit nord
FEBLE (1)
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 3, divendres: intervals de núvols mitjos i alts a partir de la tarda. Temperatures en moderat ascens. Vent del
nord-oest de 25-45 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 4, dissabte: ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Temperatures sense canvis. Vent de
component nord fluix.
Dia 5, diumenge: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent de
component nord fluix a moderat.
Dia 6, dilluns: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent de component est fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present a partir de 1000 m, però esquiable per damunt de 1600
m. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 70-150 cm. A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, la distribució i el
gruix de la neu disminueix notablement de nord a sud. En general el mantell és esquiable en vessant nord per
damunt de 1900-2100 m i discontinu en vessants sud fins als cims. Els gruixos totals oscil.len entre 10-30 cm a
2000 m.
A tots els sectors, a prop dels cims, els vessants orientats al nord i a l’oest estan molt ventats, mentre que hi ha
grans sobreacumulacions en vessants orientats al sud i a l’est.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Ha nevat amb intensitat moderada a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa (entre 15-20 cm) i feblement a la resta (1 a 5
cm). Les temperatures han continuat baixant amb màximes d’ahir a 2000 m entre 0 i 3 graus i mínimes d’avui
moderadament més baixes entre -5 i -9 graus. Els vents del nord-oest han estat molt forts amb ràfegues
huracanades de fins a 122 km/h.
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill d’allaus serà MARCAT (3) per sobre de 2000 m. La neu recent està
molt ventada i s’han format plaques de vent en vessants est i sud que es desprendran pel pas d’un esquiador. Cal
tenir en compte la presència de plaques antigues de vent de grans dimensions a prop de les crestes en vessants
sud i est que poden desprendre’s pel pas d’un grup d’esquiadors. Podrà haver-hi alguna allau de neu humida de
petites dimensions, especialment en vessants assolellats.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell es presenta amb superfícies endurides i encrostades. El perill
d’allaus serà FEBLE (1). No obstant, al nord de la Ribagorçana s’han format algunes plaques de vent en vessants
est i sud que es desprendran pel pas d’un esquiador. El perill d’allaus serà MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A cotes altes de l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa les plaques de vent es mantindran inestables. El mantell tornarà
a humitejar-se.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: divendres, 3 de març del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dijous, 2 de març del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 2 i 3 de març del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2) al nord
Puigpedrós:
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) al nord
FEBLE (1) a la resta
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 3, divendres: intervals de núvols mitjos i alts a partir de la tarda. Temperatures en moderat ascens. Vent del
nord-oest de 25-45 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 4, dissabte: ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent de component nord fluix.
Dia 5, diumenge: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent de
component nord fluix a moderat amb intervals de fort.
Dia 6, dilluns: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent de component est fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser el mantell és esquiable per damunt dels 2000-2100 m. Al vessant nord del
Cadí-Moixeró és present per damunt dels 1900 m. Al Pre-Pirineu és quasi inexistent en vessants sud i present en
vessant nord per damunt dels 2100 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Ahir va nevar feblement (1 a 10 cm) als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, disminuint els gruixos d’oest a est i
de nord a sud. Les temperatures han continuat baixant de forma moderada: a 2000 m valors de les màximes d’ahir
entre 5 i -1 graus i mínimes d’avui entre -7 i -10 graus. El vent del nord-oest ha estat fort. Predominen les
superfícies del mantell endurides i encrostades.
El perill d’allaus al nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser serà MODERAT (2), especialment a cotes
altes, ja que s’han format algunes plaques de vent en vessants est i sud que es desprendran pel pas d’un esquiador
A la resta el perill serà FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell tornarà a humitejar-se.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: divendres, 3 de març del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

DATA:
Divendres, 3 de març del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
3,
4
i
5
de març del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:
Ribagorçana-Vall Fosca:
Pallaresa:

MARCAT (3) per sobre de 2000 m
MODERAT (2) a la resta
MODERAT (2) al límit nord
FEBLE (1)
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 4, dissabte: Cel ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles més probables a la cara nord, amb cota
de neu a 1800 baixant a 1200 al final del dia. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest d’entre 30 i 50
km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 5, diumenge: Poc ennuvolat. Temperatures en moderat descens. Vent de component nord moderat disminuint a
fluix.
Dia 6, dilluns: poc núvol o cel clar. Temperatures en moderat ascens. Vent variable fluix.
Dia 7, dimarts: poc núvol o cel clar. Temperatures sense canvis i vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present a partir de 1000 m, però esquiable per damunt de 1600
m. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 70-150 cm. A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, la distribució i el
gruix de la neu disminueix notablement de nord a sud. En general el mantell és esquiable en vessant nord per
damunt de 1900-2100 m i discontinu en vessants sud fins als cims. Els gruixos totals oscilꞏlen entre 10-30 cm a
2000 m.
A tots els sectors, a prop dels cims, els vessants orientats al nord i a l’oest estan molt ventats, mentre que hi ha
grans sobreacumulacions en vessants orientats al sud i a l’est sobretot al sector Aran i Franja nord de la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Per efecte del vent del nord, la neu recent caiguda dimecres passat s’ha distribuït de forma molt irregular. A l’AranFranja Nord de la Pallaresa s’han format plaques de vent importants als vessants sud i sud-est, mentre que a la
resta de sectors, s’han formant tan sols congestes aïllades en punts molt protegits.
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill d’allaus serà MARCAT (3) per sobre de 2000 m. Les plaques de vent
existents als vessants est i sud es desprendran pel pas d’un esquiador. Cal tenir en compte la presència de plaques
antigues de vent de grans dimensions a prop de les crestes en vessants sud i est que poden desprendre’s pel pas
d’un grup d’esquiadors. Les nevades de caràcter feble previstes per dissabte podran ocultar aquestes plaques de
vent i localment formar-ne de noves.
Podrà haver-hi alguna allau de neu recent humida de petites dimensions, especialment en vessants assolellats.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell es presenta amb superfícies endurides i encrostades. El perill
d’allaus serà FEBLE (1). No obstant, al nord de la Ribagorçana hi ha algunes plaques de vent en vessants est i sud
que es poden despendre pel pas d’un esquiador. El perill d’allaus serà MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A cotes altes de l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa les plaques de vent es mantindran inestables. Podran haver-hi
petites purgues superficials de neu recent.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dilluns, 6 de març del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Divendres, 3 de març del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 3, 4 i 5 de març del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2) al nord
Puigpedrós:
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) al nord
FEBLE (1) a la resta
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 4, dissabte: Cel ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles més probables a la cara nord, amb cota
de neu a 1800 baixant a 1200 al final del dia. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest d’entre 50 i 70
km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 5, diumenge: Poc ennuvolat. Temperatures en moderat descens. Vent de component nord moderat disminuint a
fluix.
Dia 6, dilluns: poc núvol o cel clar. Temperatures en moderat ascens. Vent variable fluix.
Dia 7, dimarts: poc núvol o cel clar. Temperatures sense canvis i vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser el mantell és esquiable per damunt dels 2000-2100 m. Al vessant nord del
Cadí-Moixeró és present per damunt dels 1900 m. Al Pre-Pirineu és quasi inexistent en vessants sud i present en
vessant nord per damunt dels 2100 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
El vent fort del nord ha erosionat la neu recent caiguda dimecres als sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, i ha
format petites acumulacions aïllades. Les temperatures s’han recuperat de forma feble: a 2000 m valors de les
màximes d’ahir entre 6 i 0 graus i mínimes d’avui entre -1 i -5 graus. Predominen les superfícies del mantell
endurides i encrostades.
El perill d’allaus al nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser serà MODERAT (2), especialment a cotes
altes, ja que s’han format algunes plaques de vent en vessants est i sud que es desprendran pel pas d’un esquiador
A la resta el perill serà FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les baixes temperatures faran que el mantell es mantingui estable.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dilluns, 6 de març del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

DATA:
Dilluns, 6 de març del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
6
i
7
de
març del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2) al límit nord
FEBLE (1)
FEBLE (1)

Pallaresa:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 7, dimarts: ennuvolat. Possibilitat d’alguna precipitació feble de neu per damunt de 1800 m. Temperatures sense
canvis. Vent de component sud de 15 a 20 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 8, dimecres: poc ennuvolat o seré. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix.
Dia 9, dijous: poc ennuvolat o seré. Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord fluix.
Dia 10, divendres: poc ennuvolat o seré. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de component sud
fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de 1700 m. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen
entre 60-140 cm.
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, la distribució i el gruix de la neu disminueix notablement de nord a
sud. En general el mantell és esquiable en vessant nord per damunt de 1900-2100 m i discontinu en vessants sud
fins als cims. Els gruixos totals oscilꞏlen entre 10-30 cm a 2000 m.
A tots els sectors, a prop dels cims, els vessants orientats al nord i a l’oest estan molt ventats, mentre que hi ha
grans sobreacumulacions en vessants orientats al sud i a l’est sobretot al sector Aran i Franja nord de la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Dissabte va nevar molt feblement a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa (màxim 2 cm). S’han format algunes plaques
de vent als vessants sud i sud-est. A 2000 m les temperatures màximes d’ahir van oscil.lar entre 4 i 10 graus i les
mínimes d’avui entre -1 i -3 graus. El vent ha estat fluix.
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill d’allaus serà MODERAT (2). Les plaques de vent existents a cotes
altes dels vessants est i sud es desprendran, en general, pel pas d’un grup d’esquiadors.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell es presenta amb superfícies endurides i encrostades. El perill
d’allaus serà FEBLE (1). No obstant, al nord de la Ribagorçana hi ha algunes plaques de vent en vessants est i sud
que es poden despendre pel pas d’un grup d’esquiadors. El perill d’allaus serà MODERAT (2).
A tots els sectors el mantell s’humitejarà. Podrà haver-hi alguna allau de neu humida de petites dimensions,
especialment en vessants assolellats i a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell continuarà humitejant-se.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimarts, 7 de març del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dilluns, 6 de març del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 6 i 7 de març del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2) al nord
Puigpedrós:
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) al nord
FEBLE (1) a la resta
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 7, dimarts: ennuvolat. Possibilitat d’alguna precipitació feble de neu per damunt de 1800 m. Temperatures sense
canvis. Vent de component sud de 15 a 20 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 8, dimecres: poc ennuvolat o seré. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix.
Dia 9, dijous: poc ennuvolat o seré. Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord moderat.
Dia 10, divendres: poc ennuvolat o seré. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de component sud
fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser el mantell és esquiable per damunt dels 2000-2100 m. Al vessant nord del
Cadí-Moixeró és present per damunt dels 1900 m. Al Pre-Pirineu és quasi inexistent en vessants sud i present en
vessant nord per damunt dels 2100 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant el cap de setmana ni ha hagut precipitacions. A 2000 m les temperatures màximes d’ahir van oscil.lar entre 5
i 8 graus i les mínimes d’avui entre 0 i -4 graus. El vent ha estat fluix. Predominen les superfícies del mantell
endurides i encrostades.
El perill d’allaus al nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser serà MODERAT (2), especialment a cotes
altes, ja que hi ha algunes plaques de vent en vessants est i sud que es desprendrien pel pas d’un grup
d’esquiadors. A la resta el perill serà FEBLE (1).
A tots els sectors el mantell s’humitejarà. Podrà haver-hi alguna allau de neu humida de petites dimensions,
especialment en vessants assolellats.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell continuarà humitejant-se.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimarts, 7 de març del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

DATA:
Dimarts, 7 de març del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
7
i
8
de
març del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2) al límit nord
FEBLE (1)
FEBLE (1)

Pallaresa:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 8, dimecres: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens les màximes. Vent de component
nord de 10 a 20 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 9, dijous: poc ennuvolat o seré. Bromes matinals. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable i fluix.
Dia 10, divendres: poc ennuvolat. Bromes matinals. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent variable i
fluix.
Dia 11, dissabte: poc ennuvolat. Bromes matinals. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent variable i
fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de 1700 m. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen
entre 60-140 cm.
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, la distribució i el gruix de la neu disminueix notablement de nord a
sud. En general el mantell és esquiable en vessant nord per damunt de 2000-2100 m i discontinu en vessants sud
fins als cims. Els gruixos totals oscilꞏlen entre 10-30 cm a 2000 m.
A tots els sectors, a prop dels cims, els vessants orientats al nord i a l’oest estan molt ventats, mentre que hi ha
grans sobreacumulacions en vessants orientats al sud i a l’est sobretot al sector Aran i Franja nord de la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Continua la manca de nevades. Les temperatures han augmentat lleugerament, especialment les màximes, amb
valors d’ahir entre 8 i 11 graus; les mínimes d’avui han oscil.lat entre 2 i -3 graus. El vent ha estat fluix.
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill d’allaus serà MODERAT (2). Les plaques de vent existents a cotes
altes dels vessants est i sud es poden desprendre, en general, pel pas d’un grup d’esquiadors.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell es presenta amb superfícies endurides i encrostades. El perill
d’allaus serà FEBLE (1). No obstant, al nord de la Ribagorçana hi ha algunes plaques de vent en vessants est i sud
que es poden despendre pel pas d’un grup d’esquiadors. El perill d’allaus serà MODERAT (2).
A tots els sectors el mantell s’humiteja des del matí i es gela durant la nit. Podrà haver-hi alguna allau de neu
humida de petites dimensions, especialment en vessants assolellats i a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell continuarà humitejant-se.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimecres, 8 de març del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimarts, 7 de març del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 7 i 8 de març del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2) al nord
Puigpedrós:
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) al nord
FEBLE (1) a la resta
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 8, dimecres: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens les màximes. Vent de component
nord de 10 a 20 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 9, dijous: poc ennuvolat o seré. Bromes matinals. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable i fluix.
Dia 10, divendres: poc ennuvolat. Bromes matinals. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent variable i
fluix.
Dia 11, dissabte: poc ennuvolat. Bromes matinals. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent variable i
fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser el mantell és esquiable per damunt dels 2100 m. Al vessant nord del CadíMoixeró és present per damunt dels 1900 m. Al Pre-Pirineu és quasi inexistent en vessants sud i present en vessant
nord per damunt dels 2100 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Continua la manca de nevades. Les temperatures han augmentat lleugerament, especialment les màximes, amb
valors d’ahir entre 7 i 10 graus; les mínimes d’avui han oscil.lat entre 1 i -3 graus. El vent ha estat fluix. Predominen
les superfícies del mantell endurides i encrostades.
El perill d’allaus al nord dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser serà MODERAT (2), especialment a cotes
altes, ja que hi ha algunes plaques de vent en vessants est i sud que es desprendrien pel pas d’un grup
d’esquiadors. A la resta el perill serà FEBLE (1).
A tots els sectors el mantell s’humiteja des del matí i es gela durant la nit. Podrà haver-hi alguna allau de neu
humida de petites dimensions, especialment en vessants assolellats.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell continuarà humitejant-se.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimecres, 8 de març del 2000.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 140 / 225 -

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 1999-2000)

DATA:
Dimecres, 8 de març del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
8
i
9
de
març del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2) al límit nord
FEBLE (1)
FEBLE (1)

Pallaresa:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 9, dijous: poc ennuvolat o serè. Temperatures en lleuger ascens les màximes. Vent de component N de 10 a 20
km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 10, divendres: poc ennuvolat. Bromes matinals a les valls. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent
variable i fluix.
Dia 11, dissabte: poc ennuvolat. Bromes matinals. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent variable i
fluix.
Dia 12, diumenge: poc ennuvolat amb núvols d’evolució diürna. Probabilitat de xàfecs per la tarda. Temperatures
en descens i vent fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de 1700 m en vessants nord i dels 2100 en
vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 60-140 cm.
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, la distribució i el gruix de la neu disminueix notablement de nord a
sud. En general el mantell és esquiable en vessant nord per damunt de 2100 m i discontinu en vessants sud fins als
cims. Els gruixos totals oscilꞏlen entre 5-20 cm a 2000 m.
A tots els sectors, a prop dels cims, els vessants orientats al nord i a l’oest estan molt ventats, mentre que hi ha
grans sobreacumulacions en vessants orientats al sud i a l’est sobretot al sector Aran i Franja nord de la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Continua la manca de nevades. Les temperatures han baixat lleugerament, amb valors màxims d’ahir entre 6 i 9
graus; les mínimes d’avui han oscil.lat entre 2 i -6 graus. El vent ha estat fluix.
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill d’allaus serà MODERAT (2). Les plaques de vent existents a cotes
altes dels vessants est i sud es poden desprendre, en general, pel pas d’un grup d’esquiadors.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell es presenta amb superfícies endurides i encrostades. El perill
d’allaus serà FEBLE (1). No obstant, al nord de la Ribagorçana hi ha algunes plaques de vent en vessants est i sud
que es poden despendre pel pas d’un grup d’esquiadors. El perill d’allaus serà MODERAT (2).
A tots els sectors el mantell s’humiteja des del matí, fins i tot per damunt de 2500 m, i es gela durant la nit. Podrà
haver-hi alguna allau de neu humida de petites dimensions, especialment en vessants assolellats i a l’Aran-Franja
Nord de la Pallaresa.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell s’humitejarà a totes les cotes.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dijous, 9 de març del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimecres, 8 de març del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 8 i 9 de març del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaFEBLE (1)
Puigpedrós:
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: FEBLE (1)
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 9, dijous: poc ennuvolat o serè. Temperatures en lleuger ascens les màximes. Vent de component N de 29 a 40
km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 10, divendres: poc ennuvolat. Bromes matinals a les valls. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent
variable i fluix.
Dia 11, dissabte: poc ennuvolat. Bromes matinals. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent variable i
fluix.
Dia 12, diumenge: poc ennuvolat amb núvols d’evolució diürna. Probabilitat de xàfecs per la tarda. Temperatures
en descens i vent fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser el mantell és present per damunt de 2100 m, però discontinu. Al vessant nord
del Cadí-Moixeró és present per damunt dels 1900 m. Al Pre-Pirineu és present només en obagues i discontinu.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Continua la manca de nevades. Les temperatures no han variat substancialment, amb valors màxims d’ahir entre 5 i
9 graus; les mínimes d’avui, lleugerament més baixes, han oscil.lat entre -1 i -4 graus. El vent ha estat fluix. El
mantell està endurit i encrostat i s’humiteja superficialment durant el dia.
A tots els sectors el perill d’allaus serà FEBLE (1). Podrà haver-hi alguna allau de neu humida de petites
dimensions, especialment en vessants assolellats de fort pendent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell s’humitejarà a totes les cotes.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dijous, 9 de març del 2000.
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DATA:
Dijous, 9 de març del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
9
i
10
de
març del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2) al límit nord
FEBLE (1)
FEBLE (1)

Pallaresa:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 10, divendres: poc ennuvolat o seré. Temperatures en lleuger ascens les màximes. Vent de component oest de
15-25 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 11, dissabte: poc ennuvolat o seré. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de component oest
fluix a moderat.
Dia 12, diumenge: Intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis. Vent del nord-oest fluix a moderat.
Dia 13, dilluns: intervals de núvols mitjos i alts amb núvols d’evolució diürna i possibilitat de xàfecs febles.
Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent de component oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de 1700 m en vessants nord i dels 2100 en
vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 60-140 cm. Hi ha grans sobreacumulacions en vessants
orientats al sud i a l’est.
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, la distribució i el gruix de la neu disminueix notablement de nord a
sud. En general el mantell és esquiable en vessant nord per damunt de 2100 m i discontinu en vessants sud fins als
cims. Els gruixos totals oscilꞏlen entre 5-20 cm a 2000 m.
A tots els sectors, a prop dels cims, els vessants orientats al nord i a l’oest estan molt ventats.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Continua la manca de nevades. A 2000 m, les temperatures màximes d’ahir van pujar lleugerament, oscilꞏlant entre
6 i 12 graus; les mínimes d’avui han pujat moderadament amb valors compresos entre -1 i 3 graus. El vent ha estat
fluix. Continua la fusió del mantell a raó de fins 5 cm diaris. A tots els sectors el mantell s’humiteja des del matí, fins i
tot per damunt de 2500 m, i es gela durant la nit.
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill d’allaus serà MODERAT (2). Es produiran allaus de neu humida en
vessants assolellats, que localment podrien ser de fons i de mida mitjana. Les plaques de vent existents a cotes
altes dels vessants est i sud es poden desprendre, en general, pel pas d’un grup d’esquiadors.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill d’allaus serà FEBLE (1). No obstant, al nord de la Ribagorçana
hi ha algunes plaques de vent en vessants est i sud que es poden despendre pel pas d’un grup d’esquiadors. En
vessants assolellats pot haver alguna allau de neu humida, en general de dimensions petites. El perill d’allaus serà
MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell s’humitejarà a totes les cotes.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT A MIGDIA.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: divendres, 10 de març del 2000.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 143 / 225 -

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 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dijous, 9 de març del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 9 i 10 de març del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaFEBLE (1)
Puigpedrós:
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: FEBLE (1)
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 10, divendres: poc ennuvolat o seré. Temperatures en lleuger ascens les màximes. Vent de component oest de
15-25 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 11, dissabte: poc ennuvolat o seré. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de component oest
fluix a moderat.
Dia 12, diumenge: Intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis. Vent del nord-oest fluix a moderat.
Dia 13, dilluns: intervals de núvols mitjos i alts amb núvols d’evolució diürna i possibilitat de xàfecs febles.
Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent de component oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser el mantell és present per damunt de 2100 m, però discontinu; al vessant nord
del Cadí-Moixeró per damunt dels 1900 m i al Pre-Pirineu és present només en obagues.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Continua la manca de nevades. A 2000 m, les temperatures màximes d’ahir no van variar substancialment, amb
valors d’entre 8 i 10 graus; les mínimes d’avui han pujat moderadament amb valors compresos entre -1 i 5 graus. El
vent ha estat fluix. El mantell està endurit i encrostat i s’humiteja superficialment durant el dia.
A tots els sectors el perill d’allaus serà FEBLE (1). Podrà haver-hi alguna allau de neu humida de petites
dimensions, especialment en vessants assolellats de fort pendent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell s’humitejarà a totes les cotes.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: divendres, 10 de març del 2000.
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DATA:
Divendres, 10 de març del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
10,
11
i 12 de març del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2) al límit nord
FEBLE (1)
FEBLE (1)

Pallaresa:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 11, dissabte: poc ennuvolat o seré. Temperatures sense canvis significatius. Vent de component sud de 10-20
km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 12, diumenge: poc ennuvolat o seré. Bromes matinals. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.
Dia 13, dilluns: núvols d’evolució diürna. Temperatures en lleuger descens. Vent variable fluix.
Dia 14, dimarts: intervals de núvols mitjos i alts amb núvols d’evolució diürna i possibilitat d’algun xàfec feble.
Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component est fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de 1800 m en vessants nord i dels 2100 en
vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 50-150 cm. Hi ha grans sobreacumulacions en vessants
orientats al sud i a l’est.
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, la distribució i el gruix de la neu disminueix notablement de nord a
sud. En general el mantell és esquiable en vessant nord per damunt de 2100 m i discontinu en vessants sud fins als
cims. Els gruixos totals oscilꞏlen entre 5-20 cm a 2000 m.
A tots els sectors, a prop dels cims, els vessants orientats al nord i a l’oest estan molt ventats.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Continua la manca de nevades. A 2000 m, les temperatures màximes d’ahir van pujar moderadament, oscilꞏlant
entre 8 i 13 graus, fins i tot valors d’11 graus a 2500 m; les mínimes d’avui han pujat moderadament amb valors
compresos entre -1 i 4 graus. El vent ha estat fluix. Continua la fusió del mantell a raó de fins 8 cm diaris. A tots els
sectors el mantell s’humiteja des del matí, fins a les cotes més altes, i es gela durant la nit.
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill d’allaus serà MODERAT (2). Es produiran allaus de neu humida en
vessants assolellats, que localment podrien ser de fons i de mida mitjana. Les plaques de vent existents a cotes
altes dels vessants est i sud es poden desprendre, en general, pel pas d’un grup d’esquiadors.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill d’allaus serà FEBLE (1). No obstant, al nord de la Ribagorçana
hi ha algunes plaques de vent en vessants est i sud que es poden despendre pel pas d’un grup d’esquiadors. En
vessants assolellats pot haver alguna allau de neu humida, en general de dimensions petites. El perill d’allaus serà
MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell s’humitejarà a totes les cotes.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT A MIGDIA.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dilluns, 13 de març del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Divendres, 10 de març del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 10, 11 i 12 de març del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaFEBLE (1)
Puigpedrós:
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: FEBLE (1)
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 11, dissabte: poc ennuvolat o seré. Temperatures sense canvis significatius. Vent de component sud de 10-20
km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 12, diumenge: poc ennuvolat o seré. Bromes matinals. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.
Dia 13, dilluns: núvols d’evolució diürna. Temperatures en lleuger descens. Vent variable fluix.
Dia 14, dimarts: intervals de núvols mitjos i alts amb núvols d’evolució diürna i possibilitat d’algun xàfec feble.
Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component est fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser el mantell és present per damunt de 2100 m, però discontinu; al vessant nord
del Cadí-Moixeró per damunt dels 1900 m i al Pre-Pirineu és present només en obagues.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Continua la manca de nevades. A 2000 m, les temperatures màximes d’ahir van pujar moderadament, oscilꞏlant
entre 10 i 14 graus; les mínimes d’avui han pujat moderadament amb valors compresos entre -1 i 5 graus. El vent ha
estat fluix. El mantell està endurit i encrostat i s’humiteja superficialment durant el dia.
A tots els sectors el perill d’allaus serà FEBLE (1). Podrà haver-hi alguna allau de neu humida de petites
dimensions, especialment en vessants assolellats de fort pendent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell s’humitejarà a totes les cotes.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dilluns, 13 de març del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

DATA:
Dilluns, 13 de març del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
13
i
14
de març del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2) al límit nord
FEBLE (1)
FEBLE (1)

Pallaresa:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 14, dimarts: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component nord (25 a 40
km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 15, dimecres: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Vent de component nord fluix a moderat.
Dia 16, dijous: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord fluix a moderat.
Dia 17, divendres: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de 1800 m en vessants nord i dels 2100 en
vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 40-140 cm. Hi ha grans sobreacumulacions en vessants
orientats al sud i a l’est.
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, la distribució i el gruix de la neu disminueix notablement de nord a
sud. En general el mantell és esquiable en vessant nord per damunt de 2100 m i discontinu en vessants sud fins als
cims. Els gruixos totals no superen els 5-20 cm a 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Continua la manca de nevades. Durant el cap de setmana les temperatures s’han mantingut molt elevades. A 2000
m, les temperatures màximes van oscil.lar entre 8 i 14 graus; les mínimes d’avui s’han mantingut amb valors
compresos entre 1 i 4 graus. El vent ha estat fluix. Ha continuat la fusió del mantell a raó de fins a 9 cm diaris. A tots
els sectors el mantell s’humiteja des del matí, fins a les cotes més altes, i es gela durant la nit. Des de mig mati,
s’estan produint xàfecs d’aigua a totes les cotes.
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill d’allaus serà MODERAT (2). Es produiran allaus de neu humida, que
localment podrien ser de fons i de mida mitjana. Les plaques de vent existents a cotes altes dels vessants est i sud
es poden desprendre, en general, pel pas d’un grup d’esquiadors.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill d’allaus serà FEBLE (1). No obstant, al nord de la Ribagorçana
hi ha algunes plaques de vent en vessants est i sud que es poden despendre pel pas d’un grup d’esquiadors. Pot
haver alguna allau de neu humida, en general de dimensions petites. El perill d’allaus serà MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Malgrat el descens de les temperatures el mantell es mantindrà humit.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimarts, 14 de març del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dilluns, 13 de març del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 13 i 14 de març del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaFEBLE (1)
Puigpedrós:
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: FEBLE (1)
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 14, dimarts: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component nord (25 a 40
km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 15, dimecres: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Vent de component nord fluix a moderat.
Dia 16, dijous: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord fluix a moderat.
Dia 17, divendres: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser el mantell és present per damunt de 2100 m, però discontinu; al vessant nord
del Cadí-Moixeró per damunt dels 1900 m i al Pre-Pirineu és present només en obagues.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Continua la manca de nevades. Durant el cap de setmana les temperatures s’han mantingut molt elevades. A 2000
m, les temperatures màximes van oscilꞏlar entre 11 y 14 graus; les mínimes d’avui s’han mantingut amb valors
compresos entre -2 i 3 graus. El vent ha estat fluix. Ha continuat la fusió del mantell. A tots els sectors el mantell
s’humiteja des del matí, fins a les cotes més altes, i es gela durant la nit.
A tots els sectors el perill d’allaus serà FEBLE (1). Podrà haver-hi alguna allau de neu humida de petites
dimensions, especialment en vessants assolellats de fort pendent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Malgrat el descens de les temperatures el mantell es mantindrà humit.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimarts, 14 de març del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

DATA:
Dimarts, 14 de març del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
14
i
15
de març del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2) al límit nord
FEBLE (1)
FEBLE (1)

Pallaresa:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 15, dimecres: ennuvolat o molt ennuvolat. Alguna precipitació feble. Cota de neu a 1700 m. Temperatures en
lleuger descens. Vent de component nord de 30 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 16, dijous: poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vent de
component nord moderat a fluix.
Dia 17, divendres: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.
Dia 18, dissabte: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de 1800 m en vessants nord i dels 2100 en
vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 40-140 cm. Hi ha grans sobreacumulacions en vessants
orientats al sud i a l’est.
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, la distribució i el gruix de la neu disminueix notablement de nord a
sud. En general el mantell és esquiable en vessant nord per damunt de 2100 m i discontinu en vessants sud fins als
cims. Els gruixos totals no superen els 20 cm a 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Ahir es van produir alguns xàfecs de distribució irregular, localment tempestuosos, en forma d’aigua inicialment a
totes les cotes. Posteriorment la cota de neu va baixar fins als 2100 m. A 2500 m s’han acumulat, com a màxim i de
forma molt local a la Ribagorçana-Vall Fosca, entre 10-15 cm de neu recent. Les temperatures han baixat de forma
lleugera a moderada; màximes d’ahir amb valors compresos entre 7 i 10 graus; mínimes d’avui entre -3 i 1 graus.
En moments de tempesta el vent va arribar fins als 130 km/h. La fusió s’ha accentuat per la pluja. Demà la
humidificació del mantell no serà tan important i hi haurà un major encrostament, especialment a l’Aran-Franja Nord
de la Pallaresa.
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill d’allaus serà MODERAT (2). Per sota de 2300 m es poden produir
allaus de neu humida, que localment podrien ser de fons i de mida mitjana. Per damunt d’aquesta cota es podran
formar plaques de vent, en general de petites dimensions, que es dependrien pel pas d’un esquiador.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill d’allaus serà FEBLE (1). No obstant, de forma aïllada, allà on
precipiti el perill augmentaria a MODERAT (2) a cotes altes. Es podrà formar alguna placa de vent, en general de
petites dimensions, que es desprendria pel pas d’un esquiador.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Durant el dia el mantell s’humitejarà i es gelarà de nit.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimecres, 15 de març del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimarts, 14 de març del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 14 i 15 de març del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaFEBLE (1)
Puigpedrós:
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: FEBLE (1)
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 15, dimecres: ennuvolat o molt ennuvolat. Alguna precipitació feble. Cota de neu a 1700 m. Temperatures en
lleuger descens. Vent de component nord de 60 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 16, dijous: poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vent de
component nord moderat a fluix.
Dia 17, divendres: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.
Dia 18, dissabte: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser el mantell és present per damunt de 2100 m, però discontinu; al vessant nord
del Cadí-Moixeró per damunt dels 1900 m i al Pre-Pirineu és present només en obagues.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures han baixat de forma lleugera a moderada; màximes d’ahir amb valors compresos entre 7 i 11
graus; mínimes d’avui entre -5 i 2 graus. El vent ha estat entre fluix i moderat. Ha continuat la fusió del mantell. A
tots els sectors el mantell s’humiteja des del matí, fins a les cotes més altes, i es gela durant la nit.
A tots els sectors el perill d’allaus serà FEBLE (1). Podrà haver-hi alguna allau de neu humida de petites
dimensions, especialment en vessants assolellats de fort pendent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Durant el dia el mantell s’humitejarà i es gelarà de nit.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimecres, 15 de març del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

DATA:
Dimecres, 15 de març del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
15
i
16
de març del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:
Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2) al migdia
FEBLE (1)
FEBLE (1)

Pallaresa:

FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 16: dijous: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Vent de component nord de 30 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 17, divendres: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent del nord-oest moderat.
Dia 18, dissabte i 19 diumenge: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de 1800 m en vessants nord i dels 2100 en
vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 40-140 cm. Hi ha grans sobreacumulacions en vessants
orientats al sud i a l’est.
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, la distribució i el gruix de la neu disminueix notablement de nord a
sud. En general el mantell és esquiable en vessant nord per damunt de 2100 m i discontinu en vessants sud fins als
cims. Els gruixos totals no superen els 20 cm a 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S’ha produït alguna precipitació molt feble de l’ordre d’1 cm, de neu per damunt de 2000 m, a l’Aran-Franja Nord de
la Pallaresa. El vent ha bufat del nord amb ràfegues màximes de 70 km/h. Les temperatures màximes d’ahir van
baixar de forma moderada amb valors compresos entre 4 i 7 graus; les mínimes d’avui han baixat lleugerament,
valors entre -3 i -1 graus. A tots els sectors el mantell està encrostat i s’humiteja durant el dia.
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill d’allaus serà MODERAT (2) al migdia per la possibilitat d’alguna allau
de neu humida, i FEBLE (1) durant la resta del dia. A cotes altes hi ha alguna placa de vent que es podria
desprendre pel pas d’un grup d’esquiadors.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill d’allaus serà FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Durant el dia el mantell s’humitejarà i es gelarà de nit.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dijous, 16 de març del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimecres, 15 de març del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 15 i 16 de març del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaFEBLE (1)
Puigpedrós:
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: FEBLE (1)
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 16: dijous: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Vent de component nord de 60 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 17, divendres: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent del nord-oest moderat.
Dia 18, dissabte i 19 diumenge: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser el mantell és present per damunt de 2100 m, però discontinu; al vessant nord
del Cadí-Moixeró per damunt dels 1900 m i al Pre-Pirineu és present només en obagues.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S’ha produït alguna precipitació molt feble de l’ordre d’1 cm, de neu per damunt de 2000 m, al Perafita-Puigpedrós.
El vent ha bufat del nord amb ràfegues màximes de 70 km/h. Les temperatures màximes d’ahir van baixar de forma
moderada amb valors compresos entre 5 i 7 graus; les mínimes d’avui han baixat lleugerament, valors entre -4 i 1
graus. A tots els sectors el mantell està encrostat i s’humiteja durant el dia.
A tots els sectors el perill d’allaus serà FEBLE (1). Podrà haver-hi alguna allau de neu humida de petites
dimensions, especialment en vessants assolellats de fort pendent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Durant el dia el mantell s’humitejarà i es gelarà de nit.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dijous, 16 de març del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

DATA:
Dijous, 16 de març del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
16
i
17
de març del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:
Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2) al migdia
FEBLE (1)
FEBLE (1)

Pallaresa:

FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 17: divendres: poc ennuvolat amb nuvolositat d’evolució diürna. Temperatures en lleuger ascens. Vent de
component nord entre 15 i 35 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 18, dissabte: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent de component nord fluix a moderat.
Dia 19, diumenge: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord fluix a moderat.
Dia 20, dilluns: intervals nuvolosos amb probabilitat d’algun xàfec. Temperatures en lleuger descens. Vent del nordest fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de 1800 m en vessants nord i dels 2100 en
vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 40-140 cm. Hi ha grans sobreacumulacions en vessants
orientats al sud i a l’est.
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, la distribució i el gruix de la neu disminueix notablement de nord a
sud. En general el mantell és esquiable en vessant nord per damunt de 2100 m i discontinu en vessants sud fins als
cims. Els gruixos totals no superen els 20 cm a 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
No hi hagut precipitacions. Les temperatures han continuat baixant, de forma lleugera les màximes d’ahir amb
valors compresos entre 3 i 6 graus i de forma moderada les mínimes d’avui amb valors entre -3 i -7 graus. El vent
ha bufat del nord amb ràfegues màximes de 110 km/h i ha fet que localment la temperatura no baixés del 0 graus. A
tots els sectors el mantell està encrostat i s’humiteja durant el dia.
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill d’allaus serà MODERAT (2) al migdia per la possibilitat d’alguna allau
de neu humida, i FEBLE (1) durant la resta del dia. Per damunt de 2400 m, localment en vessants obacs, encara
persisteixen nivells interns inestables que podrien provocar el despreniment d’alguna placa de vent pel pas d’un
grup d’esquiadors.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill d’allaus serà FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Durant el dia el mantell s’humitejarà i es gelarà de nit.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: divendres, 17 de març del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dijous, 16 de març del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 16 i 17 de març del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaFEBLE (1)
Puigpedrós:
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: FEBLE (1)
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 17: divendres: poc ennuvolat amb nuvolositat d’evolució diürna. Temperatures en lleuger ascens. Vent de
component nord entre 15 i 35 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 18, dissabte: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent de component nord fluix a moderat.
Dia 19, diumenge: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord fluix a moderat.
Dia 20, dilluns: intervals nuvolosos amb probabilitat d’algun xàfec. Temperatures en lleuger descens. Vent del nordest fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser el mantell és present per damunt de 2100 m, però discontinu; al vessant nord
del Cadí-Moixeró per damunt dels 1900 m i al Pre-Pirineu és present només en obagues.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
No hi hagut precipitacions. Les temperatures han continuat baixant de forma lleugera: màximes d’ahir amb valors
compresos entre 4 i 6 graus i mínimes d’avui entre -2 i -4 graus. El vent ha bufat del nord amb ràfegues màximes de
70 km/h. A tots els sectors el mantell està encrostat i s’humiteja durant el dia.
A tots els sectors el perill d’allaus serà FEBLE (1). Podrà haver-hi alguna allau de neu humida de petites
dimensions, especialment en vessants assolellats de fort pendent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Durant el dia el mantell s’humitejarà i es gelarà de nit.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: divendres, 17 de març del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

DATA:
Divendres, 17 de març del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
17,
18
i 19 de març del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:
Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2) al migdia
FEBLE (1)
FEBLE (1)

Pallaresa:

FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 18, dissabte: poc nuvolós amb núvols d’evolució diürna. No s’esperen precipitacions. Temperatures sense
canvis. Vent de component nord entre 30 i 40 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 19, diumenge: poc nuvolós, augmentant a intervals nuvolosos. Bromes i algun banc de boira matinal.
Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord moderat.
Dia 20, dilluns: ennuvolat amb possibilitat de precipitacions dèbils. Temperatures en lleuger descens. Vent del nordest fluix a moderat.
Dia 21, dimarts: ennuvolat a molt ennuvolat amb possibilitat de precipitacions dèbils. Bromes. Temperatures en
lleuger descens. Vent de component est fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de 1800 m en vessants nord i dels 2100 en
vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 40-140 cm. Hi ha grans sobreacumulacions en vessants
orientats al sud i a l’est.
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, la distribució i el gruix de la neu disminueix notablement de nord a
sud. En general el mantell és esquiable en vessant nord per damunt de 2100 m i discontinu en vessants sud fins als
cims. Els gruixos totals no superen els 20 cm a 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
No hi hagut precipitacions. Les temperatures màximes d’ahir no han experimentat canvis significatius, amb valors
compresos entre 3 i 5 graus, mentre que les mínimes d’avui han pujat de forma lleugera amb valors d’entre -1 i -5
graus. El vent ha bufat fort amb ràfegues màximes de 86 Km/h. A tots els sectors el mantell està encrostat i
s’humiteja durant el dia.
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill d’allaus serà MODERAT (2) al migdia per la possibilitat d’alguna allau
de neu humida, i FEBLE (1) durant la resta del dia. Per damunt de 2400 m, localment en vessants obacs, encara
persisteixen nivells interns inestables que podrien provocar el despreniment d’alguna placa de vent pel pas d’un
grup d’esquiadors.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill d’allaus serà FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Durant el dia el mantell s’humitejarà i es gelarà de nit.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dilluns, 20 de març del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Divendres, 17 de març del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 17, 18 i 19 de març del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaFEBLE (1)
Puigpedrós:
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: FEBLE (1)
Prepirineu: FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 18, dissabte: poc nuvolós amb núvols d’evolució diürna. No s’esperen precipitacions. Temperatures sense
canvis. Vent de component nord entre 40 i 70 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 19, diumenge: poc nuvolós, augmentant a intervals nuvolosos. Bromes i algun banc de boira matinal.
Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord fort.
Dia 20, dilluns: ennuvolat amb possibilitat de precipitacions dèbils. Temperatures en lleuger descens. Vent del nordest fluix a moderat.
Dia 21, dimarts: ennuvolat a molt ennuvolat amb possibilitat de precipitacions dèbils. Bromes. Temperatures en
lleuger descens. Vent de component est fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser el mantell és present per damunt de 2100 m, però discontinu; al vessant nord
del Cadí-Moixeró per damunt dels 1900 m i al Pre-Pirineu és present només en obagues.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
No hi hagut precipitacions. Les temperatures màximes d’ahir no han experimentat canvis significatius amb valors
compresos entre 5 i 6 graus i les mínimes d’avui s’han mantingut amb valors que oscilꞏlen entre 0 i -5 graus. El vent
ha bufat del nord amb ràfegues màximes de 65 km/h. A tots els sectors el mantell està encrostat i s’humiteja durant
el dia.
A tots els sectors el perill d’allaus serà FEBLE (1). Podrà haver-hi alguna allau de neu humida de petites
dimensions, especialment en vessants assolellats de fort pendent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Durant el dia el mantell s’humitejarà i es gelarà de nit.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dilluns, 20 de març del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

DATA:
Dilluns, 20 de març del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
20
i
21
de març del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

FEBLE (1) augmentant a MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

FEBLE (1) augmentant a MODERAT (2)

Pallaresa:

FEBLE (1) augmentant a MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 21, dimarts: ennuvolat amb possibilitat de xàfecs ocasionalment tempestuoses. Cota de neu a 1400 m.
Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent del sud-est (15-30 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 22, dimecres: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs ocasionalment tempestuoses, localment moderats. Cota
de neu a 1400 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component est fluix a moderat.
Dia 23, dijous: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs ocasionalment tempestuoses, localment moderats. Cota de
neu a 1700 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component est fluix a moderat.
Dia 24, divendres: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs ocasionalment tempestuoses, localment moderats. Cota
de neu a 1700 m. Temperatures sense canvis. Vent de component est fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de 1800 m en vessants nord i dels 2100 en
vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 40-140 cm. Hi ha grans sobreacumulacions en vessants
orientats al sud i a l’est.
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, la distribució i el gruix de la neu disminueix notablement de nord a
sud. En general el mantell és esquiable en vessant nord per damunt de 2100 m i discontinu en vessants sud fins als
cims. Els gruixos totals no superen els 20 cm a 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Ahir hi va haver alguna nevada molt feble (1 cm). Les temperatures han davallat entre 2 i 4 graus; màximes d’ahir
amb valors compresos entre -2 i 3 graus, mínimes d’avui entre -2 i -6 graus. El vent ha bufat fluix. A tots els sectors
el mantell està encrostat.
La possibilitat de nevades farà augmentar el perill d’allaus MODERAT (2) a tots els sectors, ja que podran produirse allaus naturals de neu recent de petites dimensions. Fins que no es produeixin les nevades el perill d’allaus es
manté en FEBLE (1) a tots els sectors excepte a cotes altes de l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa on és MODERAT
(2), ja que, localment en vessants obacs, encara persisteixen nivells interns inestables que podrien provocar el
despreniment d’alguna placa de vent pel pas d’un grup d’esquiadors.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El gruix de neu recent pot incrementar-se en dies posteriors.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 21 de març del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dilluns, 20 de març del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 20 i 21 de març del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:
Vessant nord
Cadí-Moixeró:

FEBLE (1) augmentant a
MODERAT (2)
FEBLE (1) augmentant a
MODERAT (2)

Ter-Freser: FEBLE (1) augmentant a
MODERAT (2)
Prepirineu: FEBLE (1) augmentant a
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 21, dimarts: ennuvolat amb possibilitat de xàfecs ocasionalment tempestuoses. Cota de neu a 1400 m.
Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent del sud-est (15-30 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 22, dimecres: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs ocasionalment tempestuoses, localment moderats. Cota
de neu a 1400 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component est fluix a moderat.
Dia 23, dijous: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs ocasionalment tempestuoses, localment moderats. Cota de
neu a 1700 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component est fluix a moderat.
Dia 24, divendres: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs ocasionalment tempestuoses, localment moderats. Cota
de neu a 1700 m. Temperatures sense canvis. Vent de component est fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser el mantell és present per damunt de 2100 m, però discontinu; al vessant nord
del Cadí-Moixeró per damunt dels 1900 m i al Pre-Pirineu és present només en obagues.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A mig matí ha començat a nevar al Ter-Freser. Les temperatures han davallat un parell de graus; màximes d’ahir
amb valors compresos entre 4 i 5 graus, mínimes d’avui entre -5 i -6 graus. El vent ha bufat fluix. A tots els sectors
el mantell està encrostat.
La possibilitat de nevades farà augmentar el perill d’allaus MODERAT (2) a tots els sectors, ja que podran produir-se
allaus naturals de neu recent de petites dimensions. Fins que no es produeixin les nevades el perill d’allaus es
manté en FEBLE (1) a tots els sectors.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El gruix de neu recent pot incrementar-se en dies posteriors.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: dimarts, 21 de març del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

DATA:
Dimarts, 21 de març del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
21
i
22
de març del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

FEBLE (1) augmentant a MODERAT (2)

Pallaresa:

FEBLE (1) augmentant a MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 22, dimecres: molt ennuvolat o cobert. Xàfecs moderats amb possibilitat que siguin localment forts. Cota de neu
a 1400 m pujant a 1800 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent del sud (30-40 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 23, dijous: molt ennuvolat o cobert. Xàfecs moderats amb possibilitat que siguin localment forts durant la
primera meitat del dia. Cota de neu a 1700 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent del sud moderat.
Dia 24, divendres i 25 dissabte: ennuvolat amb xàfecs ocasionals, en general febles. Cota de neu a 1600 m.
Temperatures sense canvis significatius. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de 1800 m en vessants nord i dels 2100 m
en vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 40-140 cm. Hi ha grans sobreacumulacions en vessants
orientats al sud i a l’est.
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, la distribució i el gruix de la neu disminueix notablement de nord a
sud. En general el mantell és esquiable en vessant nord per damunt de 2100 m i discontinu en vessants sud fins als
cims. Els gruixos totals oscil.len entre 10-30 cm a 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Ahir va nevar feblement a tots els sectors (màxim 12 cm), amb alguna tempesta. Les temperatures han baixat;
excepte a l’Aran on han pujat lleugerament; màximes d’ahir amb valors compresos entre -3 i 3 graus; mínimes
d’avui entre -4 i -7 graus. El vent ha bufat fluix, excepte en moments de tempesta en què hi ha hagut ràfegues de
fins a 144 km/h. A tots els sectors hi ha un nivell prim de neu recent per damunt d’un mantell encrostat.
La possibilitat de nevades farà augmentar el perill d’allaus a MODERAT (2) a tots els sectors, ja que podran produirse allaus naturals de neu recent de petites dimensions i es formaran plaques de vent. A cotes altes de l’Aran-Franja
Nord de la Pallaresa, localment en vessants obacs, encara persisteixen nivells interns inestables que podrien
provocar el despreniment d’alguna placa de vent pel pas d’un grup d’esquiadors.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El gruix de neu recent pot incrementar-se en dies posteriors.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 22 de març del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimarts, 21 de març del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 21 i 22 de març del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:
Vessant nord
Cadí-Moixeró:

FEBLE (1) augmentant a
MODERAT (2)
FEBLE (1) augmentant a
MODERAT (2)

Ter-Freser: FEBLE (1) augmentant a
MODERAT (2)
Prepirineu: FEBLE (1) augmentant a
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 22, dimecres: molt ennuvolat o cobert. Xàfecs moderats amb possibilitat que siguin localment forts. Cota de neu
a 1400 m pujant a 1800 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent del sud (30-40 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 23, dijous: molt ennuvolat o cobert. Xàfecs moderats amb possibilitat que siguin localment forts durant la
primera meitat del dia. Cota de neu a 1700 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent del sud moderat.
Dia 24, divendres i 25 dissabte: ennuvolat amb xàfecs ocasionals, en general febles. Cota de neu a 1600 m.
Temperatures sense canvis significatius. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser el mantell és present per damunt de 2100 m, però discontinu; al vessant nord
del Cadí-Moixeró per damunt dels 1900 m i al Pre-Pirineu és present només en obagues.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Ahir va nevar feblement a tots els sectors (màxim 8 cm). Les temperatures han baixat lleugerament; màximes d’ahir
amb valors compresos entre 1 i 4 graus; mínimes d’avui entre -6 i -8 graus. El vent ha bufat fluix. A tots els sectors
hi ha un nivell prim de neu recent per damunt d’un mantell encrostat.
La possibilitat de nevades farà augmentar el perill d’allaus a MODERAT (2) a tots els sectors, ja que podran produirse allaus naturals de neu recent de petites dimensions i es formaran plaques de vent

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El gruix de neu recent pot incrementar-se en dies posteriors.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 22 de març del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

DATA:
Dimecres, 22 de març del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
22
i
23
de març del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

FEBLE (1) augmentant a MODERAT (2)

Pallaresa:

FEBLE (1) augmentant a MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 23, dijous: molt ennuvolat o cobert. Xàfecs moderats i persistents amb possibilitat de que siguin localment forts
a la cara sud. Cota de neu a 1800 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent del sud-est de 40 a 70 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 24, divendres: intervals nuvolosos. Alguns xàfecs ocasionals, en general febles i a primeres hores. Cota de neu
a 1700 m. Temperatures sense canvis. Vent de component oest fluix i brises.
Dia 25, dissabte: intervals nuvolosos. Xàfecs ocasionals, en general febles i per la tarda. Cota de neu a 1700 m.
Temperatures sense canvis. Vent de component oest fluix i brises.
Dia 26, diumenge: intervals nuvolosos amb alguns xàfecs ocasionalment tempestuosos per la tarda, localment
d’intensitat moderada. Cota de neu a 1800 m. Temperatures sense canvis i vent de l’oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de 1800 m en vessants nord i dels 2100 m
en vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 40-140 cm. Hi ha grans sobreacumulacions en vessants
orientats al sud i a l’est.
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, la distribució i el gruix de la neu disminueix notablement de nord a
sud. En general el mantell és esquiable en vessant nord per damunt de 2100 m i discontinu en vessants sud fins als
cims. Els gruixos totals oscil.len entre 10-30 cm a 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En les darreres 24 hores no ha nevat. Les temperatures han pujat entre 1 i 3 graus; màximes d’ahir amb valors
compresos entre 1 i 4 graus; mínimes d’avui entre -1 i -5 graus. El vent ha bufat fluix a moderat del sud. A tots els
sectors hi ha un nivell prim de neu humida per damunt d’un mantell encrostat.
La possibilitat de nevades farà augmentar el perill d’allaus a MODERAT (2) a tots els sectors, especialment a la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa on podria arribar a MARCAT (3) si s’acumulen més de 30-40 cm. Es
formarien plaques de vent en vessant nord que es despendrien pel pas d’un esquiador. A cotes altes de l’AranFranja Nord de la Pallaresa, localment en vessants obacs, encara persisteixen nivells interns inestables que podrien
provocar el despreniment d’alguna placa de vent pel pas d’un grup d’esquiadors.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El gruix de neu recent pot incrementar-se en dies posteriors.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 23 de març del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimecres, 22 de març del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 22 i 23 de març del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:
Vessant nord
Cadí-Moixeró:

FEBLE (1) augmentant a
MODERAT (2)
FEBLE (1) augmentant a
MODERAT (2)

Ter-Freser: FEBLE (1) augmentant a
MODERAT (2)
Prepirineu: FEBLE (1) augmentant a
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 23, dijous: molt ennuvolat o cobert. Xàfecs moderats i persistents amb possibilitat de que siguin localment forts
a la cara sud. Cota de neu a 1800 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent del sud-est de 40 a 70 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 24, divendres: intervals nuvolosos. Alguns xàfecs ocasionals, en general febles i a primeres hores. Cota de neu
a 1700 m. Temperatures sense canvis. Vent de component oest fluix i brises.
Dia 25, dissabte: intervals nuvolosos. Xàfecs ocasionals, en general febles i per la tarda. Cota de neu a 1700 m.
Temperatures sense canvis. Vent de component oest fluix i brises.
Dia 26, diumenge: intervals nuvolosos amb alguns xàfecs ocasionalment tempestuosos per la tarda, localment
d’intensitat moderada. Cota de neu a 1800 m. Temperatures sense canvis i vent de l’oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser el mantell és present per damunt de 2100 m, però discontinu; al vessant nord
del Cadí-Moixeró per damunt dels 1900 m i al Pre-Pirineu és present només en obagues.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En les darreres 24 hores no ha nevat. Les temperatures màximes d’ahir van pujar entre 1 i 3 graus; amb valors
compresos entre 2 i 4 graus; les mínimes d’avui s’han mantingut entre -1 i -6 graus. El vent comença a bufar
moderat del sud. A tots els sectors hi ha un nivell prim de neu humida per damunt d’un mantell encrostat..
La possibilitat de nevades farà augmentar el perill d’allaus a MODERAT (2) a tots els sectors, ja que podran produirse allaus naturals de neu recent de petites dimensions i es formaran plaques de vent

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El gruix de neu recent pot incrementar-se en dies posteriors.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 23 de març del 2000.
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DATA:
Dijous, 23 de març del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
23
i
24
de març del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) per damunt de 2400 m. MODERAT (2) per sota

Pallaresa:

MARCAT (3) per damunt de 2400 m. MODERAT (2) per sota

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 24, divendres: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs en general febles i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu
a 1700 m. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes sense canvis significatius. Vent de component oest
(10-20 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 25, dissabte: ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos, localment d’intensitat
moderada. Cota de neu a 1700 m. Temperatures sense canvis. Vent de component oest fluix.
Dia 26, diumenge: molt ennuvolat amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos, localment d’intensitat moderada. Cota
de neu a 1500 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest moderat.
Dia 27, dilluns: ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos, localment d’intensitat
moderada. Cota de neu a 1300 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu per damunt de 1900-2000 m. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 50-150 cm
l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 20-50 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. S’estan formant
sobreacumulacions de neu en vessants orientats al nord.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S’han produït nevades moderades amb cota de neu a 2000 m, on s’han acumulat entre 10-25 cm. A la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, per damunt de 2400 m se superen els 30 cm de neu recent. Les
temperatures han augmentat de forma moderada, amb màximes d’ahir entre 5 i 8 graus i mínimes d’avui entre -1 i 2 graus. El vent ha bufat fort del sud i s’estan formant plaques de vent en vessants orientats al nord.
A tots els sectors hi haurà la possibilitat d’allaus de neu recent humida i de placa pel pas d’un esquiador,
especialment en vessants nord. El perill d’allaus serà MODERAT (2).
Per damunt de 2400 m a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill serà MARCAT (3) ja que les allaus
podran ser de dimensions mitjanes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El gruix de neu recent pot incrementar-se en dies posteriors.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 24 de març del 2000.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 163 / 225 -

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 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dijous, 23 de març del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 23 i 24 de març del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord MODERAT (2)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2)
Prepirineu: MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 24, divendres: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs en general febles i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu
a 1700 m. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes sense canvis significatius. Vent de component oest
(10-20 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 25, dissabte: ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos, localment d’intensitat
moderada. Cota de neu a 1700 m. Temperatures sense canvis. Vent de component oest fluix.
Dia 26, diumenge: molt ennuvolat amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos, localment d’intensitat moderada. Cota
de neu a 1500 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest moderat.
Dia 27, dilluns: ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos, localment d’intensitat
moderada. Cota de neu a 1300 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu per damunt de 1900-2000 m, amb gruixos de l’ordre de 10-15 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S’han produït nevades moderades amb cota de neu a 2000 m, on s’han acumulat entre 10-20 cm. Les temperatures
han augmentat de forma moderada, amb màximes d’ahir entre 4 i 8 graus i mínimes d’avui entre 0 i -2 graus. El vent
ha bufat moderat del sud i s’estan formant plaques de vent en vessants orientats al nord.
A tots els sectors hi haurà la possibilitat d’allaus de neu recent humida i de placa pel pas d’un esquiador,
especialment en vessants nord. El perill d’allaus serà MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El gruix de neu recent pot incrementar-se en dies posteriors.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 24 de març del 2000.
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DATA:
Divendres, 24 de març del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
24,
25
i 26 de març del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:
Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2) a la meitat nord de l’Aran
MARCAT (3) a la resta
MARCAT (3) per damunt de 2200 m. MODERAT (2) per sota

Pallaresa:

MARCAT (3) per damunt de 2200 m. MODERAT (2) per sota

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 25, dissabte: ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs dèbils a moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu
a 1600 m. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes sense canvis. Vent de component oest de 10 a 20
km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 26, diumenge: molt ennuvolat amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos, localment d’intensitat moderada. Cota
de neu a 1500 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest moderat.
Dia 27, dilluns: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat
moderada. Cota de neu a 1300 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest fluix a moderat.
Dia 28, dimarts: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat
moderada. Cota de neu a 1100 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu per damunt de 1900-2000 m. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 60-160 cm
a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 40-60 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. S’estan formant
sobreacumulacions de neu en vessants orientats al nord i a l’est.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Han continuat produint-se nevades febles a moderades, acompanyades de tempesta, amb cota de neu baixant fins
a 1500 m. En les últimes 72 hores s’han acumulat a 2000 m entre 25 i 40 cm de neu recent, que s’humitegen
ràpidament. Les temperatures han baixat de forma moderada amb valors màxims d’ahir entre 2 i 4 graus i mínimes
d’avui entre -4 i -6 graus. El vent ha bufat entre moderat i fort del sud i s’estan formant plaques de vent en vessants
orientats al nord i a l’est.
A la meitat nord de l’Aran, on menys ha nevat, pot haver alguna allau de neu humida, en general de dimensions
petites. El perill d’allaus serà MODERAT (2), amb possibilitat d’augmentar a MARCAT (3) en funció de les nevades
que es produeixin.
A la resta de sectors es produiran d’allaus de neu humida, fins i tot de fons, i allaus de placa de vent pel pas d’un
esquiador, especialment en vessants nord. Les allaus podran ser fàcilment de dimensions mitjanes. El perill d’allaus
serà MARCAT (3) per damunt de 2200 m i MODERAT (2) a la resta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El gruix de neu recent pot incrementar-se en dies posteriors.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT A L’ARAN

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 27 de març del 2000.
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Divendres, 24 de març del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 24, 25 i 26 de març del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord MARCAT (3) per damunt 2200 m.
Cadí-Moixeró: MODERAT (2) per sota

Ter-Freser: MODERAT (2)
Prepirineu: MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 25, dissabte: ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs dèbils a moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu
a 1600 m. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes sense canvis. Vent de component oest de 10 a 20
km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 26, diumenge: molt ennuvolat amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos, localment d’intensitat moderada. Cota
de neu a 1500 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest moderat.
Dia 27, dilluns: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat
moderada. Cota de neu a 1300 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest fluix a moderat.
Dia 28, dimarts: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat
moderada. Cota de neu a 1100 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu per damunt de 1800-1900 m, amb gruixos de l’ordre de 20-30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Han continuat produint-se nevades febles, acompanyades localment de tempesta, amb cota de neu baixant fins a
1700 m. En les últimes 72 hores s’han acumulat a 2000 m entre 15-20 cm de neu recent, que s’humitegen
ràpidament. Les temperatures han baixat de forma moderada amb valors màxims d’ahir entre 1 i 4 graus i mínimes
d’avui entre -4 i -6 graus. El vent ha bufat moderat del sud i s’estan formant plaques de vent en vessants orientats al
nord i a l’est.
A tots els sectors es produiran d’allaus de neu humida, fins i tot de fons, i allaus de placa de vent pel pas d’un
esquiador, especialment en vessants nord. El perill d’allaus serà MODERAT (2).
Al vessant nord del Cadí-Moixeró, les allaus podran ser fàcilment de dimensions mitjanes. El perill d’allaus serà
MARCAT (3) per damunt de 2200 m.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El gruix de neu recent pot incrementar-se en dies posteriors.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 27 de març del 2000.
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DATA:
Dilluns, 27 de març del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
27
i
28
de març del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) per damunt de 2200 m. MODERAT (2) per sota

Pallaresa:

MARCAT (3) per damunt de 2200 m. MODERAT (2) per sota

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 28, dimarts: ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs moderats amb tempestes. Cota de neu a 800 m. Temperatures
en lleuger descens. Vent del nord-oest moderat (21 a 40 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 29, dimecres: intervals nuvolosos amb núvols d’evolució diürna i xàfecs dispersos localment moderats i amb
tempesta. Cota de neu a 800 m. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent de l’oest moderat, amb
intervals forts a cotes altes.
Dia 30, dijous: ennuvolat amb possibilitat de xàfecs dispersos en general febles. Cota de neu a 1000 m.
Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de l’oest moderat, amb intervals forts a cotes altes.
Dia 31, divendres: ennuvolat amb xàfecs dispersos localment moderats i amb tempesta. Cota de neu a 1400 m.
Temperatures en lleuger ascens. Vent de l’oest fluix a moderat, amb algun interval fort a cotes altes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 1900-2000 m. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 60-160
cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 40-60 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Hi ha grans
sobreacumulacions de neu en vessants orientats al nord i a l’est.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant el cap de setmana les temperatures han anat baixant progressivament i s’han produït nevades febles
acumulant-se entre 10-15 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i quantitats inferiors a la resta. El vent ha bufat
entre fluix i moderat de l’oest. Aquesta matinada s’han reactivat les nevades a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i el
vent està bufant fort de l’oest.
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill d’allaus serà MARCAT (3). Per damunt de 2200 m hi ha un nivell
superficial poc cohesionat d’entre 30-50 cm. Es podran produir allaus de placa de vent de mida mitjana pel pas d’un
esquiador a totes les orientacions i allaus de neu recent, localment de mida mitjana.
A la resta de sectors es repetirà la mateixa situació per damunt de 2200 m. Per sota d’aquesta cota, la neu s’ha
assentat més i el perill d’allaus serà MODERAT (2) per la possibilitat d’allaus de neu humida en general de mida
petita.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El gruix de neu recent pot incrementar-se en dies posteriors.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 28 de març del 2000.
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dilluns, 27 de març del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 27 i 28 de març del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:
Vessant nord
Cadí-Moixeró:

MARCAT (3) a prop de les crestes Ter-Freser: MARCAT (3) a prop de les crestes
MODERAT (2) per sota
MODERAT (2) per sota
MARCAT (3) a prop de les crestes Prepirineu: MODERAT (2) per damunt 2200 m
MODERAT (2) per sota
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 28, dimarts: ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs moderats amb tempestes. Cota de neu a 800 m. Temperatures
en lleuger descens. Vent del nord-oest moderat (21 a 40 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 29, dimecres: intervals nuvolosos amb núvols d’evolució diürna i xàfecs dispersos localment moderats i amb
tempesta. Cota de neu a 800 m. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent de l’oest moderat, amb
intervals forts a cotes altes.
Dia 30, dijous: ennuvolat amb possibilitat de xàfecs dispersos en general febles. Cota de neu a 1000 m.
Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de l’oest moderat, amb intervals forts a cotes altes.
Dia 31, divendres: ennuvolat amb xàfecs dispersos localment moderats i amb tempesta. Cota de neu a 1400 m.
Temperatures en lleuger ascens. Vent de l’oest fluix a moderat, amb algun interval fort a cotes altes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 2000 -2100 m, amb gruixos de l’ordre de 20-30 cm, excepte
al Pre-Pirineu on els gruixos no excedeixen els 20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant el cap de setmana les temperatures han anat baixant progressivament i s’han produït nevades febles
acumulant-se entre 1-5 cm. El vent ha bufat fluix. Aquesta matinada el vent ha començat a bufar moderat de l’oest.
A prop de les crestes hi ha plaques de vent, localment de mida mitjana, que es poden desprendre pel pas d’un
esquiador, especialment en vessants nord i est. El perill d’allaus serà MARCAT (3) a prop de les crestes i
MODERAT (2) a la resta.
Al Prepirineu el perill d’allaus serà MODERAT (2) per damunt de 2200 m i FEBLE (1) per sota.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El gruix de neu recent pot incrementar-se en dies posteriors.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 28 de març del 2000.
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DATA:
Dimarts, 28 de març del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
28
i
29
de març del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 29, dimecres: ennuvolat amb nuvolositat d’evolució diürna. Xàfecs tempestuosos localment moderats. Cota de
neu a 800 m. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes sense canvis. Vent del nord moderat a fluix (10
a 40 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 30, dijous: ennuvolat amb xàfecs dispersos, en general febles. Cota de neu a 1000 m. Temperatures en lleuger
ascens. Vent variable fluix.
Dia 31, divendres: ennuvolat amb xàfecs dispersos localment moderats. Cota de neu a 1400 m. Temperatures en
lleuger ascens. Vent variable fluix.
Dia 1, dissabte: ennuvolat amb xàfecs localment moderats. Cota de neu a 1200 m. Temperatures en lleuger
descens. Vent de component est fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 1700-2000 m. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 60-160
cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 40-60 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Hi ha grans
sobreacumulacions de neu en vessants orientats al nord i a l’est.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S’han produït noves nevades per damunt de 1000 m, de caràcter dispers i d’intensitat feble (entre 5 i 15 cm),
principalment a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Les temperatures màximes d’ahir van pujar lleugerament, valors
compresos entre 1 i 5 graus, i les mínimes d’avui han baixat moderadament, valors entre –8 i –10 graus. El vent ha
bufat moderat de l’oest, afeblint-se.
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill d’allaus serà MARCAT (3). Per damunt de 2200 m hi ha un nivell
superficial poc cohesionat d’entre 30-50 cm i plaques de vent a cotes altes, principalment en vessants nord i est. Es
podran produir allaus de placa de vent pel pas d’un esquiador a totes les orientacions i allaus de neu recent, totes
elles de mida mitjana.
A la resta de sectors els gruixos acumulats són inferiors, però per damunt de 2200 m hi ha plaques de vent que es
poden desprendre pel pas d’un grup d’esquiadors. El perill d’allaus serà MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El gruix de neu recent pot incrementar-se en dies posteriors.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 29 de març del 2000.
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimarts, 28 de març del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 28 i 29 de març del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:
Vessant nord
Cadí-Moixeró:

MARCAT (3) a prop de les crestes Ter-Freser: MARCAT (3) per damunt 2200 m
MODERAT (2) per sota
MODERAT (2) per sota
MARCAT (3) per damunt 2200 m
Prepirineu: MODERAT (2)
MODERAT (2) per sota

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 29, dimecres: ennuvolat amb nuvolositat d’evolució diürna. Xàfecs tempestuosos localment moderats. Cota de
neu a 800 m. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes sense canvis. Vent del nord moderat a fluix (10
a 40 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 30, dijous: ennuvolat amb xàfecs dispersos, en general febles. Cota de neu a 1000 m. Temperatures en lleuger
ascens. Vent variable fluix.
Dia 31, divendres: ennuvolat amb xàfecs dispersos localment moderats. Cota de neu a 1400 m. Temperatures en
lleuger ascens. Vent variable fluix.
Dia 1, dissabte: ennuvolat amb xàfecs localment moderats. Cota de neu a 1200 m. Temperatures en lleuger
descens. Vent de component est fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 1900-2000 m, amb gruixos de l’ordre de 20-40 cm, excepte
al Pre-Pirineu on els gruixos no excedeixen, en general, els 20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S’han produït noves nevades per damunt de 1000 m, de caràcter dispers i d’intensitat moderada (entre 5 i 25 cm),
principalment al Cadí-Moixeró i Ter-Freser. Les temperatures màximes d’ahir van pujar lleugerament, valors
compresos entre 1 i 3 graus, i les mínimes d’avui han baixat moderadament, valors entre –6 i –10 graus. El vent ha
bufat moderat de l’oest, afeblint-se.
Als sectors Ter-Freser i Vessant Nord del Cadí-Moixeró el perill d’allaus serà MARCAT (3) per damunt de 2200 m, ja
que hi ha un nivell superficial de 20 a 40 cm de neu poc transformada, així com plaques de vent, especialment en
vessants orientats a l’est i al nord, que poden donar lloc a allaus de placa del pas d’un esquiador i a allaus de neu
recent de dimensions mitjanes. Al Perafita-Puigpedrós les plaques són importants a prop de les crestes, on el perill
serà MARCAT (3). A la resta serà MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El gruix de neu recent pot incrementar-se en dies posteriors.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 29 de març del 2000
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DATA:
Dimecres, 29 de març del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
29
i
30
de març del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3) per damunt 2200 m

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 30, dijous: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs tempestuosos i dispersos. Cota de
neu 1100 m. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vent de component nord fluix.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 31, divendres: ennuvolat augmentant a molt ennuvolat. Xàfecs, ocasionalment tempestuosos d’intensitat
moderada. Cota de neu a 1500 m. Temperatures mínimes en lleuger a moderat ascens i màximes en lleuger
descens. Vent variable fluix.
Dia 1, dissabte: intervals nuvolosos. Nuvolositat d’evolució diürna amb possibilitat de xàfecs moderats,
ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1100 m. Temperatures mínimes en lleuger descens o sense canvis i
màximes en lleuger ascens. Vent variable fluix.
Dia 2, diumenge: ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs, ocasionalment tempestuosos, localment d’intensitat
moderada. Temperatures sense canvis. Vent del sud-est fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 1700-2000 m. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 60-160
cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 40-60 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Hi ha grans
sobreacumulacions de neu en vessants orientats al nord i a l’est.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S’han produït nevades febles i disperses per damunt de 1000 m (entre 1 i 10 cm). Les temperatures han continuat
baixant, a 2000 m valors màxims d’ahir compresos entre -3 i 1 graus, i mínimes d’avui amb valors entre –9 i –12
graus. El vent ha bufat feble del nord-oest.
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill d’allaus serà MARCAT (3) per damunt de 2200 m on hi ha un nivell
superficial fred i poc cohesionat d’entre 20-40 cm que amaga antigues plaques de vent a cotes altes de vessants
nord i est. Es podran produir allaus de placa fríable pel pas d’un esquiador a qualsevol orientació, i allaus de neu
recent, especialment al centre del dia. Poden ser de mida mitjana. Per sota de 2200 m el perill serà MODERAT (2).
A la resta de sectors els gruixos acumulats són inferiors, però per damunt de 2200 m hi ha plaques que es poden
desprendre pel pas d’un grup d’esquiadors. El perill d’allaus serà MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es pot incrementar el gruix de neu recent en els propers dies.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 30 de març del 2000.
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimecres, 29 de març del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 29 i 30 de març del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMARCAT (3) a prop de les crestes Ter-Freser: MARCAT (3) per damunt 2200 m
Puigpedrós:
Vessant nord MARCAT (3) per damunt 2200 m
Prepirineu: MODERAT (2)
Cadí-Moixeró:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 30, dijous: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs tempestuosos i dispersos. Cota de
neu 1100 m. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vent de component nord fluix.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 31, divendres: ennuvolat augmentant a molt ennuvolat. Xàfecs, ocasionalment tempestuosos d’intensitat
moderada. Cota de neu a 1500 m. Temperatures mínimes en lleuger a moderat ascens i màximes en lleuger
descens. Vent variable fluix.
Dia 1, dissabte: intervals nuvolosos. Nuvolositat d’evolució diürna amb possibilitat de xàfecs moderats,
ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1100 m. Temperatures mínimes en lleuger descens o sense canvis i
màximes en lleuger ascens. Vent variable fluix.
Dia 2, diumenge: ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs, ocasionalment tempestuosos, localment d’intensitat
moderada. Temperatures sense canvis. Vent del sud-est fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 1900-2000 m, amb gruixos de l’ordre de 20-40 cm, excepte
al Pre-Pirineu on la distribució del mantell és molt irregular.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
S’han produït nevades febles i disperses per damunt de 1000 m (entre 1 i 5 cm). Les temperatures han continuat
baixant, a 2000 m valors màxims d’ahir compresos entre -3 i 1 graus, i mínimes d’avui amb valors entre –9 i –12
graus. El vent ha bufat feble del nord-oest.
Als sectors Ter-Freser i Vessant Nord del Cadí-Moixeró el perill d’allaus serà MARCAT (3) per damunt de 2200 m, ja
que localment hi ha un nivell superficial de 20 a 40 cm de neu freda i poc transformada, que tapa antigues plaques
de vent, especialment en vessants orientats a l’est i al nord. Hi ha plaques friables que es poden desprendre del pas
d’un esquiador. Es produiran allaus de neu recent, especialment al centre del dia. Les allaus localment poden ser de
dimensions mitjanes. Per sota de 2200 m el gruix és molt escàs i el perill serà MODERAT (2).
Al Perafita-Puigpedrós hi ha plaques de vent a prop de les crestes, on el perill serà MARCAT (3). A la resta serà
MODERAT (2).
Al Pre-Pirineu el mantell és molt irregular i pot produir-se alguna allau de neu recent de petites dimensions. El perill
serà MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es pot incrementar el gruix de neu recent en els propers dies.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 30 de març del 2000.
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DATA:
Dijous, 30 de març del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
30
i
31
de març del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2) en augment a MARCAT (3)

Pallaresa:

MODERAT (2) en augment a MARCAT (3)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 31, divendres: ennuvolat a molt ennuvolat o cobert. Xàfecs tempestuosos moderats a forts. Cota de neu a 1200
m. Temperatures en lleuger descens. Vent del sud-oest (10-20 km/h) girant per la tarda a nord-oest (30-50 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 1, dissabte: poc ennuvolat. Nuvolositat d’evolució diürna amb possibilitat de xàfecs dispersos. Temperatures
sense canvis. Vent del nord-oest moderat girant a oest fluix.
Dia 2, diumenge: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs en general febles. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense
canvis. Vent de component est fluix a moderat.
Dia 3, dilluns: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1500 m.
Temperatures sense canvis. Vent del sud-oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 1700-2000 m, però continu en vessant nord amb poc gruix
a partir de 1400-1600 m. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 60-160 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre
40-70 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Hi ha grans sobreacumulacions en vessants nord i est.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Un dia més s’han produït nevades febles per damunt de 1000-1200 m (entre 1 i 5 cm). Les temperatures han pujat
entre lleugera i moderadament, a 2000 m màximes d’ahir entre -2 i 1 graus, i mínimes d’avui entre -4 i -7 graus. El
vent ha bufat feble de l’oest i nord-oest. Ha començat a nevar feblement a mig matí.
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill d’allaus actualment és MARCAT (3) per damunt de 2200 m, on es
manté un nivell superficial fred i poc cohesionat d’entre 20-40 cm, que amaga antigues plaques de vent situades a
cotes altes de vessants nord i est. S’han produït allaus accidentals de placa de mida mitjana. Continuaran produintse allaus de placa pel pas d’un esquiador a qualsevol orientació, i allaus de neu recent de forma natural de mida
mitjana. Demà aquesta situació de perill MARCAT (3) pot estendre’s per sota dels 2200 m.
A la resta de sectors la situació és similar però el nivell superficial inestable és de menor gruix. Actualment el perill
és MODERAT (2) i augmentarà demà a MARCAT (3) per les nevades previstes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Amb l’augment de la insolació, dissabte pot incrementar-se el perill d’allaus de neu humida.
Evolució del perill: EN AUGMENT

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 31 de març del 2000.
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dijous, 30 de març del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 30 i 31 de març del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMARCAT (3)
Puigpedrós:
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MARCAT (3)
Prepirineu: MODERAT (2) augmentant a
MARCAT (3)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 31, divendres: ennuvolat a molt ennuvolat o cobert. Xàfecs tempestuosos moderats a forts. Cota de neu a 1200
m. Temperatures en lleuger descens. Vent del sud-oest (10-20 km/h) girant per la tarda a nord-oest (30-50 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 1, dissabte: poc ennuvolat. Nuvolositat d’evolució diürna amb possibilitat de xàfecs dispersos. Temperatures
sense canvis. Vent del nord-oest moderat girant a oest fluix.
Dia 2, diumenge: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs en general febles. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense
canvis. Vent de component est fluix a moderat.
Dia 3, dilluns: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1500 m.
Temperatures sense canvis. Vent del sud-oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 1900-2000 m, amb gruixos de l’ordre de 20-40 cm, excepte
al Pre-Pirineu on la distribució del mantell és molt irregular. Localment, el mantell és continu per damunt de 12001400 m però amb poc gruix.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Un dia més s’han produït nevades febles i disperses per damunt de 1000-1200 m (entre 1 i 5 cm). Les temperatures
han pujat lleugerament, a 2000 m valors màxims d’ahir compresos entre 1 i -1 graus, i mínimes d’avui amb valors
entre -7 i -9 graus. El vent ha bufat feble de l’oest.
Als sectors Ter-Freser, Perafita-Puigpedrós i Vessant Nord del Cadí-Moixeró el perill d’allaus és MARCAT (3) per
damunt de 2200 m, ja que localment hi ha un nivell superficial de 20 a 40 cm de neu freda i poc transformada, que
cobreix antigues plaques de vent situades en vessants est i nord. Hi ha plaques friables que es poden desprendre
del pas d’un esquiador i ser de mida mitjana.
Actualment a tots els sectors, per sota de 2200 m el gruix és escàs i el perill és MODERAT (2).
Demà, amb les nevades previstes, el perill d’allaus de placa i de neu recent de mida mitjana s’estendrà a tots els
sectors. El perill serà MARCAT (3).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Amb l’augment de la insolació, dissabte pot incrementar-se el perill d’allaus de neu humida.
Evolució del perill: EN AUGMENT

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 31 de març del 2000.
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DATA:
Divendres, 31 de març del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
31
de
març, 1 i 2 d’abril del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3)

Pallaresa:

MARCAT (3)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 1, dissabte: ennuvolat. Algun xàfec feble tempestuós. Cota de neu a 1300 m. Temperatures en lleuger ascens.
Vent del nord-oest de 20-30 km/h girant al migdia a sud-oest.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 2, diumenge: ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs en general febles. Cota de neu a 1600 m. Temperatures sense
canvis. Vent de component est fluix a moderat.
Dia 3, dilluns: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1600 m.
Temperatures sense canvis. Vent de component sud fluix a moderat.
Dia 4, dimarts: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs moderats. Ocasionalment tempestuosos. Temperatures
sense canvis. Vent de component sud fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 1700-2000 m, però continu en vessant nord amb poc gruix
a partir de 1400-1600 m. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 70-170 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre
40-70 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Hi ha grans sobreacumulacions en vessants nord i est.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En les últimes 24 hores s’han reactivat les nevades. Són de caràcter feble a moderat i han acumulat fins al moment
entre 5 i 15 cm. Les temperatures màximes d’ahir es van mantenir estables, valors a 2000 m entre -3 i 1 graus; les
mínimes d’avui han pujat moderadament, valors entre -3 i -5 graus. El vent ha bufat feble del sud i sud-oest.
A tots els sectors el perill d’allaus serà MARCAT (3). Hi ha un nivell superficial poc cohesionat d’entre 30-50 cm a
partir de 2200 m, que s’està humitejant. Per sota, s’amaguen antigues plaques de vent situades a cotes altes de
vessants nord i est. S’han produït allaus accidentals de placa de mida mitjana. Continuaran produint-se allaus de
placa pel pas d’un esquiador a qualsevol orientació, i allaus de neu recent de forma natural de mida mitjana en
pendents drets, especialment quan la insolació sigui més intensa.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A partir del vespre de diumenge el gruix de neu recent pot tornar a incrementar-se.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 3 d’abril del 2000.
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Divendres, 31 de març del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 31 de març, 1 i 2 d’abril del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMARCAT (3)
Puigpedrós:
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MARCAT (3)
Prepirineu: MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 1, dissabte: ennuvolat. Algun xàfec feble tempestuós. Cota de neu a 1300 m. Temperatures en lleuger ascens.
Vent del nord-oest de 20-30 km/h girant al migdia a sud-oest.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 2, diumenge: ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs en general febles. Cota de neu a 1600 m. Temperatures sense
canvis. Vent de component est fluix a moderat.
Dia 3, dilluns: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1600 m.
Temperatures sense canvis. Vent de component sud fluix a moderat.
Dia 4, dimarts: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs moderats. Ocasionalment tempestuosos. Temperatures
sense canvis. Vent de component sud fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 1900-2000 m, amb gruixos de l’ordre de 20-40 cm, excepte
al Pre-Pirineu on la distribució del mantell és molt irregular.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En les últimes 24 hores s’han reactivat les nevades. Són de caràcter feble a moderat i han acumulat fins al moment
entre 5 i 10 cm, especialment al Perafita-Puigpedrós i Vessant nord del Cadí-Moixeró.. Les temperatures han pujat,
lleugerament les màximes, valors d’ahir a 2000 m entre 0 i 2 graus; les mínimes d’avui han pujat moderadament,
valors entre -2 i -5 graus. El vent ha bufat feble del sud i sud-oest.
A tots els sectors, excepte el Prepirineu, el perill d’allaus serà MARCAT (3). Hi ha un nivell superficial poc
cohesionat d’entre 30-50 cm a partir de 2200 m, que s’està humitejant. Per sota, s’amaguen antigues plaques de
vent situades a cotes altes de vessants nord i est. S’han produït allaus naturals de placa de mida petita. Continuaran
produint-se allaus de placa pel pas d’un esquiador a qualsevol orientació, i allaus de neu recent de forma natural de
mida mitjana en pendents drets, especialment quan la insolació sigui més intensa.
Al Prepirineu el perill d’allaus serà MODERAT (2), ja que localment es pot produir alguna allau de neu humida.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A partir del vespre de diumenge el gruix de neu recent pot tornar a incrementar-se.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 3 d’abril del 2000.
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DATA:
Dilluns, 3 d’abril del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
3
i
4
d’abril
del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3) per damunt de 2200 m

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3)

Pallaresa:

MARCAT (3)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 4, dimarts: poc ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat
moderada. Cota de neu a 1200 m. Temperatures mínimes en lleuger a moderat descens i màximes en lleuger
descens. Vent de component oest moderat (20-40 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 5, dimecres: intervals nuvolosos. Xàfecs ocasionalment tempestuosos i dispersos. Cota de neu a 1400 m.
Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest moderat a fort.
Dia 6, dijous: intervals nuvolosos amb possibilitat d’algun xàfec dispers. Temperatures sense canvis o en lleuger
descens. Vent variable i fluix.
Dia 7, divendres: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent variable i fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 1700-2000 m, tot i que localment també és present per
sota però amb poc gruix. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 80-170 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre
80-110 a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. S’han format noves sobreacumulacions en vessants nord i est.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant el cap de setmana hi ha hagut noves nevades. S’han acumulat entre 20-40 cm de neu recent a la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa i entre 10-15 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Les temperatures han
pujat, lleugerament les màximes i moderadament les mínimes. El vent ha bufat fort del sud amb ràfegues de fins a
70 km/h.
Dissabte hi va haver acusada activitat d’allaus a tots els sectors. Diumenge el mantell es va estabilitzar a l’humitejarse i regelar-se. No obstant es van formar noves plaques de vent en vessants nord i est. Al damunt de les crostes i
plaques s’ha acumulat un nivell de neu seca poc transformada d‘entre 10-40 cm a 2200 m, augmentant de nord a
sud. A tots els sectors el perill d’allaus serà MARCAT (3), excepte a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa on serà
MODERAT (2) per sota de 2200 m. Es produiran allaus de placa de vent en vessants nord i est per pel pas d’un
esquiador i allaus de neu humida en vessants assolellats. Podran ser de mida mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El gir del vent a component nord donarà lloc a la formació de plaques en vessants sud.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 4 d’abril del 2000.
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dilluns, 3 d’abril del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 3 i 4 d’abril del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMARCAT (3) prop de les crestes
Puigpedrós:
Vessant nord MARCAT (3) per damunt 2200 m
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MARCAT (3) per damunt 2200 m
Prepirineu: MARCAT (3) per damunt 2200 m

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 4, dimarts: poc ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat
moderada. Cota de neu a 1200 m. Temperatures mínimes en lleuger a moderat descens i màximes en lleuger
descens. Vent de component oest moderat (20-40 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 5, dimecres: intervals nuvolosos. Xàfecs ocasionalment tempestuosos i dispersos. Cota de neu a 1400 m.
Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest moderat a fort.
Dia 6, dijous: intervals nuvolosos amb possibilitat d’algun xàfec dispers. Temperatures sense canvis o en lleuger
descens. Vent variable i fluix.
Dia 7, divendres: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent variable i fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 1800-1900 m, amb gruixos de l’ordre de 20-40 cm a 2000
m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant el cap de setmana hi ha hagut noves nevades. S’han acumulat entre 5-10 cm per damunt de 2200 m al
Perafita-Puigpedrós i entre 20-30 cm a la resta de sectors. Les temperatures han pujat, lleugerament les màximes i
moderadament les mínimes. El vent ha bufat entre moderat i fort del sud.
Diumenge el mantell es va estabilitzar a l’humitejar-se i regelar-se. No obstant, es van formar noves plaques de vent
en vessants nord i est. Al damunt de les crostes i plaques s’ha acumulat un nivell de neu humida d‘entre 10-30 cm a
2200 m, especialment al Ter-Freser i vessant nord del Cadí-Moixeró. A tots els sectors el perill d’allaus serà
MARCAT (3) per damunt de 2200 m. Es produiran allaus de placa de vent en vessants nord i est per pel pas d’un
esquiador i allaus de neu humida en vessants assolellats. Les allaus podrien ser de mida mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El gir del vent a component nord donarà lloc a la formació de plaques en vessants sud.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 4 d’abril del 2000.
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DATA:
Dimarts, 4 d’abril del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
4
i
5
d’abril
del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3) per damunt de 2200 m

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) per damunt de 2200 m

Pallaresa:

MARCAT (3) per damunt de 2200 m

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 5, dimecres: ennuvolat. Xàfecs ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat moderada. Cota de neu a
1100 m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent del nord-oest moderat a fort (30-50 km/h), disminuint per
la tarda a fluix a moderat (10-30 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 6, dijous: intervals nuvolosos. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vent de
component nord fluix a moderat.
Dia 7, divendres: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component nord fluix a moderat.
Dia 8, dissabte: intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent variable fluix,
predominant sud.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 1700-1900 m, tot i que també és present per sota però
amb poc gruix. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 80-170 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 80-110 a
la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. S’han format noves sobreacumulacions en vessants nord i est.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Ha continuat nevant en les últimes 24 hores. S’han acumulat entre 5-15 cm de neu recent. Les temperatures han
baixat lleugerament, màximes d’ahir entre 0 i -2 graus i mínimes d’avui entre -2 i -6 graus. El vent ha bufat fort i molt
fort del sud i sud-oest amb ràfegues de fins a 140 km/h.
Diumenge el mantell es va regelar i estabilitzar. Des d’aleshores al seu damunt s’han acumulat a 2200 m entre 2050 cm de neu recent, augmentant de nord a sud, molt ventada per vent de sud i sud-oest. S’han format plaques de
vent en vessants nord i est. A tots els sectors el perill d’allaus serà MARCAT (3) per damunt de 2200 m i MODERAT
(2) per sota. Es produiran allaus de placa de vent en vessants nord i est per pel pas d’un esquiador i allaus de neu
humida en vessants assolellats. Podran ser de mida mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El gir del vent a component nord donarà lloc a la formació de plaques de vent en vessants sud.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 5 d’abril del 2000.
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimarts, 4 d’abril del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 4 i 5 d’abril del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMARCAT (3) prop de les crestes
Puigpedrós:
Vessant nord MARCAT (3) per damunt 2200 m
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MARCAT (3) per damunt 2200 m
Prepirineu: MARCAT (3) prop de les crestes

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 5, dimecres: ennuvolat. Xàfecs ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat moderada. Cota de neu a
1100 m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent del nord-oest moderat a fort (30-50 km/h), disminuint per
la tarda a fluix a moderat (10-30 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 6, dijous: intervals nuvolosos. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vent de
component nord fluix a moderat.
Dia 7, divendres: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component nord fluix a moderat.
Dia 8, dissabte: intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent variable fluix,
predominant sud.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 1800-1900 m, amb gruixos de l’ordre de 20-40 cm a 2000
m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Ha continuat nevant en les últimes 24 hores. S’han acumulat entre 5-10 cm de neu recent. Les temperatures han
baixat lleugerament, màximes d’ahir entre 1 i 2 graus i mínimes d’avui entre -3 i -4 graus. El vent ha bufat moderat
del sud i sud-oest amb ràfegues de fins a 70 km/h.
Diumenge el mantell es va regelar i estabilitzar. Des d’aleshores al seu damunt s’han acumulat a 2200 entre 20-30
cm de neu recent al Ter-Freser i al vessant nord del Cadí-Moixeró i entre 10-20 cm a la resta. La neu recent s’ha
humitejat i ha estat transportada per vents del sud i sud-oest. S’han format plaques de vent en vessants nord i est.
Al Ter-Freser i al vessant nord del Cadí-Moixeró el perill d’allaus serà MARCAT (3) per damunt de 2200 m. Es
produiran allaus de placa de vent en vessants nord i est per pel pas d’un esquiador i allaus de neu humida en
vessants assolellats, que podran ser de mida mitjana. A la resta de sectors aquesta situació se circumscriu a prop
de les crestes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El gir del vent a component nord donarà lloc a la formació de plaques de vent en vessants sud.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 5 d’abril del 2000.
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DATA:
Dimecres, 5 d’abril del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
5
i
6
d’abril
del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3) per damunt de 2300 m

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) per damunt de 2300 m

Pallaresa:

MARCAT (3) per damunt de 2300 m

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 6, dijous: ennuvolat tendint a intervals nuvolosos. Xàfecs ocasionals en general febles fins a migdia. Cota de
neu a 1000 m. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes sense canvis. Vent de component nord
moderat amb algun interval fort al principi (25-45 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 7, divendres: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de component nord fluix.
Dia 8, dissabte: intervals nuvolosos. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes sense canvis. Vent
variable fluix.
Dia 9, diumenge: molt ennuvolat amb xàfecs localment moderats. Temperatures en lleuger a moderat descens.
Vents de component sud moderats.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 1700-1900 m, tot i que també és present per sota però
amb poc gruix. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 80-170 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 80-110 a
la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Hi ha sobreacumulacions en vessants nord i est.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Ha tornat a nevar molt feblement en les últimes 24 hores (entre 1-5 cm). Les temperatures màximes d’ahir van pujar
lleugerament, valors entre 0 i 2 graus, i les mínimes d’avui han baixat lleugerament, valors entre -4 i -6 graus. El
vent va ser feble de l’oest i sud-oest.
Ahir el mantell es va humitejar i assentar per sota dels 2200-2300 m, formant-se lleugeres crostes de regel. Per
damunt la neu és seca i poc transformada. S’han format plaques de vent en vessants nord i est. A tots els sectors el
perill d’allaus serà MARCAT (3) per damunt de 2300 m i MODERAT (2) per sota. Es produiran allaus de placa de
vent en vessants nord i est per pel pas d’un esquiador i allaus de neu humida en vessants assolellats. Podran ser de
mida mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La neu en vessants nord es mantindrà poc transformada, però els vessants assolellats s’encostraran.
Evolució del perill: EN DESCENS

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 6 d’abril del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimecres, 5 d’abril del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 5 i 6 d’abril del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMARCAT (3) prop de les crestes
Puigpedrós:
Vessant nord MARCAT (3) per damunt 2300 m
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MARCAT (3) per damunt 2300 m
Prepirineu: MARCAT (3) prop de les crestes

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 6, dijous: ennuvolat tendint a intervals nuvolosos. Xàfecs ocasionals en general febles fins a migdia. Cota de
neu a 1000 m. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes sense canvis. Vent de component nord
moderat amb algun interval fort al principi (25-45 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 7, divendres: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de component nord fluix.
Dia 8, dissabte: intervals nuvolosos. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes sense canvis. Vent
variable fluix.
Dia 9, diumenge: molt ennuvolat amb xàfecs localment moderats. Temperatures en lleuger a moderat descens.
Vents de component sud moderats.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 1800-1900 m, amb gruixos de l’ordre de 20-40 cm a 2000
m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Ha tornat a nevar molt feblement en les últimes 24 hores (entre 1-5 cm). Les temperatures màximes d’ahir van pujar
lleugerament, valors entre -1 i 6 graus, i les mínimes d’avui han baixat lleugerament, valors entre -3 i -7 graus. El
vent va ser feble de l’oest i sud-oest.
Ahir el mantell es va humitejar i assentar per sota dels 2200-2300 m, formant-se lleugeres crostes de regel. Per
damunt la neu és seca i poc transformada. S’han format plaques de vent en vessants nord i est
Al Ter-Freser i al vessant nord del Cadí-Moixeró el perill d’allaus serà MARCAT (3) per damunt de 2300 m. Es
produiran allaus de placa de vent en vessants nord i est per pel pas d’un esquiador i allaus de neu humida en
vessants assolellats, que podran ser de mida mitjana. A la resta de sectors aquesta situació se circumscriu a prop
de les crestes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La neu en vessants nord es mantindrà poc transformada, però els vessants assolellats s’encostraran.
Evolució del perill: EN DESCENS

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 6 d’abril del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

DATA:
Dijous, 6 d’abril del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
6
i
7
d’abril
del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3) per damunt de 2300 m

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) per damunt de 2300 m

Pallaresa:

MARCAT (3) per damunt de 2300 m

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 7, divendres: Poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en moderat ascens. Vent del
sud-est fluix

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 8, dissabte: Poc ennuvolat augmentant a ennuvolat. Possibilitat d’algun xàfec ocasional per la tarda.
Temperatures sense canvis. Vent de component est fluix.
Dia 9, diumenge: Ennuvolat amb xàfecs localment moderats. Temperatures en lleuger descens. Vent de l’est fluix a
moderat.
Dia 10, dilluns: Ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs ocasionals localment moderats. Temperatures sense canvis.
Vent de component nord fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 1600-1800 m, tot i que també és present per sota però
amb poc gruix. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 90-180 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 80-110 a
la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Hi ha sobreacumulacions en vessants nord i est.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En les últimes 24 hores ha tornat a nevar feblement (entre 1 i 10 cm). Les temperatures màximes d’ahir van baixar
lleugerament amb valors entre -1 i -3 graus, mentre que les mínimes d’avui han baixat de forma moderada amb
valors d’entre -6 a -11 graus. El vent ha bufat fluix del nord i nord-oest.
El mantell es va humitejar i assentar per sota dels 2200-2300 m, formant-se lleugeres crostes de regel. Per damunt
la neu és seca i poc transformada. A causa del vent del nord que està bufant s’estan formant plaques de vent en
vessants sud. A tots els sectors el perill d’allaus serà MARCAT (3) per damunt de 2300 m, per la possibilitat que es
produeixin allaus de placa de vent en totes les orientacions, i especialment en vessants orientats al sud, pel pas
d’un esquiador, i allaus de neu humida en vessants assolellats, que podran ser de mida mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La neu en vessants nord es mantindrà poc transformada, però els vessants assolellats s’encrostarà.
Evolució del perill: EN DESCENS

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 7 d’abril del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dijous, 6 d’abril del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 6 i 7 d’abril del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMARCAT (3
Puigpedrós:
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MARCAT (3)
Prepirineu: MARCAT (3)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 7, divendres: Poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en moderat ascens. Vent del
sud-est fluix

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 8, dissabte: Poc ennuvolat augmentant a ennuvolat. Possibilitat d’algun xàfec ocasional per la tarda.
Temperatures sense canvis. Vent de component est fluix.
Dia 9, diumenge: Ennuvolat amb xàfecs localment moderats. Temperatures en lleuger descens. Vent de l’est fluix a
moderat.
Dia 10, dilluns: Ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs ocasionals localment moderats. Temperatures sense canvis.
Vent de component nord fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu en vessants nord a partir de 1700 m i de 1900 m en vessants sud, amb
gruixos que oscilꞏlen entre 20-40 cm a 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En les últimes 24 hores ha tornat a nevar feblement (entre 1 i 5 cm). Les temperatures màximes d’ahir van baixar
lleugerament amb valors entre -1 i 2 graus, mentre que les mínimes d’avui han baixat de forma moderada amb
valors d’entre –6 a -11 graus. El vent ha bufat entre fluix i moderat de l’oest i nord-oest.
El mantell es va humitejar i assentar per sota dels 2200-2300 m, formant-se lleugeres crostes de regel. Per damunt
la neu és seca i poc transformada. A causa del vent del nord que està bufant s’estan formant plaques de vent en
vessants sud. A tots els sectors, el perill d’allaus serà MARCAT (3) per la possibilitat que es produeixin allaus de
placa de vent en totes les orientacions i especialment en vessants orientats al sud pel pas d’un esquiador, i allaus
de neu humida en vessants assolellats, que podran ser de mida mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La neu en vessants nord es mantindrà poc transformada, però els vessants assolellats s’encrostarà.
Evolució del perill: EN DESCENS

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 7 d’abril del 2000.
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DATA:
Divendres, 7 d’abril del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
7,
8
i
9
d’abril del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3)

Pallaresa:

MARCAT (3)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 8, dissabte: ennuvolat augmentant a molt ennuvolat per la tarda. Possibilitat de precipitacions febles a
moderades, més probables a partir de la tarda. Cota de neu a 1700 m. Temperatures mínimes sense canvis i
màximes en lleuger descens. Vent del sud-est moderat (15-35 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 9, diumenge: ennuvolat amb intervals de molt ennuvolat. Xàfecs ocasionals localment moderats. Temperatures
en lleuger descens. Vent variable fluix.
Dia 10, dilluns: molt ennuvolat amb xàfecs ocasionalment tempestuosos que poden ser localment forts.
Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.
Dia 11, dimarts: molt ennuvolat a ennuvolat amb algun xàfec localment moderat al principi. Temperatures sense
canvis. Vent de component nord fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 1600 en vessants nord 1800-1900 m en vessants sud. Els
gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 90-180 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 80-110 a la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa. S’han format noves sobreacumulacions en vessants sud.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Des del migdia de dijous no ha tornat a nevar (màxim 2 cm). Les temperatures màximes d’ahir van pujar de forma
moderada amb valors entre 2 i 6 graus, i les mínimes d’avui han pujat de forma notable amb valors d’entre 0 i -3
graus. El vent ha bufat fluix de direcció variable
El mantell s’està encrostant per sota 2200-2300 m. Per damunt encara hi ha neu seca i poc transformada en
vessants nord. A tots els sectors, el dissabte el perill d’allaus serà MARCAT (3) per damunt de 2200 m, per la
possibilitat que es produeixin allaus de placa de vent en orientacions nord, est i sud, pel pas d’un esquiador en
vessants drets, i allaus de neu humida des de mig matí en vessants assolellats. Les allaus podran ser de mida
mitjana. De cara a diumenge, amb les nevades previstes augmentaria el perill d’allaus de neu recent i de placa de
vent en vessants nord.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Augmentarà el gruix de neu recent i es formaran noves plaques.
Evolució del perill: EN AUGMENT

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 10 d’abril del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Divendres, 7 d’abril del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 7, 8 i 9 d’abril del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMARCAT (3) a prop de les crestes Ter-Freser: MARCAT (3) a prop de les crestes
Puigpedrós:
Vessant nord MARCAT (3) des de mig matí
Prepirineu: MARCAT (3) des de mig matí
Cadí-Moixeró:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 8, dissabte: ennuvolat augmentant a molt ennuvolat per la tarda. Possibilitat de precipitacions febles a
moderades, més probables a partir de la tarda. Cota de neu a 1700 m. Temperatures mínimes sense canvis i
màximes en lleuger descens. Vent del sud-est moderat (15-35 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 9, diumenge: ennuvolat amb intervals de molt ennuvolat. Xàfecs ocasionals localment moderats. Temperatures
en lleuger descens. Vent variable fluix.
Dia 10, dilluns: molt ennuvolat amb xàfecs ocasionalment tempestuosos que poden ser localment forts.
Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.
Dia 11, dimarts: molt ennuvolat a ennuvolat amb algun xàfec localment moderat al principi. Temperatures sense
canvis. Vent de component nord fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu en vessants nord a partir de 1700 m i de 1900 m en vessants sud, amb
gruixos que oscilꞏlen entre 20-40 cm a 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Des del migdia de dijous no ha tornat a nevar (màxim 1 cm). Les temperatures màximes d’ahir van pujar de forma
moderada amb valors entre 4 i 5 graus, i les mínimes d’avui han pujat de forma notable amb valors d’entre -1 i -3
graus. El vent va bufar moderat del nord disminuint ràpidament de velocitat.
El mantell s’està encrostant per sota 2200-2300 m. Per damunt localment encara hi ha neu seca i poc transformada
en vessants nord. El dissabte el perill d’allaus serà MARCAT (3) a prop de les crestes als sectors PerafitaPuigpedrós i Ter-Freser per la possibilitat que es produeixin allaus de placa de vent en orientacions nord, est i sud,
pel pas d’un esquiador en vessants drets. A més a tots els sectors hi haurà allaus de neu humida des de mig matí
en vessants assolellats. Les allaus podran ser de mida mitjana. El perill d’allaus als sectors Vessant Nord del CadíMoixeró i Pre-Pirineu serà MARCAT (3) al migdia. De cara a diumenge, amb les nevades previstes augmentaria el
perill d’allaus de neu recent i de placa de vent en vessants nord.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Augmentarà el gruix de neu recent i es formaran noves plaques.
Evolució del perill: EN AUGMENT

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 10 d’abril del 2000.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 186 / 225 -

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 1999-2000)

DATA:
Dilluns, 10 d’abril del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
10
i
11
d’abril del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 11, dimarts: molt ennuvolat a ennuvolat per la tarda. Xàfecs ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat
moderada a forta. Cota de neu a 1500 m. Temperatures en lleuger descens. Vent fluix variable girant a nord-oest de
40-60 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 12, dimecres: ennuvolat amb possibilitat d’algun xàfec dèbil. Temperatures sense canvis. Vent de component
oest moderat.
Dia 13, dijous: intervals nuvolosos de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent del
sud-oest fluix a moderat.
Dia 14, divendres: molt ennuvolat. Xàfecs ocasionalment tempestuosos. Temperatures sense canvis. Vent del sudoest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 1600 en vessants nord i de 1800-1900 m en vessants sud.
Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 90-180 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 80-110 a la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant el cap de setmana ha nevat molt feblement (entre 1 i 10 cm). Les temperatures màximes d’ahir van oscil.lar
entre 4 i 7 graus, i les mínimes d’avui han oscil.lat entre -1 i -3 graus. El vent va bufar moderat del sud i sud-est el
dissabte.
El mantell està encrostat per sota de 2300-2400 m. Per damunt la neu poc cohesiva s’ha humitejat. A tots els
sectors, el perill d’allaus serà MODERAT (2), per la possibilitat que es produeixin allaus de placa de vent en
orientacions nord i est, en general pel pas d’un grup d’esquiadors, i allaus de neu humida en vessants drets. Les
allaus podran ser localment de mida mitjana.
En cas que es produeixin nevades superiors als 20-30 cm, el perill augmentarà a MARCAT (3).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es formaran plaques de vent en vessants est.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 11 d’abril del 2000.
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dilluns, 10 d’abril del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 10 i 11 d’abril del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2)
Prepirineu: MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 11, dimarts: molt ennuvolat a ennuvolat per la tarda. Xàfecs ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat
moderada a forta. Cota de neu a 1500 m. Temperatures en lleuger descens. Vent fluix variable girant a nord-oest de
40-60 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 12, dimecres: ennuvolat amb possibilitat d’algun xàfec dèbil. Temperatures sense canvis. Vent de component
oest moderat.
Dia 13, dijous: intervals nuvolosos de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent del
sud-oest fluix a moderat.
Dia 14, divendres: molt ennuvolat. Xàfecs ocasionalment tempestuosos. Temperatures sense canvis. Vent del sudoest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu en vessants nord a partir de 1700 m i de 2100 m en vessants sud, amb
gruixos que oscilꞏlen entre 10-30 cm a 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant el cap de setmana ha nevat molt feblement (entre 1 i 10 cm). Les temperatures màximes d’ahir van oscil.lar
entre 3 i 5 graus, i les mínimes d’avui han oscil.lat entre -1 i -4 graus. Ha predominat el vent fluix del sud i sud-est.
El mantell està encrostat per sota de 2300-2400 m. Per damunt, la neu poc cohesiva s’ha humitejat. Al vessant nord
del Cadí-Moixeró el perill d’allaus serà MARCAT (3), per la possibilitat d’allaus de neu humida que podran ser de
dimensions mitjanes. A la resta de sectors, el perill d’allaus serà MODERAT (2) per la possibilitat que es produeixin
allaus de placa de vent en orientacions nord i est, en general pel pas d’un grup d’esquiadors, i allaus de neu humida
en vessants drets. Les allaus podran ser localment de mida mitjana.
En cas que es produeixin nevades superiors als 20-30 cm, el perill augmentarà a MARCAT (3).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es formaran plaques de vent en vessants est.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 11 d’abril del 2000.
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DATA:
Dimarts, 11 d’abril del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
11
i
12
d’abril del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3)

Pallaresa:

MARCAT (3)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 12, dimecres: molt ennuvolat a ennuvolat. Algun xàfec feble. Cota de neu a 1200 m. Temperatures sense
canvis. Vent del nord-oest moderat amb intervals de fort (40 a 60 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 13, dijous: intervals nuvolosos de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent del
sud-oest fluix a moderat.
Dia 14, divendres: molt ennuvolat amb xàfecs freqüents ocasionalment tempestuosos. Temperatures sense canvis.
Vent del sud-oest moderat.
Dia 15, dissabte: molt ennuvolat amb xàfecs localment tempestuosos. Cota de neu a 1600 m. Temperatures
mínimes en lleuger ascens i màximes en descens. Vent de component sud fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 1600 en vessants nord i de 1800-1900 m en vessants sud.
Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 100-190 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 70-130 a la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A última hora d’ahir va començar a nevar. Fins a les 07,00 h d’avui s’han acumulat entre 10 i 15 cm de neu recent a
tots els sectors. Les temperatures han baixat lleugerament amb màximes d’ahir entre 2 i 5 graus, i mínimes d’avui
entre -2 i -4 graus.
Ahir, la boira generalitzada va humitejar força la neu, fent perdre la cohesiu del nivell superficial en un gruix d’entre
10-30 cm. Al seu damunt s’està dipositant un nivell de neu recent seca superior als 20 cm per damunt de 2200 m. A
tots els sectors, el perill d’allaus serà MARCAT (3), per la possibilitat que es produeixin allaus de neu recent, en
general de dimensions petites, però localment de dimensions mitjanes en vessants obacs. S’estan formant grans
plaques de vent a prop de les crestes en vessants est i sud, que es poden desencadenar pel pas d’un esquiador.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Dijous la neu superficial s’haurà purgat i les plaques de vent s’aniran estabilitzant. Divendres pot tornar a
incrementar-se el gruix de neu recent.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 12 d’abril del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimarts, 11 d’abril del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 11 i 12 d’abril del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMARCAT (3) a prop de les crestes Ter-Freser: MARCAT (3) a prop de les crestes
Puigpedrós:
Vessant nord MARCAT (3)
Prepirineu: MARCAT (3) a prop de les crestes
Cadí-Moixeró:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 12, dimecres: molt ennuvolat a ennuvolat. Algun xàfec feble. Cota de neu a 1200 m. Temperatures sense
canvis. Vent del nord-oest moderat amb intervals de fort (40 a 60 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 13, dijous: intervals nuvolosos de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent del
sud-oest fluix a moderat.
Dia 14, divendres: molt ennuvolat amb xàfecs freqüents ocasionalment tempestuosos. Temperatures sense canvis.
Vent del sud-oest moderat.
Dia 15, dissabte: molt ennuvolat amb xàfecs localment tempestuosos. Cota de neu a 1600 m. Temperatures
mínimes en lleuger ascens i màximes en descens. Vent de component sud fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu en vessants nord a partir de 1700 m i de 2000 m en vessants sud, amb
gruixos que oscilꞏlen entre 10-40 cm a 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
A última hora d’ahir va començar a nevar. Fins a les 07,00 h d’avui s’han acumulat entre 6 i 12 cm de neu recent a
tots els sectors. Les temperatures han baixat lleugerament amb màximes d’ahir entre 2 i 5 graus, i mínimes d’avui
entre -2 i -4 graus.
Ahir, la boira generalitzada va humitejar força la neu, fent perdre la cohesiu del nivell superficial en un gruix d’entre
10-15 cm. Al seu damunt s’està dipositant un nivell de neu recent seca.
Al vessant nord del Cadí-Moixeró el perill d’allaus serà MARCAT (3), per la possibilitat d’allaus de neu recent
humida que podran ser de dimensions mitjanes. A la resta de sectors, el perill d’allaus serà MARCAT (3) a prop de
les crestes en orientacions nord, est i sud on es produiran allaus de placa de vent pel pas d’un esquiador, localment
de dimensions mitjanes. Per sota el perill serà MODERAT (2), ja que es produiran allaus de neu recent, en general
de dimensions petites.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Dijous la neu superficial s’haurà purgat i les plaques de vent s’aniran estabilitzant. Divendres pot tornar a
incrementar-se el gruix de neu recent.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 12 d’abril del 2000.
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DATA:
Dimecres, 12 d’abril del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
12
i
13
d’abril del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3) per sobre de 2300-2400 m

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) per sobre de 2300-2400 m

Pallaresa:

MARCAT (3) per sobre de 2300-2400 m

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 13, dijous: ennuvolat. Possibilitat d’algun xàfec feble. Cota de neu a 1600 m. Temperatures sense canvis. Vent
de component oest fluix a moderat (10-40 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 14, divendres: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos, localment d’intensitat
moderada. Cota de neu a 1800 m. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de component oest
moderat.
Dia 15, dissabte: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Vent de component oest moderat amb intervals
de fort al principi.
Dia 16, diumenge: ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs dispersos, ocasionalment tempestuosos, localment
d’intensitat moderada. Cota de neu a 1600 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component sud fluix a
moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 1600 m en vessants nord i de 1800-1900 m en vessants
sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 100-190 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 60-120 a la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Ahir es va produir alguna feble nevada a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa (entre 1-10 cm). Les temperatures han
baixat lleugerament amb màximes d’ahir entre 2 i 4 graus, i mínimes d’avui entre -3 i -5 graus.
S’ha format un nivell superficial encrostat de pocs centímetres. Per sota la neu es manté poc cohesionada i humida.
A cotes altes de l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha un nivell superficial de neu recent seca d’entre 10-25 cm.
S’han format plaques de vent a prop de les crestes en vessants est i sud, que es poden desencadenar pel pas d’un
esquiador.
A tots els sectors, el perill d’allaus serà MARCAT (3) per damunt de 2300-2400 m, per la possibilitat que es
produeixin allaus de neu recent, en general de dimensions petites, i de placa de vent, localment de dimensions
mitjanes. Per sota el perill serà MODERAT (2) per lla possibilitat d’alguna allau de neu humida de petites
dimensions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A partir de divendres pot tornar a incrementar-se el gruix de neu recent. El mantell s’humitejarà.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 13 d’abril del 2000.
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimecres, 12 d’abril del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 12 i 13 d’abril del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMARCAT (3) a prop de les crestes Ter-Freser: MARCAT (3) a prop de les crestes
Puigpedrós:
Vessant nord MARCAT (3)
Prepirineu: MARCAT (3) a prop de les crestes
Cadí-Moixeró:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 13, dijous: ennuvolat. Possibilitat d’algun xàfec feble. Cota de neu a 1600 m. Temperatures sense canvis. Vent
de component oest fluix a moderat (10-40 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 14, divendres: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos, localment d’intensitat
moderada. Cota de neu a 1800 m. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de component oest
moderat.
Dia 15, dissabte: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Vent de component oest moderat amb intervals
de fort al principi.
Dia 16, diumenge: ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs dispersos, ocasionalment tempestuosos, localment
d’intensitat moderada. Cota de neu a 1600 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component sud fluix a
moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu en vessants nord a partir de 1700 m i de 2000 m en vessants sud, amb
gruixos que oscilꞏlen entre 10-40 cm a 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Des del matí d’ahir no ha tornat a nevar. Les temperatures no han variat significativament, màximes d’ahir entre 2 i 4
graus, i mínimes d’avui entre -3 i -6 graus.
Localment, s’ha format un nivell superficial encrostat de pocs centímetres. Per sota la neu es manté poc
cohesionada i humida. A cotes altes hi ha un nivell superficial de neu recent seca d’entre 5-10 cm. S’han format
plaques de vent a prop de les crestes en vessants est i sud, que es poden desencadenar pel pas d’un esquiador.
Al vessant nord del Cadí-Moixeró el perill d’allaus serà MARCAT (3), per la possibilitat d’allaus de neu recent
humida que podran ser de dimensions mitjanes a les canals que encara no s’han purgat. A la resta de sectors, el
perill d’allaus serà MARCAT (3) a prop de les crestes en orientacions nord, est i sud on es produiran allaus de placa
de vent pel pas d’un esquiador, localment de dimensions mitjanes. Per sota el perill serà MODERAT (2), ja que es
pot produir alguna allau de neu humida de dimensions petites.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A partir de divendres pot tornar a incrementar-se el gruix de neu recent. El mantell s’humitejarà.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 13 d’abril del 2000.
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DATA:
Dijous, 13 d’abril del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
13
i
14
d’abril del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3) per sobre de 2300-2400 m

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) per sobre de 2300-2400 m

Pallaresa:

MARCAT (3) per sobre de 2300-2400 m

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 14, divendres: Cel ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs febles. Cota de neu a 1.900 m. Temperatures sense
canvis. Vent de l’oest sud-oest moderat a fort.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 25, dissabte: Molt ennuvolat amb alguns xàfecs. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent de
component oest moderat en general.
Dia 16, diumenge: Molt ennuvolat a ennuvolat. Xàfecs dispersos, ocasionalment tempestuosos, localment
d’intensitat moderada. Cota de neu a 2.100 m . Boires. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component sud
fluix a moderat.
Dia 17, dilluns: Intervals de núvols amb possibilitat de precipitacions al principi. Temperatures en lleuger ascens o
sense canvis. Vent de component oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 1600 m en vessants nord i de 1800-2000 m en vessants
sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 100-190 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 60-120 cm a la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant les darreres 24 hores s’han produït nevades febles a la Ribagorçana-Vall Fosca de fins a 10 cm i inferiors a
la resta. Les temperatures màximes han variat poc respecte ahir (entre 2 i 4 graus) i les mínimes s’han recuperat
lleugerament (entre 0 i -3.5 graus).
Per sota del nivell de neu recent, la neu es manté poc cohesionada i humida. A cotes altes i vessants obacs de
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha un nivell superficial de neu recent seca d’entre 10-25 cm. Les plaques de
vent existents a prop de les crestes en vessants est i sud, encara es poden desencadenar pel pas d’un esquiador.
A tots els sectors, el perill d’allaus serà MARCAT (3) per damunt de 2300-2400 m, per la possibilitat que es
produeixin allaus de neu recent, en general de dimensions petites, i de placa de vent, localment de dimensions
mitjanes. Per sota el perill serà MODERAT (2).
A tots els sectors hi ha la possibilitat de caiguda d’allaus de neu recent humida de petites dimensions, especialment
als vessants assolellats.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Durant el cap de setmana pot tornar a incrementar-se el gruix de neu recent. El mantell s’anirà humitejant.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 14 d’abril del 2000.
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dijous, 13 d’abril del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 13 i 14 d’abril del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
MODERAT (2)
PerafitaPuigpedrós:
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2)
Prepirineu: MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 14, divendres: Cel ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs febles. Cota de neu a 1.900 m. Temperatures sense
canvis. Vent de l’oest sud-oest moderat a fort.
Dia 25, dissabte: Molt ennuvolat amb alguns xàfecs. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent de
component oest moderat en general.
Dia 16, diumenge: Molt ennuvolat a ennuvolat. Xàfecs dispersos, ocasionalment tempestuosos, localment
d’intensitat moderada. Cota de neu a 2.100 m . Boires. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component sud
fluix a moderat.
Dia 17, dilluns: Intervals de núvols amb possibilitat de precipitacions al principi. Temperatures en lleuger ascens o
sense canvis. Vent de component oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu en vessants nord a partir de 1700 m i de 2000 m en vessants sud, amb
gruixos que oscilꞏlen entre 10-40 cm a 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durants les darreres 24 hores han caigut nevades que han deixat guixos inapreciables o fins a 5 cm. Les
temperatures han augmentat lleugerament, amb màximes d’ahir entre 2 i 5 graus, i mínimes d’avui entre -1 i -4
graus.
Localment, hi ha zones on els primers centímetres superficials estan encrostats. Per sota la neu es manté poc
cohesionada i humida. A cotes altes i vessants obacs, hi ha un nivell superficial de neu recent seca d’entre 5-10 cm.
Hi ha plaques de vent a prop de les crestes en vessants nord i est, que poden ser desencadenades pel pas d’un
esquiador. Les carenes i lloms orientades a sud i oest es troben molt ventades, especialment al sector Ter-Freser.
Al vessant nord del Cadí-Moixeró el perill d’allaus serà MARCAT (3), per la possibilitat d’allaus de neu recent
humida que podran ser de dimensions mitjanes a les canals que encara no s’han purgat. A la resta de sectors, el
perill d’allaus serà MODERAT (2) prop de les crestes en orientacions nord i est, on es poden produir allaus de placa
de vent per una sobrecàrrega forta.
A tots els sectors hi ha la possibilitat de caiguda d’allaus de neu recent humida de petites dimensions, especialment
als vessants assolellats.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Durant el cap de setmana pot tornar a incrementar-se el gruix de neu recent. El mantell s’anirà humitejant.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 14 d’abril del 2000.
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DATA:
Divendres, 14 d’abril del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
14,
15
i 16 d’abril del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3) per sobre de 2300 m

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) per sobre de 2300 m

Pallaresa:

MARCAT (3) per sobre de 2300 m

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 15, dissabte: intervals nuvolosos. Possibilitat de xàfecs febles. Cota de neu a 1600 m. Temperatures en lleuger
descens. Vent de l’oest fluix a moderat (10-30 km/h), girant a component sud.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 16, diumenge: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs localment moderats i amb tempesta, més freqüents a
partir de migdia. Cota de neu a 2000 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component sud moderat.
Dia 17, dilluns: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest moderat.
Dia 18, dimarts: ennuvolat amb xàfecs localment moderats de neu per damunt de 1500 m. Temperatures sense
canvis. Vent de component oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 1600 m en vessants nord i de 1800-2000 m en vessants
sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 100-190 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 60-120 cm a la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
No hi ha hagut precipitacions, tot i que des d’aquest matí se’n produeix alguna de molt feble a la Pallaresa i a la
Ribagorçana-Vall Fosca amb cota de neu a 1900-2000 m. Les temperatures màximes ahir van pujar moderadament
(valors entre 3 i 6 graus) i les mínimes s’han mantingut (valors entre -2 i -3 graus).
Superficialment la neu es manté en general força humida i poc cohesionada. Es formen crostes de regel però amb
la boira es debiliten ràpidament. Hi ha plaques de vent a prop de les crestes en vessants nord, est i sud, i localment
es poden desencadenar pel pas d’un esquiador.
A tots els sectors, el perill d’allaus serà MARCAT (3) per damunt de 2300 m, per la possibilitat que es produeixin
allaus de neu recent humida, en general de dimensions petites, i de placa de vent, localment de dimensions
mitjanes. Per sota el perill serà MODERAT (2) tot i que en pendents obacs molt drets pot haver alguna allau de fons.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Continuarà el procés d’humidificació de la neu amb possibilitat d’allaus de neu recent humida, així com allaus de
fons a cotes baixes de vessants obacs.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 17 d’abril del 2000.
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Divendres, 14 d’abril del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 14, 15 i 16 d’abril del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
MODERAT (2)
PerafitaPuigpedrós:
Vessant nord MODERAT (2)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2)
Prepirineu: MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 15, dissabte: intervals nuvolosos. Possibilitat de xàfecs febles. Cota de neu a 1600 m. Temperatures en lleuger
descens. Vent de l’oest fluix a moderat (10-30 km/h), girant a component sud.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 16, diumenge: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs localment moderats i amb tempesta, més freqüents a
partir de migdia. Cota de neu a 2000 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component sud moderat.
Dia 17, dilluns: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest moderat.
Dia 18, dimarts: ennuvolat amb xàfecs localment moderats de neu per damunt de 1500 m. Temperatures sense
canvis. Vent de component oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu en vessants nord a partir de 1700 m i discontinu en vessants sud per damunt
de 2000 m, amb gruixos que oscilꞏlen entre 10-40 cm a 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
En les darrers 24 h no hi ha hagut precipitacions. Les temperatures màximes d’ahir van augmentar moderadament,
amb valors entre 5 i 7 graus, i mínimes d’avui amb pocs canvis, valors entre 1 i -3 graus.
Localment, hi ha zones on els primers centímetres superficials estan encrostats. Per sota la neu es manté poc
cohesionada i humida. Les carenes i lloms orientades a sud i oest es troben molt ventades, especialment al sector
Ter-Freser. A tots els sectors, el perill d’allaus serà MODERAT (2). Hi ha plaques de vent a prop de les crestes en
vessants nord i est, que poden ser desencadenades pel pas d’un grup d’esquiadors. Hi ha la possibilitat de caiguda
d’allaus de neu recent humida de petites dimensions, especialment als vessants assolellats.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Continuarà el procés d’humidificació de la neu amb possibilitat d’allaus de neu humida.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 17 d’abril del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

DATA:
Dilluns, 17 d’abril del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
17
i
18
d’abril del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3) per sobre de 2200 m

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) per sobre de 2200 m

Pallaresa:

MARCAT (3) per sobre de 2200 m

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 18, dimarts: intervals de núvols. Possibilitat de xàfecs ocasionals amb cota de neu a 1900 m. Temperatures en
lleuger ascens. Vent de l’oest i sud-oest d’entre 20 i 30 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 19, dimecres: núvol amb xàfecs ocasionals. Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord-oest moderat.
Dia 20, dijous: Poc ennuvolat. Temperatures en lleuger augment. Vent del nord-oest fluix a moderat.
Dia 21, divendres: ennuvolat amb augment de la nubolositat. Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud-oest
fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 1600 m en vessants nord i de 1800-2000 m en vessants
sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 100-190 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 60-120 cm a la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant les darreres 24 hores han caigut gruixos d’entre 15 i 30 cm a tots els sectors, acompanyades de vents forts
del sud i de l’oest. La cota de neu ha anat baixant progressivament fins arribar als 1600-1700 m. Les temperatures
han baixat moderadament amb valors màxims entre 5 i 3 graus i mínims entre -3 i -7 graus.
Ahir diumenge, el mantell va patir una forta humidificació que va provocar la caiguda d’allaus de neu humida de
mitjana i grans dimensions. Durant les darreres hores, la neu existent s’ha encrostat i la neu recent caiguda a sobre
manté una baixa cohesió. A cotes altes s’han format plaques de vent als vessants est i nord-est.
A tots els sectors, el perill d’allaus és MARCAT (3) per damunt dels 2200 m, ja que es produiran caigudes d’allaus
de placa de forma natural. El perill de desencadenament pel pas d’un esquiador és elevat. Per sota d’aquesta cota,
el perill és MODERAT (2).
La pujada progressiva de les temperatures provocarà la caiguda d’allaus de neu recent humida especialment als
vessants assolellats.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell s’anirà humidificant i es mantindrà la possibilitat de caiguda d’allaus de neu recent humida. A cotes altes
les plaques de vent encara es mantindran inestables.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 18 d’abril del 2000.
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dilluns, 17 d’abril del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 17 i 18 d’abril del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
MODERAT (2) prop de les crestes
PerafitaPuigpedrós:
Vessant nord MODERAT (2) prop de les crestes
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) prop de les crestes
Prepirineu: MODERAT (2) prop de les crestes

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 18, dimarts: intervals de núvols. Possibilitat de xàfecs ocasionals amb cota de neu a 1900 m. Temperatures en
lleuger ascens. Vent de l’oest i sud-oest d’entre 20 i 30 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 19, dimecres: núvol amb xàfecs ocasionals. Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord-oest moderat.
Dia 20, dijous: Poc ennuvolat. Temperatures en lleuger augment. Vent del nord-oest fluix a moderat.
Dia 21, divendres: ennuvolat amb augment de la nubolsitat. Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud-oest fluix
a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu en vessants nord a partir de 1700 -1900 m i discontinu en vessants sud per
damunt de 2000 m, amb gruixos que oscilꞏlen entre 10 i 50 cm a 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant les darreres hores han caigut entre 3 i 5 cm a tots els sectors. Les temperatures han baixat moderadament,
amb valors màxims entre 1 i 3 graus i les mínimes amb valors entre -2 i -6 graus.
El mantell es presenta encrostat i cobert per una molt fina capa de neu recent sense cohesió. Prop de les crestes
s’han format plaques de vent en vessants orientats al nord i est.
A tots els sectors, el perill d’allaus serà MODERAT (2). Hi ha plaques de vent a prop de les crestes en vessants nord
i est, que poden ser desencadenades localment pel pas d’un esquiador. Per sota dels 2000 m el mantell es presenta
encrostat i ben estabilitzat.
La pujada progressiva de les temperatures provocarà la caiguda d’allaus de neu recent humida, especialment als
vessants assolellats i en general de petites dimensions.
.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell s’anirà humidificant i es mantindrà la possibilitat de caiguda d’allaus de neu recent humida de petites
dimensions.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 18 d’abril del 2000.
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DATA:
Dimarts, 18 d’abril del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
18
i
19
d’abril del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3) per sobre de 2200 m

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) per sobre de 2200 m

Pallaresa:

MARCAT (3) per sobre de 2200 m

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 19, dimecres: Molt ennuvolat al matí, aclarint durant el dia. Xàfecs al matí i a la tarda. Cota de neu a 1800 m.
Mínimes en lleuger descens, màximes sense canvis. Vent del nord-oest de 20 a 30 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 20, dijous: Poc ennuvolat amb xàfecs ocasionals. Temperatures en lleuger augment. Vent del nord-oest
moderat.
Dia 21, divendres: nuvolositat d’evolució diürna amb xàfecs al vespre. Temperatures en lleuger ascens. Vent del
sud-oest fluix
Dia 22, dissabte: Poc ennuvolat augmentant a molt ennuvolat amb xàfecs. Temperatures en lleuger ascens. Vent
del sud-oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 1600 m als vessants nord i de 1800-2000 m en vessants
sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 100 i 190 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 60 i 120 cm a la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Les nevades del cap de setmana es troben en procés d’estabilització progressiva. S’ha produït un encrostament
generalitzat de la part superficial del mantell, que desapareix durant el dia. Les temperatures s’han mantingut amb
valors màxims entre 2 i 7 graus i mínims entre -3 i -6 graus.
Tot i l’encrostament que s’ha produït, especialment per sota dels 2500 m, a cotes altes hi ha un important paquet de
neu amb baixa cohesió. A cotes altes es mantenen les plaques de vent als vessants est i nord-est.
Les nevades que s’esperen per aquesta matinada, en principi febles, poden formar noves plaques de vent,
especialment als vessants orientats al sud i sud-est, de forma localitzada.
A tots els sectors, el perill d’allaus és MARCAT (3) per damunt dels 2200 m, ja que es poden produir
desencadenaments de plaques per sobrecàrrega feble. Durant les hores centrals del dia és possible el
desencadenament d’allaus de fusió de mides mitjanes, especialment als vessants sud que encara no s’hagin purgat.
Per sota d’aquesta cota, el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La pujada suau de temperatures que s’espera per als propers dies afavorirà l’estabilització gradual del mantell.
Evolució del perill: EN PROGRESSIVA DISMINUCIÓ

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 19 d’abril del 2000.
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimarts, 18 d’abril del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 18 i 19 d’abril del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
MODERAT (2) prop de les crestes
PerafitaPuigpedrós:
Vessant nord MODERAT (2) prop de les crestes
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) prop de les crestes
Prepirineu: MODERAT (2) prop de les crestes

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 19, dimecres: Molt ennuvolat al matí, aclarint durant el dia. Xàfecs al matí i a la tarda. Cota de neu a 1800 m.
Mínimes en lleuger descens, màximes sense canvis. Vent del nord-oest de 20 a 30 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 20, dijous: Poc ennuvolat amb xàfecs ocasionals. Temperatures en lleuger augment. Vent del nord-oest
moderat.
Dia 21, divendres: nuvolositat d’evolució diürna amb xàfecs al vespre. Temperatures en lleuger ascens. Vent del
sud-oest fluix
Dia 22, dissabte: Poc ennuvolat augmentant a molt ennuvolat amb xàfecs. Temperatures en lleuger ascens. Vent
del sud-oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu en vessants nord a partir de 1700 -1900 m i discontinu en vessants sud per
damunt de 2000 m, amb gruixos que oscilꞏlen entre 10 i 30 cm a 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Les nevades del cap de setmana s’han anat estabilitzant progressivament gràcies a l’important regel que s’ha
produït la nit passada. Les temperatures s’han mantingut, amb valors màxims entre 1 i 5 graus i les mínimes amb
valors entre -2 i -4 graus.
El mantell es presenta encrostat. Prop de les crestes es mantenen les plaques de vent en vessants orientats al nord
i est.
Les nevades que s’esperen per matinada, en principi febles, poden formar noves plaques de vent, especialment als
vessants orientats al sud i sud-est, de forma localitzada.
A tots els sectors, el perill d’allaus és MODERAT (2). Hi ha plaques de vent a prop de les crestes en vessants nord i
est, que poden ser desencadenades per sobrecàrrega feble. Durant la nit es poden formar, també, plaques
orientades a sud i sud-est. Per sota dels 2000 m el mantell es presenta encrostat i ben estabilitzat.
Durant les hores centrals del dia és possible el desencadenament d’allaus de fusió i de neu recent humida,
especialment als vessants assolellats i en general de petites dimensions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
L’augment progressiu de la temperatura que s’espera per als propers dies, tendirà a estabilitzar el conjunt del
mantell, així com les plaques actualment existents. Durant les hores centrals del dia, però, es mantindrà el perill
d’allaus de fusió.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 19 d’abril del 2000.
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DATA:
Dimecres, 19 d’abril del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
19
i
20
d’abril del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3) per sobre de 2500 m

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) per sobre de 2500 m

Pallaresa:

MARCAT (3) per sobre de 2500 m

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 20, dijous: Cel poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts. No s’esperen precipitacions. Temperatures en
moderat ascens. Vent d’oest i sud-oest de 20 a 30 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 21. divendres: Ennuvolat amb algun xàfec feble. Temperatures sense canvis o en moderat ascens. Vent de
component oest fluix.
Dia 22, dissabte: Ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs localment d’intensitat moderada. Temperatures sense
canvis o en lleuger ascens. Vent de component sud fluix a moderat.
Dia 23 diumenge: Ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos, localment d’intensitat
moderada. Cota de neu a 1700 m. Temperatures en moderat descens. Vent de component oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 1600 m als vessants nord i de 1800-2000 m en vessants
sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 100 i 190 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 60 i 120 cm a la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant les darreres hores s’han acumulat gruixos de fins a 5 cm a tots els sectors.
La superfície del mantell està encrostada a primeres hores del dia i s’humidifica al llarg del matí. Les temperatures
s’han mantingut similars a les d’ahir amb màximes entre 1 i 6 graus i mínimes entre -2 i -6.
La neu caiguda el cap de setmana s’ha humidificat per sota dels 2500 m. Per sobre d’aquesta cota es manté un
important gruix de neu encara amb baixa cohesió. Als vessants nord i est hi ha plaques de vent.
A tots els sectors, el perill d’allaus és MARCAT (3) per damunt dels 2500 m, ja que poden produir-se
desencadenaments de les plaques de vent existents per una sobrecàrrega feble. Per sota d’aquesta cota el perill és
MODERAT (2).
A partir de migdia el perill MARCAT (3) es generalitza, poden haver-hi caigudes d’allaus de fusió en qualsevol
orientació. Als vessants nord, on els gruixos són més importants, aquestes allaus poden arribar a tenir mida mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Els propers dies, les temperatures màximes elevades faran que es mantingui el perill d’allaus de fusió durant les
hores centrals del dia. A cotes altes, el mantell s’anirà cohesionant.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 20 d’abril del 2000.
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimecres, 19 d’abril del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 19 i 20 d’abril del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
MODERAT (2) prop de les crestes
PerafitaPuigpedrós:
Vessant nord MODERAT (2) prop de les crestes
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) prop de les crestes
Prepirineu: MODERAT (2) prop de les crestes

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 20, dijous: Cel poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts. No s’esperen precipitacions. Temperatures en
moderat ascens. Vent d’oest i sud-oest de 20 a 30 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 21. divendres: Ennuvolat amb algun xàfec feble. Temperatures sense canvis o en moderat ascens. Vent de
component oest fluix.
Dia 22, dissabte: Ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs localment d’intensitat moderada. Temperatures sense
canvis o en lleuger ascens. Vent de component sud fluix a moderat.
Dia 23 diumenge: Ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos, localment d’intensitat
moderada. Cota de neu a 1700 m. Temperatures en moderat descens. Vent de component oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu en vessants nord a partir de 1700 -1900 m i discontinu en vessants sud per
damunt de 2000 m, amb gruixos que oscilꞏlen entre 10 i 30 cm a 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Durant les darreres hores s’han acumulat gruixos de fins a 10 cm al Ter Freser i inapreciables a la resta de sectors.
El mantell està regelat a primeres hores del matí i s’humidifica al llarg del dia. Les temperatures han pujat
lleugerament, amb valors màxims entre 2 i 7 graus i mínimes amb valors entre -2 i -5 graus.
Prop de les crestes es mantenen les plaques de vent en vessants orientats al nord i est.
A tots els sectors, el perill d’allaus és MODERAT (2). Hi ha plaques de vent a prop de les crestes en vessants nord i
est, que poden ser desencadenades per sobrecàrrega feble. Per sota dels 2000 m el mantell es presenta ben
estabilitzat.
Durant les hores centrals del dia el perill MODERAT (2) es generalitza, ja que podrà haver-hi allaus de fusió i de neu
recent humida, en general de petites dimensions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Els propers dies, les temperatures màximes elevades faran que es mantingui el perill d’allaus de fusió durant les
hores centrals del dia.
Evolució del perill: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 20 d’abril del 2000.
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DATA:
Dijous, 20 d’abril del 2000.
Hora:
14:00
h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
Vàlid:
20,
21,
22, 23 i 24 d’abril del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3) a partir de migdia

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) a partir de migdia

Pallaresa:

MARCAT (3) a partir de migdia

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 21, divendres: Cel poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en moderat ascens i vent
de l’oest i sud-oest de 20 a 30 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 22, dissabte: ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs localment d’intensitat moderada. Temperatures sense
canvis. Vent del sud fluix a moderat.
Dia 23, diumenge: ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs localment tempestuosos i d’intensitat moderada amb cota
de neu a 1700 m. Temperatures en moderat descens. Vent de l’oest moderat.
Dia 24, dilluns: ennuvolat o molt ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Temperatures sense canvis o
en lleuger augment. Vent del sud-oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 1700-1900 m als vessants nord i de 1900-2200 m en
vessants sud. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 90 i 180 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 50 i 110
cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures han pujat notablement amb valors màxims a 2000 m entre 2 i 7 graus i mínimes amb valors entre
1 i -4 graus.
Degut a les altes temperatures, el mantell està molt humit. Tant sols per sobre dels 2400- 2500 m, la superfície
s’encrosta durant la nit i s’humidifica durant el dia. Prop de les crestes i als vessants nord i est, es mantenen
plaques de vent que poc a poc es van estabilitzant.
A tots els sectors, el perill d’allaus és MARCAT (3). El perill de caigudes d’allaus de neu humida es generalitzarà a
partir de migdia. Aquestes allaus podrien ser de mida mitjana en vessants nord on les acumulacions de neu són
més importants.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les precipitacions en forma d’aigua fins a cotes molt altes previstes per a dissabte, podrien fer augmentar
temporalment el perill a FORT (4) ja que les caigudes d’allaus de neu humida podrien arribar a ser de mida gran.
Les nevades de diumenge podran provocar caigudes d’allaus de neu recent humida, que en general seran de
petites dimensions i localment de mida mitjana.
La davallada de les temperatures prevista a partir de diumenge afavorirà els processos de regel i, per tant,
l’estabilització del mantell.
Evolució del perill: ESTACIONARI FINS DIUMENGE I DISMINUINT A PARTIR DE DILLUNS.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 25 d’abril del 2000.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 203 / 225 -

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 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dijous, 20 d’abril del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 20, 21, 22, 23 i 24 d’abril del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
MODERAT (2) a partir de migdia i
Perafitacotes altes.
Puigpedrós:
Vessant nord MODERAT (2) a partir de migdia.
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2) a partir de migdia i
cotes altes.
Prepirineu: MODERAT (2) a partir de migdia i
cotes altes.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 21, divendres: Cel poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en moderat ascens i vent
de l’oest i sud-oest de 20 a 30 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 22, dissabte: ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs localment d’intensitat moderada. Temperatures sense
canvis. Vent del sud fluix a moderat.
Dia 23, diumenge: ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs localment tempestuosos i d’intensitat moderada amb cota
de neu a 1700 m. Temperatures en moderat descens. Vent de l’oest moderat.
Dia 24, dilluns: ennuvolat o molt ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Temperatures sense canvis o
en lleuger augment. Vent del sud-oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu en vessants nord a partir de 1800-2000 m i discontinu en vessants sud per
damunt de 2000 m, amb gruixos que oscilꞏlen entre 10 i 30 cm a 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
El mantell està molt humidificat. El regel nocturn tant sols es produeix per sobre dels 2400-2500 m.
Les temperatures han pujat notablement amb valors màxims a 2000 m entre 3 i 9 graus i mínimes amb valors entre
1 i -4 graus.
Prop de les crestes es mantenen les plaques de vent en vessants orientats al nord i est que s’estabilitzen
progressivament.
A tots els sectors, el perill d’allaus és MODERAT (2). El perill de caigudes d’allaus de neu humida es generalitza a
partir de migdia. Aquestes allaus podran ser en general de mida petita. Tant sols, al vessant nord del Cadí-Moixeró
podran ser de mida mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les precipitacions previstes per a dissabte i diumenge faran que pugui haver-hi caigudes d’allaus de neu humida,
que en general seran de petites dimensions i localment de mida mitjana.
La davallada de les temperatures prevista a partir de diumenge afavorirà els processos de regel i, per tant,
l’estabilització del mantell.
Evolució del perill: ESTACIONARI FINS DIUMENGE I DISMINUINT A PARTIR DE DILLUNS.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 25 d’abril del 2000.
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AVÍS: Per motius tècnics, des del divendres 28 d’abril fins al 2 de maig el butlletí de perill
d’allaus i la resta d’informacions no es podran consultar ni a Internet ni als contestadors
automàtics. El dijous 27 s’elaborarà un butlletí amb la predicció per al cap de setmana. Preguem
disculpin les molèsties.
DATA:
Dimarts, 25 d’abril del 2000.
14:00 h.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS Hora:
Vàlid:
25 i 26 d’abril del 2000.
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 26, dimecres: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat per la tarda. Algun xàfec d’intensitat feble en general, a
partir de la tarda. Cota de neu als cims. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent del sud moderat (2030 km/h) i fort a cotes altes (40-60 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 27, dijous: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs moderats ocasionalment tempestuosos que poden ser localment
forts. Neu a cotes altes. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en moderat descens. Vent variable fluix.
Dia 28, divendres: ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs localment moderats i ocasionalment tempestuosos que poden
ser localment forts. Cota de neu a 1700 m. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.
Dia 29, dissabte: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 1800-1900 m als vessants nord, mentre que en vessants
sud el mantell és discontinu a partir dels 2000 m fins als cims. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 70 i 180 cm a
l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 50 i 110 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Després de la forta activitat d’allaus de fusió de divendres i dissabte passat, diumenge va nevar amb quantitats
màximes de 20-30 cm de neu recent per damunt de 2200 m. Dilluns, a 2000 m, les temperatures mínimes van
baixar fins a -6 graus, mentre que les màximes van recuperar-se amb valors d’entre 8-10 graus. Les mínimes
d’aquesta matinada han oscil.lat entre 1 i -2 graus.
La superfície del mantell s’encrosta durant la nit i s’humidifica ràpidament durant el dia. Prop de les crestes i als
vessants est s’han format plaques de vent que poc a poc es van estabilitzant.
A tots els sectors, el perill d’allaus és MODERAT (2), especialment a partir de mig matí, ja que poden produir-se, de
forma natural, allaus de fusió a qualsevol orientació, en general de mida petita. A cotes altes pot haver, de forma
accidental, alguna allau de placa de vent pel pas d’un grup d’esquiadors, localment de mida mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Dijous augmentarà el perill d’allaus de fusió ja que les precipitacions seran en forma d’aigua fins a cotes altes.
Divendres baixarà la cota de neu i augmentarà el perill d’allaus de neu recent i de placa.
Evolució del perill: EN AUGMENT.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 26 d’abril del 2000.
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AVÍS: Per motius tècnics, des del divendres 28 d’abril fins al 2 de maig el butlletí de perill
d’allaus i la resta d’informacions no es podran consultar ni a Internet ni als contestadors
automàtics. El dijous 27 s’elaborarà un butlletí amb la predicció per al cap de setmana. Preguem
disculpin les molèsties.

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimarts, 25 d’abril del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 25 i 26 d’abril del 2000.

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord MODERAT (2)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MODERAT (2)
Prepirineu: MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 26, dimecres: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat per la tarda. Algun xàfec d’intensitat feble en general, a
partir de la tarda. Cota de neu als cims. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent del sud moderat (2030 km/h) i fort a cotes altes (40-60 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 27, dijous: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs moderats ocasionalment tempestuosos que poden ser localment
forts. Neu a cotes altes. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en moderat descens. Vent variable fluix.
Dia 28, divendres: ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs localment moderats i ocasionalment tempestuosos que poden
ser localment forts. Cota de neu a 1700 m. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.
Dia 29, dissabte: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu en vessants nord a partir de 2000 m i discontinu en vessants sud per damunt
de 2000 m, amb gruixos que oscilꞏlen entre 5 i 30 cm a 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Després de la forta fusió de divendres i dissabte passat, diumenge va nevar amb quantitats màximes de 10-15 cm
de neu recent per damunt de 2200 m, especialment al Ter-Freser. Dilluns, a 2000 m, les temperatures mínimes van
baixar fins a -5 graus, mentre que les màximes van recuperar-se amb valors d’entre 8-10 graus. Les mínimes
d’aquesta matinada han oscil.lat entre 3 i -4 graus.
La superfície del mantell s’encrosta durant la nit i s’humidifica ràpidament durant el dia. Prop de les crestes i als
vessants est s’han format localment plaques de vent que poc a poc es van estabilitzant.
A tots els sectors, el perill d’allaus és MODERAT (2), especialment a partir de mig matí, ja que poden produir-se, de
forma natural, allaus de fusió a qualsevol orientació, en general de mida petita. A cotes altes pot haver, de forma
accidental, alguna allau de placa de vent pel pas d’un grup d’esquiadors, en general de mida petita.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Dijous augmentarà el perill d’allaus de fusió ja que les precipitacions seran en forma d’aigua fins a cotes altes.
Divendres baixarà la cota de neu i augmentarà el perill d’allaus de neu recent i de placa.
Evolució del perill: EN AUGMENT.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 26 d’abril del 2000.
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AVÍS: Per motius tècnics, des del divendres 28 d’abril fins al 2 de maig el butlletí de perill
d’allaus i la resta d’informacions no es podran consultar ni a Internet ni als contestadors
automàtics. El dijous 27 s’elaborarà un butlletí amb la predicció per al cap de setmana. Preguem
disculpin les molèsties.
DATA: Dimecres, 26 d’abril del 2000.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS Hora: 14:00 h.
Vàlid: 26 i 27 d’abril del 2000
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2) augmentant dijous a MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2) augmentant dijous a MARCAT (3)

Pallaresa:

MODERAT (2) augmentant dijous a MARCAT (3)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 27, dijous: molt ennuvolat o cobert. Xàfecs moderats ocasionalment tempestuosos que poden ser localment
forts. Cota de neu a 2000 m baixant a 1600. Temperatures en moderat descens. Vent del sud-est de 20 a 40 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 28, divendres: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs ocasionalment tempestuosos i localment moderats. Cota de
neu a 1400 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest fluix.
Dia 29, dissabte: intervals nuvolosos. Temperatures en moderat ascens. Vent de component sud fluix.
Dia 30, diumenge: intervals nuvolosos. Temperatures en moderat ascens. Vent de component sud fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 1900-2000 m als vessants nord, mentre que en vessants
sud el mantell és continu a partir de 2400 m. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 60 i 170 cm a l'Aran-Franja Nord
de la Pallaresa i entre 40 i 100 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Després de la forta activitat d’allaus de fusió de divendres i dissabte passat, diumenge va nevar amb quantitats
màximes de 20-30 cm de neu recent per damunt de 2200 m. Dilluns hi va haver glaçades moderades. Posteriorment
les temperatures s’han recuperat: màximes d’ahir entre 5 i 9 graus i mínimes d’aquesta matinada entre 0 i 2 graus.
El vent ha bufat moderat del sud i sud-oest a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
La superfície del mantell s’encrosta durant la nit i s’humiteja ràpidament durant el dia. Prop de les crestes i als
vessants est hi ha plaques de vent que es van estabilitzant.
A tots els sectors, el perill d’allaus és MODERAT (2), especialment a partir de mig matí, ja que poden produir-se, de
forma natural, allaus de fusió a qualsevol orientació, en general de mida petita. Un cop demà s’intensifiquin les
precipitacions, que inicialment seran en forma d’aigua fins a cotes altes, el perill d’allaus augmentarà a MARCAT
(3). De forma natural es produiran allaus de fusió i, a cotes altes, pot haver alguna allau de placa de vent localment
de mida mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Divendres baixarà la cota de neu i el mantell es regelerà internament per damunt de 2100-2200 m. Disminuiran les
allaus de fusió, però augmentarà el perill d’allaus de neu recent i de placa.
Dissabte s’incrementarà el perill d’allaus de neu recent humida.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 27 d’abril del 2000.
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AVÍS: Per motius tècnics, des del divendres 28 d’abril fins al 2 de maig el butlletí de perill
d’allaus i la resta d’informacions no es podran consultar ni a Internet ni als contestadors
automàtics. El dijous 27 s’elaborarà un butlletí amb la predicció per al cap de setmana. Preguem
disculpin les molèsties.

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA: Dimecres, 26 d’abril del 2000.
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 26 i 27 d’abril del 2000

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:
Vessant nord
Cadí-Moixeró:

MODERAT (2) augmentant dijous a Ter-Freser: MODERAT (2) augmentant dijous a
MARCAT (3)
MARCAT (3)
MODERAT (2) augmentant dijous a Prepirineu: MODERAT (2) augmentant dijous a
MARCAT (3)
MARCAT (3)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 27, dijous: molt ennuvolat o cobert. Xàfecs moderats ocasionalment tempestuosos que poden ser localment
forts. Cota de neu a 2000 m baixant a 1600. Temperatures en moderat descens. Vent del sud-est de 20 a 40 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 28, divendres: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs ocasionalment tempestuosos i localment moderats. Cota de
neu a 1400 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest fluix.
Dia 29, dissabte: intervals nuvolosos. Temperatures en moderat ascens. Vent de component sud fluix.
Dia 30, diumenge: intervals nuvolosos. Temperatures en moderat ascens. Vent de component sud fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu en vessants nord a partir de 2000 m i discontinu en vessants sud fins als
cims, amb gruixos que no excedeixen els 20 cm a 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Després de la forta fusió de divendres i dissabte passat, diumenge va nevar amb quantitats màximes de 10-15 cm
de neu recent per damunt de 2200 m, especialment al Ter-Freser. Dilluns hi va haver glaçades moderades.
Posteriorment les temperatures s’han recuperat: màximes d’ahir entre 8 i 12 graus i mínimes d’aquesta matinada
entre 0 i 4 graus.
La superfície del mantell s’encrosta durant la nit i s’humiteja ràpidament durant el dia. Prop de les crestes i als
vessants est hi ha localment plaques de vent que es van estabilitzant.
A tots els sectors, el perill d’allaus és MODERAT (2), especialment a partir de mig matí, ja que poden produir-se, de
forma natural, allaus de fusió a qualsevol orientació, en general de mida petita. Un cop demà s’intensifiquin les
precipitacions, que inicialment seran en forma d’aigua fins a cotes altes, el perill d’allaus augmentarà a MARCAT (3).
De forma natural es produiran allaus de fusió i, a cotes altes, pot haver alguna allau de placa de vent localment de
mida mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Divendres baixarà la cota de neu i el mantell es regelerà internament per damunt de 2300-2400 m. Disminuiran les
allaus de fusió, però augmentarà el perill d’allaus de neu recent i de placa.
Dissabte s’incrementarà el perill d’allaus de neu recent humida.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 27 d’abril del 2000.
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AVÍS: Per motius tècnics, des del dissabte 29 d’abril fins al dimarts 2 de maig el butlletí de perill
d’allaus i la resta d’informacions no es podran consultar ni a Internet ni als contestadors
automàtics.. Preguem disculpin les molèsties.
DATA: Dijous, 27 d’abril del 2000.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS Hora: 14:00 h.
Vàlid: 27, 28, 29, 30 d’abril i 1 de maig del
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
2000
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3) augmentant a FORT (4)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) augmentant a FORT (4)

Pallaresa:

MARCAT (3) augmentant a FORT (4)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 28, divendres: molt ennuvolat o cobert. Xàfecs moderats ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1800 m
baixant a 1500 m. Temperatures en moderat descens. Vent del nord-oest de 20-40 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 29, dissabte: ennuvolat o molt ennuvolat. Ascens lleuger a moderat de les temperatures. Vent fluix a moderat
del sud-oest.
Dia 30, diumenge: poc ennuvolat, augmentant a molt ennuvolat per la tarda amb xàfecs. Lleuger augment de les
temperatures. Vent fluix de component sud.
Dia 1, dilluns: nuvolositat d’evolució diürna amb xàfecs tempestuosos vespertins. Temperatures sense canvis. Vent
fluix a moderat del sud-oest.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 1900-2000 m als vessants nord, mentre que en vessants
sud el mantell és continu a partir de 2400 m. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 50 i 160 cm a l'Aran-Franja Nord
de la Pallaresa i entre 40 i 100 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Ha començat a nevar aquest matí de forma moderada a la Ribagorçana per damunt dels 1800-1900 m i de forma
feble a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa per damunt de 2000-2100 m. Les temperatures han baixat molt
lleugerament: màximes d’ahir entre 5 i 9 graus i mínimes d’aquesta matinada entre 0 i 3 graus. El vent està bufant
fort del sud i sud-est.
Per sota dels 2100-2200 m es produiran allaus de placa de fons. Es poden acumular fins a 30 cm de neu recent i es
formaran plaques de vent en vessants nord. El perill d’allaus augmentarà a MARCAT (3) al llarg d’avui dijous ja que
hi haurà allaus de neu recent i de placa de vent de forma natural, localment de mida mitjana. Demà divendres el
perill pot augmentar a FORT (4), ja que es poden acumular fins a 50-60 cm neu recent i les allaus serien localment
de grans dimensions. Es formaran plaques de vent en vessants sud i est.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Dissabte el perill es mantindrà en FORT (4), ja que hi haurà nombroses allaus de neu recent humida de forma
natural per efecte de la insolació i l’increment de les temperatures, així com allaus de placa de vent en vessants
nord, est i sud de forma accidental pel pas d’un esquiador, localment de grans dimensions. Diumenge i dilluns el
perill disminuiria a MARCAT (3). A partir de migdia es podran produir allaus de fusió en pendents drets.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 28 d’abril del 2000.
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AVÍS: Per motius tècnics, des del dissabte 29 d’abril fins al dimarts 2 de maig el butlletí de perill
d’allaus i la resta d’informacions no es podran consultar ni a Internet ni als contestadors
automàtics.. Preguem disculpin les molèsties.

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 27 d’abril del 2000.
14:00 h.
27, 28, 29, 30 d’abril i 1 de maig del
2000

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMARCAT (3)
Puigpedrós:
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: MARCAT (3)
Prepirineu: MARCAT (3)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 28, divendres: molt ennuvolat o cobert. Xàfecs moderats ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1800 m
baixant a 1500 m. Temperatures en moderat descens. Vent del nord-oest de 20-40 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 29, dissabte: ennuvolat o molt ennuvolat. Ascens lleuger a moderat de les temperatures. Vent fluix a moderat
del sud-oest.
Dia 30, diumenge: poc ennuvolat, augmentant a molt ennuvolat per la tarda amb xàfecs. Lleuger augment de les
temperatures. Vent fluix de component sud.
Dia 1, dilluns: nuvolositat d’evolució diürna amb xàfecs tempestuosos vespertins. Temperatures sense canvis. Vent
fluix a moderat del sud-oest.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu en vessants nord a partir de 2000 m i discontinu en vessants sud fins als
cims, amb gruixos que no excedeixen els 20 cm a 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures màximes d’ahir van pujar lleugerament, valors entre 10 i 12 graus, i les mínimes d’aquesta
matinada han baixat lleugerament, valors entre 0 i 2 graus. El vent ha bufat fluix a moderat del sud i sud-est.
Per sota dels 2300-2400 m es produiran allaus de placa de fons. Es poden acumular fins a 30 cm de neu recent i es
formaran plaques de vent en vessants nord. El perill d’allaus augmentarà a MARCAT (3) al llarg d’avui dijous ja que
hi haurà allaus de neu recent i de placa de vent de forma natural, localment de mida mitjana. Al final del divendres el
perill podria augmentar a FORT (4), ja que es poden acumular fins a 50-60 cm neu recent i les allaus serien
localment de grans dimensions. Es formaran plaques de vent en vessants sud i est.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Dissabte el perill es mantindrà en FORT (4), ja que hi haurà nombroses allaus de neu recent humida de forma
natural per efecte de la insolació i l’increment de les temperatures, així com allaus de placa de vent en vessants
nord, est i sud de forma accidental pel pas d’un esquiador, localment de grans dimensions. Diumenge i dilluns el
perill disminuiria a MARCAT (3). A partir de migdia es podran produir allaus de fusió en pendents drets.

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 28 d’abril del 2000.
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AVÍS: Per motius tècnics, des del dissabte 29 d’abril fins al dimarts 2 de maig el butlletí de perill
d’allaus i la resta d’informacions no es podran consultar ni a Internet ni als contestadors
automàtics. Preguem disculpin les molèsties.
DATA: Divendres, 28 d’abril del 2000.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS Hora: 14:00 h.
Vàlid: 28, 29, 30 d’abril i 1 de maig del 2000
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3) al migdia

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) al migdia

Pallaresa:

MARCAT (3) al migdia

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 29, dissabte: ennuvolat o molt ennuvolat. Possibilitat d’alguna precipitació feble. Cota de neu a 1600 m.
Temperatures mínimes sense canvis i màximes en moderat ascens. Vent variable fluix amb predomini del sud (5-10
km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 30, diumenge: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix de
component est.
Dia 1, dilluns: intervals nuvolosos amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Temperatures en lleuger ascens. Vent
de component est fluix.
Dia 2, dimarts: intervals nuvolosos amb possibilitat de precipitacions febles. Temperatures en lleuger ascens. Vent
variable fluix amb predomini de la component est.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 1900-2000 m als vessants nord, mentre que en vessants
sud el mantell és continu a partir de 2400 m. Per sota i fins als 1500 m hi ha un gruix inferior als 10 cm que fondrà
ràpidament. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 60 i 170 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 50 i 110
cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Ahir va nevar de forma generalitzada però amb quantitats poc importants (entre 8 i 18 cm). Les temperatures han
baixat moderadament: màximes d’ahir entre 2 i 6 graus i mínimes d’aquesta matinada entre –6 i -3 graus. El vent
està bufant fluix a moderat del nord-oest.
Per damunt de 2200 m el mantell s’ha estabilitzat internament de forma lleugera. Hi ha un nivell superficial de fins a
20 cm de neu poc cohesionada que s’humitejarà ràpidament. Dissabte el perill d’allaus serà MARCAT (3) al migdia
per la possibilitat d’allaus naturals de neu recent a qualsevol orientació. De forma accidental, pel pas d’un esquiador,
hi haurà allaus de placa de vent en orientacions nord, est i sud, localment de dimensions mitjanes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Diumenge i dilluns continuarà el procés d’humitejament de la neu. Es mantindrà el perill MARCAT (3) al migdia.
Localment, en vessants drets i orientació nord les allaus de fusió podrien ser de dimensions mitjanes i afectar a tot
el gruix del mantell.
EVOLUCIÓ DEL PERILL: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 4 de maig del 2000.
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AVÍS: Per motius tècnics, des del dissabte 29 d’abril fins al dimarts 2 de maig el butlletí de perill
d’allaus i la resta d’informacions no es podran consultar ni a Internet ni als contestadors
automàtics. Preguem disculpin les molèsties.

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres, 28 d’abril del 2000.
14:00 h.
28, 29, 30 d’abril i 1 de maig del 2000

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2) al migdia
Puigpedrós:
Vessant nord MODERAT (2) al migdia
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2) al migdia

Prepirineu:

MODERAT (2) al migdia

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 29, dissabte: ennuvolat o molt ennuvolat. Possibilitat d’alguna precipitació feble. Cota de neu a 1600 m.
Temperatures mínimes sense canvis i màximes en moderat ascens. Vent variable fluix amb predomini del sud (5-10
km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 30, diumenge: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix de
component est.
Dia 1, dilluns: intervals nuvolosos amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Temperatures en lleuger ascens. Vent
de component est fluix.
Dia 2, dimarts: intervals nuvolosos amb possibilitat de precipitacions febles. Temperatures en lleuger ascens. Vent
variable fluix amb predomini de la component est.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu en vessants nord a partir de 2000 m i discontinu en vessants sud fins als
cims, amb gruixos que no excedeixen els 20 cm a 2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Ahir va nevar de forma molt feble (entre 1 i 6 cm) per damunt de 1900 m. Les temperatures han baixat
moderadament: màximes d’ahir entre 4 i 6 graus i mínimes d’aquesta matinada entre -5 i -3 graus. El vent està
bufant fluix a moderat del nord i nord-oest.
Per damunt de 2200 m el mantell s’ha estabilitzat internament de forma lleugera. Hi ha un nivell superficial inferior a
10 cm de neu poc cohesionada que s’humitejarà ràpidament. Dissabte el perill d’allaus serà MODERAT (2) al migdia
per la possibilitat d’allaus naturals de neu recent de mida petita a qualsevol orientació. De forma accidental, pel pas
d’un esquiador, hi haurà allaus de placa de vent en orientacions nord, est i sud, en general de mida petita.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Diumenge i dilluns continuarà el procés d’humitejament de la neu. Es mantindrà el perill MODERAT (2) al migdia.
EVOLUCIÓ DEL PERILL: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 4 de maig del 2000.
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DATA: Dijous, 4 de maig del 2000.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS Hora: 14:00 h.
Vàlid: 4 i 5 de maig del 2000
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2) des de mig matí

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2) des de mig matí

Pallaresa:

MODERAT (2) des de mig matí

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 5, divendres: ennuvolat amb núvols d’evolució diürna. Xàfecs localment moderats i ocasionalment
tempestuosos. Cota de neu a 2900 m. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger a moderat
descens. Vent del sud moderat (30-40 km/h) disminuint al final a fluix (15-25 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 6, dissabte: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs ocasionalment tempestuosos i localment moderats.
Temperatures en lleuger descens. Vent de component est fluix.
Dia 7, diumenge: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs ocasionalment tempestuosos i localment moderats.
Temperatures sense canvis. Vent de component est fluix.
Dia 8, dilluns: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs ocasionalment tempestuosos i localment moderats. Temperatures
sense canvis. Vent de component est fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 2000-2100 m als vessants nord, mentre que en vessants
sud el mantell és discontinu. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 30 i 140 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i
entre 20 i 80 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Dilluns i dimarts es van produir precipitacions en forma d’aigua fins a 2500-2600 m. A 2000 m les temperatures
mínimes d’aquesta matinada han oscil.lat entre 4 i 6 graus, màximes d’ahir entre 10 i 12 graus. El mantell està en
estat de fusió. Es presenta regelat a primeres hores del matí, especialment en vessants nord i s´humiteja
ràpidament especialment en vessants assolellats. A partir de mig matí es pot produir alguna allau de fusió a
qualsevol orientació, en general de mida petita. El perill d’allaus serà MODERAT (2) a partir de mig matí.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Per dissabte i diumenge les precipitacions en forma líquida poden fer augmentar el perill d’allaus de fusió a
qualsevol hora del dia. El regel nocturn també pot disminuir.
EVOLUCIÓ DEL PERILL: EN LLEUGER AUGMENT

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 5 de maig del 2000.
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 4 de maig del 2000.
14:00 h.
4 i 5 de maig del 2000

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2) des de mig matí
Puigpedrós:
Vessant nord MODERAT (2) des de mig matí
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2) des de mig matí

Prepirineu:

MODERAT (2) des de mig matí

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 5, divendres: ennuvolat amb núvols d’evolució diürna. Xàfecs localment moderats i ocasionalment
tempestuosos. Cota de neu a 2900 m. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger a moderat
descens. Vent del sud moderat (30-40 km/h) disminuint al final a fluix (15-25 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 6, dissabte: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs ocasionalment tempestuosos i localment moderats.
Temperatures en lleuger descens. Vent de component est fluix.
Dia 7, diumenge: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs ocasionalment tempestuosos i localment moderats.
Temperatures sense canvis. Vent de component est fluix.
Dia 8, dilluns: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs ocasionalment tempestuosos i localment moderats. Temperatures
sense canvis. Vent de component est fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu en vessants nord a partir de 2000-2100 m i discontinu en vessants sud fins
als cims, amb gruixos entre 10-40 cm a 2200 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Dilluns i dimarts es van produir precipitacions en forma d’aigua fins a 2500-2600 m. A 2000 m les temperatures
mínimes d’aquesta matinada han oscil.lat entre 3 i 7 graus, màximes d’ahir entre 10 i 12 graus. El mantell està en
estat de fusió. Es presenta regelat a primeres hores del matí, especialment en vessants nord i s´humiteja
ràpidament especialment en vessants assolellats. A partir de mig matí es pot produir alguna allau de fusió a
qualsevol orientació, en general de mida petita. El perill d’allaus serà MODERAT (2) a partir de mig matí.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Per dissabte i diumenge les precipitacions en forma líquida poden fer augmentar el perill d’allaus de fusió a
qualsevol hora del dia. El regel nocturn també pot disminuir.
EVOLUCIÓ DEL PERILL: EN LLEUGER AUGMENT

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 5 de maig del 2000.
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DATA: Divendres, 5 de maig del 2000.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS Hora: 14:00 h.
Vàlid: 5, 6 i 7 de maig del 2000
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3) des de migdia

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) des de migdia

Pallaresa:

MARCAT (3) des de migdia

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 6, dissabte: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs febles amb possibilitat que siguin tempestuosos i localment
moderats. Cota de neu a 2000 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del sud i sud-est (15 a 25 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 7, diumenge: molt ennuvolat. Xàfecs localment moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 2100 m.
Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de component est fluix.
Dia 8, dilluns: molt ennuvolat. Xàfecs localment moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 2200 m.
Temperatures sense canvis. Vent de component est fluix.
Dia 9, dimarts: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs localment moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu
a 2200 m. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 2000-2100 m als vessants nord, mentre que en vessants
sud el mantell és discontinu. Els gruixos a 2000 m oscilꞏlen entre 20 i 130 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i
entre 10 i 70 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Des de dilluns s’han produït algunes precipitacions febles d’aigua fins als 2600 m. A 2000 m les temperatures
mínimes d’aquesta matinada han oscil.lat entre 4 i 5 graus, màximes d’ahir entre 10 i 11 graus. El mantell està en
estat de fusió. Els cels ennuvolats durant la nit dificultaran la formació de crostes superficials. Les precipitacions
previstes humitejaran notablement el mantell. Es produiran allaus de fusió, localment de mida mitjana. El perill
d’allaus serà MARCAT (3), preferentment a partir de mig matí.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
L’escassa cohesió actual disminuirà progressivament durant el cap de setmana i es mantindrà la possibilitat d’allaus
de fusió.
EVOLUCIÓ DEL PERILL: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 11 de maig del 2000.
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres, 5 de maig del 2000.
14:00 h.
5, 6 i 7 de maig del 2000

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2) des de mig matí
Puigpedrós:
Vessant nord MODERAT (2) des de mig matí
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2) des de mig matí

Prepirineu:

MODERAT (2) des de mig matí

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 6, dissabte: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs febles amb possibilitat que siguin tempestuosos i localment
moderats. Cota de neu a 2000 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del sud i sud-est (15 a 25 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 7, diumenge: molt ennuvolat. Xàfecs localment moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 2100 m.
Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de component est fluix.
Dia 8, dilluns: molt ennuvolat. Xàfecs localment moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 2200 m.
Temperatures sense canvis. Vent de component est fluix.
Dia 9, dimarts: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs localment moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu
a 2200 m. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és continu en vessants nord a partir de 2000-2100 m i discontinu en vessants sud fins
als cims, amb gruixos entre 10-30 cm a 2200 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Des de dilluns s’han produït algunes precipitacions febles d’aigua fins als 2600 m. A 2000 m les temperatures
mínimes d’aquesta matinada han oscil.lat entre 2 i 4 graus, màximes d’ahir entre 11 i 12 graus. El mantell està en
estat de fusió. Els cels ennuvolats durant la nit dificultaran la formació de crostes superficials. Les precipitacions
previstes humitejaran notablement el mantell. Es produiran allaus de fusió, en general de mida petita. El perill
d’allaus serà MODERAT (2) a partir de mig matí.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
L’escassa cohesió actual disminuirà progressivament durant el cap de setmana i es mantindrà la possibilitat d’allaus
de fusió.
EVOLUCIÓ DEL PERILL: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 11 de maig del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

DATA: Dijous, 11 de maig del 2000.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS Hora: 14:00 h.
Vàlid: 11 i 12 de maig del 2000
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3) des de migdia per damunt de 2300 m

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) des de migdia per damunt de 2300 m

Pallaresa:

MARCAT (3) des de migdia per damunt de 2300 m

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 12, divendres: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat. A partir de la tarda xàfecs ocasionalment tempestuosos
en general febles. Cota de neu a 2600 m. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent del sud fluix a
moderat (10 a 30 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 13, dissabte: ennuvolat amb xàfecs tempestuosos dispersos, localment d’intensitat moderada tendint al final del
dia a intervals nuvolosos. Temperatures mínimes en lleuger ascens màximes en lleuger descens. Vent de
component sud fluix a moderat girant a component oest.
Dia 14, diumenge: poc ennuvolat amb nuvolositat d’evolució diürna. Temperatures mínimes en lleuger descens i
màximes en lleuger a moderat ascens. Vent de component oest fluix.
Dia 15, dilluns: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix variable predominant de
l’oest.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 2200-2300 m als vessants nord, mentre que en vessants
sud el mantell és discontinu. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 30 i 60 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Des de dilluns s’han produït xàfecs i tempestes d’aigua fins als 2600 m. Ahir la cota de neu va baixar fins a 2100 m.
A 2000 m les temperatures mínimes d’aquesta matinada han oscil.lat entre 2 i 3 graus, màximes d’ahir entre 9 i 12
graus. El mantell està en estat de fusió. Només es formaran crostes de regel per damunt de 2800 m. Les
precipitacions previstes humitejaran notablement el mantell. Es produiran allaus de fusió, localment de mida mitjana.
El perill d’allaus serà MARCAT (3), preferentment a partir de mig matí per damunt de 2300 m.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
L’escassa cohesió actual disminuirà progressivament durant el cap de setmana i es mantindrà la possibilitat d’allaus
de fusió.
EVOLUCIÓ DEL PERILL: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 12 de maig del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 11 de maig del 2000.
14:00 h.
11 i 12 de maig del 2000

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:
Vessant nord
Cadí-Moixeró:

MODERAT (2) des de mig matí
per damunt de 2300 m
MODERAT (2) des de mig matí
per damunt de 2300 m

Ter-Freser:
Prepirineu:

MODERAT (2) des de mig matí per
damunt de 2300 m
MODERAT (2) des de mig matí per
damunt de 2300 m

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 12, divendres: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat. A partir de la tarda xàfecs ocasionalment tempestuosos
en general febles. Cota de neu a 2600 m. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent del sud fluix a
moderat (10 a 30 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 13, dissabte: ennuvolat amb xàfecs tempestuosos dispersos, localment d’intensitat moderada tendint al final del
dia a intervals nuvolosos. Temperatures mínimes en lleuger ascens màximes en lleuger descens. Vent de
component sud fluix a moderat girant a component oest.
Dia 14, diumenge: poc ennuvolat amb nuvolositat d’evolució diürna. Temperatures mínimes en lleuger descens i
màximes en lleuger a moderat ascens. Vent de component oest fluix.
Dia 15, dilluns: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix variable predominant de
l’oest.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 2200-2300 m als vessants nord, mentre que en vessants
sud el mantell és discontinu. Els gruixos a 2200 m no excedeixen els 30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Des de dilluns s’han produït xàfecs i tempestes d’aigua fins als 2600 m. Ahir la cota de neu va baixar fins a 2100 m.
A 2000 m les temperatures mínimes d’aquesta matinada han oscil.lat entre 2 i 3 graus, màximes d’ahir entre 9 i 12
graus. El mantell està en estat de fusió. Només es formaran crostes de regel per damunt de 2800 m. Les
precipitacions previstes humitejaran notablement el mantell. Es produiran allaus de fusió, generalment de mida
petita. El perill d’allaus serà MODERAT (2), preferentment a partir de mig matí per damunt de 2300 m.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
L’escassa cohesió actual disminuirà progressivament durant el cap de setmana i es mantindrà la possibilitat d’allaus
de fusió.
EVOLUCIÓ DEL PERILL: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 12 de maig del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

DATA: Divendres, 12 de maig del 2000.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS Hora: 14:00 h.
Vàlid: 12, 13 i 14 de maig del 2000
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3) des de migdia per damunt de 2300 m

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) des de migdia per damunt de 2300 m

Pallaresa:

MARCAT (3) des de migdia per damunt de 2300 m

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 13, dissabte: ennuvolat disminuint a poc ennuvolat. Algun xàfec ocasional. Cota de neu a 2600 m.
Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud-est fluix (10 a 20 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 14, diumenge: poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vent de
component est fluix.
Dia 15, dilluns: predomini del cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts. Temperatures sense canvis. Vent de
component est fluix.
Dia 16, dimarts: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 2200-2300 m als vessants nord, mentre que en vessants
sud el mantell és discontinu. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 30 i 60 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Des de dilluns s’han produït xàfecs i tempestes d’aigua fins als 2600 m. Dimecres la cota de neu va baixar fins a
2100 m. El mantell està en estat de fusió. Difícilment es formaran crostes de regel. La insolació i les precipitacions
ocasionals humitejaran notablement el mantell. Es produiran allaus de fusió, localment de mida mitjana. El perill
d’allaus serà MARCAT (3), preferentment a partir de mig matí per damunt de 2300 m.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
L’escassa cohesió actual disminuirà progressivament durant el cap de setmana i es mantindrà la possibilitat d’allaus
de fusió.
EVOLUCIÓ DEL PERILL: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 18 de maig del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres, 12 de maig del 2000.
14:00 h.
12, 13 i 14 de maig del 2000

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:
Vessant nord
Cadí-Moixeró:

MODERAT (2) des de mig matí
per damunt de 2300 m
MODERAT (2) des de mig matí
per damunt de 2300 m

Ter-Freser:
Prepirineu:

MODERAT (2) des de mig matí per
damunt de 2300 m
MODERAT (2) des de mig matí per
damunt de 2300 m

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 13, dissabte: ennuvolat disminuint a poc ennuvolat. Algun xàfec ocasional. Cota de neu a 2600 m.
Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud-est fluix (10 a 20 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 14, diumenge: poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vent de
component est fluix.
Dia 15, dilluns: predomini del cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts. Temperatures sense canvis. Vent de
component est fluix.
Dia 16, dimarts: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 2200-2300 m als vessants nord, mentre que en vessants
sud el mantell és discontinu. Els gruixos a 2200 m no excedeixen els 30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Des de dilluns s’han produït xàfecs i tempestes d’aigua fins als 2600 m. Dimecres la cota de neu va baixar fins a
2100 m. A 2000 m les temperatures mínimes d’aquesta matinada han oscil.lat entre 0 i 3 graus, màximes d’ahir
entre 8 i 10 graus. El mantell està en estat de fusió. Difícilment es formaran crostes de regel. La insolació i les
precipitacions ocasionals humitejaran notablement el mantell. Es produiran allaus de fusió, generalment de mida
petita. El perill d’allaus serà MODERAT (2), preferentment a partir de mig matí per damunt de 2300 m.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
L’escassa cohesió actual disminuirà progressivament durant el cap de setmana i es mantindrà la possibilitat d’allaus
de fusió.
EVOLUCIÓ DEL PERILL: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 18 de maig del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

DATA: Dijous, 18 de maig del 2000.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS Hora: 14:00 h.
Vàlid: 18 i 19 de maig del 2000
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3) des de migdia per damunt de 2300 m

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) des de migdia per damunt de 2300 m

Pallaresa:

MARCAT (3) des de migdia per damunt de 2300 m

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 19, divendres: poc nuvolós. Nuvolositat d’evolució diürna. Algun xàfec, ocasionalment tempestuós, dispers i
dèbil. Temperatures en lleuger descens o sense canvis. Vent variable i fluix del nord-oest moderat (20-40 km/h) a
cotes altes.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 20, dissabte: ennuvolat. Xàfecs dèbils. Temperatures sense canvis. Vent variable i fluix.
Dia 21, diumenge: ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs, ocasionalment tempestuosos, d’intensitat dèbil a moderada.
Temperatura sense canvis. Vent variable i fluix.
Dia 22, dilluns: ennuvolat. Xàfecs ocasionalment tempestuosos d’intensitat dèbil a moderada. Lleuger ascens de les
temperatures mínimes i lleuger descens de les màximes. Vent variable i fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 2200-2300 m als vessants nord, mentre que en vessants
sud el mantell és discontinu. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 10 i 40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Dimarts i dimecres es van produir xàfecs moderats en forma d’aigua a totes les cotes. El mantell està en estat de
fusió. Al matí en vessants nord el mantell es presentarà endurit però s’estovarà ràpidament amb la insolació i les
precipitacions ocasionals. El perill d’allaus serà MARCAT (3), preferentment a partir de mig matí per damunt de
2300 m ja que es poden produir allaus de fusió, localment de mida mitjana, en vessants força drets.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell es presentarà molt humit i poc cohesionat al centre del dia.
EVOLUCIÓ DEL PERILL: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 19 de maig del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 18 de maig del 2000.
14:00 h.
18 i 19 de maig del 2000

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:
Vessant nord
Cadí-Moixeró:

MODERAT (2) des de mig matí
per damunt de 2300 m
MODERAT (2) des de mig matí
per damunt de 2300 m

Ter-Freser:
Prepirineu:

MODERAT (2) des de mig matí per
damunt de 2300 m
MODERAT (2) des de mig matí per
damunt de 2300 m

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 19, divendres: poc nuvolós. Nuvolositat d’evolució diürna. Algun xàfec, ocasionalment tempestuós, dispers i
dèbil. Temperatures en lleuger descens o sense canvis. Vent variable i fluix del nord-oest moderat (20-40 km/h) a
cotes altes.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 20, dissabte: ennuvolat. Xàfecs dèbils. Temperatures sense canvis. Vent variable i fluix.
Dia 21, diumenge: ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs, ocasionalment tempestuosos, de intensitat dèbil a
moderada. Temperatura sense canvis. Vent variable i fluix.
Dia 22, dilluns: ennuvolat. Xàfecs ocasionalment tempestuosos d’intensitat dèbil a moderada. Lleuger ascens de les
temperatures mínimes i lleuger descens de les màximes. Vent variable i fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 2200-2300 m als vessants nord, mentre que en vessants
sud el mantell és discontinu. Els gruixos a 2200 m no excedeixen els 30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Dimarts i dimecres es van produir xàfecs moderats en forma d’aigua a totes les cotes. El mantell està en estat de
fusió. A 2000 m les temperatures mínimes d’aquesta matinada han oscilꞏlat entre 2 i 5 graus, màximes d’ahir entre
14 i 16 graus. Al matí en vessants nord el mantell es presentarà endurit però s’estovarà ràpidament amb la insolació
i les precipitacions ocasionals. Es produiran allaus de fusió, generalment de mida petita. El perill d’allaus serà
MODERAT (2), preferentment a partir de mig matí per damunt de 2300 m.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell es presentarà molt humit i poc cohesionat al centre del dia.
EVOLUCIÓ DEL PERILL: ESTACIONARI

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 19 de maig del 2000.
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Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 1999-2000)

DATA: Divendres, 19 de maig del 2000.
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS Hora: 14:00 h.
Vàlid: 19, 20 i 21 de maig del 2000
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.

PIRINEU OCCIDENTAL

Mapa amb nous sectors a Internet: www.icc.es/allaus/butlleti.html

Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2) des de migdia per damunt de 2300 m

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2) des de migdia per damunt de 2300 m

Pallaresa:

MODERAT (2) des de migdia per damunt de 2300 m

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 20, dissabte: nuvolositat d’evolució diürna. Algun xàfec feble. Temperatures en lleuger ascens o sense canvis.
Vent de component nord fluix a moderat (20-40 km/h) a cotes altes.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 21, diumenge: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat. Xàfecs, ocasionalment tempestuosos, d’intensitat
moderada. Temperatures sense canvis. Vent fluix a moderat de direcció variable, girant a nord a última hora.
Dia 22, dilluns: ennuvolat. Xàfecs tempestuosos d’intensitat feble a moderada. Moderat descens de la temperatura
diürna. Vent de component nord fluix a moderat.
Dia 23, dimarts: intervals nuvolosos. Per la tarda, xàfecs tempestuosos d’intensitat dèbil a moderada. Moderat
ascens de la temperatura diürna. Vent fluix a moderat de direcció variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 2200-2300 m als vessants nord, mentre que en vessants
sud el mantell és discontinu. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 10 i 40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Dimarts i dimecres es van produir xàfecs moderats en forma d’aigua a totes les cotes. El mantell està en estat de
fusió. Al matí en vessants nord el mantell es presentarà endurit però s’estovarà ràpidament amb la insolació i les
precipitacions ocasionals. Es produiran allaus de fusió, generalment de mida petita. El perill d’allaus serà
MODERAT (2), preferentment a partir de mig matí per damunt de 2300 m.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell es presentarà molt humit al centre del dia.
EVOLUCIÓ DEL PERILL: ESTACIONARI

AQUEST ÉS L’ÚLTIM BUTLLETÍ DE LA TEMPORADA 99-00.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 223 / 225 -

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 1999-2000)

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres, 19 de maig del 2000.
14:00 h.
19, 20 i 21 de maig del 2000

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:
Vessant nord
Cadí-Moixeró:

MODERAT (2) des de mig matí
per damunt de 2300 m
MODERAT (2) des de mig matí
per damunt de 2300 m

Ter-Freser:
Prepirineu:

MODERAT (2) des de mig matí per
damunt de 2300 m
MODERAT (2) des de mig matí per
damunt de 2300 m

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dia 20, dissabte: nuvolositat d’evolució diürna. Algun xàfec feble. Temperatures en lleuger ascens o sense canvis.
Vent de component nord fluix a moderat (20-40 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dia 21, diumenge: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat. Xàfecs, ocasionalment tempestuosos, d’intensitat
moderada. Temperatures sense canvis. Vent fluix a moderat de direcció variable, girant a nord a última hora.
Dia 22, dilluns: ennuvolat. Xàfecs tempestuosos d’intensitat feble a moderada. Moderat descens de la temperatura
diürna. Vent de component nord fluix a moderat.
Dia 23, dimarts: intervals nuvolosos. Per la tarda, xàfecs tempestuosos d’intensitat dèbil a moderada. Moderat
ascens de la temperatura diürna. Vent fluix a moderat de direcció variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 2200-2300 m als vessants nord, mentre que en vessants
sud el mantell és discontinu. Els gruixos a 2200 m no excedeixen els 30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ.
Dimarts i dimecres es van produir xàfecs moderats en forma d’aigua a totes les cotes. El mantell està en estat de
fusió. A 2000 m les temperatures mínimes d’aquesta matinada han oscilꞏlat entre 0 i 3 graus, màximes d’ahir entre
11 i 13 graus. Al matí en vessants nord el mantell es presentarà endurit però s’estovarà ràpidament amb la insolació
i les precipitacions ocasionals. Es produiran allaus de fusió, generalment de mida petita. El perill d’allaus serà
MODERAT (2), preferentment a partir de mig matí per damunt de 2300 m.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell es presentarà molt humit al centre del dia.
EVOLUCIÓ DEL PERILL: ESTACIONARI

AQUEST ÉS L’ÚLTIM BUTLLETÍ DE LA TEMPORADA 99-00.
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DATA:

Dilluns, 22 de maig del 2000

INFORMACIÓ SOBRE EL PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU DE CATALUNYA

Un cop finalitzada la temporada, l’Institut Cartogràfic de Catalunya deixa d'emetre el butlletí de perill
d'allaus pel Pirineu de Catalunya.
El servei d'informació sobre el perill d'allaus es reprendrà de forma diària a partir del 15 de desembre
dle 2000, o quan les condicions de innivació ho requereixin.

CONSELLS DE SEGURETAT

Al realitzar excursions en zones de muntanya on el mantell nival sigui present, cal observar les
següents normes bàsiques de seguretat :
Abans d'iniciar l'excursió cal tenir informació sobre la previsió meteorològica.
A la primavera, o amb temperatures altes, cal haver finalitzat l'excursió abans de les hores de més
calor, que és quan es produeixen les allaus de fusió.
En cas de nevades intenses, superiors als 40-50 cm en 24 hores, es recomana no sortir a muntanya.
Dur sempre el material bàsic de seguretat: ARVA, bastons sonda i pala.

Per a més informació, podeu dirigir-vos al Servei Geològic de Catalunya, Institut Cartogràfic de
Catalunya, Àrea d'Allaus:
Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
Tel (93) 567 15 00
Fax (93) 567 15 67
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