
 

 

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

 

 

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

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 24 de novembre de 2000. 
14:00 h. 
24, 25 i 26 de novembre de 2000 

  

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

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2)  

Pallaresa: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 25: Intervals nuvolosos a molt ennuvolat al final. Xàfecs febles a últimes hores. Cota de neu a 1500 m. 
Temperatures sense canvis. Vent de component nord (30-60 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 26: molt ennuvolat amb xàfecs d’intensitat feble a moderada. Cota de neu a 1400 m, baixant a 1200 m. 
Temperatures en descens lleuger a moderat. Vents moderats del nord-oest. 
Dilluns, 27: intervals nuvolosos amb xàfecs febles a primeres hores. Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud-
oest fluix. 
Dimarts, 28: poc ennuvolat a ennuvolat amb xàfecs febles a últimes hores. Temperatures en augment moderat. Vent 
del sud-oest fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell nival és present a tots els sectors per damunt dels 1300 m als  vessants nord i dels 1700 – 1900 m als 
vessants assolellats, amb gruixos que per damunt de 2200-2400 m oscilꞏlen entre els 35 cm de l’Aran-Franja Nord 
Pallaresai els 70 cm de la Ribagorçana-Vallfosca  i Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Als vessants assolellats, la neu caiguda durant els darrers 3 dies s’ha dipositat sobre el sòl nu. Als vessants nord, 
els gruixos són un xic més importants i la neu recent caiguda presenta una baixa cohesió. Aquest nivell inestable 
oscil.la entre 20-30 cm a l’Aran-Franja Nord Pallaresa i els 30-40 cm a la Ribagorçana-Vallfosca  i Pallaresa. Aquest 
nivell de neu recent augmentarà lleugerament durant el cap de setmana. Poden produir-se allaus de neu recent 
humida, en general de dimensions petites, localment de mida mitjana. Hi ha plaques de vent principalment en 
vessants sud, que per damunt de 2400 m poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
La pujada de temperatures prevista, farà que als vessants assolellats hi hagi caigudes d’allaus de neu humida que 
en molts casos seran de fons. 
  
Evolució del perill: ESTACIONARI. MODERAT (2)

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 27 de novembre de 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, 24 de novembre de 2000 
14:00 h. 
24, 25 i 26 de novembre de 2000 

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

MODERAT (2) per damunt 2400 m
FEBLE (1) per sota 

Ter-Freser: MODERAT (2) per damunt 2400 m 
FEBLE (1) per sota 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) per damunt 2400 m
FEBLE (1) per sota 

Prepirineu: MODERAT (2) per damunt 2400 m 
FEBLE (1) per sota 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 25: Intervals nuvolosos a molt ennuvolat al final. Temperatures sense canvis. Vent de component nord 
(30-60 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 26: molt ennuvolat amb xàfecs d’intensitat feble a moderada. Cota de neu a 1400 m, baixant a 1200 m. 
Temperatures en descens lleuger a moderat. Vents moderats del nord-oest. 
Dilluns, 27: intervals nuvolosos amb xàfecs febles a primeres hores. Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud-
oest fluix. 
Dimarts, 28: poc ennuvolat a ennuvolat amb xàfecs febles a últimes hores. Temperatures en augment moderat. Vent 
del sud-oest fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell nival és present a tots els sectors per damunt dels 1900 m a tots els sectors, amb gruixos que per damunt 
de 2200-2400 m oscilꞏlen entre els 20-30 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Als vessants assolellats, la neu caiguda durant els darrers 2 dies s’ha dipositat sobre el sòl nu i als vessants nord 
sobre un nivell regelat. Aquest nivell de neu recent augmentarà molt lleugerament durant el cap de setmana. Poden 
produir-se allaus de neu recent humida, en general de dimensions petites. Hi ha algunes plaques de vent 
principalment en vessants sud, que per damunt de 2400 m poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
La pujada de temperatures prevista, farà que als vessants assolellats hi hagi caigudes d’allaus de neu humida que 
en molts casos seran de fons. 
  
Evolució del perill: ESTACIONARI. MODERAT (2) a cotes altes

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 27 de novembre de 2000. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 27 de novembre de 2000. 
14:00 h. 
27 i 28 de novembre de 2000 

 Internet: www.icc.es/allaus 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) per sobre de 2300 m 
FEBLE (1) per sota 

Pallaresa: MODERAT (2) per sobre de 2300 m 
FEBLE (1) per sota 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 28: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat per la tarda. Possibilitat de pluges febles al final del dia. Cota de 
neu als cims. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de component sud (15-30 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 29: intervals nuvolosos. Possibilitat de precipitacions febles a últimes hores. Temperatures en lleuger 
descens o sense canvis. Vent del sud fluix a moderat. 
Dijous, 30: intervals nuvolosos amb possibilitat d’algun xàfec feble a primeres hores. Temperatures en lleuger 
descens. Vent del sud fluix a moderat. 
Divendres, 1: poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. 
Vent de component sud moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Les temperatures altes i la pluja del cap de setmana han fet disminuir força el gruix del mantell. En vessants sud la 
cota de neu es situa per sobre dels 2200-2300 m i als vessants nord per sobre dels 1800 m,  amb gruixos que per 
damunt de 2200-2400 m oscilꞏlen entre els 30 cm de l’Aran-Franja Nord Pallaresa i els 70 cm de la Ribagorçana-
Vallfosca i Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
A tots els sectors el mantell es presenta força humidificat. Hi haurà caigudes de petites allaus de neu humida en 
vessants drets.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les temperatures altes previstes per als propers dies faran que el mantell continuï humit i que disminueixin els 
gruixos. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS. FEBLE (1)

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 28 de novembre de 2000. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 27 de novembre de 2000 
14:00 h. 
27 i 28 de novembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1) Prepirineu: FEBLE (1) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 28: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat per la tarda. Possibilitat de pluges febles al final del dia. Cota de 
neu als cims. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de component sud (15-30 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 29: intervals nuvolosos. Possibilitat de precipitacions febles a últimes hores. Temperatures en lleuger 
descens o sense canvis. Vent del sud fluix a moderat. 
Dijous, 30: intervals nuvolosos amb possibilitat d’algun xàfec feble a primeres hores. Temperatures en lleuger 
descens. Vent del sud fluix a moderat. 
Divendres, 1: poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. 
Vent de component sud moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Les temperatures altes i els plugims del cap de setmana han fet disminuir força el gruix del mantell. En vessants sud 
la cota de neu es situa per sobre dels 2200-2300 m i als vessants nord per sobre dels 1900-2000 m,  amb gruixos 
que no superen els 30 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
A tots els sectors el mantell es presenta humidificat. Hi haurà caigudes de petites allaus de neu humida en vessants 
drets. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les temperatures altes previstes per als propers dies faran que el mantell continuï humit i que disminueixin els 
gruixos. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI. FEBLE (1)

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 28 de novembre de 2000. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 28 de novembre de 2000. 
14:00 h. 
28 i 29 de novembre de 2000 

 Internet: www.icc.es/allaus 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) per sobre de 2300 m 
FEBLE (1) per sota 

Pallaresa: MODERAT (2) per sobre de 2300 m 
FEBLE (1) per sota 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 29: ennuvolat. Temperatures en lleuger descens. Vent de component sud (30-50 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 30: intervals nuvolosos amb possibilitat d’algun xàfec feble a primeres hores. Temperatures en lleuger 
descens. Vent del sud fluix a moderat. 
Divendres, 1: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat a últimes hores del dia. Temperatures sense canvis o en 
lleuger ascens. Vent de component sud moderat. 
Dissabte, 2: molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Temperatures en lleuger descens. Vent del sud 
fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
L’augment notable de la temperatura està fent disminuint força el gruix del mantell. En vessants sud la cota de neu 
se situa per sobre dels 2200-2300 m i als vessants nord per sobre dels 1800 m,  amb gruixos que per damunt de 
2200-2400 m no superen els 30 cm a l’Aran-Franja Nord Pallaresa i els 70 cm de la Ribagorçana-Vallfosca i 
Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
A tots els sectors es mantindrà la fusió i humidificació del mantell. Hi haurà caigudes de petites allaus de neu 
humida en vessants drets.  

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: Dimecres, 29 de novembre de 2000. 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2000-2001)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 28 de novembre de 2000. 
14:00 h. 
28 i 29 de novembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1) Prepirineu: FEBLE (1) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 29: ennuvolat. Temperatures en lleuger descens. Vent de component sud (30-50 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 30: intervals nuvolosos amb possibilitat d’algun xàfec feble a primeres hores. Temperatures en lleuger 
descens. Vent del sud fluix a moderat. 
Divendres, 1: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat a últimes hores del dia. Temperatures sense canvis o en 
lleuger ascens. Vent de component sud moderat. 
Dissabte, 2: molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Temperatures en lleuger descens. Vent del sud 
fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
L’augment notable de la temperatura està fent disminuint força el gruix del mantell. En vessants sud la cota de neu 
se situa per sobre dels 2200-2300 m i als vessants nord per sobre dels 2000 m,  amb gruixos que no superen els 30 
cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
A tots els sectors es mantindrà la fusió i humidificació del mantell. Hi haurà caigudes de petites allaus de neu 
humida en vessants drets. 

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: Dimecres, 29 de novembre de 2000. 
 
 
 

 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2000-2001)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 6 / 262 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

 

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

 

 

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

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 29 de novembre de 2000. 
14:00 h. 
29 i 30 de novembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus 

  
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) per sobre de 2300 m 

FEBLE (1) per sota 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) per sobre de 2300 m 

FEBLE (1) per sota 
Pallaresa: MODERAT (2) per sobre de 2300 m 

FEBLE (1) per sota 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 30: molt ennuvolat a ennuvolat. Xàfecs de matinada. Descens moderat a fort de les temperatures mínimes, 
màximes en moderat descens, notable a extraordinari a l’Aran. Vent del sud (20-40 km/h), amb ràfegues fortes als 
cims. Girarà a component oest fluix. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 1: poc ennuvolat augmentant a molt ennuvolat al final. Temperatures en ascens lleuger a moderat. Vent 
fluix de l’oest, girant a sud moderat amb ràfegues fortes al final.  
Dissabte, 2: molt ennuvolat amb xàfecs. Cota de neu a 1800 m. Descens moderat de les temperatures. Vent fluix de 
component sud, moderat a fort en punts alts.  
Diumenge, 3: molt ennuvolat amb precipitacions al vessant nord, aclarint-se durant el dia. Cota de neu a 1600 m. 
Ennuvolat al vessant sud. Lleuger descens de la temperatura. Vent moderat de component nord. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell continua disminuint lleugerament de gruix. En vessants sud la cota de neu se situa per sobre dels 2300 
m i als vessants nord per sobre dels 1900 m,  amb gruixos que per damunt de 2200-2400 m no superen els 30 cm 
a l’Aran-Franja Nord Pallaresa i els 70 cm de la Ribagorçana-Vallfosca i Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Des de mig matí està plovisquejant en alguns punts a totes les cotes. Es manté la fusió i humidificació del mantell. 
Durant el dia d’avui es poden produir allaus de neu humida que poden ser de fons per damunt dels 2200-2300 m. 
Demà el mantell podrà regelar-se superficialment guanyant estabilitat. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
El mantell s’estabilitzarà per regel nocturn 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 30 de novembre de 2000. 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2000-2001)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 29 de novembre de 2000. 
14:00 h. 
29 i 30 de novembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1) Prepirineu: FEBLE (1) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 30: molt ennuvolat a ennuvolat. Xàfecs de matinada. Descens moderat a fort de les temperatures mínimes, 
màximes en moderat descens. Vent del sud (20-40 km/h), amb ràfegues fortes als cims. Girarà a component oest 
fluix. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 1: poc ennuvolat augmentant a molt ennuvolat al final. Temperatures en ascens lleuger a moderat. Vent 
fluix de l’oest, girant a sud moderat amb ràfegues fortes al final.  
Dissabte, 2: molt ennuvolat amb xàfecs. Cota de neu a 1800 m. Descens moderat de les temperatures. Vent fluix de 
component sud, moderat a fort en punts alts.  
Diumenge, 3: molt ennuvolat amb precipitacions al vessant nord, aclarint-se durant el dia. Cota de neu a 1600 m. 
Ennuvolat al vessant sud. Lleuger descens de la temperatura. Vent fort de component nord. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell continua disminuint lleugerament de gruix. En vessants sud la cota de neu se situa per sobre dels 2200-
2300 m i als vessants nord per sobre dels 2000 m,  amb gruixos que no superen els 30 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Es manté la fusió i humidificació del mantell. Molt localment podrà haver caigudes de petites allaus de neu humida 
en vessants drets. A partir de demà pot haver un regel superficial que estabilitzi força el mantell. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
El mantell s’estabilitzarà per regel nocturn 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 30 de novembre de 2000. 
 
 
 

 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2000-2001)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 30 de novembre de 2000. 
14:00 h. 
30 de novembre i 1 de desembre de 
2000

Internet: www.icc.es/allaus 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: FEBLE (1)  

Pallaresa: FEBLE (1)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 1: poc ennuvolat augmentant fins a molt ennuvolat. Possibilitat d’alguna precipitació feble. Cota de neu a 
2200 m. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent del sud (30-50 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 2: ennuvolat amb possibilitat de precipitacions moderades. Temperatures mínimes en lleuger ascens i 
màximes en lleuger descens. Vent del sud-oest moderat.  
Diumenge, 3: ennuvolat tendint a poc ennuvolat. Temperatures en lleuger descens. Vent de l’oest fluix a moderat. 
Dilluns, 4: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles aïllades. Temperatures 
en moderat ascens. Vent de component oest fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
En vessants sud la cota de neu se situa per sobre dels 2300 m i als vessants nord per sobre dels 1900 m,  amb 
gruixos que per damunt de 2200-2400 m no superen els 30 cm a l’Aran-Franja Nord Pallaresa i els 70 cm de la 
Ribagorçana-Vallfosca i Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
El mantell s’ha regelat superficialment. Podria produir-se alguna allau petita de neu humida en vessants molt drets 
orientats al sud per damunt dels 2200-2300 m. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les precipitacions previstes per últimes hores de divendres i per dissabte faran augmentar lleugerament el perill 
d’allaus de neu humida. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER ASCENS. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 1 de desembre de 2000. 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2000-2001)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 30 de novembre de 2000. 
14:00 h. 
30 de novembre i 1 de desembre de 
2000

Internet: www.icc.es/allaus 

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

FEBLE (1) Ter-Freser: MODERAT (2) capçalera del Freser 
FEBLE (1) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1) Prepirineu: FEBLE (1) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 1: poc ennuvolat augmentant fins a molt ennuvolat. Possibilitat d’alguna precipitació feble. Cota de neu a 
2200 m. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent del sud (30-50 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 2: ennuvolat amb possibilitat de precipitacions moderades. Temperatures mínimes en lleuger ascens i 
màximes en lleuger descens. Vent del sud-oest moderat.  
Diumenge, 3: ennuvolat tendint a poc ennuvolat. Temperatures en lleuger descens. Vent de l’oest fluix a moderat. 
Dilluns, 4: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat. Temperatures en moderat ascens. Vent de component oest fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
En vessants sud la cota de neu se situa per sobre dels 2200-2300 m i als vessants nord per sobre dels 2000 m.  Els 
gruixos no superen els 30 cm, excepte en alguns punts alts de la capçalera del Freser on poden ser superiors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
El mantell s’ha regelat superficialment. Al seu damunt s’ha dipositat un nivell de neu recent inferior als 5 cm, 
localment superior a cotes altes de la capçalera del Freser, degut a tempestes molt locals. Podrà haver caigudes de 
petites allaus de neu recent humida en vessants drets per damunt dels 2200-2300 m, especialment a la capçalera 
del Freser. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les precipitacions previstes per dissabte faran augmentar lleugerament el perill d’allaus de neu humida. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER ASCENS.  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 1 de desembre de 2000. 
 
 
 

 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2000-2001)
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Ministerio de Medio Ambiente  
Instituto Nacional de Meteorología 
Centro Meteorológico de Cataluña 
 
 

 

 

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

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 1 de desembre de 2000 
14:00 h. 
1, 2 i 3 de desembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus 

  
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) per sobre 2200 m. 

FEBLE (1) per sota. 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) per sobre 2200 m. 

FEBLE (1) per sota. 
Pallaresa: MODERAT (2) per sobre 2200 m. 

FEBLE (1) per sota. 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 2: ennuvolat augmentant fins a molt ennuvolat. Xàfecs moderats a forts. Cota de neu a 2200 m disminuint 
a 1800 m, al final. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest (30-50 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 3: ennuvolat tendint a poc ennuvolat. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest fluix. 
Dilluns, 4: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger o moderat descens i en lleuger 
ascens les màximes. Vent de component oest fluix. 
Dimarts, 5: intervals nuvolosos. Temperatures en augment lleuger. Vent del sud-oest moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
En vessants sud la cota de neu se situa per sobre dels 2300 m i als vessants nord per sobre dels 1900 m,  amb 
gruixos que per damunt de 2200-2400 m no superen els 30 cm a l’Aran-Franja Nord Pallaresa i els 70 cm de la 
Ribagorçana-Vallfosca i Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
El mantell s’ha regelat superficialment durant la nit. Amb les nevades previstes podran produir-se allaus de neu 
recent, en general de mida petita, especialment per damunt dels 2200 m.  A cotes altes es formaran plaques de 
vent, especialment en vessants est, que podran desprendre’s pel pas d’un esquiador. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
A cotes altes les plaques de vent es mantindran inestables. La neu recent tendirà a estabilitzar-se.  
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 4 de desembre de 2000. 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2000-2001)
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Ministerio de Medio Ambiente  
Instituto Nacional de Meteorología 
Centro Meteorológico de Cataluña 
 
 

 

 

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

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 1 de desembre de 2000 
14:00 h. 
1, 2 i 3 de desembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus 

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

MODERAT (2) per sobre 2200 m. 
FEBLE (1) per sota. 

Ter-Freser: MODERAT (2) per sobre 2200 m. 
FEBLE (1) per sota. 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) per sobre 2200 m. 
FEBLE (1) per sota. 

Prepirineu: MODERAT (2) per sobre 2200 m. 
FEBLE (1) per sota. 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 2: ennuvolat augmentant fins a molt ennuvolat. Xàfecs moderats a forts. Cota de neu a 2200 m disminuint 
a 1800 m, al final. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest (30-50 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 3: ennuvolat tendint a poc ennuvolat, amb possibilitat de xàfecs localment moderats. Temperatures en 
lleuger descens. Vent del nord-oest fluix. 
Dilluns, 4: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger o moderat descens i en lleuger 
ascens les màximes. Vent de component oest fluix. 
Dimarts, 5: intervals nuvolosos. Temperatures en augment lleuger. Vent del sud-oest moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
En vessants sud la cota de neu se situa per sobre dels 2200-2300 m i als vessants nord per sobre dels 2000 m.  Els 
gruixos no superen els 30 cm, excepte en alguns punts alts de la capçalera del Freser on poden ser superiors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
El mantell s’ha regelat superficialment durant la nit. Amb les nevades previstes podran produir-se allaus de neu 
recent, en general de mida petita, especialment per damunt dels 2200 m.  A cotes altes es formaran plaques de 
vent, especialment en vessants est, que podran desprendre’s pel pas d’un esquiador. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
A cotes altes les plaques de vent es mantindran inestables. La neu recent tendirà a estabilitzar-se.  
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 4 de desembre de 2000. 
 
 
 

 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2000-2001)
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Ministerio de Medio Ambiente  
Instituto Nacional de Meteorología 
Centro Meteorológico de Cataluña 
 
 

 

 

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

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 4 de desembre de 2000 
14:00 h. 
4 i 5 de desembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus 

  
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) per sobre 2200 m. 

FEBLE (1) per sota. 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2). 

Pallaresa: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 5: Ennuvolat a molt ennuvolat. Possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu 2500 m. Vent del sud-oest

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 6: Ennuvolat amb precipitacions d’intensitat dèbil a moderada. Cota de neu a 2000 m. Temperatures en 
moderat descens. Vent del sur-oest moderat. 
Dijous, 7: Ennuvolat amb probabilitat de precipitacions d’intensitat dèbil a moderada. Cota de neu a 2400 m. 
Temperatures en moderat ascens. Vent del sur-oest moderat. 
Dijous, 8: Intervals de núvols amb possibilitat d’alguna precipitació dèbil. Cota de neu baixant a 1800 m. 
Temperatures en moderat descens. Vent de l’oest i sur-oest  fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Les precipitacions del dissabte han estat de neu per sobre dels 2100 m. Els gruixos de neu recent oscilꞏlen entre 
els 15 cm del Sector Ribagorçana-Vall Fosca i els 5 cm en l’Aran-Franja Nord Pallaresa. Per sota d’aquesta cota 
les precipitacions van ser d’aigua. Per damunt de 2200-2400, els gruixos totals van dels 85 cm a la Ribagorçana-
Vall Fosca fins als  35 cm a l’Aran-Franja Nord Pallaresa i Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
La neu recent caiguda dissabte, s’ha humitejat . Al sector Ribagorçana- Vall Fosca  i a la Pallaresa són possible 
allaus de neu humida especialment en els vessants orientats a l’Est. A l’Aran-Franja Nord Pallaresa són possibles 
allaus de neu humida per damunt dels 2200 m. A la resta poden haver-hi caigudes espontànies d’allaus de petites 
dimensions. Molt localment i a cotes altes poden mantidre’s plaques de vent, especialment en vessants est, que 
podran desprendre’s pel pas d’un esquiador

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les nevades moderades acompanyades de vent faran augmentar el perill d’allaus.  
 
Evolució del perill: LLEUGER AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 5 de desembre de 2000. 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2000-2001)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 4 de desembre de 2000 
14:00 h. 
4 i 5 de desembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus 

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

MODERAT (2) per sobre 2200 m. 
FEBLE (1) per sota. 

Ter-Freser: FEBLE (1)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) per sobre 2200 m. 
FEBLE (1) per sota. 

Prepirineu: FEBLE (1)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 5: Ennuvolat a molt ennuvolat. Possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu 2500 m. Vent del sud-oest

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 6: Ennuvolat amb precipitacions d’intensitat dèbil a moderada. Cota de neu a 2000 m. Temperatures en 
moderat descens. Vent del sur-oest moderat. 
Dijous, 7: Ennuvolat amb probabilitat de precipitacions d’intensitat dèbil a moderada. Cota de neu a 2400 m. 
Temperatures en moderat ascens. Vent del sur-oest moderat. 
Dijous, 8: Intervals de núvols amb possibilitat d’alguna precipitació dèbil. Cota de neu baixant a 1800 m. 
Temperatures en moderat descens. Vent de l’oest i sur-oest  fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Les febles nevades de dissabte passat no han canviat la distribució del mantell nival. En vessants sud la cota de 
neu se situa per sobre dels 2200-2300 m i als vessants nord per sobre dels 2000 m.  En general el gruix augmenta 
altitudinalment i cap a l’oest. Al Pre-Pirineu el mantell nival és discontinu a tots els sectors. Al Ter-Freser els gruixos 
són minsos . Al Vessant Cadí-Moixeró, els gruixos més importants de neu es troben a les capçaleres de les canals. 
Al sector Perafita-Puigpedrós el mantell és homogeni i continu a partir dels 2000 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
En general el mantell nival es troba humitejat. Als sectors Perafita-Puigperdrós i al Vessant Nord del Cadí Moixeró 
són possibles allaus de neu humida per damunt dels 2200 metres. A la resta són possibles desencadenament 
d’allaus de petites dimensions. Molt localment i a cotes altes poden mantidre’s plaques de vent, especialment en 
vessants est, que podran desprendre’s pel pas d’un esquiador.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les nevades moderades acompanyades de vent faran augmentar el perill d’allaus.  
 
Evolució del perill: LLEUGER AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 5 de desembre de 2000. 
 
 
 

 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2000-2001)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 5 de desembre de 2000 
14:00 h. 
5, 6 i 7de desembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus 

  
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FEBLE (1) dimecres 6 

MODERAT (2) dijous 7 
Ribagorçana-Vall Fosca: FEBLE (1) dimecres 6 

MODERAT (2) dijous 7 
Pallaresa: FEBLE (1) dimecres 6 

MODERAT (2) dijous 7 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 6: Ennuvolat a molt ennuvolat. Possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 2800 m. Vent del sud-
oest. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 7: Ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions d’intensitat moderada. Cota de neu a 2400 m. 
Temperatures en moderat ascens. Vent del sud-oest moderat. 
Divendres, 8: Ennuvolat amb precipitacions d’intensitat moderada. Cota de neu baixant fins a 1600 m. Temperatures 
en lleuger descens. Vent fluix variable. 
Dissabte, 9: Ennuvolat amb precipitacions dèbils a moderades. Cota de neu a 1400 m. Temperatures sense canvis. 
Vent fluix i variable. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
 Per damunt de 2200-2400, els gruixos totals van dels 85 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca fins als  35 cm a l’Aran-
Franja Nord Pallaresa i Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Les temperatures suaus assolides durant la nit de dilluns a dimarts han humitejat el mantell nival, especialment els 
15 cm superiors. Per dimecres 6 el perill és  FEBLE (1) a tots els sectors  ja que són possibles allaus espontànies 
de neu humida de petites dimensions per sobre dels 2100 m. Les nevades anunciades per dijous faran augmentar 
el perill d’allaus a MODERAT (2), degut a la formació de plaques de vent a cotes altes i especialment en vessants 
orientats al nord-est, que poden desencadenarse per una sobrecàrrega feble. Són possibles també les caigudes 
espontànies d’allaus de neu recent a totes les orientacions

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les nevades moderades anunciades per als propers dies faran augmentar el perill d’allaus.  
 
Evolució del perill: LLEUGER AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 7 de desembre de 2000. 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2000-2001)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 5 de desembre de 2000 
14:00 h. 
5, 6 i 7 de desembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus 

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

FEBLE (1) dimecres 6 
MODERAT (2) dijous 7 

Ter-Freser: FEBLE (1) dimecres 6 
MODERAT (2) dijous 7 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1) dimecres 6 
MODERAT (2) dijous 7 

Prepirineu: FEBLE (1) dimecres 6 
MODERAT (2) dijous 7 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 6: Ennuvolat a molt ennuvolat. Possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 2800 m. Vent del sud-
oest. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 7: Ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions d’intensitat moderada. Cota de neu a 2400 m. 
Temperatures en moderat ascens. Vent del sud-oest moderat. 
Divendres, 8: Ennuvolat amb precipitacions d’intensitat moderada. Cota de neu baixant fins a 1600 m. Temperatures 
en lleuger descens. Vent fluix variable. 
Dissabte, 9: Ennuvolat amb precipitacions dèbils a moderades. Cota de neu a 1400 m. Temperatures sense canvis. 
Vent fluix i variable. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
En vessants sud la cota de neu se situa per sobre dels 2200-2300 m i als vessants nord per sobre dels 2000 m.  Al 
sector Perafita-Puigpedrós  el mantell és homogeni i continu a partir dels 2000 m augmentant els gruixos cap a 
l’oest. Al Vessant Cadí-Moixeró, els gruixos més importants de neu es troben a les capçaleres de les canals. Al Ter-
Freser i al Pre-Pirineu el mantell nival és discontinu a tots els sectors i els gruixos són minsos  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
El mantell nival es troba humitejat, degut a les temperatures suaus que s’han donat en les últims dies. Per a 
dimecres 6 els perill serà FEBLE (1) ja que són possibles caigudes  espontànies d’allaus de neu humida a tots els 
sectors. El dijous el perill passarà a ser MODERAT (2)  degut a les nevades anunciades. Seran possibles 
desencadenaments d’allaus de placa per una sobrecàrrega feble, especialment en vessants orientats al nord-est i 
caigudes espontànies d’allaus de neu recent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les nevades moderades anunciades per als propers dies faran augmentar el perill d’allaus.  
 
Evolució del perill: LLEUGER AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 7 de desembre de 2000. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 7 de desembre de 2000 
14:00 h. 
7, 8, 9 i 10 de desembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus 

  
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) per sobre de 2400 m 

FEBLE (1) per sota 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) per sobre de 2400 m 

FEBLE (1) per sota 
Pallaresa: MODERAT (2) per sobre de 2400 m 

FEBLE (1) per sota 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 8: ennuvolat. Precipitacions ocasionals i en general febles. Cota de neu a 2400 m baixant a 1900 m. 
Temperatures en descens. Vent del sud i sud-oest  de 40 a 60 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 9: intervals nuvolosos. Precipitacions ocasionals i en general febles. Cota de neu a 1500 m. Temperatures 
mínimes en moderat descens i màximes en lleuger descens. Vent del sud-oest fluix a moderat. 
Diumenge, 10: intervals nuvolosos. Possibilitat d’alguna precipitació feble. Cota de neu a 1600 m. Temperatures 
sense canvis significatius. Vent de component oest moderat. 
Dilluns, 11: ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component oest fluix.  

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és present per damunt dels 2000-2100 m. Per damunt de 2200-2400 m, els gruixos totals oscilꞏlen entre 
els 80 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i Pallaresa i els 40 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
La pluja ha arribat fins als 2400-2500 m d’altitud. Per sota d’aquesta cota el mantell s’ha humitejat notablement. A 
cotes altes s’han acumulat entre 10-15 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i Pallaresa i gruixos d’entre 5-10 cm a 
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. El vent bufa molt fort del sud i s’estan format plaques de vent a cotes altes en 
vessant nord i est. Per avui dijous 7 i demà divendres 8 el perill d’allaus serà MODERAT (2) per damunt de 2400 m 
per la possibilitat d’allaus de neu recent i de placa de vent per sobrecàrrega feble. Les allaus, en general, seran de 
mida petita. Per sota de 2400 m el perill serà FEBLE (1), amb la possibilitat que hi hagi alguna allau de fusió en 
pendents molt drets.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Per a dissabte 9 i diumenge 10 el perill disminuirà a FEBLE (1), ja que el mantell es regelerà i tendirà a estabilitzar-
se. No obstant, es mantindrà la possibilitat d’allaus de placa a cotes molt altes dels vessants est i nord. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 11 de desembre de 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, 7 de desembre de 2000 
14:00 h. 
7, 8, 9 i 10 de desembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus 

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

MODERAT (2) per sobre 2400 m 
FEBLE (1) per sota 

Ter-Freser: MODERAT (2) per sobre 2400 m 
FEBLE (1) per sota 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) per sobre 2400 m 
FEBLE (1) per sota 

Prepirineu: FEBLE (1)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 8: ennuvolat. Precipitacions ocasionals i en general febles. Cota de neu a 2400 m baixant a 1900 m. 
Temperatures en descens. Vent del sud i sud-oest  de 40 a 60 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 9: intervals nuvolosos. Precipitacions ocasionals i en general febles. Cota de neu a 1500 m. Temperatures 
mínimes en moderat descens i màximes en lleuger descens. Vent del sud-oest fluix a moderat. 
Diumenge, 10: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis significatius. Vent de component oest moderat. 
Dilluns, 11: ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component oest fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Al Perafita-Puigpedrós i al vessant nord del Cadí-Moixeró el mantell és continu per damunt de 2100-2200 m, 
disminuint notablement en extensió i gruix cap als sectors més orientals. Al Ter-Freser i al Pre-Pirineu el mantell 
nival és continu per damunt de 2400 m. Els gruixos són molt minsos. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
La pluja ha arribat fins als 2400-2500 m d’altitud. Per sota d’aquesta cota el mantell s’ha humitejat notablement. A 
cotes altes s’han acumulat entre 10-15 cm de neu recent. El vent bufa molt fort del sud i s’estan formant plaques de 
vent a cotes altes en vessant nord i est.  Per avui dijous 7 i demà divendres 8 el perill d’allaus serà MODERAT (2) 
per damunt de 2400 m per la possibilitat d’allaus de neu recent i de placa de vent per sobrecàrrega feble. Les allaus, 
en general, seran de mida petita. Per sota de 2400 m el perill serà FEBLE (1), amb la possibilitat que hi hagi alguna 
allau de fusió en pendents molt drets.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Per a dissabte 9 i diumenge 10 el perill disminuirà a FEBLE (1), ja que el mantell es regelerà i tendirà a estabilitzar-
se. No obstant, es mantindrà la possibilitat d’allaus de placa a cotes molt altes dels vessants est i nord. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 11 de desembre de 2000. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Diluns, 11 de desembre de 2000 
14:00 h. 
11 i 12 de desembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus 

  
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) per sobre de 2400 m 

FEBLE (1) per sota 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) per sobre de 2400 m 

FEBLE (1) per sota 
Pallaresa: MODERAT (2) per sobre de 2400 m 

FEBLE (1) per sota 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 12: Poc ennuvolat amb intervals de núvols alts. No s’esperen precipitacions. Vent de l’oest de 20 a 40 
Km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 13: Intervals de núvols mitjos i alts, augmentant al final a molt ennuvolat. Bromes i bancs de boira a les 
valls. Lleuger a moderat descens de les temperatures. Vents fluixos del nord-oest. 
Dijous, 14: Ennuvolat a molt ennuvolat amb possibilitat de xàfecs febles generalitzats i ocasionalment 
tempestuosos, amb intensitat moderada en punts del vessant nord. Neu a 1200 m. Moderat descens de les 
temperatures. Vents moderats del nord-oest. 
Divendres, 15: Intervals de núvols amb possibilitat de xàfecs febles al principi, de neu per sobre de 1200 m. Lleuger 
descens de les temperatures. Vents moderats del nord-oest, forts en l’extrem oriental. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és present per damunt dels 2000-2100 m. Als vessants nord el mantell és continu per damunt dels 1900-
2000 m, i als vessants sud a partir dels 2200-2300. Per damunt de 2200-2400 m, els gruixos totals oscilꞏlen entre 
els 80 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i Pallaresa i els 40 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
En general el mantell nival es troba encrostat per sota dels 2400 metres. En aquests sectors el perill és FEBLE (1), 
amb la possibilitat que hi hagi alguna allau de petites dimensions en pendents molt drets.  Per sobre de 2400 m , hi 
ha una capa de neu ventada per damunt de la neu encrostada. En aquest sectors el perill és MODERAT (2) ja que 
són possibles desencadenaments d’allaus de placa per una sobrecàrrega feble, especialment en vessants orientats 
al nord i a l’est. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les nevades previstes a partir de dijous, faran augmentar el perill d’allaus 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 12 de desembre de 2000. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 11 de desembre de 2000 
14:00 h. 
11 i 12 de desembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1)  Prepirineu: FEBLE (1)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 12: Poc ennuvolat amb intervals de núvols alts. No s’esperen precipitacions. Vent de l’oest de 20 a 40 
Km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 13: Intervals de núvols mitjos i alts, augmentant al final a molt ennuvolat. Bromes i bancs de boira a les 
valls. Lleuger a moderat descens de les temperatures. Vents fluixos del nord-oest. 
Dijous, 14: Ennuvolat a molt ennuvolat amb possibilitat de xàfecs febles generalitzats i ocasionalment 
tempestuosos, amb intensitat moderada en punts del vessant nord. Neu a 1200 m. Moderat descens de les 
temperatures. Vents moderats del nord-oest. 
Divendres, 15: Intervals de núvols amb possibilitat de xàfecs febles al principi, de neu per sobre de 1200 m. Lleuger 
descens de les temperatures. Vents moderats del nord-oest, forts en l’extrem oriental. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Al Perafita-Puigpedrós i al vessant nord del Cadí-Moixeró el mantell és continu per damunt de 2200-2300 m, 
disminuint notablement en extensió i gruix cap als sectors més orientals. Al Ter-Freser i al Pre-Pirineu el mantell 
nival és continu per damunt de 2400 m. Els gruixos són molt minsos. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
A tots els sectors el mantell nival es troba en general encrostat. A cotes altes, als sectors arrecerats del vent, és 
possible que encara  es mantinguin plaques de vent, especialment en orientacions est i nord. El perill és FEBLE (1) 
ja que són possibles desencadenament d’allaus de placa per  una sobrecàrrega forta, especialment a cotes altes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les nevades previstes a partir de dijous, faran augmentar el perill d’allaus 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 12 de desembre de 2000. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 12 de desembre de 2000 
14:00 h. 
12 i 13 de desembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus 

  
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) per sobre de 2400 m 

FEBLE (1) per sota 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) per sobre de 2400 m 

FEBLE (1) per sota 
Pallaresa: MODERAT (2) per sobre de 2400 m 

FEBLE (1) per sota 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 13: Cel amb intervals de núvols mitjos i alts. No s’esperen precipitacions. Vents de component oest, de 
20 a 40 Km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 14: Molt ennuvolat amb xàfecs localment moderats i ocasionalment tempestuosos, més freqüents al vessant 
nord. Neu a 1500 m. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vents fluixos de component oest. 
Divendres, 15: Ennuvolat, amb possibilitat de xàfecs aïllats, de neu per sobre de 1000 m. Moderat descens de la 
temperatura. Vents moderats del nord-oest, amb intervals de forts a l’extrem oriental. 
Dissabte, 16: Poc ennuvolat augmentant a ennuvolat amb possibilitat d’algun xàfec aïllat a última hora. Cota de neu 
a 1200 m. Temperatures sense canvis. Vents fluixos a moderats del nord-oest.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és present per damunt dels 2000-2100 m. Als vessants nord el mantell és continu per damunt dels 1900-
2000 m, i als vessants sud a partir dels 2200-2300. Per damunt de 2200-2400 m, els gruixos totals oscilꞏlen entre 
els 80 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i Pallaresa i els 40 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Les temperatures molt suaus assolides en els últims dies han humitejat, lleugerament la part superficial de la crosta 
del mantell nival, en cotes baixes. Entre les cotes 2200-2400 la superfície del mantell segueix encrostada. En 
aquests sectors el perill és FEBLE (1), per la possibilitat que hi hagi alguna allau de petites dimensions en pendents 
molt drets.  Per sobre de 2400 m , es manté encara una capa de neu ventada per damunt de la neu encrostada. En 
aquest sectors el perill és MODERAT (2) ja que, localment, són possibles desencadenaments d’allaus de placa per 
una sobrecàrrega feble, especialment en vessants orientats al nord i a l’est.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
El perill d’allaus augmentarà de cara a dijous degut a les nevades anunciades 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 13 de desembre de 2000. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 12 de desembre de 2000 
14:00 h. 
12 i 13 de desembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1)  Prepirineu: FEBLE (1)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 13: Cel amb intervals de núvols mitjos i alts. No s’esperen precipitacions. Vents de component oest, de 
20 a 40 Km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 14: Molt ennuvolat amb xàfecs localment moderats i ocasionalment tempestuosos, més freqüents al vessant 
nord. Neu a 1500 m. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vents fluixos de component oest. 
Divendres, 15: Ennuvolat, amb possibilitat de xàfecs aïllats, de neu per sobre de 1000 m. Moderat descens de la 
temperatura. Vents moderats del nord-oest, amb intervals de forts a l’extrem oriental. 
Dissabte, 16: Poc ennuvolat augmentant a ennuvolat amb possibilitat d’algun xàfec aïllat a última hora. Cota de neu 
a 1200 m. Temperatures sense canvis. Vents fluixos a moderats del nord-oest.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Al Perafita-Puigpedrós i al vessant nord del Cadí-Moixeró el mantell és continu per damunt de 2200-2300 m, 
disminuint notablement en extensió i gruix cap als sectors més orientals. Al Ter-Freser i al Pre-Pirineu el mantell 
nival és continu per damunt de 2400 m. Els gruixos són molt minsos. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
La crosta que forma el mantell nival, s’ha humitejat lleugerament degut a les temperatures molt suaus que s’ha 
donat en els últims dies. A cotes altes, als sectors més arrecerats del vent, és possible que encara  es mantinguin 
plaques de vent antigues, especialment en orientacions est i nord. A la resta, el mantell es troba encrostat. El perill 
és FEBLE (1) ja que, localment, són possibles desencadenament d’allaus de placa per  una sobrecàrrega forta, 
especialment a cotes altes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
El perill d’allaus augmentarà de cara a dijous degut a les nevades anunciades 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 13 de desembre de 2000. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 13 de desembre de 2000 
14:00 h. 
13 i 14 de desembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus  

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) per sobre de 2400 m 

FEBLE (1) per sota 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) per sobre de 2400 m 

FEBLE (1) per sota 
Pallaresa: MODERAT (2) per sobre de 2400 m 

FEBLE (1) per sota 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 14: Cel molt ennuvolat. Precipitacions febles, localment moderades, més probables a partir de migdia i a la 
cara nord. Cota de neu 2200 m, baixant a 1600 m. Vent a cotes baixes de component oest de 20 a 35 km/h, i a 
cotes altes de l’oest de 35-60 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 15: ennuvolat amb precipitacions febles, de neu a cotes superiors als 900 m. Temperatures en moderat 
a notable descens. Vents moderats del nord-oest, que a cotes altes assoliran intensitat forta a molt forta. 
Dissabte, 16: molt ennuvolat amb pluges febles, més probables al començament, de neu per damunt de 1200 m. 
Temperatures en lleuger ascens. Vents del nord-oest fluixos a moderats. 
Diumenge, 17: intervals nuvolosos amb xàfecs aïllats al vessant nord, tendint a poc ennuvolat. Cota de neu a 900 
m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent del nord-oest fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és present per damunt dels 2000-2100 m. Als vessants nord el mantell és continu per damunt dels 1900-
2000 m, i als vessants sud a partir dels 2200-2300 m. Per damunt de 2200-2300 m, els gruixos totals oscilꞏlen entre 
els 80 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i Pallaresa i els 40 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Les temperatures molt suaus assolides en els últims dies han humitejat, lleugerament, la part superficial de la crosta 
del mantell nival per sota dels 2400 m. En aquests sectors el perill és FEBLE (1), per la possibilitat que hi hagi 
alguna allau de neu humida de petites dimensions en pendents molt drets.  Per sobre dels 2400 m , es manté 
encara una capa de neu ventada per damunt de la neu encrostada. En aquest sectors el perill és MODERAT (2) ja 
que, localment, són possibles desencadenaments d’allaus de placa per una sobrecàrrega feble, especialment en 
vessants orientats al nord i a l’est. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
El perill d’allaus augmentarà de cara a divendres degut a les nevades anunciades 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 14 de desembre de 2000. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 13 de desembre de 2000 
14:00 h. 
13 i 14 de desembre de 2000 

 

Internet: www.icc.es/allaus  
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Perafita-
Puigpedrós: 

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1)  Prepirineu: FEBLE (1)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 14: Cel molt ennuvolat. Precipitacions febles, localment moderades, més probables a partir de migdia i a la 
cara nord. Cota de neu 2200 m, baixant a 1600 m. Vent a cotes baixes de component oest de 20 a 35 km/h, i a 
cotes altes de l’oest de 35-60 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 15: ennuvolat amb precipitacions febles, de neu a cotes superiors als 900 m. Temperatures en moderat 
a notable descens. Vents moderats del nord-oest, que a cotes altes assoliran intensitat forta a molt forta. 
Dissabte, 16: molt ennuvolat amb pluges febles, més probables al començament, de neu per damunt de 1200 m. 
Temperatures en lleuger ascens. Vents del nord-oest fluixos a moderats. 
Diumenge, 17: intervals nuvolosos amb xàfecs aïllats al vessant nord, tendint a poc ennuvolat. Cota de neu a 900 
m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent del nord-oest fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Al Perafita-Puigpedrós i al vessant nord del Cadí-Moixeró el mantell és continu per damunt de 2200-2300 m, 
disminuint notablement en extensió i gruix cap als sectors més orientals. Al Ter-Freser i al Pre-Pirineu el mantell
nival és continu per damunt de 2400 m. Els gruixos són molt minsos. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
La crosta que forma el mantell nival, s’ha humitejat lleugerament degut a les temperatures molt suaus que s’han 
donat en els últims dies. A cotes altes, als sectors més arrecerats del vent, és possible que encara  es mantinguin 
plaques de vent antigues, especialment en orientacions est i nord. A la resta, el mantell es troba encrostat. El perill 
és FEBLE (1). Localment, són possibles desencadenament d’allaus de placa per una sobrecàrrega forta, 
especialment a cotes altes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
El perill d’allaus augmentarà de cara a divendres degut a les nevades anunciades 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 14 de desembre de 2000. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 14 de desembre de 2000 
14:00 h. 
14 i 15 de desembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus  

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FEBLE (1) abans que nevi 

MARCAT (3) a partir de que nevi 
Ribagorçana-Vall Fosca: FEBLE (1) abans que nevi 

MARCAT (3) a partir de que nevi 
Pallaresa: FEBLE (1) abans que nevi 

MARCAT (3) a partir de que nevi 
 
AVÍS: No es disposa de la predicció meteorològica que subministra l’INM. 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és present per damunt dels 2000-2100 m. Als vessants nord el mantell és continu per damunt dels 1900-
2000 m, i als vessants sud a partir dels 2200-2300 m. Per damunt de 2200-2300 m, els gruixos totals oscilꞏlen entre 
els 80 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i Pallaresa i els 35 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. El mantell 
baixarà de cota i els gruixos augmentaran, a partir de les nevades previstes.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
En el moment de la realització del butlletí (a les 14:00 del 14/12/2000), el mantell es troba regelat i encrostat a cotes 
altes i lleugerament humitejat per sota de 2400 m. En aquest estadi el perill és FEBLE (1). 
Les nevades que es preveuen de cara a la tarda del 14/12/200 es dipositaran sobre la neu regelada que no ofereix 
ancoratges. Es formaran acumulacions en forma de placa en vessants sud i est. A partir d’aquestes nevades el perill 
passarà a ser MARCAT (3) ja que seran possible allaus de neu recent de mida mitjana i desencadenaments d’allaus 
de placa per una sobrecàrrega feble, especialment en vessants est i sud.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les temperatures baixes mantindran el perill d’allaus 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI EN MARCAT (3)

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 15 de desembre de 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, 14 de desembre de 2000 
14:00 h. 
14 i 15 de desembre de 2000 

 

Internet: www.icc.es/allaus  
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Perafita-
Puigpedrós: 

FEBLE (1) abans que nevi 
MODERAT (2) a partir de que nevi

Ter-Freser: FEBLE (1) abans que nevi 
MODERAT (2) a partir de que nevi 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1) abans que nevi 
MODERAT (2) a partir de que nevi

Prepirineu: FEBLE (1) abans que nevi 
MODERAT (2) a partir de que nevi 

 
AVÍS: No es disposa de la predicció meteorològica que subministra l’INM. 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Al Perafita-Puigpedrós i al vessant nord del Cadí-Moixeró el mantell és continu per damunt de 2200-2300 m, 
disminuint notablement en extensió i gruix cap als sectors més orientals. Al Ter-Freser i al Pre-Pirineu el mantell 
nival és continu per damunt de 2400 m. El mantell baixarà de cota i els gruixos augmentaran, a partir de les nevades 
previstes. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
En el moment de la realització del butlletí (a les 14:00 del 14/12/2000), el mantell es troba regelat i encrostat a cotes 
altes i lleugerament humitejat per sota de 2400 m. En aquest estadi el perill és FEBLE (1). 
Les nevades que es preveuen de cara al vespre del 14/12/200 es dipositaran sobre la neu regelada que no ofereix 
ancoratges. A partir d’aquestes nevades el perill passarà a ser MODERAT (2) ja que seran possible allaus de neu 
recent, en general de mida petita. Es formaran acumulacions en forma de placa en vessants sud i est. En aquestes 
orientacions seran possibles desencadenaments d’allaus de placa per una sobrecàrrega feble. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les temperatures baixes mantindran el perill d’allaus 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI EN MODERAT (2)

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 15 de desembre de 2000. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 15 de desembre de 2000 
14:00 h. 
15, 16 i 17 de desembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus  

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) per damunt de 2000 m 

FEBLE (1) per sota 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) per damunt de 2000 m 

FEBLE (1) per sota 
Pallaresa: MODERAT (2) per damunt de 2000 m 

FEBLE (1) per sota 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 16: a la cara nord nuvolositat de retenció. A la resta, predomini del cel poc ennuvolat. No s’esperen 
precipitacions. Vent del nord-oest (40-60 km/h) a cotes altes; (20-30 km/h) a cotes baixes. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 17: ennuvolat amb xàfecs febles, de neu per sobre dels 1300 m. Lleuger augment de les temperatures. 
Vents fluixos de component oest. 
Dilluns, 18: poc ennuvolat. Lleuger ascens de les temperatures. Vent moderat del sud-oest. 
Dimarts, 19: intervals nuvolosos, més freqüents per la tarda. Lleuger augment de les temperatures. Vents moderats 
del sud amb intervals forts. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és continu per damunt dels 1900-2000 m, tot i que per sota d’aquesta altitud el terra està empolsinat. Els 
gruixos han augmentat lleugerament per efecte de les nevades, de caràcter feble, amb totals de neu recent que 
oscilꞏlen entre els 3-10  cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 1-3 cm a la resta. Els gruixos totals no han 
variat substancialment; a 2200 m  oscilꞏlen entre els 80 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i Pallaresa i els 40 cm a a 
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Per damunt de 2000 m el mantell es troba internament molt encrostat. La neu recent que s’ha dipositat al damunt és 
seca i no manté lligams amb la crosta. S’estan formant plaques de vent en vessants sud i est que es desprendran 
pel pas d’un esquiador. També hi haurà allaus de neu recent. Les allaus seran de dimensions petites. El perill 
d’allaus serà MODERAT (2) per damunt de 2000 m i FEBLE (1) per sota a tots els sectors. Si es mantenen les 
nevades a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa les allaus de placa podrien ser localment de dimensions mitjanes; en 
aquest cas el perill augmentaria a MARCAT (3) en aquest sector.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Per diumenge, les temperatures baixes i la possibilitat de nevades mantindran el perill d’allaus estacionari.  
 
Evolució del perill: ESTACIONARI EN MODERAT (2). Possibilitat de MARCAT (3) a cotes altes de l’Aran-
Franja Nord de la Pallaresa en cas de nevades superiors als 15-20 cm.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 18 de desembre de 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, 15 de desembre de 2000 
14:00 h. 
15, 16 i 17 de desembre de 2000 

 

Internet: www.icc.es/allaus  
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Perafita-
Puigpedrós: 

MODERAT (2) per sobre 2400 m 
FEBLE (1) per sota 

Ter-Freser: FEBLE (1)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1)  Prepirineu: FEBLE (1)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 16: a la cara nord nuvolositat de retenció. A la resta, predomini del cel poc ennuvolat. No s’esperen 
precipitacions. Vent del nord-oest (40-60 km/h) a cotes altes; (20-30 km/h) a cotes baixes. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 17: ennuvolat amb xàfecs febles, de neu per sobre dels 1300 m. Lleuger augment de les temperatures. 
Vents fluixos de component oest. 
Dilluns, 18: poc ennuvolat. Lleuger ascens de les temperatures. Vent moderat del sud-oest. 
Dimarts, 19: intervals nuvolosos, més freqüents per la tarda. Lleuger augment de les temperatures. Vents moderats 
del sud amb intervals forts. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és continu per damunt de 2200-2300 m, tot i que per sota el terra està empolsinat, disminuint notablement 
en extensió i gruix cap als sectors més orientals. Els gruixos no han variat substancialment per efecte de les 
nevades de caràcter molt feble o inapreciable. A 2200 m en cap cas se superen els 30 cm de gruix total.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
El mantell es troba encrostat. El perill és FEBLE (1). Només a cotes altes del sector Perafita-Puigpedrós hi ha 
plaques de vent de petites dimensions que poden desprendre’s pel pas d’un esquiador. En aquest sector el perill 
d’allaus és MODERAT (2) per sobre de 2400 m.

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: Dilluns, 18 de desembre de 2000. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 18 de desembre de 2000 
14:00 h. 
18 i 19 de desembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus  

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) per damunt de 2300 m 

FEBLE (1) per sota 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) per damunt de 2300 m 

FEBLE (1) per sota 
Pallaresa: MODERAT (2) per damunt de 2300 m 

FEBLE (1) per sota 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 19: Poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts. No s’esperen precipitacions. Vent del sud de 20 a 
40 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 20: Ennuvolat augmentant a molt ennuvolat amb probabilitat de xàfecs febles o localment moderats, 
ocasionalment tempestuosos, a últimes hores. Cota de neu a 1500 m. Temperatures mínimes en lleuger ascens i 
màximes en lleuger descens. Ven moderat del sud. 
Dijous, 21: Ennuvolat amb xàfecs febles i localment moderats. Cota de neu a 1500 m. Temperatures en lleuger 
descens. Vent moderat del sud. 
Divendres, 22: Molt ennuvolat o cobert al vessant sud amb pluges o xàfecs moderats, ocasionalment tempestuosos. 
A la resta ennuvolat o molt ennuvolat amb probabilitat de xàfecs dèbils o moderats. Cota de neu a 1700 m. 
Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de l’est moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és continu per damunt dels 1900-2000 m. Els gruixos totals no han variat substancialment, malgrat les 
nevades febles de divendres-dissabte; a 2200 m  oscilꞏlen entre els 80 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i Pallaresa i 
els 40 cm a a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
En general el mantell es troba molt encrostat. A cotes altes i a zones resguardades del vent hi ha una capa de neu 
ventada damunt de la crosta. Aquesta capa de neu ventada, s’ha acumulat en forma de plaques de vent, 
principalment en vessants sud i est, que no mantenen lligams amb la crosta de regel i que es desprendran pel pas 
d’un esquiador. El perill d’allaus és MODERAT (2) per damunt de 2300 m i FEBLE (1) per sota a tots els sectors. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les nevades anunciades per als propers dies faran augmentar el perill d’allaus. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT PROGRESSIU

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 19 de desembre de 2000. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 18 de desembre de 2000 
14:00 h. 
18 i 19 de desembre de 2000 

 

Internet: www.icc.es/allaus  
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Perafita-
Puigpedrós: 

MODERAT (2) per sobre 2400 m 
FEBLE (1) per sota 

Ter-Freser: FEBLE (1)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1)  Prepirineu: FEBLE (1)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 19: Poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts. No s’esperen precipitacions. Vent del sud de 20 a 
40 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 20: Ennuvolat augmentant a molt ennuvolat amb probabilitat de xàfecs débils o localment moderats, 
ocasionalment tempestuosos, a últimes hores. Cota de neu a 1500 m. Temperatures mínimes en lleuger ascens i 
màximes en lleuger descens. Ven moderat del sud. 
Dijous, 21: Ennuvolat amb xàfecs febles i localment moderats. Cota de neu a 1500 m. Temperatures en lleuger 
descens. Vent moderat del sud. 
Divendres, 22: Molt ennuvolat o cobert al vessant sud amb pluges o xàfecs moderats, ocasionalment tempestuosos. 
A la resta ennuvolat o molt ennuvolat amb probabilitat de xàfecs dèbils o moderats. Cota de neu a 1700 m. 
Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de l’est moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Les nevades molt febles de divendres-dissabte, no han alterat la distribució del mantell nival. El mantell és continu 
per damunt de 2200-2300 m, disminuint notablement en extensió i gruix cap als sectors més orientals. Els gruixos 
no han variat substancialment per efecte de les nevades de caràcter molt feble o inapreciable. A 2200 m en cap cas 
se superen els 30 cm de gruix total. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
El mantell es troba encrostat. El perill és FEBLE (1). Només a cotes altes del sector Perafita-Puigpedrós hi ha 
plaques de vent de petites dimensions que poden desprendre’s pel pas d’un esquiador. En aquest sector el perill 
d’allaus és MODERAT (2) per sobre de 2400 m.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les nevades anunciades per als propers dies faran augmentar el perill d’allaus. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT PROGRESSIU

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 19 de desembre de 2000. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 19 de desembre de 2000 
14:00 h. 
19 i 20 de desembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus  

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) per damunt de 2300 m 

FEBLE (1) per sota 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) per damunt de 2300 m 

FEBLE (1) per sota 
Pallaresa: MODERAT (2) per damunt de 2300 m 

FEBLE (1) per sota 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 20: Poc ennuvolat, augmentant a ennuvolat per la tarda. Precipitacions febles i disperses al final del dia. 
Cota de neu a 1800 m, baixant a 1500 m. Vent del sud de 20 a 40 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 21: Ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs febles i localment moderats, ocasionalment tempestuosos. Cota 
de neu a 1500 m. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes en lleuger descens. Vent moderat de l’est 
Divendres, 22: Molt ennuvolat o tapat amb xàfecs moderats, ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1700 m. 
Temperatures en lleuger ascens o sense canvis. Vent de l’est moderat. 
Dissabte, 23: Molt ennuvolat, tendint a ennuvolat amb xàfecs localment moderats i ocasionalment tempestuosos, 
més probables pel matí. Cota de neu a 1700 m. Temperatures sense canvis. Vent de l’est moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és continu per damunt dels 1900-2000 m. Els gruixos totals a 2200 m  oscilꞏlen entre els 80 cm a la 
Ribagorçana-Vall Fosca i Pallaresa i els 40 cm a a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
En general el mantell es troba molt encrostat. A cotes altes i a zones resguardades del vent hi ha una capa de neu 
ventada damunt de la crosta, que s’ha acumulat en forma de plaques de vent, principalment en vessants sud i est i 
que no manté lligams amb la crosta de regel. El perill d’allaus és MODERAT (2) per damunt de 2300 m ja que són 
possibles desencadenaments d’allaus de placa per una sobrecàrrega feble. Per sota, a tots els sectors, el perill és 
FEBLE (1) 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les nevades acompanyades de vent anunciades, faran augmentar el perill d’allaus. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT PROGRESSIU

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 20 de desembre de 2000. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 19 de desembre de 2000 
14:00 h. 
19 i 20 de desembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus  
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Perafita-
Puigpedrós: 

MODERAT (2) per sobre 2400 m 
FEBLE (1) per sota 

Ter-Freser: FEBLE (1)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1)  Prepirineu: FEBLE (1)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 20: Poc ennuvolat, augmentant a ennuvolat per la tarda. Precipitacions febles i disperses al final del dia. 
Cota de neu a 1800 m, baixant a 1500 m. Vent del sud de 20 a 40 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 21: Ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs febles i localment moderats, ocasionalment tempestuosos. Cota 
de neu a 1500 m. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes en lleuger descens. Vent moderat de l’est 
Divendres, 22: Molt ennuvolat o tapat amb xàfecs moderats, ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1700 m. 
Temperatures en lleuger ascens o sense canvis. Vent de l’est moderat. 
Dissabte, 23: Molt ennuvolat, tendint a ennuvolat amb xàfecs localment moderats i ocasionalment tempestuosos, 
més probables pel matí. Cota de neu a 1700 m. Temperatures sense canvis. Vent de l’est moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és continu per damunt de 2200-2300 m, disminuint notablement en extensió i gruix cap als sectors més 
orientals. Els gruixos no han variat substancialment per efecte de les nevades de caràcter molt feble o inapreciable 
de la setmana passada. A 2200 m en cap cas se superen els 30 cm de gruix total.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
El mantell es troba encrostat a tots els sectors. El perill és FEBLE (1). Tant sols, molt localment i a cotes altes del 
sector Perafita-Puigpedrós, poden haver-hi acumulacions de neu ventada en forma de placa de vent, que poden 
desprendre’s pel pas d’un esquiador. En aquest sector el perill d’allaus és MODERAT (2) per sobre de 2400 m.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les nevades acompanyades de vent anunciades, faran augmentar el perill d’allaus. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT PROGRESSIU

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 20 de desembre de 2000. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 20 de desembre de 2000 
14:00 h. 
20 i 21 de desembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus  

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) per damunt de 2300 m 

FEBLE (1) per sota 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) per damunt de 2300 m 

FEBLE (1) per sota 
Pallaresa: MODERAT (2) per damunt de 2300 m 

FEBLE (1) per sota 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 21: ennuvolat. Xàfecs febles a moderats. Cota de neu a 1500 m. Vent de component est de 20 a 40 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 22: molt ennuvolat o cobert amb xàfecs moderats, ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1600 m. 
Temperatures en lleuger ascens o sense canvis. Vent de component est moderat. 
Dissabte, 23: molt ennuvolat tendint a ennuvolat amb xàfecs localment moderats i ocasionalment tempestuosos, 
més probables pel matí. Cota de neu a 1600 m. Temperatures sense canvis. Vent de component est moderat. 
Diumenge, 24: ennuvolat augmentant a molt ennuvolat amb probabilitat de xàfecs febles a últimes hores. Boirines. 
Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix i variable amb predomini de la component sud. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és continu per damunt dels 1900-2000 m. Els gruixos totals a 2200 m oscilꞏlen entre els 80 cm a la 
Ribagorçana-Vall Fosca i Pallaresa i els 40 cm a a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
El mantell continua molt encrostat per regel. A cotes altes i a zones arrecerades del vent, principalment en vessants 
sud i est, hi ha una capa superficial de neu ventada que s’ha acumulat en forma de plaques de vent i que no manté 
lligams amb la crosta de regel. El perill d’allaus és MODERAT (2) per damunt de 2300 m ja que són possibles 
desencadenaments d’allaus de placa per una sobrecàrrega feble. Per sota, a tots els sectors, el perill és FEBLE (1). 
Demà el perill es generalitzarà a MODERAT (2) per la possibilitat d’allaus de neu recent i de placa a totes les 
orientacions pel pas d’un esquiador, en general de mida petita.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les nevades, acompanyades de vent, faran augmentar el perill d’allaus. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT PROGRESSIU

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 21 de desembre de 2000. 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2000-2001)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 33 / 262 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

 

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

 

 

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

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 20 de desembre de 2000 
14:00 h. 
20 i 21 de desembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus  
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Perafita-
Puigpedrós: 

FEBLE (1) dimecres 
MODERAT (2) dijous  

Ter-Freser: FEBLE (1) dimecres 
MODERAT (2) dijous  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1) dimecres 
MODERAT (2) dijous  

Prepirineu: FEBLE (1) dimecres 
MODERAT (2) dijous  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 21: molt ennuvolat. Xàfecs febles a moderats. Cota de neu a 1500 m. Vent de component est de 20 a 40 
km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 22: molt ennuvolat o cobert amb xàfecs moderats, ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1600 m. 
Temperatures en lleuger ascens o sense canvis. Vent de component est moderat. 
Dissabte, 23: molt ennuvolat tendint a ennuvolat amb xàfecs localment moderats i ocasionalment tempestuosos, 
més probables pel matí. Cota de neu a 1600 m. Temperatures sense canvis. Vent de component est moderat. 
Diumenge, 24: ennuvolat augmentant a molt ennuvolat amb probabilitat de xàfecs febles a últimes hores. Boirines. 
Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix i variable amb predomini de la component sud. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és continu per damunt de 2200-2300 m, disminuint notablement en extensió i gruix cap als sectors més 
orientals. A 2200 m en cap cas se superen els 30 cm de gruix total.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
El mantell es troba encrostat a tots els sectors. El perill és FEBLE (1). Tant sols, molt localment i a cotes altes del 
sector Perafita-Puigpedrós, poden haver-hi acumulacions de neu ventada en forma de placa de vent, que poden 
desprendre’s pel pas d’un esquiador. En aquest sector el perill d’allaus és MODERAT (2) per sobre de 2400 m. 
Demà el perill es generalitzarà a MODERAT (2) per la possibilitat d’allaus de neu recent i de placa a totes les 
orientacions pel pas d’un esquiador, en general de mida petita.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les nevades, acompanyades de vent, faran augmentar el perill d’allaus. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT PROGRESSIU

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 21 de desembre de 2000. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 21 de desembre de 2000 
14:00 h. 
21 i 22 de desembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus  

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

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2)  

Pallaresa: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 22: ennuvolat amb xàfecs dèbils a moderats freqüents a la meitat oriental. Cota de neu a 1600 m. Vent 
de component sud-est de 50 a 70 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 23: molt ennuvolat o cobert amb precipitacions dèbils o moderades en general, localment tempestuoses i 
fortes pel matí. Boirines. Temperatures sense canvis. Cota de neu a 1600 m. Vent moderat de component est amb 
intervals fort a l’extrem oriental. 
Diumenge, 24: ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs moderats i localment forts, ocasionalment tempestuosos, 
més probables a última hora. Boirines. Temperatures en moderat ascens. Cota de neu a 1900 m. Vent moderat de 
component sud. 
Dilluns, 25: ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs dèbils o moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 
1600 m. Temperatures en lleuger o moderat descens. Vent moderat de l’oest amb intervals forts. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Als sectors Ribagorçana-Vall Fosca i Pallaresa se estan produint nevades febles en el moment de realització del 
butletí (12:00 d’avui dijious). Els gruixos a 2200 m en aquests sectors son aproximadament de 100 cm.  
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa no s’han produït nevades en el moment de realització del butlletí. En aquest 
sector el mantell és continu pel damunt dels 1900-2000 m, amb gruixos a 2200 m que oscilꞏlen al voltant dels 40 
cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Als sectors Ribagorçana-Vall Fosca i Pallaresa, les nevades que s’estan produint, estan deixant una capa de neu 
recent sobre la base molt llisa i encrostada del mantell, que no ofereix ancoratges. En aquests sectors el perill és 
MODERAT (2) ja que són possibles allaus de neu recent de mitjanes dimensions. 
A l’Aran el mantell continua molt encrostat pel regel. En aquest sector el perill és FEBLE (1) 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les nevades anunciades per als propers dies faran augmentar el perill d’allaus progressivament. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT PROGRESSIU

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 22 de desembre de 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, 21 de desembre de 2000 
14:00 h. 
21 i 22 de desembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus  
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Perafita-
Puigpedrós: 

MARCAT (3) Ter-Freser: MARCAT (3) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 22: ennuvolat amb xàfecs dèbils a moderats freqüents a la meitat oriental. Cota de neu a 1600 m. Vent 
de component sud-est de 50 a 70 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 23: molt ennuvolat o cobert amb precipitacions dèbils o moderades en general, localment tempestuoses i 
fortes pel matí. Boirines. Temperatures sense canvis. Cota de neu a 1600 m. Vent moderat de component est amb 
intervals fort a l’extrem oriental. 
Diumenge, 24: ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs moderats i localment forts, ocasionalment tempestuosos, 
més probables a última hora. Boirines. Temperatures en moderat ascens. Cota de neu a 1900 m. Vent moderat de 
component sud. 
Dilluns, 25: ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs dèbils o moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 
1600 m. Temperatures en lleuger o moderat descens. Vent moderat de l’oest amb intervals forts. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
En el moment de realització del butlletí (12:00 d’avui dijous), s’estan produint nevades intenses als sectors Ter-
Freser, al Perafita-Puigpedrós i a cotes altes del Vessant nord Cadí-Moixeró i del Prepirineu. Degut a aquestes 
nevades s’està acumulant neu a partir dels 1800-1900 m als sectors Ter- Freser i al Perafita-Puigpedrós, on a 2200 
m els gruixos estan al voltant dels 10 cm.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Les nevades que actualment s’estan produint estan formant una capa de neu recent, que a cotes altes s’està 
dipositant damunt de la neu vella encrostada, i directament sobre el sol nu a la resta. 
Als sectors Ter- Freser, Perafita-Puigpedrós i Vessant nord Cadí-Moixeró el perill és MARCAT (3) ja que son 
possibles allaus de neu recent, en general de mitjanes dimensions i localment grans. Al Pre-Pirineu el perill és 
MODERAT (2) ja que són possibles allaus de neu recent de petites i mitjanes dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les nevades fortes anunciades, acompanyades de vent, faran augmentar el perill d’allaus. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 22 de desembre de 2000. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 22 de desembre de 2000 
14:00 h. 
22, 23, 24, 25 i 26 de desembre de 2000 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FEBLE (1) en augment a 

MODERAT (2) 
Ribagorçana-Vall Fosca: FEBLE (1) en augment a 

MARCAT (3) 
Pallaresa: FEBLE (1) en augment a 

MARCAT (3) 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 23: ennuvolat. Xàfecs moderats a forts. Cota de neu a 1600 m. Vent del sud-est de 50 a 70 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 24: cobert amb xàfecs moderats a forts i ocasionalment tempestuosos. Temperatures sense canvis o en 
lleuger ascens. Vent moderat del sud, amb ratxes fortes. Cota de neu a 1800 m. 
Dilluns, 25: ennuvolat amb intervals mot ennuvolats i xàfecs, alguns tempestuosos, més probables a la primera 
meitat del dia. Temperatures sense canvis. Vent fluix a moderat del sud-oest. Cota de neu a 1800 m. 
Dimarts, 26: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix i variable. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A tots els sectors, a divendres 22, el mantell és continu per damunt dels 2000 m A la Ribagorçana-Vall Fosca els 
gruixos a 2200 m són aproximadament de 80-100 cm. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a la Pallaresa els 
gruixos a 2200 m oscilꞏlen al voltant dels 40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
El divendres 22, a tots els sectors el mantell continua molt encrostat per regel. Als sectors Ribagorçana-Vall Fosca i 
Pallaresa, hi ha hagut nevades molt febles que han deixat com a màxim 5 cm de neu recent humida al damunt de la 
crosta. En aquestes condicions el grau de perill és FEBLE (1). Les nevades previstes fins dilluns, localment fortes, 
faran augmentar el perill fins a MARCAT (3) als sectors Ribagorçana-Vall Fosca i Pallaresa. Hi haurà allaus de neu 
recent i de placa a totes les orientacions, en general de mida mitjana. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill 
augmentaria a MODERAT (2), per la possibilitat d’allaus de neu recent i de placa de vent, especialment en vessants 
nord. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les nevades anunciades i els vents forts faran augmentar el perill d’allaus. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT PROGRESSIU

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 27 de desembre de 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, 22 de desembre de 2000 
14:00 h. 
22, 23, 24, 25 i 26 de desembre de 
2000

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

MODERAT (2) en augment a 
MARCAT (3) 

Ter-Freser: MARCAT (3) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) en augment a 
MARCAT (3) 

Prepirineu: MODERAT (2) en augment a 
MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 23: ennuvolat. Xàfecs moderats a forts. Cota de neu a 1600 m. Vent del sud-est de 50 a 70 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 24: cobert amb xàfecs moderats a forts i ocasionalment tempestuosos. Temperatures sense canvis o en 
lleuger ascens. Vent moderat del sud, amb ratxes fortes. Cota de neu a 1800 m. 
Dilluns, 25: ennuvolat amb intervals mot ennuvolats i xàfecs, alguns tempestuosos, més probables a la primera 
meitat del dia. Temperatures sense canvis. Vent fluix a moderat del sud-oest. Cota de neu a 1800 m. 
Dimarts, 26: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix i variable. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Entre dijous i divendres s’han acumulat de 10-45 cm de neu recent al sector Ter-Freser, i quantitats inferiors als 10 
cm la resta. A tots els sectors el mantell és continu per damunt dels 1800-1900 m. Els gruixos totals a 2200 m 
oscil.len entre 10-50 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
La neu recent humida s’està dipositant damunt de la neu vella encrostada, i directament sobre el sol nu als vessants 
sud. Al Ter-Freser el perill és MARCAT (3) ja que hi haurà allaus de forma natural de neu recent, de fons i de placa 
de dimensions mitjanes. A la resta de sectors el perill és MODERAT (2) augmentant a MARCAT (3).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
A partir de dissabte el perill d’allaus podria augmentar a FORT (4) al sector Ter-Freser si les nevades superen els 
50 cm de neu recent en 24 hores.  
 
Evolució del perill: EN AUGMENT  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 27 de desembre de 2000. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 27 de desembre de 2000 
14:00 h. 
27 i 28 de desembre de 2000 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) al límit sud i MODERAT (2) a la resta. 

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) 

Pallaresa: MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 28: cobert a la cara nord i ennuvolat o molt ennuvolat a la resta. Precipitacions localment moderades a la 
cara nord i en general febles a la resta. Cota de neu a 800 m a la cara nord i 1000 m a la resta. Temperatures en 
moderat descens. Vent del nord-oest (60 a 80 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 29: Molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1000 m. Temperatures en 
lleuger ascens. Vent de l’oest moderat a fort. 
Dissabte, 30: Ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades, més freqüents a la cara nord. Neu 
a totes les cotes al vessant nord i a 800 m a la cara sud. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de l’oest 
moderat a fort girant a nord moderat a fort. 
Diumenge, 31: A la cara nord, ennuvolat tendint a poc ennuvolat. A la resta, poc ennuvolat. Temperatures en lleuger 
ascens. Vent del nord-oest moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, el mantell és continu per sobre dels 1400 -1600 m, amb gruixos que a 
2200 m oscilꞏlen entre els 140–160 cm. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu a partir dels 
1700-1800 m als vessants nord i dels 2000-2100 m als vessants sud, amb gruixos que oscilꞏlen a 2200 al voltant 
dels 60 cm disminuint progressivament cap al nord de l’Aran.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Als sectors Ribagorçana-Vall Fosca i Pallaresa, les nevades dels últims dies han deixat gruixos acumulats que 
puntualment poden superar els 100 cm. La neu nova s’ha disposat sobre crostes de regel força generalitzades que 
ofereixen pocs ancoratges. El vent de component sud i oest ha provocat la formació de sobreacumulacions i 
plaques de vent en vessants orientats predominantment al nord i est. Les plaques de vent poden despendre’s de 
forma natural i localment poden ser de mida grossa. El perill de desencadenament accidental és generalitzat. Els 
vents previstos de component nord provocaran la formació de noves plaques de vent als vessants sud, que poden 
ser generalitzades prop de les crestes. 
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa, les plaques de vent que s’han format en vessant orientats a nord i est poden 
despendre’s pel pas d’un esquiador. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Els vents de component nord continuaran formant plaques de vent prop de les crestes a la Ribagorçana-Vall Fosca i 
a la Pallaresa. A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa podran haver-hi petites allaus de neu recent en vessants drets. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 28 de desembre de 2000. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 27 de desembre de 2000 
14:00 h. 
27 i 28 de desembre de 2000 

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

MARCAT (3) Ter-Freser: MARCAT (3) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 28: cobert a la cara nord i ennuvolat o molt ennuvolat a la resta. Precipitacions localment moderades a la 
cara nord i en general febles a la resta. Cota de neu a 800 m a la cara nord i 1000 m a la resta. Temperatures en 
moderat descens. Vent del nord-oest (60 a 80 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 29: Molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1000 m. Temperatures en 
lleuger ascens. Vent de l’oest moderat a fort. 
Dissabte, 30: Ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades, més freqüents a la cara nord. Neu 
a totes les cotes al vessant nord i a 800 m a la cara sud. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de l’oest 
moderat a fort girant a nord moderat a fort. 
Diumenge, 31: A la cara nord, ennuvolat tendint a poc ennuvolat. A la resta, poc ennuvolat. Temperatures en lleuger 
ascens. Vent del nord-oest moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Durant les darreres 72 hores s’han acumulat gruixos de fins a 110 cm al Ter-Freser i de fins a 80 cm a la resta de 
sectors. A tots els sectors el mantell és continu de 1600 a 1900 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
La neu caiguda s’ha disposat sobre el sòl o sobre un mantell regelat. A cotes altes, s’han format plaques de vent 
orientades generalment al nord i oest, que poden despendre’s per una feble sobrecàrrega. De forma natural poden 
haver-hi caigudes d’allaus que localment poden ser de mida gran.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Els vents previstos del sector nord, provocaran la formació de noves plaques de vent que poden ser generalitzades 
als vessants sud i est.  
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 28 de desembre de 2000. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 28 de desembre de 2000 
14:00 h. 
28 i 29 de desembre de 2000 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) al límit sud i MODERAT (2) a la resta. 

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) 

Pallaresa: MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 29: molt ennuvolat o cobert. Precipitacions localment moderades a la cara nord i en general febles a la 
resta. Cota de neu a 1000 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord-oest i oest de 60 a 80 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 30: Ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades, més freqüents a la cara  nord. 
Cota de neu a 1200 m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de l’oest moderat girant a nord moderat 
amb intervals forts. 
Diumenge, 31: A la cara nord, ennuvolat tendint a poc ennuvolat. A la resta, poc ennuvolat. Temperatures en lleuger 
descens. Vent del nord-oest moderat a fort. 
Dilluns, 1: Poc ennuvolat. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en descens lleuger a moderat. Vent de 
component sud fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, el mantell és continu per sobre dels 1400 -1600 m, amb gruixos que a 
2200 m oscilꞏlen entre els 140–160 cm. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa durant la darrera nit han caigut 
quantitats de fins a 10 cm de neu recent. El mantell és continu a partir dels 1700-1800 m als vessants nord i dels 
2000-2100 m als vessants sud, amb gruixos que oscilꞏlen a 2200 m al voltant dels 60-70 cm disminuint 
progressivament cap al nord de l’Aran. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i Pallaresa, el vent que ha bufat a cotes altes ha mobilitzat neu sense transformar i ha 
format noves plaques de vent als vessants sud i sud-est. A totes les orientacions existeixen plaques de vent, molt 
més freqüents prop de les crestes, que poden despendre’s per una feble sobrecàrrega. 
Al sud de l’Aran, a cotes altes, les plaques de vent existents en qualsevol orientació són de petites dimensions i 
poden despendre’s per una feble sobrecàrrega. En vessants drets, podran haver-hi caigudes de petites allaus de 
neu recent. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les baixes temperatures previstes no afavoriran l’estabilització de les plaques de vent. Podrà continuar la formació 
de plaques als vessants sud i a cotes altes. A l’Aran es mantindrà el perill de caigudes d’allaus de neu recent, en 
general de petites dimensions. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 29 de desembre de 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, 28 de desembre de 2000 
14:00 h. 
28 i 29 de desembre de 2000 

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

MARCAT (3) Ter-Freser: MARCAT (3) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 29: molt ennuvolat o cobert. Precipitacions localment moderades a la cara nord i en general febles a la 
resta. Cota de neu a 1000 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord-oest i oest de 60 a 80 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 30: Ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades, més freqüents a la cara  nord. 
Cota de neu a 1200 m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de l’oest moderat girant a nord moderat 
amb intervals forts. 
Diumenge, 31: A la cara nord, ennuvolat tendint a poc ennuvolat. A la resta, poc ennuvolat. Temperatures en lleuger 
descens. Vent del nord-oest moderat a fort. 
Dilluns, 1: Poc ennuvolat. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en descens lleuger a moderat. Vent de 
component sud fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A tots els sectors el mantell és continu a partir dels 1600–1700 m. Els gruixos són variables i oscilꞏlen a 2200 m 
entre els 130 cm al sector Ter-Freser i 70-80 cm a la resta de sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
El vent del sector nord i nord-oest que ha bufat durant les darreres hores ha provocat la formació de noves plaques 
de vent a cotes altes i prop de les crestes preferentment als vessants orientats al sud i sud-est.  
Les plaques existents a totes les orientacions poden desencadenar-se per una feble sobrecàrrega. El perill de 
caigudes d’allaus naturals es limita a vessants drets i en general seran de petites dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les baixes temperatures previstes no afavoriran l’estabilització de les plaques de vent. Podrà continuar la formació 
de plaques als vessants sud i a cotes altes. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 29 de desembre de 2000. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 29 de desembre de 2000 
14:00 h. 
29, 30, 31 de desembre de 2000 i 1 de 
gener de 2001 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) 

Pallaresa: MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 30: Cel ennuvolat o cobert. Precipitacions localment moderades a la cara nord, i en general febles a la 
resta. Cota de neu a 1000 m baixant a 700 m. Temperatures en notable descens a la tarda-nit. Vent del sud-oest 
(de 20 a 40 km/h) girant a nord-oest (de 70 a 100 km/h)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 31: Algun interval de núvols. Temperatures en moderat descens. Vent de component nord moderat a 
fort. 
Dilluns, 1: Intervals de núvols. Temperatures en moderat a notables ascens. Vent de component sud fluix a 
moderat. 
Dimarts, 2: Intervals de núvols amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1500 m. Temperatures en 
moderat descens. Vent de component oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, el mantell és continu per sobre dels 1400 -1600 m, amb gruixos que a 
2200 m oscilꞏlen entre els 140–160 cm. Prop de les crestes s’ha produït una forta redistribució de la neu formant-se 
importants sobreacumulacions als vessants est i sud.  A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, el mantell és continu a 
partir dels 1700-1800 m als vessants nord i dels 2000-2100 m als vessants sud, amb gruixos que oscilꞏlen a 2200 
m al voltant dels 60-70 cm disminuint progressivament cap al nord de l’Aran.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i Pallaresa, durant les darreres hores s’han format noves plaques de vent sobre les ja 
existents preferentment als vessants sud i est. Als vessants nord, el mantell ha disminuït força apareixent 
puntualment les crostes de regel antigues. Les plaques existents a totes les orientacions però especialment en 
vessants sud i est poden despendre’s per una feble sobrecàrrega. 
Al sud de l’Aran, hi ha plaques de vent en qualsevol orientació, en general de petites dimensions, que  poden 
despendre’s per una feble sobrecàrrega. En vessants drets, podran haver-hi caigudes de petites allaus de neu 
recent. 
Les nevades que s’esperen per a les properes hores a l’Aran, provocaran la formació de noves plaques de vent i la 
caiguda d’allaus de neu recent, en general de petites dimensions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
La pujada de temperatures prevista a partir del 1 de gener, afavorirà l’estabilització de les plaques de vent. Podran 
haver-hi caigudes d’allaus de neu recent, en general de petites dimensions, sobretot a l’Aran-Franja nord de la 
Pallaresa. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI A L’ARAN I DISMINUINT A LA RESTA

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 2 de gener de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 29 de desembre de 2000 
14:00 h. 
29, 30, 31 de desembre de 2000 i 1 de 
gener de 2001 

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

MODERAT (2) Ter-Freser: MODERAT (2) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 30: Cel ennuvolat o cobert. Precipitacions localment moderades a la cara nord, i en general febles a la 
resta. Cota de neu a 1000 m baixant a 700 m. Temperatures en notable descens a la tarda-nit. Vent del sud-oest 
(de 20 a 40 km/h) girant a nord-oest (de 70 a 100 km/h)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 31: Algun interval de núvols. Temperatures en moderat descens. Vent de component nord moderat a 
fort. 
Dilluns, 1: Intervals de núvols. Temperatures en moderat a notables ascens. Vent de component sud fluix a 
moderat. 
Dimarts, 2: Intervals de núvols amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1500 m. Temperatures en 
moderat descens. Vent de component oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A tots els sectors el mantell és continu a partir dels 1600–1700 m. Els gruixos són variables i oscilꞏlen a 2200 m 
entre els 120 cm al sector Ter-Freser i 70-80 cm a la resta de sectors. El vent que ha bufat fort durant les darreres 
hores ha provocat la formació d’importants sobreacumulacions de neu prop de les crestes. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
A cotes altes hi ha hagut una forta redistribució del mantell degut a l’acció del vent. Prop de les crestes i als 
vessants preferentment orientats al sud i sud-est, s’han format noves plaques de vent que poden despendre’s per 
una feble sobrecàrrega. En zones protegides del vent, la superfície del mantell presenta encara una feble cohesió. 
El perill de caigudes d’allaus naturals es limita a vessants drets i en general seran de petites dimensions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
La pujada de temperatures prevista a partir del 1 de gener, afavorirà l’estabilització de les plaques de vent. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 2 de gener de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 2 de gener de 2001 
14:00 h. 
2 i 3 de gener de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) per damunt de 2400 m 

MODERAT (2) per sota 
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. 
Dimecres, 3: poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts a partir de la tarda. Temperatures mínimes en 
moderat a notable descens i màximes en lleuger a moderat descens. Vent de component oest fort amb intervals de 
molt fort a cotes altes, disminuint a moderat per la tarda.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 4: intervals nuvolosos amb probabilitat de xàfecs febles. Cota de neu a 1400 m. Temperatures en lleuger a 
moderat ascens. Vent moderat de l’oest. 
Divendres, 5: ennuvolat augmentant a molt ennuvolat amb xàfecs localment moderats. Cota de neu a 1400 m, 
pujant a 1600 m. Descens de les temperatures. Vents moderats del nord-oest, girant al sud-oest. 
Dissabte, 6: molt ennuvolat amb xàfecs, que seran localment moderats. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense 
canvis o en lleuger ascens. Vents moderats del sud-oest.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A tots els sectors el mantell és continu per damunt de 1600-1800 m. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, 
els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre els 130–160 cm, i a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa al voltant dels 60-70 cm. 
Prop de les crestes hi ha importants sobreacumulacions de neu als vessants est i sud.   

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Ha nevat feblement a tots els sectors, inicialment a cotes superiors als 2400 m, baixant posteriorment fins als 1900 
m, amb gruixos de neu recent que oscil.len entre 8-10 cm l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i quantitats inferior a la 
resta. El vent ha bufat fort de l’oest i nord-oest. A tots els sectors hi ha plaques de vent en vessants est i sud que 
encara a cotes altes poden desprendre’s pel pas d’un esquiador. Al seu damunt se n’estan formant de noves i més 
fràgils, especialment a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. En aquest sector també pot haver alguna allau de neu 
recent, en general de mida petita. A tots els sectors el perill d’allaus és MARCAT (3) per damunt de 2400 m i 
MODERAT (2) per sota. 

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, 3 de gener de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 2 de gener de 2001 
14:00 h. 
2 i 3 de gener de 2001 

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

MARCAT (3) per damunt 2400 m 
MODERAT (2) per sota 

Ter-Freser: MARCAT (3) per damunt 2400 m 
MODERAT (2) per sota 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) per damunt 2400 m 
MODERAT (2) per sota 

Prepirineu: MARCAT (3) per damunt 2400 m 
MODERAT (2) per sota 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 3: poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts a partir de la tarda. Temperatures mínimes en 
moderat a notable descens i màximes en lleuger a moderat descens. Vent de component oest fort amb intervals de 
molt fort a cotes altes, disminuint a moderat per la tarda.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 4: intervals nuvolosos amb probabilitat de xàfecs febles. Cota de neu a 1400 m. Temperatures en lleuger a 
moderat ascens. Vent moderat de l’oest. 
Divendres, 5: ennuvolat augmentant a molt ennuvolat amb xàfecs localment moderats. Cota de neu a 1400 m, 
pujant a 1600 m. Descens de les temperatures. Vents moderats del nord-oest, girant al sud-oest. 
Dissabte, 6: molt ennuvolat amb xàfecs, que seran localment moderats. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense 
canvis o en lleuger ascens. Vents moderats del sud-oest.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A tots els sectors el mantell és continu a partir dels 1700-1800 m. Els gruixos són variables i oscilꞏlen a 2200 m entre 
60-80 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Ha nevat molt feblement a tots els sectors, amb quantitats inferior als 5 cm. El vent ha bufat fort de l’oest i nord-oest. 
A tots els sectors hi ha plaques de vent en vessants est i sud que encara a cotes altes poden desprendre’s pel pas 
d’un esquiador. Al seu damunt se n’estan formant de noves i més fràgils, encara que de petites dimensions. A tots 
els sectors el perill d’allaus és MARCAT (3) per damunt de 2400 m i MODERAT (2) per sota. 

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, 3 de gener de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 3 de gener de 2001 
14:00 h. 
3 i 4 de gener de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) per damunt de 2400 m 

MODERAT (2) per sota 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) vessant sud, per damunt de 2400 m 

MODERAT (2) per sota i en vessants nord 
Pallaresa: MARCAT (3) vessant sud, per damunt de 2400 m 

MODERAT (2) per sota i en vessants nord 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 4: Ennuvolat. Precipitacions febles i ocasionals. Cota de neu a 1700 m. Temperatures en moderat ascens. 
Vent de l’oest i sud-oest de 60-80 km/h 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 5: Ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs localment moderats. Cota de neu a 2300 m. Temperatures en 
moderat ascens. Vent del sud-oest moderat. 
Dissabte, 6: Intervals de núvols. Xàfecs localment moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu de 1400 a 
1000 m. Temperatures en moderat descens. Vent de l’oest moderat. 
Diumenge, 7: Ennuvolat o molt ennuvolat amb possibilitat de xàfecs febles. Cota de neu a 900 m. Temperatures en 
moderat descens. Vent del nord-oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A tots els sectors el mantell és continu per damunt de 1600-1800 m. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, 
els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre els 130–160 cm, i a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa al voltant dels 60-70 cm. 
Prop de les crestes hi ha importants sobreacumulacions de neu als vessants est i sud.   

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Durant el dia d’ahir, en sectors de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa, es van produir pluges i nevades 
febles. Aquest fet, junt amb el vent, que va bufar fort de l’oest i nord-oest, ha fet que als vessants sud aflori la crosta 
de regel antiga, mentre que en vessants nord hi hagi sobreacumulacions de neu. Les baixes temperatures 
enregistrades han fet que les plaques de vent, existents en vessants est i sud, es mantinguin fràgils i per tant, a 
cotes altes poden desprendre’s pel pas d’un esquiador, especialment a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. En 
aquest sector el perill d’allaus és MARCAT (3) per damunt de 2400 m i MODERAT (2) per sota. A la resta el perill és 
MARCAT (3) en vessants sud, per damunt de 2400 m i MODERAT (2) per sota i en vessants nord 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les nevades anunciades per als propers dies faran augmentar lleugerament el perill d’allaus 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 4 de gener de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 3 de gener de 2001 
14:00 h. 
3 i 4 de gener de 2001 

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

MARCAT (3) per damunt 2400 m 
MODERAT (2) per sota 

Ter-Freser: MARCAT (3) per damunt 2400 m 
MODERAT (2) per sota 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) per damunt 2400 m 
MODERAT (2) per sota 

Prepirineu: MARCAT (3) per damunt 2400 m 
MODERAT (2) per sota 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 4: Ennuvolat. Precipitacions febles i ocasionals. Cota de neu a 1700 m. Temperatures en moderat ascens. 
Vent de l’oest i sud-oest de 60-80 km/h 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 5: Ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs localment moderats. Cota de neu a 2300 m. Temperatures en 
moderat ascens. Vent del sud-oest moderat. 
Dissabte, 6: Intervals de núvols. Xàfecs localment moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu de 1400 a 
1000 m. Temperatures en moderat descens. Vent de l’oest moderat. 
Diumenge, 7: Ennuvolat o molt ennuvolat amb possibilitat de xàfecs febles. Cota de neu a 900 m. Temperatures en 
moderat descens. Vent del nord-oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A tots els sectors el mantell és continu a partir dels 1700-1800 m. Els gruixos són variables i oscilꞏlen a 2200 m entre 
60-80 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
A tots els sectors, es mantenen les plaques de vent en vessants est i sud que encara a cotes altes poden 
desprendre’s pel pas d’un esquiador. Al seu damunt se n’han formant de noves i més fràgils, encara que de petites 
dimensions. A tots els sectors el perill d’allaus és MARCAT (3) per damunt de 2400 m i MODERAT (2) per sota..

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les nevades anunciades per als propers dies faran augmentar lleugerament el perill d’allaus 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 4 de gener de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 4 de gener de 2001 
14:00 h. 
4 i 5 de gener de 2001 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) a prop de les carenes 
MODERAT (2) a la resta 

Pallaresa: MARCAT (3) a prop de les carenes 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 5: molt ennuvolat. Precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 2000 m. Temperatures en lleuger 
ascens. Vent de l’oest i sud-oest de 40 a 60 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 6: molt ennuvolat amb xàfecs moderats. Cota de neu a 1800 m, baixant a 1500 m. Vent moderat del sud-
oest, amb ràfegues fortes. Descens moderat de les temperatures. 
Diumenge, 7: molt ennuvolat amb xàfecs d’intensitat feble a moderada, més freqüents al vessant nord del Pirineu. 
Cota de neu a 1300 m. Descens lleuger de la temperatura. Vent fluix del nord al nord-est. 
Dilluns, 8: molt ennuvolat amb precipitacions al vessant nord. Cota de neu a 1000 m. Descens lleuger de la 
temperatura. Vent moderat del nord. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és esquiable a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa per damunt dels 1600-1700 m i a l’Aran-Franja 
Nord de la Pallaresa per damunt dels 1800 m en vessant nord i dels 2000 m en vessant sud, tot i que aquesta nit 
ha nevat lleugerament fins als 1000 m a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i als 1500 m a la resta. A la 
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre els 130-160 cm, i a l’Aran-Franja Nord 
de la Pallaresa al voltant dels 60-80 cm. Prop de les crestes hi ha grans sobreacumulacions de neu als vessants 
est i sud.   

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Durant les últimes hores s’han produït nevades moderades a la Ribagorçana-Vall Fosca i Pallaresa amb gruixos de 
neu recent d’entre 15-20 cm i nevades febles a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, entre 3-6 cm. S’han format noves 
plaques de vent en vessants orientats a l’est, especialment a Ribagorçana-Vall Fosca i Pallaresa que es desprenen 
pel pas d’un esquiador. Pot haver allaus de neu recent en general de dimensions petites. En aquest sector el perill 
d’allaus és MARCAT (3) a prop de les carenes i MODERAT (2) a la resta. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, per 
sota de la lleugera capa de neu recent, el mantell està força endurit per crostes i plaques de vent antigues. El perill 
d’allaus és MODERAT (2), per la possibilitat que es produeixi alguna allau de placa, en general de petites 
dimensions i en vessant orientats a l’est.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
A partir de migdia de divendres i durant dissabte i diumenge les nevades anunciades farien augmentar el perill 
d’allaus a MARCAT (3) a tots els sectors. 
 
Evolució del perill: EN PROGRESSIU AUGMENT a partir de divendres a migdia. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 5 de gener de 2001. 
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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 gener de 2001 
14:00 h. 
4 i 5 de gener de 2001 

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

MODERAT (2)  Ter-Freser: MODERAT (2)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2)  Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 5: molt ennuvolat. Precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 2000 m. Temperatures en lleuger 
ascens. Vent de l’oest i sud-oest de 40 a 60 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 6: molt ennuvolat amb xàfecs moderats. Cota de neu a 1800 m, baixant a 1500 m. Vent moderat del sud-
oest, amb ràfegues fortes. Descens moderat de les temperatures. 
Diumenge, 7: molt ennuvolat amb xàfecs d’intensitat feble a moderada, més freqüents al vessant nord del Pirineu. 
Cota de neu a 1300 m. Descens lleuger de la temperatura. Vent fluix del nord al nord-est. 
Dilluns, 8: molt ennuvolat amb precipitacions al vessant nord. Cota de neu a 1000 m. Descens lleuger de la 
temperatura. Vent moderat del nord. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A tots els sectors el mantell és esquiable a partir dels 1700-1800 m, tot i que ha nevat lleugerament fins als 1500 m. 
Els gruixos oscilꞏlen a 2200 m entre 60-80 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
A primera hora del matí, a tots els sectors, ha nevat de forma moderada però durant poca estona i s’han acumulat 
gruixos de neu recent inferiors als 5 cm. Per sota de la lleugera capa de neu recent, el mantell està endurit per 
crostes i plaques de vent antigues ja estabilitzades. S’estan formant algunes plaques de vent a prop de les carenes. 
El perill d’allaus és MODERAT (2), per la possibilitat que es produeixi alguna allau de placa pel pas d’un esquiador, 
en general de petites dimensions i en vessant orientats a l’est. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
A partir de migdia de divendres i durant dissabte i diumenge les nevades anunciades farien augmentar el perill 
d’allaus a MARCAT (3) a tots els sectors. 
 
Evolució del perill: EN PROGRESSIU AUGMENT a partir de divendres a migdia. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 5 de gener de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 5 de gener de 2001 
14:00 h. 
5, 6, 7 i 8 de gener de 2001 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) dissabte augmentant a 
FORT (4) diumenge  

Pallaresa: MARCAT (3) dissabte augmentant a 
FORT (4) diumenge  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 6: molt ennuvolat. Precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1900 m, baixant fins a 1200 m. 
Temperatures nocturnes en lleuger ascens i diürnes en moderat descens per la tarda-nit. Vent del sud-oest de 40-
80 km/h girant a nord-oest de 20-40 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 7: ennuvolat amb xàfecs febles, localment moderats. Cota de neu a 1200 m, baixant a 1000 m. Notable 
descens de les temperatures mínimes i moderat de les màximes. Vents moderats del nord-oest. 
Dilluns, 8: ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu a 800 m. Moderat descens de les temperatures. Vents 
moderats del nord. 
Dimarts, 9: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vents moderats del nord, minvant a partir de migdia.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Al matí de divendres, el mantell és esquiable a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa per damunt dels 1600-
1700 m i a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa per damunt dels 1800 m en vessant nord i dels 2000 m en vessant 
sud. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre els 130-160 cm, i a l’Aran-
Franja Nord de la Pallaresa al voltant dels 60-80 cm. Prop de les crestes hi ha grans sobreacumulacions de neu als 
vessants est i sud. Al llarg del cap de setmana el mantell podrà ser continu per damunt dels 1200 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Dijous al matí van caure entre 15-20 cm de neu recent a la Ribagorçana-Vall Fosca i Pallaresa i entre 3-6 cm a 
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Hi ha plaques de vent en vessants orientats a l’est, especialment a Ribagorçana-
Vall Fosca i Pallaresa, mentre que a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell està molt endurit per crostes i 
antigues plaques de vent. Les precipitacions han començat al migdia de divendres, inicialment amb cota de neu a 
2400-2500 m i amb caràcter feble. Amb la intensificació de les precipitacions, el perill d’allaus augmentarà a 
MARCAT (3) dissabte a tots els sectors, i podria augmentar a FORT (4) diumenge, especialment a la Ribagorçana-
Vall Fosca i Pallaresa si s’acumulen més de 40-50 cm en 24 hores. Dissabte les allaus caurien de forma natural, 
tant de neu recent com de placa, a qualsevol orientació, però especialment als vessants orientats al nord i a l’est, 
adquirint dimensions mitjanes. Diumenge les allaus podrien ser fins i tot de grans dimensions, especialment en 
vessants orientats al sud i a l’est. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Per dilluns continuaria la formació de grans plaques de vent en vessants sud i est que es podran desprendre pel pas 
d’un esquiador. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 8 de gener de 2001. 
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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 gener de 2001 
14:00 h. 
5, 6, 7 i 8 de gener de 2001 

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

MARCAT (3) dissabte  
FORT (4) diumenge  

Ter-Freser: MARCAT (3) dissabte  
FORT (4) diumenge  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) dissabte  
FORT (4) diumenge  

Prepirineu: MARCAT (3) dissabte  
FORT (4) diumenge  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 6: molt ennuvolat. Precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1900 m, baixant fins a 1200 m. 
Temperatures nocturnes en lleuger ascens i diürnes en moderat descens per la tarda-nit. Vent del sud-oest de 40-
80 km/h girant a nord-oest de 20-40 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 7: ennuvolat amb xàfecs febles, localment moderats. Cota de neu a 1200 m, baixant a 1000 m. Notable 
descens de les temperatures mínimes i moderat de les màximes. Vents moderats del nord-oest. 
Dilluns, 8: ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu a 800 m. Moderat descens de les temperatures. Vents 
moderats del nord. 
Dimarts, 9: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vents moderats del nord, minvant a partir de migdia.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Al matí de divendres, a tots els sectors el mantell és esquiable a partir dels 1700-1800 m. Els gruixos oscilꞏlen a 
2200 m entre 60-80 cm. Al llarg del cap de setmana el mantell podrà ser continu per damunt dels 1200 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Dijous al matí van caure entre 1 i 5 cm de neu recent a tots els sectors. Hi ha plaques de vent en vessants orientats 
a l’est, en general de petites dimensions. El mantell es presenta endurit per crostes i plaques de vent antigues, ja 
estabilitzades. El perill d’allaus augmentarà a MARCAT (3) dissabte a tots els sectors, i podria augmentar a FORT 
(4) diumenge, si s’acumulen més de 40-50 cm en 24 hores. Dissabte les allaus caurien de forma natural, tant de neu 
recent com de placa, a qualsevol orientació, però especialment als vessants orientats al nord, adquirint dimensions 
mitjanes. Diumenge les allaus podrien ser fins i tot de grans dimensions, especialment en vessants orientats al sud i 
a l’est. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Per dilluns continuaria la formació de grans plaques de vent en vessants sud i est que es podran desprendre pel pas 
d’un esquiador. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 8 de gener de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 8 de gener de 2001 
14:00 h. 
8 i 9 de gener de 2001 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3)  

Pallaresa: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 9: Poc ennuvolat en general, amb núvols alts. No s’esperen precipitacions. Temperatures en lleuger a 
moderat ascens. Vent del sud-oest de 40 a 60 km/h

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 10: Intervals de núvols amb possibilitat de xàfecs febles i aïllats. Cota de neu a 1600 m. Temperatures en 
lleuger ascens. Vent del sud-oest fluix a moderat. 
Dijous, 11: Ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles i aïllades. Cota de neu a 1900 m. Temperatures en 
lleuger ascens. Vent del sud de fluix a moderat. 
Divendres, 12: Ennuvolat amb possibilitat de xàfecs febles. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Cota
de neu a 1900 m. Vent del sud-est fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Les pluges que s’han donat durant el cap de setmana, seguides de les nevades des de diumenge al vespre fins al 
migdia d’avui, han variat la distribució del mantell nival. S’han produit nevades, a tots els sectors, des de la cota 
1000 m. Actualment el mantell, a tots els sectors, és continu  a partir de 1200-1300 m. A la Ribagorçana-Vall Fosca 
i a la Pallaresa, els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre els 140-160 cm, i a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa al voltant 
dels 70-90 cm.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Les pluges, seguides de baixes temperatures que s’ha donat durant el cap de setmana a tots els sectors, van 
humitejar primer el mantell nival i posteriorment es va regelar. Damunt de les crostes de regel que es van formar, 
s’han depositat d’entre 10-20 cm a l’Aran- Franja Nord de la Pallaresa i entre 5 i 10 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca, 
corresponents a les nevades que s’han donat des de diumenge a la tarda fins avui al migdia. El Perill és MARCAT 
(3) ja que són possibles allaus de neu recent de dimensions mitjanes, especialment. Són possibles 
desencadenaments de plaques de vent per una sobrecàrrega feble, especialment en vessants sud i est. L’entrada 
de vent del sud-oest, de cara a demà, formarà noves plaques de vent en sectors orientats a nord i nord-est, que 
podran desprendre’s per una sobrecàrrega feble.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
El lleuger augment de temperatures previst per dimarts, afavorirà l’estabilització del mantell nival. 
 
Evolució del perill: EN DESCENS 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 9 de gener de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 8 de gener de 2001 
14:00 h. 
8 i 9 de gener de 2001 

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

MARCAT (3)  Ter-Freser: MARCAT (3)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3)  Prepirineu: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 9: Poc ennuvolat en general, amb núvols alts. No s’esperen precipitacions. Temperatures en lleuger a 
moderat ascens. Vent del sud-oest de 40 a 60 km/h

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 10: Intervals de núvols amb possibilitat de xàfecs febles i aïllats. Cota de neu a 1600 m. Temperatures en 
lleuger ascens. Vent del sud-oest fluix a moderat. 
Dijous, 11: Ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles i aïllades. Cota de neu a 1900 m. Temperatures en 
lleuger ascens. Vent del sud de fluix a moderat. 
Divendres, 12: Ennuvolat amb possibilitat de xàfecs febles. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Cota 
de neu a 1900 m. Vent del sud-est fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Les pluges que s’han donat durant el cap de setmana, seguides de les nevades des de diumenge al vespre fins al 
migdia d’avui, han variat la distribució del mantell nival. S’estan produint nevades, a tots els sectors, des de cotes 
baixes. En general, a tots els sectors, el mantell es continu a partir dels 1000-1100 m, i els gruixos oscilꞏlen a 2200 
m entre 70-90 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Per damunt de la crosta de regel que es va formar durant el cap de setmana per les pluges i baixada de 
temperatures, s’està dipositant una capa de neu recent corresponent a les nevades que s’estan produint des de 
diumenge al vespre. El vent del nord-oest que actualment està bufant, està formant sobreacumulacions de vent en 
vessant sud i sud-est. . L’entrada de vent del sud-oest, de cara a demà, formarà noves plaques de vent en sectors 
orientats a nord i nord-est, que podran desprendre’s per una sobrecàrrega feble. El perill és MARCAT (3) a tots els 
sectors ja que són possibles  allaus de neu recent de mides mitjanes i desencadenaments de plaques de vent per 
una febles sobrecàrrega a totes les orientacions, especialment en vessants sud i sud-est.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
El lleuger augment de temperatures previst per dimarts, afavorirà l’estabilització del mantell nival. 
 
Evolució del perill: EN DESCENS 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 9 de gener de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 9 de gener de 2001 
14:00 h. 
9 i 10 de gener de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) en vessants nord 

MODERAT (2) a la resta 
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. 
Dimecres, 10: intervals nuvolosos. Possibilitat de precipitacions febles. Temperatures en moderat ascens. Vent a 
cotes baixes de component sud de 20 a 35 km/h i a cotes altes del sud-oest de 35 a 50 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 11: ennuvolat amb precipitacions febles, més probables a últimes hores. Cota de neu a 2000 m. 
Temperatures en lleuger ascens. Vent de component sud fluix a moderat, amb intervals forts a cotes altes. 
Divendres, 12: ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs febles o moderats, ocasionalment tempestuosos. 
Temperatures en lleuger descens. Cota de neu a 1800 m. Vent del sud moderat girant a est. 
Dissabte, 13: ennuvolat o molt ennuvolat amb possibilitat de xàfecs. Temperatures sense canvis. Cota de neu a 
1800 m. Vent de component est moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell a tots els sectors és present per damunt de 1200-1400 m. És esquiable a l’Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa en vessant sud per damunt de 1600-1700 m i en vessant nord per damunt de 1400-1500 m. A la resta de 
sectors és esquiable per damunt aproximadament de 1600 m. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, els 
gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre els 140-160 cm, i a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa al voltant dels 70-90 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Després del regel que es va produir diumenge, ha nevat intermitent fins a aquesta matinada amb gruixos acumulats 
en 72 hores d’entre 10-20 cm a tots els sectors. Ha estat bufant vent del nord i s’han format plaques de vent en 
vessants sud i est; actualment se n’estan formant de noves als vessants orientats al nord. Aquestes plaques són 
molt fràgils ja que les temperatures són baixes. El perill d’allaus a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa és MARCAT (3) 
als vessants orientats al nord i MODERAT (2) a la resta. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill 
d’allaus és MARCAT (3) per damunt de 2200 m i MODERAT (2) per sota, degut a la presència de plaques fràgils a 
totes les orientacions. A tots els sectors les plaques es desprendran pel pas d’un esquiador.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
En els propers dies poden formar-se noves plaques de vent, especialment en orientacions nord. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 10 gener de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 9 de gener de 2001 
14:00 h. 
9 i 10 de gener de 2001 

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

MARCAT (3) vessants sud i est 
MODERAT (2) a la resta 

Ter-Freser: MARCAT (3) vessants sud i est 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) vessants sud i est 
MODERAT (2) a la resta 

Prepirineu: MARCAT (3) a prop dels colls 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 10: intervals nuvolosos. Possibilitat de precipitacions febles. Temperatures en moderat ascens. Vent a 
cotes baixes de component sud de 20 a 35 km/h i a cotes altes del sud-oest de 35 a 50 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 11: ennuvolat amb precipitacions febles, més probables a últimes hores. Cota de neu a 2000 m. 
Temperatures en lleuger ascens. Vent de component sud fluix a moderat, amb intervals forts a cotes altes. 
Divendres, 12: ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs febles o moderats, ocasionalment tempestuosos. 
Temperatures en lleuger descens. Cota de neu a 1800 m. Vent del sud moderat girant a est. 
Dissabte, 13: ennuvolat o molt ennuvolat amb possibilitat de xàfecs. Temperatures sense canvis. Cota de neu a 
1800 m. Vent de component est moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és esquiable a tots els sectors per damunt dels 1700-1800 m. Els gruixos oscilꞏlen a 2200 m entre 50-80 
cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Després del regel que es va produir diumenge, ha nevat intermitent fins a aquesta matinada amb gruixos acumulats 
en 72 hores d’entre 5-15 cm a tots els sectors, especialment al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós. Ha estat bufant 
vent del nord i s’han format plaques de vent en vessants sud i est, que han baixat en forma d’allaus de placa. Les 
plaques es mantenen fràgils i poden caure pel pas d’un esquiador. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) en 
vessant sud i est i MODERAT (2) a la resta. Al Prepirineu el perill és MARCAT (3) al peu dels colls i MODERAT (2) a 
la resta.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
En els propers dies poden formar-se noves plaques de vent, especialment en orientacions nord. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 10 gener de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 10 de gener de 2001 
14:00 h. 
10 i 11 de gener de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) en vessants nord 

FEBLE (1) a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) en vessants est 

MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa: MARCAT (3) en vessants est 

MODERAT (2) a la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 11: Ennuvolat. Possibilitat de precipitacions febles. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent a cotes 
altes del sud-oest de 25-35 km/h i a cotes baixes del sud de 15-20 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 12: Ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs febles o moderats, ocasionalment tempestuosos. Cota de 
neu a 2000 m baixant a 1800 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del sud-est moderat. 
Dissabte, 13: Ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs febles o moderats ocasionalment tormentosos. Temperatures 
sense canvis. Cota de neu a 1600 m, vent del nord-est moderat. 
Diumenge, 14: Molt ennuvolat amb precipitacions febles o moderades, cota de neu baixant de 1600 m a 800 m. 
Temperatures en descens moderat. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
La distribució del mantell nival és irregular a tots els sectors degut al vent de l’oest i del sud que va bufar ahir.  A  
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa en vessant sud, el mantell nival és esquiable per damunt de 1700 m i en vessant 
nord per damunt de 1400-1500 m. A la resta de sectors és esquiable per damunt aproximadament de 1600m. A la 
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre els 140-160 cm, i a l’Aran-Franja Nord 
de la Pallaresa al voltant dels 70-90 cm.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
El vent del sud que va bufar durant el dia d’ahir a  l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa ha produït sobreacumulacions 
en vessants nord. Els vessants sud d’aquest sector es troben molt ventats, mentre que en els vessants nord s’han 
format plaques de vent. El perill d’allaus  l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa en orientacions nord, prop de les crestes 
és MODERAT (2) ja que són possibles desencadenaments accidentals d’allaus de placa per sobrecàrrega forta. 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el vent predominanment de l’oest, ha produït sobreacumulacions de 
neu en vessants orientats al est. En aquest sector el perill d’allaus és MARCAT (3) en vessants orientats est ja que 
s’han format noves plaques de vent en aquestes orientacions. Encara hi ha plaques de vent antigues a la resta 
d’orientacions, que es mantenen fràgils i que poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble. En aquest sectors el 
perill és MODERAT (2).  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
En els propers dies poden formar-se noves plaques de vent, especialment en orientacions nord i a partir de dissabte 
en vessants sud-oest.  
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 11 gener de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 10 de gener de 2001 
14:00 h. 
10 i 11 de gener de 2001 

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

MARCAT (3) vessants sud i est 
MODERAT (2) a la resta 

Ter-Freser: MARCAT (3) vessants sud i est 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) vessants sud i est 
MODERAT (2) a la resta 

Prepirineu: MARCAT (3) a prop dels colls 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 11: Ennuvolat. Possibilitat de precipitacions febles. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent a cotes 
altes del sud-oest de 25-35 km/h i a cotes baixes del sud de 15-20 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 12: Ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs febles o moderats, ocasionalment tempestuosos. Cota de 
neu a 2000 m baixant a 1800 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del sud-est moderat. 
Dissabte, 13: Ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs febles o moderats ocasionalment tormentosos. Temperatures 
sense canvis. Cota de neu a 1600 m, vent del nord-est moderat. 
Diumenge, 14: Molt ennuvolat amb precipitacions febles o moderades, cota de neu baixant de 1600 m a 800 m. 
Temperatures en descens moderat. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A tots els sectors el mantell nival és present per damunt dels 1700-1800 m en vessants sud i dels 1600-1700 m en 
vessants nord. Als sectors Perafita-Puigpedrós, al Vessant Nord del Cadí i al Prepirineu és esquiable per damunt 
dels 1800 m  i al Ter-Freser per damunt dels 1700 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
El vent que ha estat bufant en les últimes 24 hores ha format sobreacumulacions de vent especialment en vessants 
orientats al sud i a l’est. El vessats nord i oest es troben força ventats. A tots els sectors el perill d’allaus és 
MARCAT (3) en vessants sud i est ja que són possibles desencadenaments d’allaus de placa per una sobrecàrrega 
feble. A la resta de sectors el perill és MODERAT (2) ja que encara es manten fràgils les plaques antigues i poden 
desprendre’s  sobretot per una sobrecàrrega forta. Al Prepirineu el perill és MARCAT (3) al peu dels colls i 
MODERAT (2) a la resta.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les febles precipitacions anunciades per als propers dies mantindran el perill d’allaus 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 11 gener de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 11 de gener de 2001 
14:00 h. 
11 i 12 de gener de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) en vessants nord 

FEBLE (1) a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) per damunt de 2000 m 

FEBLE (1) per sota 
Pallaresa: MODERAT (2) per damunt de 2000 m 

FEBLE (1) per sota 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 12: Ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions febles en general. Temperatures mínimes sense canvis i 
màximes en lleuger descens. Vent de component sud (40-50 km/h) girant al final del dia a component est (15-20 
km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 13: ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs febles. Temperatures sense canvis. Cota de neu a 1600 m. 
Vent del nord-est moderat. 
Diumenge, 14: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles i localment moderades, ocasionalment 
tempestuoses. Cota de neu baixant de 1600 a 1300 m. Temperatures en lleuger descens. Vent fluix i variable. 
Dilluns, 15: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles o moderades, ocasionalment tempestuoses. 
Temperatures en descens lleuger o moderat. Cota de neu a 1200 m. Vent fluix de component est augmentant a 
moderat a últimes hores. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa en vessant sud, el mantell nival és continu per damunt de 2200-2400 m i en 
vessant nord per damunt de 1700-1800 m. A la resta de sectors és esquiable per damunt aproximadament de 
1700m. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre els 120-140 cm, i a l’Aran-
Franja Nord de la Pallaresa al voltant dels 60-80 cm. La distribució del mantell a cotes altes és molt irregular degut 
al vent.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Des de la matinada d’avui dijous es produeixen pluges fins als 2400-2500 m a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i 
fins als 2200 m a la resta. La capa de neu més superficial, fins a uns 20 cm de gruix, s’ha humitejat notablement. El 
perill d’allaus a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa en orientacions nord és MODERAT (2) ja que són possibles allaus 
naturals de neu humida, en general de mida petita i a prop de les crestes alguna allau de placa per sobrecàrrega 
feble. A la resta el perill és FEBLE (1). El perill d’allaus a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa és MODERAT 
(2) per sobre de 2000 m ja que són possibles allaus naturals de neu humida, en general de mida petita, a qualsevol 
orientació. També són possibles allaus de placa de vent en vessants est per una sobrecàrrega feble. Per sota de 
2000 m el perill és FEBLE (1).  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
De cara a dissabte i diumenge el mantell tendirà a regelarse. Al seu damunt s’acumularan gruixos poc importants de 
neu recent que a cotes altes formaran plaques de vent, especialment diumenge.  
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 12 gener de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 11 de gener de 2001 
14:00 h. 
11 i 12 de gener de 2001 

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

MODERAT (2) damunt  de 2000 m 
FEBLE (1) per sota 

Ter-Freser: MODERAT (2) damunt  de 2000 m 
FEBLE (1) per sota 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) damunt  de 2000 m 
FEBLE (1) per sota 

Prepirineu: MODERAT (2) damunt  de 2000 m 
FEBLE (1) per sota 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 12: Ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions febles, localment moderades. Temperatures mínimes 
sense canvis i màximes en lleuger descens. Vent de component sud (40-50 km/h) girant al final del dia a component 
est (15-20 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 13: ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs febles. Temperatures sense canvis. Cota de neu a 1600 m. 
Vent del nord-est moderat. 
Diumenge, 14: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles i localment moderades, ocasionalment 
tempestuoses. Cota de neu baixant de 1600 a 1300 m. Temperatures en lleuger descens. Vent fluix i variable. 
Dilluns, 15: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles o moderades, ocasionalment tempestuoses. 
Temperatures en descens lleuger o moderat. Cota de neu a 1200 m. Vent fluix de component est augmentant a 
moderat a últimes hores. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A tots els sectors el mantell nival és present per damunt dels 1700-1800 m en vessants sud i dels 1600-1700 m en 
vessants nord. Als sectors Perafita-Puigpedrós, al Vessant Nord del Cadí i al Prepirineu és esquiable per damunt 
dels 1800 m i al Ter-Freser per damunt dels 1700 m. El mantell és molt irregular per efecte del vent; els vessants 
oest estan força ventats i hi ha grans acumulacions en orientacions est i sud.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
A tots els sectors el perill d’allaus augmentarà demà a MODERAT (2) per damunt de 2000 m degut a les nevades 
previstes. Podrà haver petites allaus de neu recent i formació de plaques de vent en vessants nord i oest, que es 
desprendran per una sobrecàrrega feble. Fins que no nevi el perill d’allaus és FEBLE (1) a tots els sectors excepte a 
prop de les carenes on és MODERAT (2) per la presència d’antigues plaques de vent que poden desprendre’s en 
general per una sobrecàrrega forta.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
De cara a dissabte i diumenge s’acumularan gruixos de neu recent de 10-30 cm que a cotes altes formaran plaques 
de vent, especialment diumenge.  
 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 12 gener de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 12 de gener de 2001 
14:00 h. 
12, 13 i 14 de gener de 2001 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) 

Pallaresa: MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 13 : molt ennuvolat amb precipitacions localment moderades. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense 
canvis significatius. Vent del nord-est de 20-30 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 14 : ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions localment moderades. Cota de neu a 1400 m. 
Temperatures en lleuger descens. Vent de component est fluix. 
Dilluns, 15 : ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions localment moderades. Cota de neu a 1100m . 
Temperatures en lleuger descens. Vent del sud-est moderat. 
Dimarts, 16 : ennuvolat amb possibilitat de precipitacions dèbils a moderades. Cota de neu a 1100m. Temperatures 
sense canvis. Vent del sud-est fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa en vessant sud, el mantell nival és continu per damunt de 2200-2400 m i en 
vessant nord per damunt de 1700-1800 m. A la resta de sectors és esquiable per damunt aproximadament de 
1700m. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre els 120-140 cm, i a l’Aran-
Franja Nord de la Pallaresa al voltant dels 60-80 cm. La distribució del mantell a cotes altes és molt irregular degut 
al vent.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
La darrera nit s’han produït nevades d’entre 15 i 20 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa i d’entre 5 a 10 
cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. La disminució de la temperatura després de les pluges d’ahir fins a les 
cotes més altes han estabilitzat l’interior del mantell. El perill d’allaus a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa és FEBLE 
(1), tan sols es poden esperar allaus de petites dimensions a en vessants nord i en els pendents més drets de les 
cotes més altes. Les nevades previstes per a demà dissabte, amb vents del nord-est, faran que el perill d’allaus 
augmenti a MODERAT (2) per la formació de plaques de vent especialment als vessants situats al sud i sud-est. El 
perill d’allaus a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa és MARCAT(3) per caigudes espontànies d’allaus de neu 
recent, en general de mida petita, a qualsevol orientació. També són possibles allaus de placa de vent en vessants 
oest, nord-oest per una sobrecàrrega feble. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les nevades localment moderades, previstes per al cap de setmana amb vents moderats del nord-est i est, 
accentuaran la formació de plaques de vent, especialment als vessants sud-oest i oest. El perill d’allaus es 
generalitzaria a MARCAT (3) a tots els sectors. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 15 de gener de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 12 de gener de 2001 
14:00 h. 
12, 13 i 14 de gener de 2001 

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

MODERAT (2) Ter-Freser: MODERAT (2) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 13 : molt ennuvolat amb precipitacions localment moderades. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense 
canvis significatius. Vent del nord-est de 40-60 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 14 : ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions localment moderades. Cota de neu a 1400 m. 
Temperatures en lleuger descens. Vent de component est fluix. 
Dilluns, 15 : ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions localment moderades. Cota de neu a 1100m . 
Temperatures en lleuger descens. Vent del sud-est moderat. 
Dimarts, 16 : ennuvolat amb possibilitat de precipitacions dèbils a moderades. Cota de neu a 1100m. Temperatures 
sense canvis. Vent del sud-est fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A tots els sectors el mantell nival és present per damunt dels 1700-1800 m en vessants sud i dels 1600-1700 m en 
vessants nord. Als sectors Perafita-Puigpedrós, al Vessant Nord del Cadí-Moixeró. i al Prepirineu és esquiable per 
damunt dels 1800 m i al Ter-Freser per damunt dels 1700 m. El mantell és molt irregular per efecte del vent; els 
vessants oest i nord estan força ventats i hi ha grans acumulacions en orientacions est i sud. Les nevades de la 
darrera nit han deixat una capa d’entre 0 i 5 cm al sector Ter-Freser i entre 5 i 10 cm al Prepirineu, Perafita-
Puigpedrós i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
A tots els sectors el perill d’allaus és MODERAT (2) per damunt de 2000 m. Poden caure petites allaus de neu 
recent. Hi ha plaques de vent en vessants nord que poden despendre’s per una sobrecàrrega feble. Les nevades, 
localment moderades, previstes per a demà dissabte amb vents del nord-est, afavoriran la formació de plaques als 
vessants sud i sud-oest, que poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble. Poden produir-se allaus espontànies 
en totes les orientacions, en general de petites dimensions i als vessants més drets.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Durant el cap de setmana es mantindran les nevades i el vent nord-est i est, accentuant-se la formació de plaques 
especialment en vessants oest i sud-oest. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT A MARCAT (3) DIUMENGE.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 15 de gener de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 15 de gener de 2001 
14:00 h. 
15 i 16 de gener de 2001 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) 

Pallaresa: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 16: molt ennuvolat o cobert amb precipitacions ocasionalment tempestuoses i localment d’intensitat 
moderada. Cota de neu a 1200 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud-est i sud de 20-40 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 17: ennuvolat amb alguna precipitació dèbil. Cota de neu a 1200 m. Temperatures diürnes en lleuger 
ascens i nocturnes en lleuger descens. Vent variable fluix. 
Dijous, 18: intervals de núvols amb possibilitat d’alguna precipitació dèbil. Cota de neu a 1200 m. Temperatures 
sense canvis. Vent de component oest fluix. 
Divendres, 19: ennuvolat amb possibilitat de precipitacions d’intensitat dèbil, localment moderada i ocasionalment 
tempestuosa. Temperatures sense canvis. Vent de component nord de fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa en vessant sud, el mantell nival és continu per damunt de 2200-2400 m i en 
vessant nord per damunt de 1700-1800 m. A la resta de sectors és esquiable per damunt aproximadament de 1700 
m als vessants nord i 2000-2200 m als vessants sud. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, els gruixos a 
2200 m oscilꞏlen entre els 140-160 cm, i a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa al voltant dels 20-60 cm. Als lloms i 
carenes, el vent ha erosionat la neu recent deixant al descobert les crostes de regel antigues. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
La darrera nit s’han produït nevades d’entre 0 i  5 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. A tots els sectors 
l’interior del mantell es troba ben estabilitzat gràcies a l’existència de nombroses crostes de regel. La neu de les 
darreres nevades que es troba per damunt d’aquestes crostes s’ha anat assentant progressivament. El perill 
d’allaus a tots els sectors és MODERAT (2), és possible el desencadenament de plaques de vent per sobrecàrrega 
feble, sobretot prop de les crestes i en qualsevol orientació. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa les plaques es 
troben més localitzades que a la resta. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les nevades que s’esperen per als propers dies, entre febles i moderades, amb vents del sud i sud-est, poden 
formar plaques de vent especialment als vessants orientats al nord i nord-oest. Podrà augmentar també, el perill de 
desencadenaments naturals, especialment als pendents més drets. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 16 de gener de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 15 de gener de 2001 
14:00 h. 
15 i 16 de gener de 2001 

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

MODERAT (2) Ter-Freser: MARCAT (3) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 16: molt ennuvolat o cobert amb precipitacions ocasionalment tempestuoses i localment d’intensitat 
moderada. Cota de neu a 1200 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud-est i sud de 20-40 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 17: ennuvolat amb alguna precipitació dèbil. Cota de neu a 1200 m. Temperatures diürnes en lleuger 
ascens i nocturnes en lleuger descens. Vent variable fluix. 
Dijous, 18: intervals de núvols amb possibilitat d’alguna precipitació dèbil. Cota de neu a 1200 m. Temperatures 
sense canvis. Vent de component oest fluix. 
Divendres, 19: ennuvolat amb possibilitat de precipitacions d’intensitat dèbil, localment moderada i ocasionalment 
tempestuosa. Temperatures sense canvis. Vent de component nord de fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Al Ter-Freser el mantell nival és present per damunt dels 1100-1300. A la resta de sectors el mantell és present a 
partir dels 1700-1800 m. Al Perafita-Puigpedrós, al Vessant Nord del Cadí-Moixeró. i al Prepirineu és esquiable per 
damunt dels 1800 m i al Ter-Freser per damunt dels 1700 m. A 2000 m els gruixos oscilꞏlen entre els 15 i 30 cm al 
Perafita-Puigpedrós, Cadí-Moixeró i Prepirineu, i entre 30 i 60 cm al Ter-Freser. Al Perafita-Puigpedrós, al Vessant 
Nord del Cadí-Moixeró. i al Prepirineu el mantell és irregular per efecte del vent i encara afloren les antigues crostes 
de regel, mentre que al Ter-Freser, les nevades del cap de setmana (de 20 a 30cm), que s’han produït amb vents 
febles d’orientacions variables, s’han dipositat homogèniament.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
A tots els sectors el mantell, internament, es troba ben estabilitzat. La neu recent caiguda els darrers dies, 
especialment al sector Ter-Freser, forma una capa superficial homogènia de baixa cohesió. Al sector Ter-Freser el 
perill d’allaus és MARCAT (3). Poden caure allaus de neu recent, sobretot de mida petita, als vessants més drets. 
Especialment prop de les crestes, existeixen plaques de vent en totes les orientacions, que poden desprendre’s per 
una sobrecàrrega feble. A la resta de sectors el perill és MODERAT (2). És possible el desencadenament de 
plaques de vent per sobrecàrrega feble, especialment prop de les crestes i en totes les orientacions. Les nevades 
intenses previstes per aquesta tarda i nit, especialment al sector Ter-Freser, podrien fer augmentar el perill, en 
aquest sector a FORT (4). El vent, de sud i sud-est, pot formar importants plaques de vent en vessants nord i nord-
oest. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les nevades que s’esperen per als propers dies, amb vents del sud i sud-est, poden formar plaques de vent 
especialment als vessants orientats al nord i nord-oest. Augmentarà també, el perill de desencadenament d’allaus 
naturals, que podrien ser de dimensions mitjanes. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT, ESPECIALMENT AL SECTOR TER-FRESER. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 16 de gener de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 16 de gener de 2001 
14:00 h. 
16 i 17 de gener de 2001 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) 

Pallaresa: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 17: ennuvolat amb intervals de molt ennuvolat. Possibilitat de precipitacions dèbils amb cota de neu a 
900 m. Mínimes en lleuger descens i màximes sense canvis. Vent de component oest de 20-40 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 18: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat amb xàfecs d’intensitat dèbil per sobre de 1000 m. Temperatures 
en lleuger ascens. Vent del sud-oest fluix a moderat. 
Divendres, 19: ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació d’intensitat dèbil, localment moderada i 
ocasionalment tempestuosa. Temperatures sense canvis. Vent de component nord fluix a moderat. 
Dissabte, 20: ennuvolat amb alguna nevada d’intensitat dèbil a moderada. Temperatures en lleuger descens. Vent 
de component nord de fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa en vessant sud el mantell nival és continu per damunt de 2000-2100 m i en 
vessant nord per damunt de 1500-1600 m. Als lloms i carenes, el vent ha erosionat la neu recent deixant al 
descobert les crostes de regel antigues. A la resta de sectors és esquiable per damunt aproximadament de 1700-
1800 m. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre els 140-160 cm, i a 
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa al voltant dels 20-60 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
La darrera nit s’han produït nevades d’entre 1 i 5 cm a tots els sectors. L’interior del mantell es troba ben estabilitzat 
gràcies a l’existència de nombroses crostes de regel, damunt de les quals s’assenta la neu recent dels últims dies. 
El perill d’allaus a tots els sectors és MODERAT (2), especialment a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, on 
és possible el desencadenament de plaques de vent per sobrecàrrega feble, sobretot prop de les crestes i en 
qualsevol orientació. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa les plaques són menys abundants que a la resta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les precipitacions previstes per dijous i divendres faran augmentar lleugerament el perill d’allaus. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 17 de gener de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 16 de gener de 2001 
14:00 h. 
16 i 17 de gener de 2001 

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

MARCAT (3) per damunt 2200 m 
MODERAT (2) per sota 

Ter-Freser: FORT (4) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) per damunt 2200 m 
MODERAT (2) per sota 

Prepirineu: MARCAT (3) per damunt 2200 m 
MODERAT (2) per sota 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 17: ennuvolat amb intervals de molt ennuvolat. Possibilitat de precipitacions dèbils amb cota de neu a 
900 m. Mínimes en lleuger descens i màximes sense canvis. Vent de component oest de 20-40 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 18: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat amb xàfecs d’intensitat dèbil per sobre de 1000 m. Temperatures 
en lleuger ascens. Vent del sud-oest fluix a moderat. 
Divendres, 19: ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació d’intensitat dèbil, localment moderada i 
ocasionalment tempestuosa. Temperatures sense canvis. Vent de component nord fluix a moderat. 
Dissabte, 20: ennuvolat amb alguna nevada d’intensitat dèbil a moderada. Temperatures en lleuger descens. Vent 
de component nord de fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A tots els sectors el mantell nival és present per damunt dels 1100-1300 m. A 2000 m els gruixos oscilꞏlen entre els 
15 i 30 cm al Perafita-Puigpedrós, Cadí-Moixeró i Prepirineu, i entre 30 i 60 cm al Ter-Freser. A tots els sectors, la 
neu recent dels últims dies s’ha dipositat de forma bastant homogènia. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
En les últimes 72 hores s’han acumulat fins a 40-60 cm al Ter-Freser i entre 10-30 cm a la resta. Aquesta neu forma 
una capa superficial homogènia de baixa cohesió. Al Ter-Freser el perill d’allaus és FORT (4). Es produiran allaus 
de neu recent i de placa de forma espontània, que poden ser de mida gran. A la resta de sectors el perill és 
MARCAT (3) per damunt de 2200 m on poden haver allaus de placa, en general de dimensions mitjanes, i allaus de 
neu recent, en general de petites o mitjanes dimensions. Per sota dels 2200 m el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les precipitacions previstes per dijous i divendres faran augmentar lleugerament el perill d’allaus. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 17 de gener de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 18 de gener de 2001 
14:00 h. 
18 i 19 de gener de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) en augment a 

MARCAT (3) 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) 

Pallaresa: MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 19: molt ennuvolat tendint a intervals nuvolosos. Precipitacions, en general, febles, més probables a 
primera hora. Cota de neu a 1200 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component nord de 30-50 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 20: ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles, més probables al matí i a la cara nord. Cota de 
neu a 1300 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord moderat, amb intervals forts a cotes 
altes. 
Diumenge, 21: poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger ascens. Vent de 
component oest fluix a moderat. 
Dilluns, 22: poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger ascens. Vent de 
component oest fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa en vessant sud el mantell nival és esquiable per damunt de 2000-2100 m i en 
vessant nord per damunt de 1500-1600 m. Als lloms i carenes, el vent ha erosionat la neu recent deixant al 
descobert les crostes de regel antigues. A la resta de sectors és esquiable per damunt aproximadament de 1700-
1800 m. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre els 140-160 cm, i a 
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa al voltant dels 30-90 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
En les darreres 24 hores ha nevat de forma feble i dispersa, entre 1 i 3 cm, a tots els sectors. Des de fa quatre dies 
les temperatures es mantenen per sota de zero graus durant tota la jornada. El vent ha augmentat a moderat del 
sud. L’interior del mantell es troba ben estabilitzat gràcies a l’existència de nombroses crostes de regel, damunt de 
les quals s’assenta la neu recent dels últims dies. Avui dijous, el perill d’allaus a tots els sectors és MODERAT (2), 
on és possible el desencadenament de plaques de vent per sobrecàrrega feble, sobretot prop de les crestes i en 
qualsevol orientació. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa les plaques són menys abundants que a la resta. A partir 
d’aquest vespre el perill augmentarà a MARCAT (3), especialment per la formació de plaques de vent, que poden 
caure de forma espontània, a totes les orientacions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Amb el gir del vent al nord, es formaran plaques de vent en vessants sud. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 19 de gener de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 18 de gener de 2001 
14:00 h. 
18 i 19 de gener de 2001 

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

MARCAT (3)  Ter-Freser: MARCAT (3) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3)  Prepirineu: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 19: molt ennuvolat tendint a intervals nuvolosos. Precipitacions, en general, febles, més probables a 
primera hora. Cota de neu a 1200 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component nord de 30-50 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 20: ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles, més probables al matí i a la cara nord. Cota de 
neu a 1300 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord moderat, amb intervals forts a cotes 
altes. 
Diumenge, 21: poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger ascens. Vent de 
component oest fluix a moderat. 
Dilluns, 22: poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger ascens. Vent de 
component oest fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A tots els sectors el mantell nival és present per damunt dels 1400-1500 m. A 2000 m els gruixos oscilꞏlen entre els 
20 i 40 cm al Perafita-Puigpedrós i Prepirineu, i entre 40 i 70 cm al Ter-Freser i Cadí-Moixeró.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
En les últimes 24 hores no hi hagut precipitacions destacables. Des de fa quatre dies les temperatures es mantenen 
per sota de zero graus durant tota la jornada. El vent està bufant moderat del sud i sud-oest. Hi ha un nivell 
superficial de neu poc transformada que s’està ventant i donant lloc a grans plaques de vent en vessants nord i est 
que es desprenen de forma espontània. El perill és MARCAT (3) a tots els sectors, ja que s’accentuarà la formació 
de noves plaques de vent amb la neu que pugui caure en les properes hores. Si es produeixen nevades superiors 
als 20-30 cm el perill augmentaria a FORT (4). Aquesta situació és més probable al Ter-Freser i al vessant nord del 
Cadí-Moixeró.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Amb el gir del vent al nord, es formaran plaques de vent en vessants sud. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 19 de gener de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 18 de gener de 2001 
14:00 h. 
18 i 19 de gener de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) en augment a 

MARCAT (3) 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) 

Pallaresa: MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 19: molt ennuvolat tendint a intervals nuvolosos. Precipitacions, en general, febles, més probables a 
primera hora. Cota de neu a 1200 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component nord de 30-50 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 20: ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles, més probables al matí i a la cara nord. Cota de 
neu a 1300 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord moderat, amb intervals forts a cotes 
altes. 
Diumenge, 21: poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger ascens. Vent de 
component oest fluix a moderat. 
Dilluns, 22: poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger ascens. Vent de 
component oest fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa en vessant sud el mantell nival és esquiable per damunt de 2000-2100 m i en 
vessant nord per damunt de 1500-1600 m. Als lloms i carenes, el vent ha erosionat la neu recent deixant al 
descobert les crostes de regel antigues. A la resta de sectors és esquiable per damunt aproximadament de 1700-
1800 m. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre els 140-160 cm, i a 
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa al voltant dels 30-90 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
En les darreres 24 hores ha nevat de forma feble i dispersa, entre 1 i 3 cm, a tots els sectors. Des de fa quatre dies 
les temperatures es mantenen per sota de zero graus durant tota la jornada. El vent ha augmentat a moderat del 
sud. L’interior del mantell es troba ben estabilitzat gràcies a l’existència de nombroses crostes de regel, damunt de 
les quals s’assenta la neu recent dels últims dies. Avui dijous, el perill d’allaus a tots els sectors és MODERAT (2), 
on és possible el desencadenament de plaques de vent per sobrecàrrega feble, sobretot prop de les crestes i en 
qualsevol orientació. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa les plaques són menys abundants que a la resta. A partir 
d’aquest vespre el perill augmentarà a MARCAT (3), especialment per la formació de plaques de vent, que poden 
caure de forma espontània, a totes les orientacions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Amb el gir del vent al nord, es formaran plaques de vent en vessants sud. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 19 de gener de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 18 de gener de 2001 
14:00 h. 
18 i 19 de gener de 2001 

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

MARCAT (3)  Ter-Freser: MARCAT (3) en augment a 
FORT (4) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) en augment a 
FORT (4) 

Prepirineu: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 19: molt ennuvolat tendint a intervals nuvolosos. Precipitacions, en general, febles, més probables a 
primera hora. Cota de neu a 1200 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component nord de 30-50 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 20: ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles, més probables al matí i a la cara nord. Cota de 
neu a 1300 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord moderat, amb intervals forts a cotes 
altes. 
Diumenge, 21: poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger ascens. Vent de 
component oest fluix a moderat. 
Dilluns, 22: poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger ascens. Vent de 
component oest fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A tots els sectors el mantell nival és present per damunt dels 1400-1500 m. A 2000 m els gruixos oscilꞏlen entre els 
20 i 40 cm al Perafita-Puigpedrós i Prepirineu, i entre 40 i 70 cm al Ter-Freser i Cadí-Moixeró.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
En les últimes 24 hores no hi hagut precipitacions destacables. Des de fa quatre dies les temperatures es mantenen 
per sota de zero graus durant tota la jornada. El vent està bufant moderat del sud i sud-oest. Hi ha un nivell 
superficial de neu poc transformada que s’està ventant i donant lloc a grans plaques de vent en vessants nord i est 
que es desprenen de forma espontània. El perill és MARCAT (3) a tots els sectors, ja que s’accentuarà la formació 
de noves plaques de vent amb la neu que pugui caure en les properes hores. Si es produeixen nevades superiors 
als 20-30 cm el perill augmentaria a FORT (4). Aquesta situació és més probable al Ter-Freser i al vessant nord del 
Cadí-Moixeró.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Amb el gir del vent al nord, es formaran plaques de vent en vessants sud. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 19 de gener de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 22 de gener de 2001 
14:00 h. 
22 i 23 de gener de 2001 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) 

Pallaresa: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 23: Cel molt ennuvolat. Xàfecs a la tarda, cota de neu a 2000 m. Temperatures en lleuger ascens, moderat 
a la vall d’Aran. Vent del sud-oest de 20 a 40 km/h, amb ratxes de 70 km/h a la tarda. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 24: Molt ennuvolat amb xàfecs, localment moderats, afluixant al final del dia. Cota de neu a 2000 m, 
baixant a 1500 m. Temperatures en descens moderat a la tarda. Vent moderat del sud-oest, amb ratxes fortes, 
afluixant a la tarda i girant al nord-oest. 
Dijous, 25: Molt ennuvolat amb xàfecs, localment d’intensitat moderada. Cota de neu a 1500 m, baixant a 1200 m. 
Afluixaran al final del dia. Descens moderat de les temperatures. Vent fluix de component oest. 
Divendres, 26: ennuvolat augmentant a cobert amb xàfecs. Cota de neu a 1300 m. Temperatures sense canvis. 
Vent moderat del nord-oest.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell nival és continu per damunt de 1300-1400 m. A la resta de sectors 
és esquiable per damunt aproximadament de 1700-1800 m. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, els 
gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre els 140-160 cm, i a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa al voltant dels 30-90 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
El vent d’oest i nord-oest que es va produir la tarda de dissabte va formar plaques de vent, a cotes altes, 
especialment als vessants situats a est i sud-est. L’augment gradual de temperatura que començà ahir diumenge ha 
causat una humidificació superficial del mantell, especialment als vessants assolellats i a cotes baixes, que 
s’encrosta al baixar la temperatura durant la nit i matinada. A tots els sectors el perill d’allaus és MODERAT (2). 
Existeixen plaques de vent a prop de les crestes en vessants est i sud que es poden despendre per sobrecàrrega 
feble. Durant les hores centrals del dia és possible la caiguda de purgues de neu humida als vessants de més 
inclinació. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les nevades que s’esperen per als propers dies amb vent de moderat a fort del sud-oest, provocarà la formació de 
plaques, especialment als vessants nord i nord-est. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 23 de gener de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 22 de gener de 2001 
14:00 h. 
22 i 23 de gener de 2001 

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

MARCAT (3) a prop de les crestes
MODERAT (2) per sota 

Ter-Freser: MARCAT (3) a prop de les crestes 
MODERAT (2) per sota 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) a prop de les crestes
MODERAT (2) per sota 

Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 23: Cel molt ennuvolat. Xàfecs a la tarda, cota de neu a 2000 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent del 
sud-oest de 20 a 40 km/h, amb ratxes de 70 km/h a la tarda.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 24: Molt ennuvolat amb xàfecs, localment moderats, afluixant al final del dia. Cota de neu a 2000 m, 
baixant a 1500 m. Temperatures en descens moderat a la tarda. Vent moderat del sud-oest, amb ratxes fortes, 
afluixant a la tarda i girant al nord-oest. 
Dijous, 25: Molt ennuvolat amb xàfecs, localment d’intensitat moderada. Cota de neu a 1500 m, baixant a 1200 m. 
Afluixaran al final del dia. Descens moderat de les temperatures. Vent fluix de component oest. 
Divendres, 26: ennuvolat augmentant a cobert amb xàfecs. Cota de neu a 1300 m. Temperatures sense canvis. 
Vent moderat del nord-oest.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A tots els sectors el mantell nival és present per damunt dels 1600-1700 m. A 2000 m els gruixos oscilꞏlen entre els 
20 i 40 cm al Perafita-Puigpedrós i Prepirineu, i entre 30 i 60 cm al Ter-Freser i Cadí-Moixeró.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
El vent d’oest i nord-oest que es produí dissabte a la tarda va formar plaques de vent a cotes altes, especialment als 
vessants situats al sud i est. Al Ter-Freser aquestes plaques poden ser de grans dimensions. Aquestes plaques es 
mantenen molt fràgils i poden despendre’s per una sobrecàrrega feble. L’augment gradual de temperatura que va 
començar ahir diumenge ha provocat una humidificació superficial del mantell als vessants assolellats i a cotes 
baixes i, durant la nit es produeix el regel superficial amb la conseqüent formació de crostes. Als vessants obacs hi 
ha un nivell superficial de neu poc transformada que oscilꞏla entre 30 i 40 cm al Ter-Freser i 20 i 30 cm a la resta de 
sectors. El perill és MARCAT (3) a prop de les crestes i MODERAT (2) per sota. És possible el desencadenament de 
plaques de vent per sobrecàrrega feble, especialment als vessants sud i a cotes altes. Als vessants assolellats i de 
forta inclinació és possible la caiguda de purgues de neu humida durant les hores centrals del dia. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les nevades que s’esperen per als propers dies amb vent de moderat a fort del sud-oest, provocarà la formació de 
plaques, especialment als vessants nord i nord-est. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 23 de gener de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 23 de gener de 2001 
14:00 h. 
23 i 24 de gener de 2001 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) 

Pallaresa: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 24: Ennuvolat a molt ennuvolat: Precipitacions localment moderades. Cota de neu a 2000 m baixant a 
1600 m. Temperatures mínimes en moderat ascens i màximes en moderat descens. Vent del sud-oest de 30-40 
km/h, amb intervals de 70 km/h 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 25: Molt ennuvolat amb xàfecs localment moderats. Cota de neu a 1000 m. Moderat descens de les 
temperatures. Vents moderats del sud-oest girant a nord-oest. 
Divendres, 26: Molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades i cota de neu a 1000 m, pujant 
progressivament. Temperatures mínimes en descens moderat i sense canvi les màximes. Vents de component 
oest, moderat amb intervals de fort. 
Dissabte, 27: Ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs febles a moderats, de neu per sobre dels 1000 m. Descens 
de la temperatura. Vent moderat del nord-oest.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell nival és continu en vessants sud per damunt dels 2000-2100 m i en 
vessants nord per damunt dels 1600-1700 m. Les nevades molt febles que es van produïr ahir en els sectors 
Ribagorçana.Vall Fosca i Pallaresa no han alterat la distribució del mantell nival.  En aquests sectors, el mantell és 
esquiable per damunt 1700-1800 m.  
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre els 140-160 cm, i a l’Aran-Franja 
Nord de la Pallaresa al voltant dels 30-90 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Ha continuat bufant el vent del l’oest que juntament amb les nevades molt febles en els sectors Ribagorçana-Vall 
Fosca i la Pallaresa, s’ha format noves plaques de vent damunt de les ja existents, prop de les crestes, en vessants 
orientats al sud i sud-est. A tots els sectors el perill d’allaus és MODERAT (2). Existeixen plaques de vent a prop de 
les crestes en vessants est i sud que es poden despendre per sobrecàrrega feble. L’augment gradual de 
temperatura que s’ha anat produint des de diumenge ha provocat una humidificació superficial del mantell als 
vessants assolellats i a cotes baixes i, durant la nit es produeix el regel superficial amb la conseqüent formació de 
crostes de regel. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les nevades acompanyades de vent que s’esperen per als propers dies, formaran noves plaques de vent. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 24 de gener de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 23 de gener de 2001 
14:00 h. 
23 i 24 de gener de 2001 

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

MARCAT (3) a prop de les crestes
MODERAT (2) per sota 

Ter-Freser: MARCAT (3) a prop de les crestes 
MODERAT (2) per sota 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) a prop de les crestes
MODERAT (2) per sota 

Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 24: Ennuvolat a molt ennuvolat: Precipitacions localment moderades. Cota de neu a 2000 m baixant a 
1600 m. Temperatures mínimes en moderat ascens i màximes en moderat descens. Vent del sud-oest de 30-40 
km/h, amb intervals de 70 km/h 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 25: Molt ennuvolat amb xàfecs localment moderats. Cota de neu a 1000 m. Moderat descens de les 
temperatures. Vents moderats del sud-oest girant a nord-oest. 
Divendres, 26: Molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades i cota de neu a 1000 m, pujant 
progressivament. Temperatures mínimes en descens moderat i sense canvi les màximes. Vents de component 
oest, moderat amb intervals de fort. 
Dissabte, 27: Ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs febles a moderats, de neu per sobre dels 1000 m. Descens 
de la temperatura. Vent moderat del nord-oest.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A tots els sectors el mantell nival és present per damunt dels 1600-1700 m. El vent que ha bufat des de diumenge 
ha provocat una repartició de la neu irregular. A 2000 m els gruixos oscilꞏlen entre els 20 i 40 cm al Perafita-
Puigpedrós i Prepirineu, i entre 30 i 60 cm al Ter-Freser i Cadí-Moixeró. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
A cotes altes del Perafita-Puigpedrós, del Vessant Nord del Cadí-Moixeró, del Ter Freser i molt localment en el 
Prepirineu es mantenen encara plaques de vent en estat fràgil. Al Ter-Freser  la capa de neu ventada  se situa per 
damunt d’una capa de neu no transformada de baixa cohesió d’uns 30-40 cm i d’uns 20-30 cm al Perafita-
Puigpedrós i al Vessant Nord del Cadí Moixeró. Al Ter-Freser les plaques existents poden ser de grans dimensions. 
Prop de les crestes, i especialment en vessants sud i est, el perill es MARCAT (3) ja que les plaques existents 
poden despendre’s per una sobrecàrrega feble. 
L’augment gradual de temperatura que s’ha anat produint des de diumenge ha provocat una humidificació 
superficial del mantell als vessants assolellats i a cotes baixes i, durant la nit es produeix el regel superficial amb la 
conseqüent formació de crostes de regel. En aquests indrets el perill es MODERAT (2)  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les nevades acompanyades de vent anunciades per als propers dies, formaran noves plaques de vent. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 24 de gener de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 24 de gener de 2001 
14:00 h. 
24 i 25 de gener de 2001 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) 

Pallaresa: MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 25: cel molt ennuvolat. Precipitacions localment moderades. Cota de neu a 2000 m baixant fins a 900 m al 
final. Temperatures en moderat descens. Vent del sud-oest de 30 a 40 km/h, amb intervals de 70 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 26: Ennuvolat amb xàfecs febles, augmentant a molt ennuvolat amb precipitacions d’intensitat 
moderada que seran de neu per sobre dels 1000 m, Descens moderat de les temperatures mínimes i les màximes 
sense canvis. Vents moderats a forts dels sud-oest, girant a nord-oest. 
Dissabte, 27: Ennuvolat amb xàfecs localment moderats, de neu a cotes de 1000 m. Ascens moderat de les 
temperatures, sobretot les mínimes. Vents moderats del nord-oest amb intervals forts a cotes altes. 
Diumenge 28: Ennuvolat amb xàfecs febles, de neu en altituds superiors a 1000 m. Descens moderat de la 
temperatura. Vents forts del nord-oest. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell nival és continu per damunt de 1500 m. A la resta de sectors és 
continu per damunt aproximadament de 1700-1800 m. A la Ribagorçana-Vall Fosca i al sud de la Pallaresa, els 
gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre els 140-160 cm, mentre que al nord de la Pallaresa aquests oscilꞏlen entre 60 i 100 
cm. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa els gruixos es troben al voltant dels 30-90 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aquesta matinada ha començat a ploure de forma moderada fins a la cota 2200-2400 m, per sobre d’aquesta cota, 
la precipitació és en forma de neu. D’aquesta manera s’està produint una ràpida humidificació del mantell, 
especialment a cotes baixes i en totes les orientacions. El vent d’oest i sud-oest que es manté pràcticament des de 
la tarda de dissabte, seguirà formant plaques de vent, a cotes altes, especialment als vessants situats a est, nord-
est  i sud-est. El perill és MARCAT (3). Per sota dels 2200-2400 m es poden produir purgues i allaus de fusió, fins i 
tot de mida mitjana. Prop de les crestes existeixen i es seguiran formant plaques de vent, especialment en vessants 
est, nord-est i sud-est que es poden despendre per sobrecàrrega feble.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
El descens de les temperatures a partir de dijous 25, regelarà la neu vella i humida a cotes baixes, mentre que les 
nevades moderades amb vents de sud-oest que s’espera que caiguin per sobre d’aquest nivell accentuaran la 
formació de plaques de vent especialment als vessants est i nord-est. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 25 de gener de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 24 de gener de 2001 
14:00 h. 
24 i 25 de gener de 2001 

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

MARCAT (3) Ter-Freser: MARCAT (3) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 25: cel molt ennuvolat. Precipitacions localment moderades. Cota de neu a 2000 m baixant fins a 900 m al 
final. Temperatures en moderat descens. Vent del sud-oest de 30 a 40 km/h, amb intervals de 70 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 26: Ennuvolat amb xàfecs febles, augmentant a molt ennuvolat amb precipitacions d’intensitat 
moderada que seran de neu per sobre dels 1000 m, Descens moderat de les temperatures mínimes i les màximes 
sense canvis. Vents moderats a forts dels sud-oest, girant a nord-oest. 
Dissabte, 27: Ennuvolat amb xàfecs localment moderats, de neu a cotes de 1000 m. Ascens moderat de les 
temperatures, sobretot les mínimes. Vents moderats del nord-oest amb intervals forts a cotes altes. 
Diumenge 28: Ennuvolat amb xàfecs febles, de neu en altituds superiors a 1000 m. Descens moderat de la 
temperatura. Vents forts del nord-oest. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A tots els sectors el mantell nival és present per damunt dels 1600-1700 m. A 2000 m els gruixos, que han anat 
disminuint a causa de les altes temperatures dels darrers dies, oscilꞏlen entre els 15 i 30 cm al Perafita-Puigpedrós i 
Prepirineu, i entre 30 i 60 cm al Ter-Freser i Cadí-Moixeró. A causa del vent al sector més oriental del Ter-Freser el 
mantell és irregular amb zones desprovistes de neu a les carenes i zones a sotavent amb importants 
sobreacumulacions. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Les altes temperatures dels darrers dies han humidificat el mantell, especialment als vessants sud i a cotes baixes. 
Aquesta matinada ha començat a ploure fins als 2200-2400 m al Prepirineu. Es mantenen, prop de les crestes, 
plaques de vent que encara es mantenen fràgils, especialment als vessants situats al sud i est. Al Ter-Freser 
aquestes plaques poden ser de grans dimensions. El perill és MARCAT (3). És possible el desencadenament de 
plaques de vent per sobrecàrrega feble, especialment als vessants sud i est, prop de les crestes. Als vessants sud i 
a cotes baixes és possible la caiguda de purgues de fusió i, fins i tot, de forma puntual, d’allaus de fusió de mida 
mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
El descens de les temperatures a partir de dijous 25, regelarà la neu vella i humida a cotes baixes, mentre que les 
nevades moderades amb vents de sud-oest que s’espera que caiguin per sobre d’aquest nivell accentuaran la 
formació de plaques de vent especialment als vessants est i nord-est. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 24 de gener de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 25 de gener de 2001 
14:00 h. 
25 i 26 de gener de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) per damunt de 2200 m 

MODERAT (2) per sota 
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. 
Divendres, 26: cel ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions localment moderades. Cota de neu a 1000 m. 
Temperatures en moderat descens. Vent del sud-oest (20-35 km/h) girant a oest nord-oest (80-100 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 27: ennuvolat amb possibilitat de xàfecs localment moderats, de neu a 1200 m. Ascens lleuger de les 
temperatures. Vents moderats del nord-oest amb intervals forts a cotes altes. 
Diumenge, 28: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs localment moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de 
neu a 1000 m. Descens lleuger a moderat de la temperatura. Vent moderats del nord-oest. 
Dilluns, 29: ennuvolat a primeres hores amb possibilitat de precipitacions al vessant nord, disminuint a poc 
ennuvolat. Temperatures mínimes sense canvis. Vents moderats de component nord. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell nival és continu per damunt de 1500 m. A la resta de sectors és 
continu per damunt aproximadament de 1700-1800 m. A la Ribagorçana-Vall Fosca i al sud de la Pallaresa, els 
gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre els 140-160 cm, i van disminuint fins a uns 60-90 cm cap al nord. A l’Aran-Franja 
Nord de la Pallaresa els gruixos es troben al voltant dels 30-90 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
En les últimes 24 hores la cota de neu ha baixat de 2400 m ahir fins a 1700 m aquest matí, en forma de xàfecs. El 
mantell es va humitejar notablement. Aquesta matinada les temperatures han baixat de forma moderada i el mantell, 
localment, s’ha encrostat. Al seu damunt s’han acumulat entre 1-10 cm de neu recent. El vent de l’oest continua 
bufant de forma moderada i a cotes altes s’estan formant noves plaques de vent en vessants orientats a l’est, nord-
est i sud-est. El perill és MARCAT (3), ja que continuarà nevant i formant-se plaques de vent en les orientacions 
indicades, que es desprendran pel pas d’una persona, en forma d’allaus de placa, localment de mida mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les nevades previstes donaran lloc a la formació de més plaques de vent, molt fràgils, que a l’Aran-Franja nord de 
la Pallaresa podrien ser de grans dimensions. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 26 de gener de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 25 de gener de 2001 
14:00 h. 
25 i 26 de gener de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Perafita-
Puigpedrós: 

MARCAT (3) a prop de les crestes
MODERAT (2) per sota 

Ter-Freser: MARCAT (3) a prop de les crestes 
MODERAT (2) per sota 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) a prop de les crestes
MODERAT (2) per sota 

Prepirineu: MARCAT (3) a prop de les crestes 
MODERAT (2) per sota 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 26: cel ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions localment moderades. Cota de neu a 1000 m. 
Temperatures en moderat descens. Vent del sud-oest (20-35 km/h) girant a oest nord-oest (80-100 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 27: ennuvolat amb possibilitat de xàfecs localment moderats, de neu a 1200 m. Ascens lleuger de les 
temperatures. Vents moderats del nord-oest amb intervals forts a cotes altes. 
Diumenge, 28: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs localment moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de 
neu a 1000 m. Descens lleuger a moderat de la temperatura. Vent moderats del nord-oest. 
Dilluns, 29: ennuvolat a primeres hores amb possibilitat de precipitacions al vessant nord, disminuint a poc 
ennuvolat. Temperatures mínimes sense canvis. Vents moderats de component nord. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A tots els sectors el mantell nival és present per damunt dels 1600-1700 m. A 2000 m els gruixos han disminuït a 
causa de l’augment de les temperatures (màximes de fins a 8ºC a 2300 m) i a la pluja d’ahir; oscilꞏlen entre els 15 i 
30 cm al Perafita-Puigpedrós i Prepirineu, i entre 30 i 60 cm al Ter-Freser i Cadí-Moixeró. A causa del vent de l’oest 
hi ha zones sense neu en vessants orientats a l’oest i grans acumulacions en vessants orientats a l’est. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
En les últimes 24 hores ha plovisquejat fins a 2400 m. Aquest matí s’enregistrava algun xàfec aïllat de neu, amb 
gruixos inapreciables. El mantell es va humitejar notablement. Aquesta matinada les temperatures han baixat de
forma moderada i el mantell, localment, s’ha encrostat. Es mantenen, prop de les crestes, plaques de vent 
especialment als vessants orientats al sud i a l’est, que es poden desencadenar pel pas d’un grup de persones. Al 
Ter-Freser aquestes plaques poden ser de grans dimensions. El perill és MARCAT (3) a prop de les crestes i 
MODERAT (2) per sota. A partir d’aquest vespre es poden formar noves plaques, molt fràgils degut a les nevades 
previstes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les nevades anunciades donaran lloc a la formació de noves plaques de vent, molt fràgils, especialment en 
vessants orientats a l’est i al sud. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 26 de gener de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 26 de gener de 2001 
14:00 h. 
26 i 27 de gener de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) prop de les crestes 

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

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

MODERAT (2) a la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 27: cel ennuvolat passant a intervals de núvols. Possibilitat de xàfecs febles la primera meitat del dia. 
Cota de neu a 1500 m, baixant a 1200 m. Temperatures nocturnes en lleuger ascens i diürnes en lleuger descens. 
Vent del nord-oest de 50 a 80 km/h disminuint a nord-oest de 20 a 50 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 28: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs, que seran localment moderats. Cota de neu a 1200 m. 
Moderat descens de les temperatures. Vents variables amb predomini de la component nord. 
Dilluns, 29: Poc ennuvolat, temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger ascens. Vents moderats del 
nord, forts al sector oriental. 
Dimarts, 30: Ennuvolat amb precipitacions febles. Lleuger ascens de la temperatura. Vents moderats del nord-oest.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell nival és continu per damunt de 1500 m. A la resta de sectors és 
continu per damunt aproximadament de 1700-1800 m. A tots els sectors, durant les darreres hores ha caigut una 
feble nevada que ha deixat entre 5 i 10 cm a partir de la cota de 1000 m a l’Aran i de 1200 m a la resta 
aproximadament. A la Ribagorçana-Vall Fosca i al sud de la Pallaresa, els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre els 140-
160 cm, i van disminuint fins a uns 60-90 cm cap al nord. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa els gruixos es troben 
al voltant dels 30-90 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Des del dia d’ahir les temperatures han baixat notablement la qual cosa ha produït un important encrostament del 
mantell fins a 2500-2600 m. Damunt de les crostes s’han dipositat entre 1-10 cm de neu recent. A cotes altes 
l’encrostament no ha estat tan important o ha estat inexistent. Prop de les crestes es mantenen plaques de vent, 
especialment als vessants orientats a l’est, nord-est i sud-est. Les nevades febles que s’esperen per a demà 
dissabte amb vents de nord-oest formaran noves plaques de vent en vessants sud i sud-est. El perill és MARCAT 
(3) prop de les crestes pel desencadenament de plaques de vent per sobrecàrrega feble. A la resta el perill és 
MODERAT (2) doncs és possible el desencadenament de plaques de forma localitzada. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les nevades, localment moderades, que s’esperen per a diumenge, amb vent de component nord, afavoriran la 
formació de plaques especialment als vessants sud. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 27 de gener de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 26 de gener de 2001 
14:00 h. 
26 i 27 de gener de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Perafita-
Puigpedrós: 

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

Ter-Freser: MARCAT (3) prop de les crestes 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

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

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

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 27: cel ennuvolat passant a intervals de núvols. Possibilitat de xàfecs febles la primera meitat del dia. 
Cota de neu a 1500 m, baixant a 1200 m. Temperatures nocturnes en lleuger ascens i diürnes en lleuger descens. 
Vent del nord-oest de 50 a 80 km/h disminuint a nord-oest de 20 a 50 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 
Diumenge, 28: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs, que seran localment moderats. Cota de neu a 1200 m. 
Moderat descens de les temperatures. Vents variables amb predomini de la component nord, d’intensitat 
moderada. 
Dilluns, 29: Poc ennuvolat, temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger ascens. Vents moderats del 
nord, forts al sector oriental. 
Dimarts, 30: Ennuvolat amb precipitacions febles. Lleuger ascens de la temperatura. Vents moderats del nord-oest.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A tots els sectors el mantell nival és present per damunt dels 1600-1700 m. A 2000 m els gruixos, que han disminuït 
notablement durant els darrers dies a causa de les altes temperatures, oscilꞏlen entre els 15 i 30 cm al Perafita-
Puigpedrós i Prepirineu, i entre 30 i 60 cm al Ter-Freser i Cadí-Moixeró. A causa del vent de l’oest hi ha zones sense 
neu en vessants orientats a l’oest i grans acumulacions en vessants orientats a l’est i sud. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Degut al notable descens de temperatura que va es va iniciar durant el dia d’ahir, s’ha produït un lleuger 
encrostament superficial del mantell, especialment a cotes baixes. Aquest fet ha estabilitzat lleugerament les capes 
superficials del mantell. Tot i així es mantenen encara, prop de les crestes, plaques de vent especialment als 
vessants orientats al sud i a l’est, que es poden desencadenar pel pas d’un grup de persones. Al Ter-Freser 
aquestes plaques poden ser de grans dimensions. Internament el mantell manté encara alguns nivells de feble 
cohesió. Les nevades febles que s’esperen per a demà dissabte amb vents de NW formaran noves plaques de vent 
en vessants sud i sud-est. El perill és MARCAT (3) prop de les crestes pel desencadenament de plaques de vent per 
sobrecàrrega feble. A la resta el perill és MODERAT (2) doncs és possible el desencadenament de plaques de 
forma localitzada. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les nevades, localment moderades, que s’esperen per a diumenge, amb vent de component nord, afavoriran la 
formació de plaques especialment als vessants sud. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 27 de gener de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 27 de gener de 2001 
14:00 h. 
27, 28 i 29 de gener de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3)  

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3)  

Pallaresa: MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge : Molt ennuvolat o tapat. Xàfecs moderats, localment tempestuosos, que en el Pirineu Oriental podran 
assolir intensitat forta. Cota de neu a 1200 m. Temperatures nocturnes en lleuger descens i diürnes en moderat 
descens. Vent del sud-oest de 20-30 km/h girant a nord i augmentant al final a 40-70 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 29: Cel ennuvolat, amb possibilitat de precipitacions febles a la cara nord. Cota de neu a 1000 m. 
Temperatures en lleuger a moderat descens. Vents de component nord moderats, amb intervals de fort a cotes 
altes. 
Dimarts, 30: Cel ennuvolat, amb precipitacions febles a la cara nord. Cota de neu a 1500 m. Temperatures en 
lleuger ascens. Vents de component nord moderat, amb intervals de fort a cotes altes. 
Dimecres, 31: Cel ennuvolat, amb possibilitat de precipitacions febles a la cara nord. Cota de neu a 1500 m. 
Temperatures sense canvis. Vents de component nord moderat, amb intervals de fort a cotes altes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Des de dijous ha nevat intermitentment. En les últimes 24 hores s’han produït nevades febles, d’entre 5 a 10 cm a 
tots els sectors. Aquestes nevades s’han produït aproximadament des dels 1000 m a l’Aran i dels 1200 m a la 
resta. 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell nival és continu per damunt de 1500 m. A la resta de sectors és 
continu per damunt aproximadament de 1700-1800 m. A la Ribagorçana-Vall Fosca i al sud de la Pallaresa, els 
gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre els 150-170 cm, i van disminuint fins a uns 70-90 cm cap al nord. A l’Aran-Franja 
Nord de la Pallaresa els gruixos es troben al voltant dels 40-90 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Les nevades, que s’han anat produint des de dijous, han deixat una capa de neu recent no transformada damunt de 
la crosta de regel, que es va formar per la baixada de temperatures. A cotes altes l’encrostament no ha estat tan 
important. El vent suau del nord i nord-oest que ha acompanyat aquestes precipitacions ha format noves plaques de 
vent prop de les crestes, en orientacions sud i est. Es mantenen  plaques de vent, especialment als vessants 
orientats a l’est, nord-est i sud-est. A tots els sectors, el perill és MARCAT (3) ja que són possibles 
desencadenaments de plaques de vent per sobrecàrrega feble. Són possibles també caigudes espontànies d’allaus 
de neu recent de mides mitjanes, especialment a partir de diumenge, degut a les nevades que es preveuen. En el 
cas que les precipitacions siguin importants aquestes allaus fins i tot podrien ser en alguns casos de mides grans. El 
vent del nord anunciat, seguirà formant noves plaques de vent en sectors orientats cap al sud, que podran 
desencadenar-se per una sobrecàrrega feble.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les nevades febles acompanyades del vent del nord seguiran formant noves plaques de vent 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 29 de gener de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 27 de gener de 2001 
14:00 h. 
27, 28 i 29 de gener de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Perafita-
Puigpedrós: 

MARCAT (3)  Ter-Freser: MARCAT (3)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3)  Prepirineu: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge : Molt ennuvolat o tapat. Xàfecs moderats, localment tempestuosos, que en el Pirineu Oriental podran 
assolir intensitat forta. Cota de neu a 1200 m. Temperatures nocturnes en lleuger descens i diürnes en moderat 
descens. Vent del sud-oest de 20-30 km/h girant a nord i augmentant al final a 40-70 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 
Dilluns, 29: Cel ennuvolat, amb possibilitat de precipitacions febles a la cara nord. Cota de neu a 1000 m. 
Temperatures en lleuger a moderat descens. Vents de component nord moderats, amb intervals de fort a cotes 
altes. 
Dimarts, 30: Cel ennuvolat, amb precipitacions febles a la cara nord. Cota de neu a 1500 m. Temperatures en 
lleuger ascens. Vents de component nord moderat, amb intervals de fort a cotes altes. 
Dimecres, 31: Cel ennuvolat, amb possibilitat de precipitacions febles a la cara nord. Cota de neu a 1500 m. 
Temperatures sense canvis. Vents de component nord moderat, amb intervals de fort a cotes altes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
En les últimes 24 hores s’ha produït nevades febles a tots els sectors que en cap cas han estat superiors als 10 cm. 
En general, el mantell nival és present per damunt dels 1600-1700 m. A 2000 m, els gruixos oscilꞏlen entre els 15 i 
35 cm al Perafita-Puigpedrós i Prepirineu, i entre 30 i 65 cm al Ter-Freser i Cadí-Moixeró. A causa del vent de l’oest 
hi ha zones sense neu en vessants orientats a l’oest i grans acumulacions en vessants orientats a l’est i sud.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Damunt de la crosta de regel que es va produir per la baixada de temperatures, s’ha dipositat, a cotes altes, una fina 
capa de neu recent d’uns 5 cm de gruix aproximadament. La superfície del mantell a cotes baixes, es troba 
encrostat. Es mantenen encara, prop de les crestes, plaques de vent especialment als vessants orientats al sud i a 
l’est, que es poden desencadenar fins i tot pel pas d’un esquiador. Al Ter-Freser aquestes plaques poden ser de 
grans dimensions. Internament el mantell manté encara alguns nivells de feble cohesió. Les nevades 
acompanyades de vent del nord previstes per als pròxims dies formaran noves plaques de vent, principalment en 
vessants orientats cap al sud. El perill és MARCAT (3) pel desencadenament de plaques de vent per sobrecàrrega 
feble i per la possibilitat d’allaus de neu recent, que en el cas que les nevades siguin d’intensitat forta podran ser fins 
i tot de grans dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les nevades febles acompanyades del vent del nord seguiran formant noves plaques de vent 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 29 de gener de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 29 de gener de 2001 
14:00 h. 
29 i 30 de gener de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MOLT FORT (5) 

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3)  

Pallaresa: MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 30: ennuvolat a la cara nord, disminuint a poc ennuvolat durant el dia. A la resta poc ennuvolat. 
Temperatures en lleuger descens. Vent del nord de 70-90 km/h a cotes altes i del nord-oest (30-40 km/h) a la resta. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 31: ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu de 700 m pujant a 1200 m. 
Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger a moderat augment. El vent bufarà del nord-oest 
moderat. 
Dijous, 1: al vessant nord, intervals nuvolosos amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Cota de neu pujant de 
1200 m a 1600 m. A la resta poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderat augment. Vent de component nord 
moderat. 
Divendres, 2: al vessant nord, intervals nuvolosos amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Temperatures en 
lleuger descens. Vent de component nord moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de 1000 m. A 2200 m els gruixos oscilꞏlen 
entre 60-130 cm. A la Ribagorçana-Vallfosca i a Pallaresa ha nevat per damunt de 1000 m, però el mantell és 
esquiable per damunt dels 1600 m. S’han format grans sobreacumulacions en vessants orientats al sud i a l’est. Els 
gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre els 150-170 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Des de dissabte a la nit ha nevat de forma moderada i intensa a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa amb gruixos de 
neu recent entre 40-80 cm. El matí de dilluns hi continua nevant de forma intensa. El vent és feble de l’oest i nord-
oest, moderat a cotes altes. Les temperatures són baixes (entre -6ºC i -8ºC a 2200 m). S’estan produint allaus de 
placa de grans dimensions en totes les orientacions i continuaran produint-se, especialment en vessants orientats al 
sud i a l’est. També hi haurà allaus de neu recent a qualsevol orientació. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el 
perill d’allaus és MOLT FORT (5). A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa han caigut entre 5-20 cm de neu 
recent, augmentant la quantitat de sud a nord. El vent bufa fort i molt fort de l’oest i nord-oest i s’estan formant 
plaques de vent en vessants sud i est, que poden baixar de forma espontània i en general ser de mida mitjana. El 
perill d’allaus és MARCAT (3). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
El vent fort i les temperatures baixes mantindran la situació estacionària. 
 
Evolució del perill: EN DESCENS A L’ARAN-FRANJA NORD DE LA PALLARESA I ESTACIONARI A LA 
RESTA 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 30 de gener de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 29 de gener de 2001 
14:00 h. 
29 i 30 de gener de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Perafita-
Puigpedrós: 

MARCAT (3)  Ter-Freser: MARCAT (3)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3)  Prepirineu: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 30: ennuvolat a la cara nord, disminuint a poc ennuvolat durant el dia. A la resta poc ennuvolat. 
Temperatures en lleuger descens. Vent del nord de 70-90 km/h a cotes altes i del nord-oest (30-40 km/h) a la resta.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 
Dimecres, 31: ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu de 700 m pujant a 1200 m. 
Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger a moderat augment. El vent bufarà del nord-oest 
moderat. 
Dijous, 1: al vessant nord, intervals nuvolosos amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Cota de neu pujant de 
1200 m a 1600 m. A la resta poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderat augment. Vent de component nord 
moderat. 
Divendres, 2: al vessant nord, intervals nuvolosos amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Temperatures en 
lleuger descens. Vent de component nord moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Ha nevat per damunt de 1000 m a tots els sectors. A 2000 m, els gruixos totals oscilꞏlen entre els 50-70 cm al Ter-
Freser, els 30-50 cm al Perafita-Puigpedrós i vessant nord del Cadí-Moixeró i quantitats inferiors al Prepirineu. A tots 
els sectors el mantell és esquiable per damunt dels 1600 m. S’han format grans sobreacumulacions en vessants 
orientats al sud i a l’est.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Des de dissabte a la nit ha nevat de forma moderada a tots els sectors, acumulant-se gruixos de neu recent entre 
15-25 cm al Perafita-Puigpedrós i vessant nord del Cadí-Moixeró i entre 5 i 15 cm al Ter-Freser i Prepirineu. El vent 
bufa moderat del nord, fort al Ter-Freser. S’han format plaques de vent en vessants sud i est que es desprendran 
pel pas d’un esquiador. Localment, seran de mida mitjana, especialment al Perafita-Puigpedrós i vessant nord del 
Cadí-Moixeró. A tots els sectors el perill és MARCAT (3). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
El vent fort i les temperatures baixes mantindran la situació estacionària. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 30 de gener de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 30 de gener de 2001 
14:00 h. 
30 i 31 de gener de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FORT (4) 

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) vessants sud i est 
MODERAT (2) a la resta 

Pallaresa: MARCAT (3) vessants sud i est 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 31: a la cara nord ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu a 800 m, pujant a 1200 m. A la 
resta, poc ennuvolat. Temperatures en moderat ascens. Vent del nord de 60-90 km/h.  

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 1: a la cara nord, intervals nuvolosos amb precipitacions febles. Cota de neu a 800 m. A la resta, poc 
ennuvolat. Temperatures en moderat descens. Vent de component nord fort. 
Divendres, 2: a la cara nord, intervals nuvolosos amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Cota de neu a 1000 m, 
pujant ràpidament a 1600 m. A la resta, poc ennuvolat. Temperatures en moderat ascens. Vent de component nord 
moderat. 
Dissabte, 3: intervals nuvolosos amb possibilitat d’alguna precipitació feble a última hora. Temperatures en lleuger 
ascens. Vent de component oest fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable des del fons de les valls. A 2200 m els gruixos oscilꞏlen 
entre 80-150 cm. S’estan formant grans sobreacumulacions en vessants orientats al sud i a l’est. A la Ribagorçana-
Vallfosca i a la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt dels 1400-1600 m. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 
els 150-170 cm.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Ahir va continuar nevant de forma moderada i intensa a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Les nevades al matí de 
dimarts es mantenen en alguns punts. S’han acumulat entre 15-30 cm més de neu recent, que sumats als de 
diumenge totalitzen un nivell superficial de 70-110 cm de neu seca, molt freda i gens transformada. Les 
temperatures han baixat lleugerament amb mínimes entre -11ºC a -13ºC. El vent moderat de l’oest i nord-oest s’està 
reforçant i està formant plaques de vent de grans dimensions a sobre de nivells inestables, especialment en 
vessants est i sud, així com plaques friables a cotes més baixes. Es produiran allaus de forma espontània que 
poden ser de grans dimensions, tant de placa com de neu recent. El perill d’allaus a l’Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa és FORT (4). A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa el vent molt fort del nord (ràfegues de fins a 140 
km/h) s’ha endut la neu recent de orientacions nord i oest i s’han format algunes plaques de vent molt fràgils en 
vessants sud i est que es desprendran pel pas d’una persona. El perill d’allaus a la Ribagorçana-Vallfosca i a la 
Pallaresa és MARCAT (3) a cotes altes dels vessants orientats al sud i a l’est i MODERAT (2) a la resta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
El vent fort i les temperatures baixes mantindran la situació estacionària. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 31 de gener de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 30 de gener de 2001 
14:00 h. 
30 i 31 de gener de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
Perafita-
Puigpedrós: 

MARCAT (3)  Ter-Freser: MARCAT (3) vessants sud i est 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3)  Prepirineu: MARCAT (3) vessants sud i est 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 31: a la cara nord ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu a 800 m, pujant a 1200 m. A la 
resta, poc ennuvolat. Temperatures en moderat ascens. Vent del nord de 60-90 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI. 
Dijous, 1: a la cara nord, intervals nuvolosos amb precipitacions febles. Cota de neu a 800 m. A la resta, poc 
ennuvolat. Temperatures en moderat descens. Vent de component nord fort. 
Divendres, 2: a la cara nord, intervals nuvolosos amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Cota de neu a 1000 m, 
pujant ràpidament a 1600 m. A la resta, poc ennuvolat. Temperatures en moderat ascens. Vent de component nord 
moderat. 
Dissabte, 3: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component oest fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A 2000 m, els gruixos totals oscilꞏlen entre els 40-60 cm al Ter-Freser, els 20-40 cm al Perafita-Puigpedrós i vessant 
nord del Cadí-Moixeró i quantitats inferiors al Prepirineu. A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt dels 
1600 m. S’estan formant sobreacumulacions en vessants orientats al sud i a l’est.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ. 
El vent bufa molt fort del nord i nord-oest al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós. Les temperatures han baixat, amb 
mínimes de fins a -16ºC a 2500 m. S’han format plaques de vent en vessants sud i est que es desprendran pel pas 
d’una persona. Localment, les allaus de placa seran de mida mitjana, especialment al Perafita-Puigpedrós i vessant 
nord del Cadí-Moixeró on el perill és MARCAT (3). El perill també és MARCAT (3) als vessants est i sud del Ter-
Freser i del Prepirineu. A la resta el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
El vent fort i les temperatures baixes mantindran la situació estacionària. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 31 de gener de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 31 de gener de 2001 
14:00 h. 
31 de gener i 1 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FORT (4) 

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) límit nord 
MODERAT (2) a la resta 

Pallaresa: MARCAT (3) meitat nord 
MODERAT (2) meitat sud 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 1: ennuvolat a molt ennuvolat. Nevades febles al vessant nord. Cota de neu a 800 m. Temperatures en 
moderat descens. Vent del nord de 60 a 90 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Divendres, 2: ennuvolat. Ascens lleuger a moderat de les temperatures. Vent fluix del nord-oest. 
Dissabte, 3: poc ennuvolat. Ascens de les temperatures. Vent fluix de component oest. 
Diumenge, 4: poc ennuvolat. Lleugera pujada de les temperatures. Vent fluix i variable. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable des del fons de les valls. A 2200 m els gruixos oscilꞏlen 
entre 90-180 cm. S’estan formant grans sobreacumulacions en vessants orientats al sud i a l’est. A la Ribagorçana-
Vallfosca i a la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt dels 1600 m. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre els 
150-170 cm.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les nevades han tornat a aparèixer la nit de dimarts, afectant inicialment a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, però 
a mig matí afectaven a la meitat nord de la Pallaresa i al nord de la Ribagorçana-Vall Fosca. En les últimes 24 hores 
s’ha acumulat entre 5-25 cm de neu recent, disminuint de nord a sud. En 72 hores han caigut gruixos de neu recent 
seca, molt freda i gens transformada de fins a 100-120 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, 20-40 cm a la meitat 
nord de la Pallaresa i de la Ribagorçana-Vallfosca i quantitats inferiors a la meitats sud d’aquests dos sectors. Les 
temperatures han pujat moderadament amb mínimes entre -4ºC a -6ºC. El vent bufa fort de l’oest i nord-oest (ratxes 
de fins a 120 km/h). A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill d’allaus és FORT (4). S’estan formant grans 
plaques de vent a sobre de nivells inestables, especialment en vessants est i sud, així com plaques friables a cotes 
més baixes. S’estan produint allaus de placa, de forma espontània, de grans dimensions. Si demà el cel s’aclareix al 
matí, es produiran allaus de neu recent de grans dimensions a qualsevol orientació. Al nord de la Ribagorçana-
Vallfosca i de la Pallaresa el perill d’allaus és MARCAT (3), per la presència de plaques de vent localitzades en 
vessants est i sud, que es poden desprendre pel pas d’una persona. A la resta el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
L’augment progressiu de les temperatures estabilitzarà lentament les plaques de vent. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 1 de febrer de 2001. 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2000-2001)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 88 / 262 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

 

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

 

 

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

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 31 de gener de 2001 
14:00 h. 
31 de gener i 1 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Perafita-
Puigpedrós: 

MARCAT (3)  Ter-Freser: MARCAT (3) per damunt 2200 m 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3)  Prepirineu: MARCAT (3) a prop de les carenes 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 1: ennuvolat a molt ennuvolat. Nevades febles al vessant nord. Cota de neu a 800 m. Temperatures en 
moderat descens. Vent del nord de 60 a 90 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Divendres, 2: ennuvolat. Ascens lleuger a moderat de les temperatures. Vent fluix del nord-oest. 
Dissabte, 3: poc ennuvolat. Ascens de les temperatures. Vent fluix de component oest. 
Diumenge, 4: poc ennuvolat. Lleugera pujada de les temperatures. Vent fluix i variable. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos totals oscilꞏlen entre els 40-60 cm al Ter-Freser, els 20-40 cm al Perafita-Puigpedrós i vessant 
nord del Cadí-Moixeró i quantitats inferiors al Prepirineu. A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt dels 
1600 m. Hi ha sobreacumulacions en vessants orientats al sud i a l’est.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Des d’aquest matí neva de forma feble a moderada al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós, amb gruixos de neu recent 
al voltant dels 5 cm. El vent bufa fort del nord i nord-oest (ratxes de 110 km/h). Les temperatures han pujat de forma 
notable, amb mínimes entre -3ºC a -5ºC. Hi ha plaques de vent en vessants sud i est que es desprendran pel pas 
d’una persona. Localment, les allaus de placa seran de mida mitjana, especialment al Perafita-Puigpedrós, vessant 
nord del Cadí-Moixeró i al Ter-Freser on el perill és MARCAT (3). El perill també és MARCAT (3) al Prepirineu, a 
prop de les carenes orientades sud i a l’est. A la resta el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
L’augment progressiu de les temperatures estabilitzarà lentament les plaques de vent. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 1 de febrer de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 1 de febrer de 2001 
14:00 h. 
1 i 2 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FORT (4) 

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) meitat nord 
MODERAT (2) meitat sud 

Pallaresa: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 2: intervals nuvolosos. Alguna precipitació feble al principi. Cota de neu a 1000 m. Mínimes en moderat 
descens i màximes en moderat ascens. Vent del nord-oest girant a sud-oest (20-30 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dissabte, 3: intervals nuvolosos al vessant nord i poc ennuvolat a la resta. Temperatures en ascens moderat. Vent 
fluix amb predomini de la component oest. 
Diumenge, 4: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu a 1600 m. Temperatures en 
lleuger descens o sense canvis. Vents fluixos amb predomini de la component sud. 
Dilluns, 5: ennuvolat tendint a poc ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles a primeres hores. 
Temperatures sense canvis. Vents fluixos i variables.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable des del fons de les valls. A 2200 m els gruixos oscilꞏlen 
entre 120-230 cm. S’estan formant grans sobreacumulacions en vessants orientats al sud i a l’est. A la 
Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt dels 1600 m. Els gruixos a 2200 m 
oscilꞏlen entre els 150-170 cm.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les últimes 24 hores ha continuat nevant de forma intensa a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa amb gruixos de 
neu recent entre 30-60 cm. A la meitat nord de la Pallaresa i de Ribagorçana-Vall Fosca les quantitats oscil.len entre 
15-30 cm, disminuint de nord a sud. En sectors arrecerats del vent hi ha un nivell superficial de 100-140 cm de neu 
recent seca, molt poc transformada a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, disminuint ràpidament de nord a sud fins a 
uns 20-30 cm al sud de la Pallaresa i de la Ribagorçana-Vallfosca. Les temperatures han baixat amb mínimes entre 
-5ºC a -8ºC. El vent continua bufant fort de l’oest i nord-oest (ratxes de fins a 110 km/h). A l’Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa el perill d’allaus és FORT (4), incrementant-se el perill d’allaus de grans dimensions, de forma natural. 
Seran allaus de neu recent, especialment quan hi ha hagi un augment de la insolació, i sobretot allaus de placa de 
vent, especialment en vessants sud i est. A la Pallaresa i a la meitat nord de la Ribagorçana-Vallfosca el perill 
d’allaus és MARCAT (3), per la presència de plaques de vent en vessants est i sud, que es poden desprendre pel 
pas d’una persona. A la resta el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
L’augment progressiu de les temperatures estabilitzarà lentament les plaques de vent, però mantindrà el perill 
d’allaus de neu recent a l’Aran-franja nord de la Pallaresa. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 2 de febrer de 2001. 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2000-2001)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 90 / 262 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

 

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

 

 

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

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 1 de febrer de 2001 
14:00 h. 
1 i 2 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Perafita-
Puigpedrós: 

MARCAT (3)  Ter-Freser: MARCAT (3)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3)  Prepirineu: MARCAT (3) a prop de les carenes 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 2: intervals nuvolosos. Alguna precipitació feble al principi. Cota de neu a 1000 m. Mínimes en moderat 
descens i màximes en moderat ascens. Vent del nord-oest girant a sud-oest (20-30 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dissabte, 3: intervals nuvolosos al vessant nord i poc ennuvolat a la resta. Temperatures en ascens moderat. Vent 
fluix amb predomini de la component oest. 
Diumenge, 4: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu a 1600 m. Temperatures en 
lleuger descens o sense canvis. Vents fluixos amb predomini de la component sud. 
Dilluns, 5: ennuvolat tendint a poc ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles a primeres hores. 
Temperatures sense canvis. Vents fluixos i variables.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos totals oscilꞏlen entre els 40-60 cm al Ter-Freser, els 20-40 cm al Perafita-Puigpedrós i vessant 
nord del Cadí-Moixeró i quantitats inferiors al Prepirineu. A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt dels 
1600 m. Hi ha sobreacumulacions en vessants orientats al sud i a l’est.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les últimes 24 hores ha nevat de forma feble a moderada al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós, amb gruixos de 
neu recent al voltant dels 5-20 cm. El vent bufa fort del nord i nord-oest (ratxes de 90 km/h). Les temperatures han 
baixat de forma moderada, amb mínimes entre -5ºC a -8ºC. Hi ha plaques de vent en vessants sud i est que es 
desprendran pel pas d’una persona. Localment, les allaus de placa seran de mida mitjana, especialment al Perafita-
Puigpedrós, vessant nord del Cadí-Moixeró i al Ter-Freser on el perill és MARCAT (3). El perill també és MARCAT 
(3) al Prepirineu, a prop de les carenes orientades sud i a l’est. A la resta el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
L’augment progressiu de les temperatures estabilitzarà lentament les plaques de vent. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 2 de febrer de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 2 de febrer de 2001 
14:00 h. 
2 i 3 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FORT (4) 

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) meitat nord 
MODERAT (2) meitat sud 

Pallaresa: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 3: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent del nord-oest girant a sud-oest 
de 20-30 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Diumenge, 4: ennuvolat amb precipitacions dèbils. Cota de neu a 1600 m. Temperatures sense canvis. Vents 
fluixos amb predomini de la component sud. 
Dilluns, 5: ennuvolat tendint a poc ennuvolat amb possibilitat de precipitacions dèbils a primeres hores. Cota de neu 
a 1600 m. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes sense canvis. Vents de component oest fluixos o 
moderats. 
Dimarts, 6: ennuvolat amb possibilitat de precipitacions dèbils, més freqüents per la tarda i nit al Pirineu de Lleida. 
Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix de component sud.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable des del fons de les valls. A 2200 m els gruixos oscilꞏlen 
entre 120-230 cm. Hi ha grans sobreacumulacions de neu en vessants orientats al sud i a l’est. A la Ribagorçana-
Vallfosca i a la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt dels 1600 m. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre els 
150-170 cm.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les últimes 24 hores ha nevat feblement a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa amb gruixos de neu recent entre 5-
10 cm. En sectors arrecerats del vent hi ha un nivell superficial de 100-140 cm de neu recent seca, molt poc 
transformada a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, disminuint ràpidament de nord a sud fins a uns 20-30 cm al sud 
de la Pallaresa i de la Ribagorçana-Vallfosca. Les temperatures han baixat de forma moderada amb mínimes entre 
-8ºC a -11ºC. El vent ha disminuït de força i ha passat a moderat de l’oest i sud-oest (ratxes de fins a 50 km/h). A 
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill d’allaus és FORT (4), tot i que disminuint el perill d’allaus de neu recent 
de grans dimensions. No obstant, es manté el perill fort d’allaus de placa pel pas d’una persona a totes les 
orientacions, però especialment en vessants sud i est, on seran de grans dimensions. A la Pallaresa i a la meitat 
nord de la Ribagorçana-Vallfosca el perill d’allaus és MARCAT (3), per la presència de plaques de vent en vessants 
est i sud, que es poden desprendre pel pas d’una persona. A la resta el perill és MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
A l’Aran-franja nord de la Pallaresa, per diumenge, el perill d’allaus de forma espontània haurà disminuït força, però 
es mantindrà el perill d’allaus de placa pel pas d’una persona a totes les orientacions. A la resta no hi haurà grans 
variacions en l’estat del mantell. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 3 de febrer de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 2 de febrer de 2001 
14:00 h. 
2 i 3 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Perafita-
Puigpedrós: 

MARCAT (3)  Ter-Freser: MARCAT (3)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3)  Prepirineu: MARCAT (3) a prop de les carenes 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 3: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent del nord-oest girant a sud-oest 
de 20-30 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Diumenge, 4: ennuvolat amb precipitacions dèbils. Cota de neu a 1600 m. Temperatures sense canvis. Vents 
fluixos amb predomini de la component sud. 
Dilluns, 5: ennuvolat tendint a poc ennuvolat amb possibilitat de precipitacions dèbils a primeres hores. Cota de neu 
a 1600 m. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes sense canvis. Vents de component oest fluixos o 
moderats. 
Dimarts, 6: ennuvolat amb possibilitat de precipitacions dèbils. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix de 
component sud. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos totals oscilꞏlen entre els 40-70 cm al Ter-Freser, els 20-40 cm al Perafita-Puigpedrós i vessant 
nord del Cadí-Moixeró i quantitats inferiors al Prepirineu. A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt dels 
1600 m. Hi ha grans sobreacumulacions de neu en vessants orientats al sud i a l’est. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les últimes 24 hores ha nevat de forma feble a moderada al nord del Perafita-Puigpedrós, amb gruixos de neu 
recent al voltant dels 1-20 cm. El vent ha bufat de forma moderada nord-oest (ratxes de 60 km/h). Les temperatures 
han baixat de forma lleugera, amb mínimes entre -6ºC a -8ºC. Hi ha plaques de vent en vessants sud i est que es 
desprendran pel pas d’una persona. Localment, les allaus de placa seran de mida mitjana, especialment al Perafita-
Puigpedrós, vessant nord del Cadí-Moixeró i al Ter-Freser on el perill és MARCAT (3). El perill també és MARCAT 
(3) al Prepirineu, a prop de les carenes orientades sud i a l’est. A la resta el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
De cara a diumenge no hi haurà variacions importants en l’estat del mantell nival.. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 3 de febrer de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 3 de febrer de 2001 
14:00 h. 
3 i 4 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) 

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) meitat nord 
MODERAT (2) meitat sud 

Pallaresa: MARCAT (3) meitat nord 
MODERAT (2) meitat sud 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 4: poc ennuvolat augmentant a molt ennuvolat a últimes hores. Possibilitat d’alguna precipitació feble, 
de neu a partir de 1600 m. Temperatures sense canvis. Vent de l’oest i sud-oest de 20 a 40 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dilluns, 5: poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger a moderat ascens i màximes sense canvis. Vent de 
component oest fluix a moderat. 
Dimarts, 6: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de component sud moderat. 
Dimecres, 7: intervals de núvols amb alguna precipitació feble. Temperatures sense canvis. Vent de component 
sud moderat amb intervals de fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable des del fons de les valls. A 2200 m els gruixos oscilꞏlen 
entre 120-230 cm. Hi ha grans sobreacumulacions de neu en vessants orientats al sud i a l’est. A la Ribagorçana-
Vallfosca i a la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt dels 1600 m. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre els 
150-170 cm.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
La capa superficial de neu recent caiguda els darrers dies, especialment important a l’Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa, es troba en procés d’estabilització. Tot i així, la part més superficial, amb gruixos de fins a 80 cm als 
sectors més obacs, encara es manté sense transformar. Especialment als vessants orientats sud i a cotes altes hi 
ha grans sobreacumulacions de neu transportada pel vent. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill d’allaus és 
MARCAT (3), es manté el perill fort d’allaus de placa pel pas d’una persona a totes les orientacions, però 
especialment en vessants sud i est, on seran de grans dimensions. És possible el desencadenament natural 
d’allaus de neu humida, sobretot als vessants sud i a partir del migdia per efecte de la insolació. A la meitat nord de 
la Pallaresa i de la Ribagorçana-Vallfosca el perill d’allaus és MARCAT (3), per la presència de plaques de vent en 
vessants est i sud, que es poden desprendre pel pas d’una persona. A la resta el perill és MODERAT (2) per 
l’existència, de plaques localitzades prop de les crestes, especialment als vessants sud. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les temperatures suaus que s’esperen per als propers dies i la manca de precipitacions farà que es mantingui el 
procés actual d’assentament de la neu i, per tant, la seva estabilització. 
 
Evolució del perill: EN PROGRESSIU DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 5 de febrer de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 3 de febrer de 2001 
14:00 h. 
3 i 4 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Perafita-
Puigpedrós: 

MARCAT (3)  Ter-Freser: MARCAT (3) a prop de les carenes 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

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

Prepirineu: MARCAT (3) a prop de les carenes 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 4: poc ennuvolat augmentant a molt ennuvolat a últimes hores. Possibilitat d’alguna precipitació feble, 
de neu a partir de 1600 m. Temperatures sense canvis. Vent de l’oest i sud-oest de 20 a 40 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dilluns, 5: poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger a moderat ascens i màximes sense canvis. Vent de 
component oest fluix a moderat. 
Dimarts, 6: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de component sud moderat. 
Dimecres, 7: intervals de núvols amb alguna precipitació feble. Temperatures sense canvis. Vent de component 
sud moderat amb intervals de fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos totals oscilꞏlen entre els 40-70 cm al Ter-Freser, els 20-40 cm al Perafita-Puigpedrós i vessant 
nord del Cadí-Moixeró i quantitats inferiors al Prepirineu. A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt dels 
1600 m. Hi ha grans sobreacumulacions de neu en vessants orientats al sud i a l’est, mentre que als vessants 
orientats a nord el mantell es troba molt regelat en superfície. Al Ter-Freser en lloms i carenes el mantell és 
inexistent a causa del vent. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A tots els sectors hi ha plaques de vent, especialment en vessants sud i est que es mantenen fràgils i poden 
desprendre’s pel pas d’una persona. Al sector Perafita-Puigpedrós el perill és MARCAT (3) doncs les plaques poden 
trobar-se de forma generalitzada, especialment als vessants sud i est. Al vessant nord del Cadí-Moixeró, Ter-Freser 
i Prepirineu aquestes plaques es troben situades, sobretot, als vessants sud i prop de les crestes, on el perill és 
MARCAT (3). Aquestes plaques poden ser de dimensions mitjanes. A la resta el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les temperatures suaus que s’esperen per als propers dies i la manca de precipitacions farà que es mantingui el 
procés actual d’assentament de la neu i, per tant, la seva estabilització. 
 
Evolució del perill: EN PROGRESSIU  DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 5 de febrer de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 5 de febrer de 2001 
14:00 h. 
5 i 6 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) 

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) extrem nord 
MODERAT (2) a la resta 

Pallaresa: MARCAT (3) extrem nord 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 6: poc ennuvolat, amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en moderat ascens, localment 
notable. Vent de sud-oest a sud (40-60 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dimecres, 7: intervals nuvolosos amb alguna precipitació d’intensitat feble. Temperatures sense canvis. Vent de 
component sud moderat. 
Dijous, 8: intervals nuvolosos amb alguna precipitació d’intensitat feble, de neu per damunt de 1500 m. 
Temperatures en moderat descens. Vent de component oest moderat. 
Divendres, 9: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Vent de component oest moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu des del 1100-1400 m. A 2200 m els gruixos oscilꞏlen 
entre 80-150 cm. Hi ha grans sobreacumulacions de neu en vessants orientats al sud i a l’est. A la Ribagorçana-
Vallfosca i a la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt dels 1600 m. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre els 
80-160 cm.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Des de divendres les temperatures han augmentat moderadament. Als vessants sud el mantell s’ha humitejat 
apreciablement. La intensitat del vent ha disminuït força. La neu recent caiguda la setmana passada, especialment 
important a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, s’ha estabilitzat moderadament. Tot i així, la part més superficial, 
amb gruixos de fins a 80 cm als sectors més obacs, encara es manté poc transformada. Als vessants orientats al 
sud i a cotes altes hi ha grans sobreacumulacions de neu transportada pel vent. A l’Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa el perill d’allaus és MARCAT (3), ja que es poden desprendre plaques de vent pel pas d’una persona a 
totes les orientacions, però especialment en vessants sud i est, on localment encara podrien ser de grans 
dimensions. És possible el desencadenament natural d’allaus de neu humida, sobretot als vessants nord encara no 
purgats. A l’extrem nord de la Pallaresa i de la Ribagorçana-Vallfosca el perill d’allaus és MARCAT (3), per la 
presència de plaques de vent en vessants est i sud, que localment es poden desprendre pel pas d’una persona. A la 
resta el perill és MODERAT (2) per l’existència, de plaques localitzades prop de les crestes, especialment als 
vessants sud que en general poden desprendre’s per una sobrecàrrega forta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les temperatures altes que s’esperen per als propers dies farà que s’estabilitzin les plaques a tots els sectors. A 
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa els vessants obacs continuaran purgant-se. 
 
Evolució del perill: EN PROGRESSIU DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 6 de febrer de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 5 de febrer de 2001 
14:00 h. 
5 i 6 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Perafita-
Puigpedrós: 

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

Ter-Freser: MARCAT (3) a prop de les carenes 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

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

Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 6: poc ennuvolat, amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en moderat ascens, localment 
notable. Vent de sud-oest a sud (40-60 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dimecres, 7: intervals nuvolosos amb alguna precipitació d’intensitat feble. Temperatures sense canvis. Vent de 
component sud moderat. 
Dijous, 8: intervals nuvolosos amb alguna precipitació d’intensitat feble, de neu per damunt de 1500 m. 
Temperatures en moderat descens. Vent de component oest moderat. 
Divendres, 9: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Vent de component oest moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos totals oscilꞏlen entre els 40-70 cm al Ter-Freser, els 20-40 cm al Perafita-Puigpedrós i vessant 
nord del Cadí-Moixeró i quantitats inferiors al Prepirineu. A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt dels 
1600 m. Hi ha grans sobreacumulacions de neu en vessants orientats al sud i a l’est, mentre que als vessants 
orientats a nord el mantell es troba molt regelat en superfície. Al Ter-Freser en lloms i carenes el mantell és 
inexistent a causa del vent. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Des de divendres les temperatures han augmentat moderadament. Als vessants sud el mantell s’ha humitejat 
apreciablement. La intensitat del vent ha disminuït força. A tots els sectors hi ha plaques de vent, especialment en 
vessants sud i est que s’estan estabilitzant, tot i que localment, encara es podrien desprendre pel pas d’una 
persona. Als sectors Perafita-Puigpedrós, vessant nord del Cadí-Moixeró i Ter-Freser el perill és MARCAT (3) al peu 
de les carenes orientades al sud i a l’est, ja que hi ha plaques que poden desprendre’s pel pas d’una persona. A la 
resta el perill és MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les temperatures altes que s’esperen per als propers dies farà que s’estabilitzin les plaques a tots els sectors. 
 
Evolució del perill: EN PROGRESSIU  DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 6 de febrer de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 6 de febrer de 2001 
14:00 h. 
6 i 7 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FORT (4) 

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) extrem nord 
MODERAT (2) a la resta 

Pallaresa: MARCAT (3) extrem nord 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 7: Molt ennuvolat. Precipitacions febles o localment moderades., més freqüents a partir de migdia. Cota 
de neu de 2100 baixant a 1800 m. Temperatures sense canvis. Vent de component sud de 40 a 60 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dijous, 8: Cel ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1600 m. Temperatures en moderat 
descens. Vent de component oest moderat amb intervals de fort. 
Divendres, 9: Cel ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1200 m. Temperatures en 
moderat descens. Vent de component oest i nord-oest moderat. 
Dissabte, 10: Predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent del nord-est fluix a 
moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Les altes temperatures que s’han donat des del passat cap de setmana han variat sensiblement la distribució del 
mantell nival. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu des dels 1200-1400 m. A 2200 m els 
gruixos oscilꞏlen entre 70-150 cm. Hi ha grans sobreacumulacions de neu en vessants orientats al sud i a l’est. A la 
Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt dels 1600 m. Els gruixos a 2200 m 
oscilꞏlen entre els 70-160 cm.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures han anat augmentat des de divendres passat fins avui, essent la pujada d’avui notable. La neu 
recent caiguda la setmana passada, especialment important a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, s’ha humitejat 
considerablement, especialment als vessant orientats a sud. Actualment, a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, estan 
baixant allaus de neu humida d’importants dimensions en vessants sud i sud-est. En aquest sector el  perill és 
FORT (4) per la caiguda de nombroses allaus espontànies de neu humida de dimensions mitjanes i, de vegades 
gran, especialment en els vessant sud i sud-est, tot i que no es descarta que es puguin donar en vessants nord a 
partir de migdia. Es mantenen encara, grans sobreacumulacions de neu transportada pel vent que es poden 
desprendre en forma de plaques de vent pel pas d’una persona a totes les orientacions i que localment encara 
podrien ser de grans dimensions. A l’extrem nord de la Pallaresa i de la Ribagorçana-Vall Fosca el perill d’allaus és 
MARCAT (3), ja que són possibles allaus naturals de neu humida de mitjanes dimensions i ocasionalment grans. A 
la resta el perill és MODERAT (2) per l’existència, de plaques localitzades prop de les crestes, especialment als 
vessants sud que en general poden desprendre’s per una sobrecàrrega forta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les precipitacions de moderades a febles acompanyades de vent del nord i de l’oest formaran noves plaques de 
vent en orientacions sud i est. 
 
Evolució del perill: EN PROGRESSIU DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 7 de febrer de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 6 de febrer de 2001 
14:00 h. 
6 i 7 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Perafita-
Puigpedrós: 

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

Ter-Freser: MARCAT (3) a prop de les carenes 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

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

Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 7: Molt ennuvolat. Precipitacions febles o localment moderades., més freqüents a partir de migdia. Cota 
de neu de 2100 baixant a 1800 m. Temperatures sense canvis. Vent de component sud de 40 a 60 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dijous, 8: Cel ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1600 m. Temperatures en moderat 
descens. Vent de component oest moderat amb intervals de fort. 
Divendres, 9: Cel ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1200 m. Temperatures en 
moderat descens. Vent de component oest i nord-oest moderat. 
Dissabte, 10: Predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent del nord-est fluix a 
moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos totals oscilꞏlen entre els 40-70 cm al Ter-Freser, els 20-40 cm al Perafita-Puigpedrós i vessant 
nord del Cadí-Moixeró i quantitats inferiors al Prepirineu. A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt dels 
1600 m, excepte al Prepirineu on el mantell és discontinu fins als 2000 m. Hi ha grans sobreacumulacions de neu en 
vessants orientats al sud i a l’est, mentre que als vessants orientats a nord el mantell es troba molt regelat en 
superfície. Al Ter-Freser en lloms i carenes el mantell és inexistent a causa del vent. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
L’augment de temperatures d’avui ha estat notable. Als vessants sud el mantell s’ha humitejat apreciablement. El 
vent del sud ha provocat que els lloms i carenes orientats al nord i a l’oest, estiguin desprovistos de neu. Hi ha grans 
sobreacumulacions de neu en vessants orientats a sud i a l’est. La neu es troba encrostada pel matí i humida a 
partir del migdia en orientacions sud. A tots els sectors hi ha plaques de vent, especialment en vessants sud i est 
que s’estan estabilitzant, tot i que localment, encara es podrien desprendre pel pas d’una persona. Als sectors 
Perafita-Puigpedrós, vessant nord del Cadí-Moixeró i Ter-Freser el perill és MARCAT (3) al peu de les carenes 
orientades al sud i a l’est, ja que hi ha plaques que poden desprendre’s pel pas d’una persona. Són possibles també 
caigudes espontànies d’allaus de neu humida, de dimensions mitjanes, en vessants orientats al sud i a l’est. A la 
resta el perill és MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les precipitacions de moderades a febles acompanyades de vent del nord i de l’oest formaran noves plaques de 
vent en orientacions sud i est. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 7 de febrer de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 7 de febrer de 2001 
14:00 h. 
7 i 8 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) 

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) extrem nord 
MODERAT (2) a la resta 

Pallaresa: MARCAT (3) extrem nord 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 8: ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs febles en general, més probables al Pirineu de Lleida. Cota de neu a 
1400 m baixant al final a 1000 m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent del sud-oest (20-30 km/h) 
girant al final del dia a component oest (40-60 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Divendres, 9: ennuvolat amb alguna precipitació feble, de neu per damunt de 900 m. Moderat descens de la 
temperatura. Vent de component oest fluix, localment moderat. 
Dissabte, 10: serè. Temperatura nocturna en lleuger descens. Temperatura diürna en moderat ascens. Vent de 
direcció variable, fluix. 
Diumenge, 11: serè. Temperatura nocturna sense canvis. Temperatura diürna en lleuger a moderat ascens. Vent 
de direcció variable fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
L’augment de les temperatures enregistrat des del passat cap de setmana ha variat sensiblement la distribució del 
mantell nival. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu des dels 1200-1400 m, però amb poc gruix. 
A 2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 70-150 cm. Hi ha grans sobreacumulacions de neu en vessants orientats al 
sud i a l’est. A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt dels 1600 m. Els 
gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre els 70-160 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Des d’ahir es manté l’efecte foehn provocat pel vent del sud-oest a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a punts de la 
Pallaresa. En aquests punts es van enregistrar màximes de fins a 7ºC a 2200 m i mínimes aquest matí al voltant de 
1ºC. El vent ha bufat amb ratxes de fins a 121 km/h. A la resta les temperatures han pujat lleugerament (màximes 
entre 1 i 5ºC i mínimes entre 0 i -3ºC). La neu recent caiguda la setmana passada, especialment quantiosa a l’Aran-
Franja Nord de la Pallaresa, s’ha humitejat considerablement, especialment als vessant orientats a sud. En aquest 
sector el perill és MARCAT (3) per possibilitat d’allaus espontànies de neu humida de dimensions mitjanes en 
vessants que encara no s’hagin purgat, especialment en vessants obacs. Es mantenen encara, grans 
sobreacumulacions de neu transportada pel vent que es poden desprendre en forma de plaques de vent pel pas 
d’una persona a totes les orientacions i que localment podrien ser de grans dimensions. A l’extrem nord de la 
Pallaresa i de la Ribagorçana-Vall Fosca el perill d’allaus és MARCAT (3), ja que són possibles allaus de placa en 
vessants est principalment. A la resta el perill és MODERAT (2) per l’existència, de plaques localitzades prop de les 
crestes, especialment als vessants est que en general poden desprendre’s per una sobrecàrrega forta. 
El perill pot augmentar a MARCAT (3) a tots els sectors si les precipitacions són moderades. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Es formaran noves plaques de vent en vessants est i sud que es mantindran fràgils 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 8 de febrer de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 7 de febrer de 2001 
14:00 h. 
7 i 8 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Perafita-
Puigpedrós: 

MODERAT (2)  Ter-Freser: MODERAT (2)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2)  Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 8: ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs febles en general, més probables al Pirineu de Lleida. Cota de neu a 
1400 m baixant al final a 1000 m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent del sud-oest (20-30 km/h) 
girant al final del dia a component oest (40-60 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Divendres, 9: ennuvolat amb alguna precipitació feble, de neu per damunt de 900 m. Moderat descens de la 
temperatura. Vent de component oest fluix, localment moderat. 
Dissabte, 10: serè. Temperatura nocturna en lleuger descens. Temperatura diürna en moderat ascens. Vent de 
direcció variable, fluix. 
Diumenge, 11: serè. Temperatura nocturna sense canvis. Temperatura diürna en lleuger a moderat ascens. Vent 
de direcció variable fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos totals oscilꞏlen entre els 40-60 cm al Ter-Freser, els 10-30 cm al Perafita-Puigpedrós i vessant 
nord del Cadí-Moixeró i quantitats inferiors al Prepirineu. A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt dels 
1700 m, excepte al Prepirineu on el mantell és discontinu fins als 2000 m. Hi ha grans sobreacumulacions de neu en 
vessants orientats al sud i a l’est, mentre que als vessants orientats al nord el mantell es troba molt regelat en 
superfície. Al Ter-Freser en lloms i carenes el mantell és inexistent a causa del vent. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ahir les temperatures van pujar notablement, amb màximes a 2400 m de fins a 8ºC i mínimes aquesta matinada 
entre 0 i 3º C. El vent continua bufant moderat del sud-oest. Als vessants sud el mantell s’ha humitejat 
apreciablement. Els lloms i carenes orientats al nord i a l’oest estan desproveïts de neu. Hi ha grans 
sobreacumulacions de neu en vessants orientats al sud i a l’est. Als vessants sud el mantell s’ha humitejat 
apreciablement i s’encrosta lleugerament durant la nit. El perill és MODERAT (2) a tots els sectors per la presència 
de plaques de vent, especialment en vessants sud i est que s’estan estabilitzant, tot i que localment, encara es 
podrien desprendre pel pas d’una persona als vessants orientats a l’est. Són possibles també algunes caigudes 
espontànies d’allaus de neu humida a les canals del Cadí. 
Al Perafita-Puigpedrós el perill podria augmentar a MARCAT (3) si les precipitacions previstes fossin moderades.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Amb les precipitacions febles previstes es podrà formar alguna placa de vent en vessants est i sud, que es 
mantindrà fràgil. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 8 de febrer de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 8 de febrer de 2001 
14:00 h. 
8 i 9 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) a partir de 2200 m 

MODERAT (2) a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) extrem nord 

MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa: MARCAT (3) extrem nord 

MODERAT (2) a la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 9: Ennuvolat. Algun xàfec ocasional. Cota de neu a 1000 m baixant al final a 800 m. Temperatures en 
moderat descens. Vent del nord-oest de 40 a 60 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dissabte, 10: Poc ennuvolat. Temperatura nocturna en lleuger descens i diürna en moderat ascens. A l’extrem 
oriental i a les carenes vent del nord moderat que disminuirà a variable fluix per la tarda. 
Diumenge, 11: Serè. Temperatura nocturna en lleuger ascens. Temperatura diürna en moderat ascens. Vent de 
direcció variable, fluix. 
Dilluns, 12: Predomini del cel serè amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis o en lleuger 
ascens. Vent de direcció variable, fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Les febles nevades enregistrades no han canviat la distribució del mantell nival. A l’Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa el mantell és continu en vessants nord des dels 1200-1300 m, però amb poc gruix. En vessants sud per 
damunt dels 1500-1600 m. A 2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 70-150 cm. Hi ha grans sobreacumulacions de neu 
en vessants orientats al sud i a l’est.  
A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt dels 1600 m i continu a partir dels 
1800 m. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre els 70-160 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Des d’ahir a la nit les temperatures s’han normalitzat.  A les 8:00 del matí s’han enregistrat temperatures al voltant 
de –3 ºC a 2300 m a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i de –6 ºC a 2500 m a la Ribagorçana Vall Fosca. S’han 
produït precipitacions minses: a 2300 m 5cm l’Aran, 6 cm a la Ribagorçana Vall Fosca, 13 cm a la Pallaresa i 3cm al 
Nord de la Pallaresa a 1800 m. El vent ha bufat fort del sud amb ratxes de fins a 90 km/h. En aquestes condicions el 
mantell s’ha encrostat i s’han format noves plaques de vent sobre les antigues en vessants nord i est. Es mantenen 
encara, grans sobreacumulacions de neu transportada pel vent que es poden desprendre en forma de plaques de 
vent pel pas d’una persona a totes les orientacions i que localment podrien ser de grans dimensions. Per damunt 
dels 2200 m a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, als extrems nord de la Pallaresa i de la Ribagorçana-Vall Fosca el 
perill d’allaus és MARCAT (3), ja que són possibles allaus de placa en vessants nord i est principalment. A la resta 
el perill és MODERAT (2) per l’existència, de plaques localitzades prop de les crestes, especialment als vessants 
est que en general poden desprendre’s per una sobrecàrrega forta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les febles nevades anunciades acompanyades de vent del nord-est formaran plaques de vent en orientacions sud  
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 9 de febrer de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 8 de febrer de 2001 
14:00 h. 
8 i 9 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Perafita-
Puigpedrós: 

MODERAT (2)  Ter-Freser: MODERAT (2)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2)  Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 9: Ennuvolat. Algun xàfec ocasional. Cota de neu a 1000 m baixant al final a 800 m. Temperatures en 
moderat descens. Vent del nord-oest de 40 a 60 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dissabte, 10: Poc ennuvolat. Temperatura nocturna en lleuger descens i diürna en moderat ascens. A l’extrem 
oriental i a les carenes vent del nord moderat que disminuirà a variable fluix per la tarda. 
Diumenge, 11: Serè. Temperatura nocturna en lleuger ascens. Temperatura diürna en moderat ascens. Vent de 
direcció variable, fluix. 
Dilluns, 12: Predomini del cel serè amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis o en lleuger 
ascens. Vent de direcció variable, fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Les febles nevades enregistrades no han canviat la distribució del mantell nival. A 2000 m, els gruixos totals 
oscilꞏlen entre els 40-60 cm al Ter-Freser, els 10-30 cm al Perafita-Puigpedrós i vessant nord del Cadí-Moixeró i 
quantitats inferiors al Prepirineu. Al Ter-Freser el mantell es continu en vessants nord per damunt dels 1800-1900 i 
per damunt dels 2300 en vessant sud. Al sector Perafita-Puigpedrós es continu a partir de 1700 m en vessants nord 
i dels 2200 m en vessants sud. Hi ha grans sobreacumulacions de neu en vessants orientats al sud i a l’est, mentre 
que als vessants orientats al nord i el mantell es troba molt regelat en superfície. Al Perafita-Puigpedrós els lloms i 
carenes dels vessants nord es troben molt ventats.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Des d’ahir a la nit les temperatures s’han normalitzat.  A les 8:00 del matí s’han enregistrat temperatures al voltant 
dels –4 ºC a 2400 m al Ter-Freser i de –4 ºC a 2300 m al Perafita Puigpedrós. S’han produït precipitacions molt 
minses a tots els sectors, que en cap cas superen els 5 cm. El vent ha bufat fort de l’oest i del sud amb ratxes de 
fins a 90 km/h. Els lloms i carenes orientats al nord i a l’oest estan desproveïts de neu. EL mantell s’ha encrostat i 
s’han format noves plaques de vent sobre les antigues en sectors arrecerats del vent. Hi ha grans 
sobreacumulacions de neu en vessants orientats al sud i a l’est. El perill és MODERAT (2) a tots els sectors per la 
presència de plaques de vent, especialment en vessants sud i est que localment, encara es podrien desprendre pel 
pas d’una persona als vessants orientats a l’est. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Amb les precipitacions febles previstes es podrà formar alguna placa de vent en vessants sud, que es mantindrà 
fràgil. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 9 de febrer de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 9 de febrer de 2001 
14:00 h. 
9 i 10 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) per sobre 2000 m 

MODERAT (2) per sota 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) per sobre 2000 m 

MODERAT (2) per sota 
Pallaresa: MARCAT (3) per sobre 2000 m 

MODERAT (2) per sota 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 10: poc ennuvolat. Temperatures en moderat ascens. Vent el nord-oest (20-40 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Diumenge, 11: serè. Lleugera pujada de les temperatures. Vent fluix i variable. 
Dilluns, 12: serè, amb intervals nuvolosos per la tarda. Lleuger ascens de la temperatura. Vent fluix i variable. 
Dimarts, 13: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs al final. Lleuger ascens de la temperatura. Vent fluix a moderat 
del sud. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu en vessants nord des dels 1200-1300 m, però amb poc 
gruix; en vessants sud per damunt dels 1500-1600 m. A 2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 70-150 cm. Hi ha grans 
sobreacumulacions de neu en vessants orientats al sud i a l’est.  
A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt dels 1600 m. Els gruixos a 2200 m 
oscilꞏlen entre els 70-170 cm.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Des de la nit de dimecres fins divendres al matí ha nevat de forma feble a tots els sectors (entre 1 i 5 cm), i 
localment moderada a la Ribagorçana-Vallfosca i sud de la Pallaresa (fins a 20 cm). El matí de divendres continua 
nevant feblement a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. El vent ha bufat del sud-oest moderat (ratxes de fins a 64 
km/h) i està girant a nord-oest. Les temperatures han davallat (a 2000 m, màximes ahir entre 1 i -3ºC), de forma 
notable les mínimes (fins a -11ºC). S’han format crostes de regel, de forma més lleugera els vessants nord, damunt 
de les quals hi ha un nivell prim de neu seca. S’han format noves plaques de vent sobre les antigues en vessants 
orientats al nord, est i sud. Aquestes plaques noves es desprendran pel pas d’una sola persona. Les plaques 
antigues, que són de grans dimensions pel pas d’un grup de persones. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) 
per sobre de 2000 m i MODERAT (2) per sota. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Diumenge i dilluns les plaques de vent tendiran a estabilitzar-se, tot i que les orientades al nord i a l’est continuaran 
fràgils.   
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 10 de febrer de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 9 de febrer de 2001 
14:00 h. 
9 i 10 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Perafita-
Puigpedrós: 

MODERAT (2)  Ter-Freser: MODERAT (2)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2)  Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 10: poc ennuvolat. Temperatures en moderat ascens. Vent el nord-oest (20-40 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Diumenge, 11: serè. Lleugera pujada de les temperatures. Vent fluix i variable. 
Dilluns, 12: serè, amb intervals nuvolosos per la tarda. Lleuger ascens de la temperatura. Vent fluix i variable. 
Dimarts, 13: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs al final. Lleuger ascens de la temperatura. Vent fluix a moderat 
del sud. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Des de la nit de dimecres fins divendres al matí ha nevat de forma feble a tots els sectors (entre 1 i 6 cm). A 2000 m, 
els gruixos totals oscilꞏlen entre els 40-60 cm al Ter-Freser, els 10-30 cm al Perafita-Puigpedrós i vessant nord del 
Cadí-Moixeró i quantitats inferiors al Prepirineu. Al Ter-Freser, Perafita-Puigpedrós i vessant nord del Cadí-Moixeró, 
el mantell és continu per damunt dels 1800-1900 m. Hi ha grans sobreacumulacions de neu en vessants orientats al 
sud i a l’est, mentre que als vessants orientats al nord i a l’oest el mantell és quasi inexistent a lloms i carenes per 
efecte del vent.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Des de la nit de dimecres fins divendres al matí ha nevat de forma feble a tots els sectors (entre 1 i 6 cm). El vent ha 
bufat del sud i sud-oest moderat (ratxes de fins a 47 km/h) i ha girat a nord i nord-oest fort (cops de 80 km/h). Les 
temperatures màximes han davallat lleugerament (a 2000 m, valors entre 2 i 6ºC), i les mínimes de forma notable 
(valors entre -7 i -9ºC). S’han format crostes de regel, de forma més lleugera els vessants nord, damunt de les quals 
hi ha un nivell molt prim de neu seca. S’han format noves plaques de vent de forma molt localitzada en vessants est 
i sud, a prop de les carenes i colls, que es desprendran pel pas d’una persona, però en general seran de petites 
dimensions. Les plaques antigues, més abundants, encara es podrien desprendre per una forta sobrecàrrega (pas 
d’un grup nombrós de persones). El perill és MODERAT (2) a tots els sectors. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Diumenge i dilluns les plaques de vent tendiran a estabilitzar-se. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 10 de febrer de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 10 de febrer de 2001 
14:00 h. 
10, 11 i 12 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3)  

 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) per sobre 2200 m 

MODERAT (2) per sota 
Pallaresa: MARCAT (3) per sobre 2200 m 

MODERAT (2) per sota 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 11:  Serè o poc ennuvolat. No s’esperen precipitacions. Temperatures en lleuger ascens. Vent de nord-
oest rolant cap a sud (20-30 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dilluns, 12: Poc ennuvolat, augmentant a núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent 
variable fluix. 
Dimarts, 13: Intervals nuvolosos amb possibilitat de precipitacions febles. Temperatures en lleuger a moderat 
descens. Vent de component oest fluix. 
Dimecres, 14: Ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs febles, ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat 
moderada. Cota de neu a 1.500 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran - Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu en vessants nord des dels 1200-1300 m, però amb poc 
gruix; en vessants sud per damunt dels 1500-1600 m. A 2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 70-150 cm. Hi ha grans 
sobreacumulacions de neu en vessants orientats al sud i a l’est.  
A la Ribagorçana - Vallfosca i a la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt dels 1600 m. Els gruixos a 2200 m 
oscilꞏlen entre els 70-170 cm.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant el divendres va nevar de forma feble a l’Aran - Franja Nord de la Pallaresa (1–2 cm). El vent ha bufat de 
l’oest de moderat a fort (ràfega màxima de 83 Km/h). Les temperatures màximes han augmentat lleugerament 
(valors ahir entre 1 i -4ºC), i de forma moderada les mínimes (valors entre –5 i -7ºC), essent l’augment més 
important a partir de la mitjanit de divendres. S’han format crostes de regel, de forma més lleugera els vessants 
nord, damunt de les quals hi ha un nivell prim de neu seca. Hi ha noves plaques de vent sobre les antigues, en 
vessants orientats al nord, est i sud. Aquestes plaques noves es desprendran pel pas d’una sola persona. Les 
plaques antigues, que són de grans dimensions, es poden despendre pel pas d’un grup de persones. L’augment de 
la temperatura assentarà les plaques de vent a tots els sectors, però es poden produir allaus de neu humida de 
petites dimensions, que a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa podrien ser de fons i de dimensions mitjanes, en 
vessants que encara no s’hagin purgat. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és MARCAT (3). A la resta de 
sectors el perill serà MARCAT (3) per sobre de 2200 m i MODERAT (2) per sota. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Fins dimarts es mantindrà la mateixa situació.  
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 12 de febrer de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 10 de febrer de 2001 
14:00 h. 
10, 11 i 12 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Perafita-
Puigpedrós: 

MODERAT (2)  Ter-Freser: MODERAT (2)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2)  Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 11:  Serè o poc ennuvolat. No s’esperen precipitacions. Temperatures en lleuger ascens. Vent de nord-
oest rolant cap a sud (20-30 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dilluns, 12: Poc ennuvolat, augmentant a núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent 
variable fluix. 
Dimarts, 13: Intervals nuvolosos amb possibilitat de precipitacions febles. Temperatures en lleuger a moderat 
descens. Vent de component oest fluix. 
Dimecres, 14: Ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs febles, ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat 
moderada. Cota de neu a 1.500 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos totals oscilꞏlen entre els 30 - 50 cm al Ter - Freser, els 10 - 30 cm al Perafita - Puigpedrós i 
vessant nord del Cadí - Moixeró i quantitats inferiors al Prepirineu. Al Ter - Freser, Perafita - Puigpedrós i vessant 
nord del Cadí - Moixeró, el mantell és continu per damunt dels 1800-1900 m. Hi ha grans sobreacumulacions de neu 
en vessants orientats al sud i a l’est, mentre que als vessants orientats al nord i a l’oest el mantell és quasi inexistent 
a lloms i carenes per efecte del vent.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
El divendres no va nevar enlloc. El vent ha bufat de direcció oest i nord, de fluix a moderat en general, però fort a la 
zona de Ter – Freser  (cops de 100 km/h). Les temperatures màximes han davallat molt lleugerament (a 2000 m, 
valors entre 2 i 4ºC), però les mínimes han augmentat de forma moderada (valors entre -2 i -4ºC). S’han format 
crostes de regel, de forma més lleugera els vessants nord, damunt de les quals hi ha un nivell molt prim de neu 
seca. Hi ha noves plaques de vent de forma molt localitzada en vessants est i sud, a prop de les carenes i colls, que 
es podrien despendre pel pas d’una persona, però en general seran de petites dimensions. Les plaques antigues, 
més abundants, encara es podrien desprendre per una forta sobrecàrrega (pas d’un grup nombrós de persones). 
L’augment de temperatures pot provocar alguna allau petita de neu humida en vessants molt drets. El perill és 
MODERAT (2) a tots els sectors.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Fins dimarts es mantindrà la mateixa situació.  
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 12 de febrer de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 12 de febrer de 2001 
14:00 h. 
12 i 13 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) per sobre 2200 m 

MODERAT (2) per sota 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) per sobre 2200 m 

MODERAT (2) per sota 
Pallaresa: MARCAT (3) per sobre 2200 m 

MODERAT (2) per sota 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 13: Cel poc ennuvolat. No s’esperen precipitacions. Temperatures sense canvis o en lleuger descens al 
final. Vent variable de 5 a 15 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dimecres, 14: Meitat oriental, molt ennuvolat amb xàfecs dispersos, ocasionalment tempestuosos i localment 
d’intensitat moderada. Meitat occidental: ennuvolat amb possibilitat d’algun xàfec feble i dispers. Cota de neu a 900 
m. Bromes i bancs de boira. Temperatures mínimes en lleuger descens, màximes en moderat descens, vent de 
component nord de fluix a moderat. 
Dijous, 15: Ennuvolat amb possibilitat d’algun xàfec dispers. Cota de neu a 900 m. Bromes i bancs de boira 
matinals. Temperatures en lleuger descens o sense canvis. Vent del nord-est fluix a moderat. 
Divendres, 16: Poc ennuvolat, temperatures sense canvis o en lleuger ascens les màximes. Vent del nord-est fluix 
a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran - Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu en vessants nord des dels 1200-1300 m, però amb poc 
gruix; en vessants sud per damunt dels 1500-1600 m. A 2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 70-150 cm. Hi ha grans 
sobreacumulacions de neu en vessants orientats al sud i a l’est.  
A la Ribagorçana – Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt dels 1600 m. Els gruixos a 2200 
m oscilꞏlen entre els 70-170 cm.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant el divendres va nevar de forma feble a l’Aran - Franja Nord de la Pallaresa (1–2 cm), dissabte va ploure i 
diumenge van pujar les temperatures. Ahir, es van enregistrar, a 2300 m, temperatures màximes al voltant dels 9 
graus i mínimes de –1. Avui les temperatures enregistrades a les 8:00 estan al voltant dels 5 graus. En aquestes 
condicions el mantell s’humiteja durant el dia i es regalà lleugerament durant la nit. Durant el cap de setmana es van 
formar plaques de vent sobre les antigues, en vessants orientats al nord, est i sud. Les temperatures molt suaus que 
s’han assolit, afavoreixen la progressiva estabilització de les plaques que encara poden desprendre’s per una 
sobrecàrrega feble. Són possibles, també, allaus de neu humida de petites dimensions, que a l’Aran-Franja Nord de 
la Pallaresa podrien ser de fons i de dimensions mitjanes, en vessants que encara no s’hagin purgat. A tots els 
sectors el perill és MARCAT (3) per sobre de 2200 m i MODERAT (2) per sota. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
A partir de dimecres, les nevades acompanyades de vent del nord formaran noves plaques de vent en vessants 
orientats al sud. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT A PARTIR DE DIMECRES

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 13 de febrer de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 12 de febrer de 2001 
14:00 h. 
12 i 13 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Perafita-
Puigpedrós: 

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

Ter-Freser: MODERAT (2) a cotes altes  
FEBLE (1) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

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

Prepirineu: FEBLE (1)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 13: Cel poc ennuvolat. No s’esperen precipitacions. Temperatures sense canvis o en lleuger descens al 
final. Vent variable de 5 a 15 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dimecres, 14: Meitat oriental, molt ennuvolat amb xàfecs dispersos, ocasionalment tempestuosos i localment 
d’intensitat moderada. Meitat occidental: ennuvolat amb possibilitat d’algun xàfec feble i dispers. Cota de neu a 900 
m. Bromes i bancs de boira. Temperatures mínimes en lleuger descens, màximes en moderat descens, vent de 
component nord de fluix a moderat. 
Dijous, 15: Ennuvolat amb possibilitat d’algun xàfec dispers. Cota de neu a 900 m. Bromes i bancs de boira 
matinals. Temperatures en lleuger descens o sense canvis. Vent del nord-est fluix a moderat. 
Divendres, 16: Poc ennuvolat, temperatures sense canvis o en lleuger ascens les màximes. Vent del nord-est fluix 
a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos totals oscilꞏlen entre els 30 - 50 cm al Ter - Freser, els 10 - 30 cm al Perafita-Puigpedrós i 
vessant nord del Cadí-Moixeró i quantitats inferiors al Prepirineu, especialment a la part més oriental. Al Ter-Freser, 
Perafita-Puigpedrós i vessant nord del Cadí - Moixeró, el mantell és continu per damunt dels 1800-1900 m. Hi ha 
grans sobreacumulacions de neu en vessants orientats al sud i a l’est, mentre que als vessants orientats al nord i a 
l’oest el mantell és quasi inexistent a lloms i carenes per efecte del vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures durant el cap de setmana han estat altes (a 2000 m, valors mínims i màxims al voltant dels 5  i 9 
graus respectivament). Durant el dia el mantell s’humiteja, especialment en els vessants orientats al sud i per la nit 
es formen crostes de regel, de forma més lleugera els vessants nord. El dissabte es van formar plaques de vent de 
forma molt localitzada en vessants est i sud, a prop de les carenes i colls, que amb les altes temperatures assolides, 
s’ha afavorit la seva estabilització. Aquestes plaques, molt localment, es podrien despendre pel pas d’una persona, 
però en general seran de petites dimensions. Les plaques antigues, més abundants, encara es podrien desprendre 
per una forta sobrecàrrega (pas d’un grup nombrós de persones). D’altra banda, són possibles caigudes de petites 
allaus de neu humida en vessants molt drets. El perill és MODERAT (2) a cotes altes dels sectors Perafita-
Puigpedrós, Ter-Treser i vessant nord del Cadí-Moixeró a la resta és FEBLE (1)

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
A partir de dimecres, les nevades acompanyades de vent del nord formaran noves plaques de vent en vessants 
orientats al sud. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT A PARTIR DE DIMECRES

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 13 de febrer de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 13 de febrer de 2001 
14:00 h. 
13 i 14 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2)  

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2)  

Pallaresa: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 14: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de l’est i nord-est (30-50 
km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dijous, 15: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vents de l’est i nord-est moderats. 
Divendres, 16: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent de l’est i nord-est fluix. 
Dissabte, 17: intervals nuvolosos amb possibilitat de precipitacions febles a la cara nord. Temperatures sense 
canvis o en lleuger descens. Vents de component nord moderats.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu en vessants nord des dels 1400 m, però amb poc gruix; 
en vessants sud per damunt dels 1600-1700 m. A 2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 70-140 cm. Hi ha grans 
sobreacumulacions de neu en vessants orientats al sud i a l’est.  
A la Ribagorçana–Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt dels 1700 m. Els gruixos a 2200 m 
oscilꞏlen entre els 70-170 cm.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures màximes d’ahir dia 12 van ser localment extraordinàriament altes (a 2000 m, valors entre 6ºC i 
13ºC, fins i tot 15ºC a 2500 m a la Ribagorçana-Vallfosca). Les mínimes d’avui han baixat de forma moderada a 
notable (a 2000 m, valors entre 0ºC i -6ºC). El vent està augmentant d’intensitat (cops màxims de 54 km/h) de 
component oest. 
S’està iniciant una baixada de temperatures a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, que encara no afecta a la resta de 
sectors i el mantell s’està encrostant. El perill és MODERAT (2). Les plaques de vent situades a cotes altes 
localment encara poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble, especialment en vessants orientats al nord, a 
l’est i al sud.  
A la Ribagorçana–Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2). El mantell s’humiteja durant el dia i es 
regela durant la nit i aquest migdia encara són possibles allaus de neu humida de petites dimensions. Demà dia 14 
l’encrostament del mantell serà notable. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El mantell es mantindrà encrostat. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 14 de febrer de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 13 de febrer de 2001 
14:00 h. 
13 i 14 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Perafita-
Puigpedrós: 

MODERAT (2) per damunt 2200 m 
FEBLE (1) per sota 

Ter-Freser: MODERAT (2) per damunt 2200 m  
FEBLE (1) per sota 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) per damunt 2200 m 
FEBLE (1) per sota 

Prepirineu: FEBLE (1)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 14: intervals nuvolosos. Possibilitat de xàfecs febles. Cota de neu a 1200 m. Temperatures en lleuger a 
moderat descens. Vent de l’est i nord-est (30-50 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dijous, 15: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vents de l’est i nord-est moderats. 
Divendres, 16: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent de l’est i nord-est fluix. 
Dissabte, 17: intervals nuvolosos amb possibilitat de precipitacions febles a la cara nord. Temperatures sense 
canvis o en lleuger descens. Vents de component nord moderats.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos totals oscilꞏlen entre els 30-50 cm al Ter-Freser, els 10-30 cm al Perafita-Puigpedrós i vessant 
nord del Cadí-Moixeró i quantitats inferiors al Prepirineu, especialment a la part més oriental. Al Ter-Freser, Perafita-
Puigpedrós i vessant nord del Cadí-Moixeró, el mantell és continu per damunt dels 1800-1900 m. Hi ha grans 
sobreacumulacions de neu en vessants orientats al sud i a l’est, mentre que als vessants orientats al nord i a l’oest 
el mantell és quasi inexistent a lloms i carenes per efecte del vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures màximes d’ahir dia 12 van tornar a ser molt altes (a 2000 m, valors entre 9ºC i 12ºC). Les mínimes 
d’avui han baixat en de forma lleugera (a 2000 m, valors entre 2ºC i -1ºC). S’està iniciant una baixada de 
temperatures al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser, que encara no afecta a la resta de sectors. El vent està 
augmentant d’intensitat (cops màxims de 38 km/h) de component nord-oest.  
Durant el dia el mantell s’humiteja, especialment en els vessants orientats al sud i per la nit es formen crostes de 
regel, de forma més lleugera els vessants nord. A cotes altes, en vessants est i sud, hi ha plaques de vent que molt 
localment podrien despendre pel pas d’una persona, però en general seran de petites dimensions. D’altra banda, 
aquest migdia encara són possibles caigudes de petites allaus de neu humida en vessants molt drets orientats al 
sud. A tots els sectors el perill és MODERAT (2) per damunt de 2200 m excepte al Pre-Pirineu on és FEBLE (1). 
Demà dia 14 l’encrostament del mantell serà notable. En cas que nevi es formaran algunes plaques de vent en 
vessants sud que es desprendran per una sobrecàrrega feble.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El mantell es mantindrà encrostat. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 14 de febrer de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 14 de febrer de 2001 
14:00 h. 
14 i 15 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2)  

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2)  

Pallaresa: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 15: ennuvolat amb intervals molt ennuvolat pel matí. Precipitacions dèbils, moderades al principi. Cota de 
neu a 1100 m. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent de l’est i nord-est de 30-50 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Divendres, 16: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger 
ascens. Vent del nord-est fluix. 
Dissabte, 17: intervals de núvols a la cara nord i poc ennuvolat a la resta. Temperatures sense canvis. Vent del 
nord-est fluix. 
Diumenge, 18: intervals de núvols amb possibilitat de precipitacions dèbils. Temperatures en moderat descens. Vent 
fluix amb predomini de la component nord. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu en vessants nord des dels 1400 m, però amb poc gruix; 
en vessants sud per damunt dels 1600-1700 m. A 2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 70-140 cm. Hi ha grans 
sobreacumulacions de neu en vessants orientats al sud i a l’est.  
A la Ribagorçana–Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt dels 1700 m. Els gruixos a 2200 m 
oscilꞏlen entre els 70-170 cm.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
La matinada del dia 14 ha començat a nevar de forma feble a diversos punts (màxim 2 cm). Les temperatures 
continuen el descens iniciat ahir (a 2000 m, màximes d’ahir dia 13 entre 2ºC i 8ºC i mínimes d’avui dia 14 entre -4ºC 
i -6ºC). El vent es manté entre fluix i moderat de component oest. 
El perill és MODERAT (2) a tots els sectors. El mantell es presenta encrostat per regel amb una molt fina capa de 
neu seca superficial. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, les plaques de vent antigues situades a cotes altes 
localment encara poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble , especialment en vessants orientats al nord, l’est i 
al sud. A la resta de sectors és possible alguna allau de placa per sobrecàrrega forta. En les properes hores poden 
formar-se plaques de vent que es desprendran pel pas d’una persona. Si les nevades sobrepassen els 15-20 cm el
perill augmentaria a MARCAT (3). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les plaques de vent que es formin es mantindran fràgils. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI EN MARCAT (3).

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 15 de febrer de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 14 de febrer de 2001 
14:00 h. 
14 i 15 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Perafita-
Puigpedrós: 

MODERAT (2)  Ter-Freser: MODERAT (2)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2)  Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 15: ennuvolat amb intervals molt ennuvolat pel matí. Precipitacions dèbils, moderades al principi. Cota de 
neu a 1100 m. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent de l’est i nord-est de 30-50 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Divendres, 16: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger 
ascens. Vent del nord-est fluix. 
Dissabte, 17: intervals de núvols a la cara nord i poc ennuvolat a la resta. Temperatures sense canvis. Vent del 
nord-est fluix. 
Diumenge, 18: intervals de núvols amb possibilitat de precipitacions dèbils. Temperatures en moderat descens. Vent 
fluix amb predomini de la component nord. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos totals oscilꞏlen entre els 30-50 cm al Ter-Freser, els 10-30 cm al Perafita-Puigpedrós i vessant 
nord del Cadí-Moixeró i quantitats inferiors al Prepirineu, especialment a la part més oriental. Al Ter-Freser, Perafita-
Puigpedrós i vessant nord del Cadí-Moixeró, el mantell és continu per damunt dels 1800-1900 m. Hi ha grans 
sobreacumulacions de neu en vessants orientats al sud i a l’est, mentre que als vessants orientats al nord i a l’oest 
el mantell és quasi inexistent a lloms i carenes per efecte del vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
La matinada del dia 14 ha començat a nevar de forma feble a diversos punts (màxim 2 cm). Les temperatures 
continuen el descens iniciat ahir (a 2000 m, màximes d’ahir dia 13 entre 6ºC i 10ºC i mínimes d’avui dia 14 entre -
3ºC i -6ºC). El vent es manté entre fluix i moderat de component nord i nord-oest. 
El mantell es presenta encrostat per regel amb una molt fina capa de neu seca superficial. A tots els sectors, el perill 
és MODERAT (2). A cotes altes, en vessants est i sud, hi ha plaques de vent que molt localment podrien despendre 
pel pas d’una persona, però en general seran de petites dimensions. En les properes hores poden formar-se 
plaques de vent que es desprendran pel pas d’una persona. Si les nevades sobrepassen els 15-20 cm el perill 
augmentaria a MARCAT (3).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les plaques de vent que es formin es mantindran fràgils. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI EN MARCAT (3).

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 15 de febrer de 2001. 
 
 
 

 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2000-2001)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 114 / 262 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

 

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

 

 

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

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 15 de febrer de 2001 
14:00 h. 
15 i 16 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2)  

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2)  

Pallaresa: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 16: poc ennuvolat. No es preveuen precipitacions. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-est 
de 15-25 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dissabte, 17: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger descens. Vent de component est fluix. 
Diumenge, 18: ennuvolat amb xàfecs dèbils ocasionals. Cota de neu a 1000 m. Temperatures en lleuger a moderat 
descens. Vent de component est fluix. 
Dilluns, 19: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs aïllats, en general, dèbils. Cota de neu a 1000 m. Temperatures 
sense canvis. Vent de component est fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu en vessants nord des dels 1400 m; en vessants sud per 
damunt dels 1600-1700 m. A 2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 70-140 cm. Hi ha grans sobreacumulacions de neu 
en vessants orientats al sud i a l’est.  
A la Ribagorçana–Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt dels 1700 m. Els gruixos a 2200 m 
oscilꞏlen entre els 70-170 cm.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Des d’ahir dia 14 ha nevat de forma dispersa amb quantitats inferiors als 5 cm a tots els sectors. Les temperatures 
màximes d’ahir van continuar baixant (a 2000 m, màximes entre 1ºC i -1ºC) mentre que les mínimes d’avui han pujat 
lleugerament (valors entre -3ºC i -6ºC). El vent ha girat ha nord-est i sud-est amb intensitat fluixa a moderada (cops 
màxims de 66 km/h). 
El perill és MODERAT (2) a tots els sectors. El mantell es presenta encrostat per regel amb una fina capa de neu 
recent superficial, que s’humiteja en vessants assolellats. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha plaques de vent 
a totes les orientacions; localment poden desprendre’s pel pas d’una persona. A la resta de sectors les plaques es 
localitzen en vessants oest i sud. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les plaques de vent que s’estan formant es mantindran fràgils, tot i que són de reduïda extensió. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI EN MODERAT (2)

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 16 de febrer de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 15 de febrer de 2001 
14:00 h. 
15 i 16 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Perafita-
Puigpedrós: 

MODERAT (2) Ter-Freser: MARCAT (3)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3)  Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 16: poc ennuvolat. No es preveuen precipitacions. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-est 
de 15-25 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dissabte, 17: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger descens. Vent de component est fluix. 
Diumenge, 18: ennuvolat amb xàfecs dèbils ocasionals. Cota de neu a 1000 m. Temperatures en lleuger a moderat 
descens. Vent de component est fluix. 
Dilluns, 19: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs aïllats, en general, dèbils. Cota de neu a 1000 m. Temperatures 
sense canvis. Vent de component est fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos totals oscilꞏlen entre els 40-70 cm al Ter-Freser, els 20-50 cm al vessant nord del Cadí 
Moixeró i els 10-30 cm al Perafita-Puigpedrós i Prepirineu. A tots els sectors el mantell és continu per damunt dels 
1500-1600 m. Hi ha grans sobreacumulacions de neu en vessants orientats al sud i a l’est. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Des d’ahir dia 14 ha nevat de forma abundant al Ter-Freser i Prepirineu més oriental (entre 10 i 25 cm) i quantitats 
inferiors a la resta. Les temperatures màximes d’ahir van baixar de forma moderada a notable (a 2000 m, màximes 
entre 0ºC i -4ºC) mentre que les mínimes d’avui no han variat gaire respecte ahir (valors entre -3ºC i -5ºC). El vent 
ha girat al sud-est amb intensitat moderada a forta (cops màxims de 83 km/h). 
El mantell es presenta encrostat per regel amb una capa de neu recent superficial, que s’humiteja en vessants 
assolellats. Al Perafita-Puigpedrós el perill és MODERAT (2); hi ha plaques de vent antigues en vessants orientats al 
sud i a l’est que es poden desprendre pel pas d’un grup de persones.  Al Ter-Freser i al vessant nord del Cadí 
Moixeró el perill d’allaus és MARCAT (3); s’han format nombroses plaques de vent en vessants orientats a l’oest, al 
nord i al sud que es desprendran pel pas d’una persona. A més pot haver allaus de neu humida en vessants força 
drets, en general de petites dimensions, especialment a les canals del Cadí. Al Prepirineu el perill és MODERAT (2); 
s’han format algunes plaques de vent al peu de les carenes, especialment en orientacions oest, nord i sud que 
poden desprendre’s pel pas d’una persona. També pot haver petites allaus de neu humida. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les plaques de vent que s’estan formant es mantindran fràgils 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 16 de febrer de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 16 de febrer de 2001 
14:00 h. 
16 i 17 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2)  

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2)  

Pallaresa: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 17: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat al final del dia. Possibilitat de xàfecs febles al final del dia. Cota 
de neu a 800 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord (20-30 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Diumenge, 18: ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs que poden ser localment moderats. Cota de neu a 800 m. 
Temperatures en moderat descens. Vent del nord-est fluix a moderat. 
Dilluns, 19: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de component est fluix. 
Dimarts, 20: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent de component est fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu en vessants nord des dels 1400 m; en vessants sud per 
damunt dels 1600-1700 m. A 2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 70-140 cm. Hi ha grans sobreacumulacions de neu 
en vessants orientats al sud i a l’est.  
A la Ribagorçana–Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt dels 1700 m. Els gruixos a 2200 m 
oscilꞏlen entre els 70-170 cm.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En els darrers 3 dies ha nevat de forma dispersa a tots els sectors, amb quantitats totals inferiors als 5 cm. Les 
temperatures màximes d’ahir van pujar lleugerament (a 2000 m, màximes entre 4ºC i -1ºC) mentre que les mínimes 
d’avui manifesten certa inversió tèrmica (valors entre -8ºC i -3ºC). El vent s’ha mantingut del nord-est, est i sud-est i 
la intensitat ha disminuït a fluixa. 
El perill és MODERAT (2) a tots els sectors. El mantell es presenta encrostat per regel amb una fina capa de neu 
recent superficial, que s’humiteja en vessants assolellats. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha plaques de vent 
a totes les orientacions, que localment poden desprendre’s pel pas d’una persona. A la resta de sectors les plaques 
es localitzen en vessants oest i sud, i en general es poden desprendre pel pas d’un grup de persones.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Si el diumenge es produeixen nevades, augmentaria el perill d’allaus de placa. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT SI NEVA EL DIUMENGE

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 17 de febrer de 2001. 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2000-2001)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 117 / 262 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

 

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

 

 

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

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 16 de febrer de 2001 
14:00 h. 
16 i 17 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Perafita-
Puigpedrós: 

MODERAT (2) Ter-Freser: MARCAT (3) per sobre 2000 m 
MODERAT (2) per sota  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) per sobre 2000 m 
MODERAT (2) per sota  

Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 17: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat al final del dia. Possibilitat de xàfecs febles al final del dia, més 
probables al Pirineu de Girona. Cota de neu a 800 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord 
(20-30 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Diumenge, 18: ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs que poden ser localment moderats. Cota de neu a 800 m. 
Temperatures en moderat descens. Vent del nord-est fluix a moderat. 
Dilluns, 19: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de component est fluix. 
Dimarts, 20: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent de component est fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos totals oscilꞏlen entre els 40-70 cm al Ter-Freser, els 20-50 cm al vessant nord del Cadí 
Moixeró i els 10-30 cm al Perafita-Puigpedrós i Prepirineu. A tots els sectors el mantell és continu per damunt dels 
1500-1600 m. Hi ha grans sobreacumulacions de neu en vessants orientats al sud i a l’est. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En els darrers 3 dies ha nevat de forma abundant al Ter-Freser i Prepirineu (entre 10 i 25 cm) i quantitats inferiors a 
la resta. Les temperatures màximes d’ahir van recuperar-se lleugerament (a 2000 m, màximes entre 4ºC i -2ºC), 
mentre que les mínimes d’avui manifesten certa inversió tèrmica(valors entre -4ºC i -6ºC). El vent ha estat de 
direccions variables amb algun cop moderat (cops màxims de 50 km/h). 
El mantell es presenta encrostat per regel amb una capa de neu recent superficial, que s’humiteja en vessants 
assolellats. També predomina la neu ventada. Al Perafita-Puigpedrós el perill és MODERAT (2); hi ha plaques de 
vent antigues en vessants orientats al sud i a l’est que es poden desprendre pel pas d’un grup de persones. Al Ter-
Freser i al vessant nord del Cadí Moixeró el perill d’allaus és MARCAT (3); s’han format nombroses plaques de vent 
en vessants orientats a l’oest, al nord i al sud que es desprendran pel pas d’una persona. A més, pot haver allaus de 
neu humida en vessants força drets, en general de petites dimensions, especialment a les canals del Cadí. Al 
Prepirineu el perill és MODERAT (2); s’han format algunes plaques de vent al peu de les carenes, especialment en 
orientacions oest, nord i sud que poden desprendre’s pel pas d’una persona. També pot haver petites allaus de neu 
humida en pendents assolellats. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Si el diumenge es produeixen nevades, augmentaria el perill d’allaus de placa. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT SI NEVA EL DIUMENGE

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 17 de febrer de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 17 de febrer de 2001 
14:00 h. 
17, 18 i 19 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) augmentant al final a MARCAT (3) 

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) augmentant al final a MARCAT (3) 

Pallaresa: MODERAT (2) augmentant al final a MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 18: molt ennuvolat o cobert. Nevades febles a moderades. Cota de neu a 600 m. Temperatures en 
moderat a notable descens. Vent del nord-est (40-60 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dilluns, 19: predomini de cels poc ennuvolats. Temperatures en moderat ascens. Vent del nord-est moderat. 
Dimarts, 20: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions febles a últimes hores, de neu 
a 800 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent del nord fluix. 
Dimecres, 21: ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions febles, de neu a 600 m. Temperatures en moderat 
descens. Vent del nord-est moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu en vessants nord des dels 1400 m; en vessants sud per 
damunt dels 1700-1800 m. A 2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 70-140 cm. Hi ha grans sobreacumulacions de neu 
en vessants orientats al sud i a l’est.  
A la Ribagorçana–Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt dels 1700 m. Els gruixos a 2200 m 
oscilꞏlen entre els 70-170 cm.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
La darrera nevada va caure el dimecres 14, amb quantitats inferiors als 10 cm. Tant les temperatures màximes 
d’ahir com les mínimes d’avui s’han mantingut sense canvis (a 2000 m, màximes entre 6ºC i -2º C i mínimes, amb 
inversions tèrmiques, entre -9ºC i -3ºC). El vent ha estat fluix i ha anat girant a l’oest i nord-oest incrementant-se a 
cotes altes. 
El perill és MODERAT (2) a tots els sectors. El mantell es presenta encrostat per regel amb una fina capa de neu 
recent superficial, que s’humiteja en vessants assolellats. En indrets obacs hi ha capes internes inestables. A l’Aran-
Franja Nord de la Pallaresa hi ha plaques de vent a totes les orientacions, que localment poden desprendre’s pel 
pas d’una persona. A la resta de sectors les plaques es localitzen en vessants oest i sud, i en general es poden 
desprendre pel pas d’un grup de persones.  
En el decurs del diumenge, arran de les nevades previstes, el perill pot incrementar-se fins arribar a MARCAT (3) si 
s’acumulen més de 15-20 cm de neu recent, per la formació de plaques de vent a qualsevol orientació que es 
desprendran de forma espontània. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les plaques de vent que es puguin formar es mantindran molt fràgils. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 19 de febrer de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 17 de febrer de 2001 
14:00 h. 
17, 18 i 19 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Perafita-
Puigpedrós: 

MODERAT (2) augmentant al final 
a MARCAT (3) 

Ter-Freser: MARCAT (3)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3)  Prepirineu: MODERAT (2) augmentant al 
final a MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 18: molt ennuvolat o cobert. Nevades febles a moderades. Cota de neu a 600 m. Temperatures en 
moderat a notable descens. Vent del nord-est (40-60 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dilluns, 19: predomini de cels poc ennuvolats. Temperatures en moderat ascens. Vent del nord-est moderat. 
Dimarts, 20: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions febles a últimes hores, de neu 
a 800 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent del nord fluix. 
Dimecres, 21: ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions febles, de neu a 600 m. Temperatures en moderat 
descens. Vent del nord-est moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos totals oscilꞏlen entre els 40-70 cm al Ter-Freser, els 20-50 cm al vessant nord del Cadí 
Moixeró i els 10-30 cm al Perafita-Puigpedrós i Prepirineu. A tots els sectors el mantell és continu per damunt dels 
1600-1700 m. Hi ha grans sobreacumulacions de neu en vessants orientats al sud i a l’est. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
El dimecres dia 14 va nevar de forma abundant al Ter-Freser i Prepirineu (entre 10 i 25 cm) i quantitats inferiors a la 
resta. Tant les temperatures màximes d’ahir com les mínimes d’avui s’han mantingut sense canvis (a 2000 m, 
màximes entre 5ºC i 2ºC i mínimes, amb inversions tèrmiques, entre -8ºC i -3ºC). El vent ha bufat del nord-est i del 
nord i està augmentant d’intensitat al Ter-Freser amb cops màxims de fins a 70 km/h.  
El mantell es presenta encrostat per regel amb una capa de neu recent superficial, que s’humiteja en vessants 
assolellats. També predomina la neu ventada. En indrets obacs hi ha capes internes inestables. Al Perafita-
Puigpedrós el perill és MODERAT (2); hi ha plaques de vent antigues en vessants orientats al sud i a l’est que es 
poden desprendre pel pas d’un grup de persones. Al Ter-Freser i al vessant nord del Cadí Moixeró el perill d’allaus 
és MARCAT (3); hi ha nombroses plaques de vent en vessants orientats a l’oest, al nord i al sud que es 
desprendran pel pas d’una persona. Al Prepirineu el perill és MODERAT (2); s’han format algunes plaques de vent 
al peu de les carenes, especialment en orientacions oest, nord i sud que poden desprendre’s pel pas d’una persona. 
També pot haver petites allaus de neu humida en pendents assolellats força drets. 
En el decurs del diumenge, arran de les nevades previstes, el perill s’incrementarà fins arribar a MARCAT (3) si 
s’acumulen més de 15-20 cm de neu recent, per la formació de plaques de vent a qualsevol orientació que es 
desprendran de forma espontània. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les plaques de vent que es puguin formar es mantindran molt fràgils. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI EN MARCAT(3)

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 19 de febrer de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 19 de febrer de 2001 
14:00 h. 
19 i 20 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2)  

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) 

Pallaresa: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 20: Intervals de núvols. No s’esperen precipitacions. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en 
lleuger ascens. Vent del nord i nord-oest de 20 a 30 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dimecres, 21: Poc ennuvolat. Lleuger ascens de les temperatures mínimes i màximes sense canvis. Vent de 
component nord fluix a moderat. 
Dijous, 22: Intervals de núvols al vessant nord i poc ennuvolat a la resta. Temperatures en lleuger ascens. Vent de 
component nord de fluix a moderat. 
Divendres, 23: Intervals de núvols al vessant nord amb possibilitat de precipitacions febles. Poc ennuvolat a la resta. 
Cota de neu a 1200 m. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent de component nord fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Les febles nevades que es van registrar durant el cap de setmana no han fet variar la distribució del mantell. A 
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu en vessants nord des dels 1400 m; en vessants sud per 
damunt dels 1700-1800 m. A 2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 70-140 cm. Hi ha grans sobreacumulacions de neu 
en vessants orientats al sud i a l’est.  
A la Ribagorçana–Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt dels 1700 m. Els gruixos a 2200 m 
oscilꞏlen entre els 70-170 cm.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Al llarg del cap de setmana s’han produït nevades molt febles a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa que en cap cas 
han superat els 5 cm de gruix. Les temperatures màximes d’ahir i les mínimes d’avui han estat fredes. A 2500 m 
s’han enregistrat màximes al voltant dels –4 ºC  i mínimes de –11 ºC. La temperatura de la neu es manté molt freda, 
especialment als vessants obacs. En aquestes condicions, s’estan formant capes de baixa cohesió a l’interior del 
mantell nival. 
El perill és MODERAT (2) a tots els sectors. El mantell es presenta encrostat per regel amb una fina capa de neu 
recent superficial, que donades les baixes temperatures actuals no s’ha transformat encara en els vessants obacs. 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha plaques de vent a totes les orientacions, que localment poden 
desprendre’s pel pas d’una persona. A la resta de sectors les plaques es localitzen en vessants oest i sud, i en 
general es poden desprendre pel pas d’un grup de persones. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
No s’esperen canvis significatius 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 20 de febrer de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 19 de febrer de 2001 
14:00 h. 
19 i 20 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Perafita-
Puigpedrós: 

MODERAT (2)  Ter-Freser: MARCAT (3)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3)  Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 20: Intervals de núvols. No s’esperen precipitacions. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en 
lleuger ascens. Vent del nord i nord-oest de 40 a 60 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dimecres, 21: Poc ennuvolat. Lleuger ascens de les temperatures mínimes i màximes sense canvis. Vent de 
component nord fluix a moderat. 
Dijous, 22: Intervals de núvols al vessant nord i poc ennuvolat a la resta. Temperatures en lleuger ascens. Vent de 
component nord de fluix a moderat. 
Divendres, 23: Intervals de núvols al vessant nord amb possibilitat de precipitacions febles. Poc ennuvolat a la resta. 
Cota de neu a 1200 m. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent de component nord fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos totals oscilꞏlen entre els 40-70 cm al Ter-Freser, els 20-50 cm al vessant nord del Cadí 
Moixeró i els 10-30 cm al Perafita-Puigpedrós i Prepirineu. A tots els sectors el mantell és continu per damunt dels 
1600-1700 m. Hi ha grans sobreacumulacions de neu en vessants orientats al sud i a l’est. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
La última nevada va ser el passat dimecres 14 al Ter-Freser i Prepirineu (entre 10 i 25 cm) i quantitats inferiors a la 
resta. Tant les temperatures màximes d’ahir com les mínimes han estat fredes. A 2400 m s’han enregistrat màximes 
al voltant dels –3 ºC  i mínimes de –10 ºC.  
El mantell es presenta encrostat per regel sobre la qual, als sectors arrecerats del vent,  s’hi troba la neu ventada. 
En indrets obacs hi ha capes internes inestables. Al Perafita-Puigpedrós el perill és MODERAT (2); hi ha plaques de 
vent antigues en vessants orientats al sud i a l’est que es poden desprendre pel pas d’un grup de persones. Al Ter-
Freser i al vessant nord del Cadí Moixeró el perill d’allaus és MARCAT (3); hi ha nombroses plaques de vent en 
vessants orientats a l’oest, al nord i al sud que es desprendran pel pas d’una persona. Al Prepirineu el perill és 
MODERAT (2); s’han format algunes plaques de vent al peu de les carenes, especialment en orientacions oest, nord 
i sud que poden desprendre’s pel pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
No s’esperen canvis significatius 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 20 de febrer de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 20 de febrer de 2001 
14:00 h. 
20 i 21 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2)  

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) 

Pallaresa: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 21: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent del nord i nord-oest (20-30 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dijous, 22: poc ennuvolat. Bancs de boira aïllats a les valls. Temperatures en lleuger ascens. Vent moderat a fluix 
de component nord. 
Divendres, 23: ennuvolat al vessant nord amb possibilitat de precipitacions febles. Poc ennuvolat tendint a ennuvolat 
a la resta. Cota de neu a 1400 m. Bancs de boira a les valls. Temperatures en lleuger descens o sense canvis amb 
glaçades febles. Vent moderat de component nord. 
Dissabte, 24: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu a 1000 m. Boires a les valls. 
Temperatures en descens lleuger o moderat amb glaçades febles. Vents fluixos i variables. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Les febles nevades que es van registrar durant el cap de setmana no han fet variar la distribució del mantell. A 
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu en vessants nord des dels 1400 m; en vessants sud per 
damunt dels 1700-1800 m. A 2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 70-140 cm. Hi ha grans sobreacumulacions de neu 
en vessants orientats al sud i a l’est.  
A la Ribagorçana–Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt dels 1700 m. Els gruixos a 2200 m 
oscilꞏlen entre els 70-170 cm.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Al llarg del cap de setmana s’han produït nevades molt febles a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa que en cap cas 
han superat els 5 cm de gruix. El vent es manté fluix i varia entre nord-oest i nord-est. Tant les temperatures 
màximes d’ahir 19 com les mínimes d’avui 20 han pujat de forma moderada (màximes entre 2ºC i 6ºC i mínimes 
entre -3ºC i -9ºC). Als vessants obacs, la temperatura de la neu es manté molt baixa i dóna lloc a capes internes de
baixa cohesió. Als vessants assolellats per sota dels 2000 m la neu s’humiteja de dia, es glaça de nit i guanya 
estabilitat. 
El perill és MODERAT (2) a tots els sectors. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha plaques de vent a totes les 
orientacions, que localment poden desprendre’s pel pas d’una persona. A la resta de sectors les plaques es poden 
desprendre, en general, pel pas d’un grup de persones. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
No s’esperen canvis significatius. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 21 de febrer de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 20 de febrer de 2001 
14:00 h. 
20 i 21 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Perafita-
Puigpedrós: 

MODERAT (2)  Ter-Freser: MARCAT (3) a peu de carena 
MODERAT (2) a la resta  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) a peu de carena 
MODERAT (2) a la resta  

Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 21: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent del nord i nord-oest (40-60 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dijous, 22: poc ennuvolat. Bancs de boira aïllats a les valls. Temperatures en lleuger ascens. Vent moderat de 
component nord. 
Divendres, 23: ennuvolat al vessant nord amb possibilitat de precipitacions febles. Poc ennuvolat tendint a ennuvolat 
a la resta. Cota de neu a 1400 m. Bancs de boira a les valls. Temperatures en lleuger descens o sense canvis amb 
glaçades febles. Vent moderat de component nord. 
Dissabte, 24: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu a 1000 m. Boires a les valls. 
Temperatures en descens lleuger o moderat amb glaçades febles. Vents fluixos i variables. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos totals oscilꞏlen entre els 40-70 cm al Ter-Freser, els 20-50 cm al vessant nord del Cadí 
Moixeró i els 10-40 cm al Perafita-Puigpedrós i Prepirineu. A tots els sectors el mantell és continu en vessant nord 
per damunt dels 1600-1700 m. Hi ha grans sobreacumulacions de neu en vessants orientats al sud i a l’est.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
El vent ha augmentat d’intensitat al Ter-Freser amb cops de 50-60 km/h del nord i nord-est; a la resta es manté fluix. 
Tant les temperatures màximes d’ahir 19 com les mínimes d’avui 20 han pujat de forma moderada (màximes entre 
1ºC i 7ºC i mínimes entre -2ºC i -8ºC). Als vessants obacs, la temperatura de la neu es manté molt baixa i dóna lloc 
a capes internes de baixa cohesió. Als vessants assolellats per sota dels 2000 m la neu s’humiteja de dia, es glaça
de nit i guanya estabilitat. Per damunt de 2000 m la neu està molt ventada. 
A tots els sectors el perill és MODERAT (2), per la possibilitat d’allaus de placa pel pas d’un grup de persones, tot i 
que localment, en vessants orientats al nord i a l’est poden caure només pel pas d’una persona, especialment Al 
Ter-Freser i al vessant nord del Cadí Moixeró on el perill és MARCAT (3) al peu de colls i carenes amb orientació 
nord i est. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
No s’esperen canvis significatius. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 21 de febrer de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 21 de febrer de 2001 
14:00 h. 
21 i 22 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2)  

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2)  

Pallaresa: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 22: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o lleugerament més altes. Vent fluix i variable .

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Divendres, 23: ennuvolat al vessant nord amb possibilitat de precipitacions febles. Poc ennuvolat tendint a ennuvolat 
a la resta. Cota de neu a 1400 m. Bancs de boira a les valls. Temperatures en lleuger descens o sense canvis amb 
glaçades febles. Vent moderat de component nord. 
Dissabte, 24: molt ennuvolat o cobert amb precipitacions localment moderades, més freqüents a la vessant nord. 
Cota de neu a 600 m. Temperatures en moderat descens. Vent del nord fluix. 
Diumenge, 25: molt ennuvolat o cobert amb nevades localment moderades, més freqüents a la vessant nord. Cota 
de neu a 600 m. Temperatures en descens lleuger o moderat. Vent fort del nord-oest. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu en vessants nord des dels 1400-1500 m; en vessants sud 
per damunt dels 1900-2000 m. A 2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 70-140 cm. Hi ha grans sobreacumulacions de 
neu en vessants orientats al sud i a l’est.  
A la Ribagorçana–Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt dels 1800 m. Els gruixos a 2200 m 
oscilꞏlen entre els 70-170 cm.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Continua el temps anticiclònic. El vent es manté fluix i de direccions variables; tan sols per damunt de 2500 m hi ha 
cops màxims de 55 km/h d’oest i nord-oest. Les temperatures màximes d’ahir 20 van baixar de forma moderada (a 
2000 m, màximes entre 0ºC i 2ºC), mentre que les mínimes d’avui 21 mostren acusades inversions tèrmiques 
(valors de -4ºC a 2500 m i de fins a –8ºC a 2000 m). Als vessants obacs arrecerats del vent, la temperatura de la 
neu es manté molt baixa i dóna lloc a capes internes de baixa cohesió. Als vessants assolellats per sota dels 2200 
m la neu s’humiteja de dia, es glaça de nit i guanya estabilitat. Als vessants exposats al vent la neu està molt 
endurida. 
El perill és MODERAT (2) a tots els sectors. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha plaques de vent a totes les 
orientacions, que en vessants obacs poden desprendre’s pel pas d’una persona. A la resta de sectors les plaques 
es poden desprendre, en general, pel pas d’un grup de persones. A tots els sectors, al migdia en vessants 
assolellats pot haver purgues de neu humida.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades previstes a partir de divendres-dissabte faran augmentar el perill, especialment a l’Aran-Franja Nord de 
la Pallaresa. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 22 de febrer de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 21 de febrer de 2001 
14:00 h. 
21 i 22 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Perafita-
Puigpedrós: 

MODERAT (2)  Ter-Freser: MODERAT (2)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2)  Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 22: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o lleugerament més altes. Vent fluix i variable .

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Divendres, 23: ennuvolat al vessant nord amb possibilitat de precipitacions febles. Poc ennuvolat tendint a ennuvolat 
a la resta. Cota de neu a 1400 m. Bancs de boira a les valls. Temperatures en lleuger descens o sense canvis amb 
glaçades febles. Vent moderat de component nord. 
Dissabte, 24: molt ennuvolat o cobert amb precipitacions localment moderades, més freqüents a la vessant nord. 
Cota de neu a 600 m. Temperatures en moderat descens. Vent del nord fluix. 
Diumenge, 25: molt ennuvolat o cobert amb nevades localment moderades, més freqüents a la vessant nord. Cota 
de neu a 600 m. Temperatures en descens lleuger o moderat. Vent fort del nord-oest. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos totals oscilꞏlen entre els 40-70 cm al Ter-Freser, els 20-50 cm al vessant nord del Cadí 
Moixeró i els 10-40 cm al Perafita-Puigpedrós i Prepirineu. A tots els sectors el mantell és continu en vessant nord 
per damunt dels 1600-1700 m. Hi ha grans sobreacumulacions de neu en vessants orientats al sud i a l’est.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Continua el temps anticiclònic. El vent es manté moderat del nord amb cops màxims de 74 km/h. Les temperatures 
màximes d’ahir 20 van baixar de forma lleugera (a 2000 m, màximes entre 3ºC i 7ºC), mentre que les mínimes 
d’avui 21 han pujat de forma moderada (valors entre -1ºC i -4ºC).  
Als vessants obacs arrecerats del vent, la temperatura de la neu es manté baixa i dóna lloc a capes internes de 
baixa cohesió. Als vessants assolellats per sota dels 2200 m la neu s’humiteja de dia, es glaça de nit i guanya 
estabilitat. Per damunt de 2000 m la neu està molt ventada. 
A tots els sectors el perill és MODERAT (2), per la possibilitat d’allaus de placa pel pas d’un grup de persones, tot i 
que en vessants obacs poden caure només pel pas d’una persona. Al migdia en vessants assolellats pot haver 
purgues de neu humida. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades previstes a partir de divendres-dissabte faran augmentar el perill, especialment al Perafita-Puigpedrós i 
Ter-Freser. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 22 de febrer de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 22 de febrer de 2001 
14:00 h. 
22 i 23 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2)  

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2)  

Pallaresa: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 23: a la cara nord ennuvolat. A la resta, poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dissabte, 24: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles, localment moderades a la cara nord. Cota de 
neu a 800 m. Temperatures en moderat descens. Vent de component nord moderat als cims. 
Diumenge, 25: intervals nuvolosos amb probabilitat de xàfecs febles. Cota de neu a 800 m. Temperatures en 
moderat descens. Vent moderat de component nord als cims. 
Dilluns, 26: ennuvolat o molt ennuvolat amb probabilitat de xàfecs febles. Cota de neu a 1000 m. Temperatures en 
lleuger ascens. Vent variable fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu en vessants nord des dels 1400-1500 m; en vessants sud 
per damunt dels 1900-2000 m. A 2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 60-140 cm. Hi ha grans sobreacumulacions de 
neu en vessants orientats al sud i a l’est.  
A la Ribagorçana–Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt dels 1800 m. Els gruixos a 2200 m 
oscilꞏlen entre els 60-170 cm.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Un dia més continua el temps anticiclònic. El vent es manté fluix de l’oest; tan sols per damunt de 2500 m hi ha cops 
màxims de 40 km/h. Les temperatures màximes d’ahir 21 i les mínimes d’avui 22 han pujat de forma moderada a 
notable (a 2000 m, màximes entre 3ºC i 9ºC i mínimes amb acusades inversions tèrmiques, valors de 0ºC a 2500 m 
i de fins a –6ºC a 2000 m). Als vessants obacs arrecerats del vent, la temperatura de la neu es manté baixa i dóna 
lloc a capes internes de baixa cohesió. Als vessants assolellats per sota dels 2400 m la neu s’humiteja de dia, es 
glaça de nit i guanya estabilitat. Als vessants exposats al vent la neu està molt endurida. 
El perill és MODERAT (2) a tots els sectors. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha plaques de vent a totes les 
orientacions, que en vessants obacs poden desprendre’s pel pas d’una persona. A la resta de sectors les plaques 
es poden desprendre, en general, pel pas d’un grup de persones. A tots els sectors, al migdia en vessants 
assolellats pot haver purgues de neu humida.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades previstes a partir de dissabte faran augmentar el perill, especialment a l’Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 23 de febrer de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 22 de febrer de 2001 
14:00 h. 
22 i 23 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Perafita-
Puigpedrós: 

MODERAT (2)  Ter-Freser: MODERAT (2)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2)  Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 23: a la cara nord ennuvolat. A la resta, poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dissabte, 24: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles, localment moderades a la cara nord. Cota de 
neu a 800 m. Temperatures en moderat descens. Vent de component nord moderat als cims. 
Diumenge, 25: intervals nuvolosos amb probabilitat de xàfecs febles. Cota de neu a 800 m. Temperatures en 
moderat descens. Vent moderat de component nord als cims. 
Dilluns, 26: ennuvolat o molt ennuvolat amb probabilitat de xàfecs febles. Cota de neu a 1000 m. Temperatures en 
lleuger ascens. Vent variable fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos totals oscilꞏlen entre els 10-60 cm. A tots els sectors el mantell és continu en vessant nord per 
damunt dels 1600-1700 m. Hi ha grans sobreacumulacions de neu en vessants orientats al sud i a l’est.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Un dia més continua el temps anticiclònic. El vent es manté moderat del nord amb cops màxims al Ter-Freser de 
fins a 80 km/h. Les temperatures màximes d’ahir 21 i les mínimes d’avui 22 han pujat de forma moderada (a 2000 
m, màximes entre 5ºC i 9ºC i mínimes amb acusades inversions tèrmiques, valors de 2ºC a 2300 m i de fins a –4ºC 
a 2000 m). 
Als vessants obacs arrecerats del vent, la temperatura de la neu es manté baixa i dóna lloc a capes internes de 
baixa cohesió. Als vessants assolellats per sota dels 2400 m la neu s’humiteja de dia, es glaça de nit i guanya 
estabilitat. Per damunt de 2000 m la neu està molt ventada. 
A tots els sectors el perill és MODERAT (2), per la possibilitat d’allaus de placa pel pas d’un grup de persones. Al 
migdia en vessants assolellats pot haver purgues de neu humida.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades previstes a partir de dissabte faran augmentar el perill, especialment al Perafita-Puigpedrós i Ter-
Freser. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 23 de febrer de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 23 de febrer de 2001 
14:00 h. 
23 i 24 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2)  

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2)  

Pallaresa: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 24: a la cara nord molt ennuvolat. A la resta intervals nuvolosos. Precipitacions febles ocasionals, més 
freqüents a la cara nord. Cota de neu a 1400 m, baixant a 800 m. Temperatures en moderat descens. Vent de 
component nord (30-50 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Diumenge, 25: a la cara nord molt ennuvolat amb precipitacions febles. A la resta intervals nuvolosos amb 
possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 600 m. Temperatures en moderat descens. Vent fluix o moderat 
de component nord. 
Dilluns, 26: ennuvolat tendint a molt ennuvolat amb probabilitat de xàfecs febles. Cota de neu a 600 m pujant a 1000 
m. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix a moderat de component oest. 
Dimarts, 27: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions moderades. Cota de neu a 800 m. Temperatures en 
lleuger descens o sense canvis. Vent fluix a moderat de component oest.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu en vessants nord a partir de 1500 m; en vessants sud per 
damunt dels 1900-2000 m. A 2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 60-140 cm. Hi ha grans sobreacumulacions de neu 
en vessants orientats al sud i a l’est.  
A la Ribagorçana–Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt dels 1800 m. Els gruixos a 2200 m 
oscilꞏlen entre els 60-170 cm.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ahir va continuar el temps anticiclònic. El vent es manté fluix de l’oest. Tant les temperatures màximes d’ahir 22 com 
les mínimes d’avui 23 s’han mantingut estables, és a dir, altes per l’època (a 2000 m, màximes entre 6ºC i 9ºC i 
mínimes amb acusades inversions tèrmiques, valors de 1ºC a 2500 m i de fins a –6ºC a 2000 m). Als vessants 
obacs arrecerats del vent, s’han format capes internes de baixa cohesió. Als vessants assolellats per sota dels 2400 
m la neu s’humiteja de dia, es glaça de nit i guanya estabilitat. Als vessants exposats al vent la neu està molt 
endurida. 
El perill és MODERAT (2) a tots els sectors. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha plaques de vent a totes les 
orientacions, que en vessants obacs poden desprendre’s pel pas d’una persona. A la resta de sectors les plaques 
es poden desprendre, en general, pel pas d’un grup de persones.  
Les nevades febles previstes per dissabte 24 donaran lloc a plaques de vent a totes les orientacions, més grans en 
vessants sud i est, que es desprendran pel pas d’una persona. El perill augmentaria a MARCAT (3) a l’Aran-Franja 
Nord de la Pallaresa, si s’acumulen entre 15-20 cm de neu recent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
En cas que nevi, diumenge es mantindria el perill d’allaus de placa pel pas d’una persona.  
 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 24 de febrer de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 23 de febrer de 2001 
14:00 h. 
23 i 24 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Perafita-
Puigpedrós: 

MODERAT (2)  Ter-Freser: MODERAT (2)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2)  Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 24: a la cara nord molt ennuvolat. A la resta intervals nuvolosos. Precipitacions febles ocasionals, més 
freqüents a la cara nord. Cota de neu a 1400 m, baixant a 800 m. Temperatures en moderat descens. Vent de 
component nord (30-50 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Diumenge, 25: a la cara nord molt ennuvolat amb precipitacions febles. A la resta intervals nuvolosos amb 
possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 600 m. Temperatures en moderat descens. Vent fluix o moderat 
de component nord. 
Dilluns, 26: ennuvolat tendint a molt ennuvolat amb probabilitat de xàfecs febles. Cota de neu a 600 m pujant a 1000 
m. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix a moderat de component oest. 
Dimarts, 27: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions moderades. Cota de neu a 800 m. Temperatures en 
lleuger descens o sense canvis. Vent fluix a moderat de component oest.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos totals oscilꞏlen entre els 10-60 cm. A tots els sectors el mantell és continu en vessant nord per 
damunt dels 1600-1700 m. Hi ha grans sobreacumulacions de neu en vessants orientats al sud i a l’est.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ahir va continuar el temps anticiclònic. El vent es manté moderat del nord amb cops màxims al Ter-Freser de fins a 
80 km/h. Tant les temperatures màximes d’ahir 22 com les mínimes d’avui 23 s’han mantingut estables, és a dir, 
altes per l’època (a 2000 m, màximes entre 6ºC i 9ºC i mínimes amb acusades inversions tèrmiques, valors de 2ºC a 
2300 m i de –2ºC a 1500 m). 
Als vessants obacs arrecerats del vent, alguns nivells interns han perdut cohesió i s’han inestabilitzat. Als vessants 
assolellats per sota dels 2400 m la neu s’humiteja de dia, es glaça de nit i guanya estabilitat. Per damunt de 2000 m 
la neu està molt ventada. 
A tots els sectors el perill és MODERAT (2), per la possibilitat d’allaus de placa pel pas d’un grup de persones.  
Les nevades febles previstes faran augmentar lleugerament el perill d’allaus de placa a totes les orientacions, però 
especialment al vessants sud i est. Si s’acumulessin més de 15-20 cm de neu recent el perill augmentaria a 
MARCAT (3), especialment al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
En cas que nevi, diumenge es mantindria el perill d’allaus de placa pel pas d’una persona.  
 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 24 de febrer de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 24 de febrer de 2001 
14:00 h. 
24, 25 i 26 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2)  

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2)  

Pallaresa: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 25: Ennuvolat a molt ennuvolat. Precipitacions febles, més freqüents a la cara nord. Cota de neu a 700 
m. Temperatures  en moderat descens. Vent de component nord de 30 a 50 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dilluns, 26: Intervals de núvols. Temperatures mínimes en moderat descens i màximes en lleuger ascens. Vent del 
nord-est moderat. 
Dimarts, 27: Ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions moderades. Cota de neu a 1000 m. Vent de l’oest 
moderat. 
Dimecres, 28: Ennuvolat amb precipitacions de febles a moderades, ocasionalment tempestuoses. Cota de neu a 
300 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Fins a les 12:00 de dissabte 24, no s’han produït nevades, excepte 1cm enregistrat a l’Aran- Franja Nord de la 
Pallaresa. En aquest sector, el mantell és continu en vessants nord a partir de 1500 m; en vessants sud per damunt 
dels 1900-2000 m. A 2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 60-140 cm. Hi ha grans sobreacumulacions de neu en 
vessants orientats al sud i a l’est.  
A la Ribagorçana–Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt dels 1800 m. Els gruixos a 2200 m 
oscilꞏlen entre els 60-170 cm.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures màximes d’ahir han estat altes ( valors entre 9 i 6 ºC ) mentre que les mínimes d’avui han baixat 
(valors entre –7 i –5 ºC. Les altes temperatures assolides durant el dia, transformen les capes més superficials, 
especialment les solanes, mentre que als vessants obacs la  superficie de la neu costa de transformar-se. 
Internament la temperatura de la neu es manté baixa. Als vessants obacs arrecerats del vent, s’han format capes 
internes de baixa cohesió. Als vessants assolellats per sota dels 2400 m la neu s’humiteja de dia, es glaça de nit i 
guanya estabilitat. Als vessants exposats al vent la neu està molt endurida. El perill és MODERAT (2) a tots els 
sectors. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha plaques de vent a totes les orientacions, que en vessants obacs 
poden desprendre’s pel pas d’una persona. A la resta de sectors les plaques es poden desprendre, en general, pel 
pas d’un grup de persones.  
Les nevades febles previstes per diumenge donaran lloc a noves plaques de vent, especialment en vessants sud, 
que es desprendran pel pas d’una persona. En el cas que s’acumulessin més de 15 cm de neu recent, el perill 
augmentaria a MARCAT (3) a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.

 TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
En cas que nevi, es mantindria el perill d’allaus de placa pel pas d’una persona.  
 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 26 de febrer de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 24 de febrer de 2001 
14:00 h. 
24, 25 i 26 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Perafita-
Puigpedrós: 

MODERAT (2)  Ter-Freser: MODERAT (2)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2)  Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 25: Ennuvolat a molt ennuvolat. Precipitacions febles, més freqüents a la cara nord. Cota de neu a 700 
m. Temperatures  en moderat descens. Vent de component nord de 30 a 50 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dilluns, 26: Intervals de núvols. Temperatures mínimes en moderat descens i màximes en lleuger ascens. Vent del 
nord-est moderat. 
Dimarts, 27: Ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions moderades. Cota de neu a 1000 m. Vent de l’oest 
moderat. 
Dimecres, 28: Ennuvolat amb precipitacions de febles a moderades, ocasionalment tempestuoses. Cota de neu a 
300 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Fins a les 12:00 de dissabte 24, no s’han produït nevades a cap dels sectors. A 2000 m, els gruixos totals oscilꞏlen 
entre els 10-60 cm. A tots els sectors el mantell és continu en vessant nord per damunt dels 1600-1700 m. Hi ha 
grans sobreacumulacions de neu en vessants orientats al sud i a l’est.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant la nit passada les temperatures mínimes han baixat respecta els dies anteriors, enregistrant-se valors entre  
-4 i –10 ºC. Per contra, les màximes d’ahir s’han mantingut força altes, amb valors al voltant dels 8 ºC. Les altes 
temperatures assolides, transformen les capes més superficials durant el dia, especialment les solanes, i amb la 
baixada de temperatures nocturna es produeix l’encrostament. Als vessants obacs la  superfície de la neu costa de 
transformar-se. Internament la temperatura de la neu es manté baixa formant-se capes internes de baixa cohesió. 
Per damunt de 2000 m la neu està molt ventada. A tots els sectors el perill és MODERAT (2), per la possibilitat 
d’allaus de placa pel pas d’un grup de persones.  
Les nevades febles previstes faran augmentar lleugerament el perill d’allaus de placa a totes les orientacions, però 
especialment al vessants sud i est. Si s’acumulessin més de 15-20 cm de neu recent el perill augmentaria a 
MARCAT (3), especialment al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
En cas que nevi, es mantindria el perill d’allaus de placa pel pas d’una persona.  
 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 26 de febrer de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 26 de febrer de 2001 
14:00 h. 
26 i 27 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3)  

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) augmentant a MARCAT (3) demà 

Pallaresa: MODERAT (2) augmentant a MARCAT (3) demà 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 27: molt ennuvolat o cobert. Precipitacions localment moderades. Cota de neu a 500 m. Temperatures 
mínimes en lleuger ascens i màximes en lleuger descens. Vent del sud-oest de 20-40 km/h girant a nord-oest de 60-
80 km/h al final. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dimecres, 28: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs localment moderats. Cota de neu a 500 m. Temperatures sense 
canvis. Vent del nord-oest fort. 
Dijous, 1: intervals nuvolosos. Possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 900 m. Temperatures en lleuger 
ascens. Vent de l’oest i nord-oest moderat. 
Divendres, 2: ennuvolat. Probabilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1600 m. Temperatures en moderat 
ascens. Vent del sud-oest moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Diumenge 25 va nevar feblement a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, localment de forma moderada. En aquest 
sector, el mantell és continu des del fons de les valls, però esquiable a partir de 1500 m. A 2200 m els gruixos 
oscilꞏlen entre 60-140 cm. Hi ha grans sobreacumulacions de neu en vessants orientats al sud i a l’est.  
A la Ribagorçana–Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt dels 1800 m. Els gruixos a 2200 m 
oscilꞏlen entre els 60-170 cm.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa s’han acumulat entre 3-20 cm de neu recent. Les temperatures han davallat 
notablement: a 2000 m, valors màxims d’ahir 25 entre -9ºC i -7ºC i mínimes d’avui 26 entre -12ºC i -19ºC. El vent ha 
bufat moderat de l’oest i nord-oest amb cops màxims de 60 km/h. Internament la temperatura de la neu continua 
baixant i en vessants obacs es mantenen capes internes disgregades. Als vessants sud el mantell està molt glaçat i 
endurit. El perill augmentarà demà de MODERAT (2) a MARCAT (3) a tots els sectors. Es formaran plaques de vent 
a totes les orientacions, especialment en vessant sud i est que es desprendran fins i tot de forma espontània. A 
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa podrà haver allaus de neu recent i les plaques de vent seran de dimensions 
mitjanes.  

 TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Es mantindrà la possibilitat d’allaus de dimensions mitjanes, tant de placa de vent com de neu recent, de forma 
espontània. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 27 de febrer de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 26 de febrer de 2001 
14:00 h. 
26 i 27 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Perafita-
Puigpedrós: 

MODERAT (2) augmentant a 
MARCAT (3) demà 

Ter-Freser: MODERAT (2) augmentant a 
MARCAT (3) demà 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) augmentant a 
MARCAT (3) demà 

Prepirineu: MODERAT (2) augmentant a 
MARCAT (3) demà 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 27: molt ennuvolat o cobert. Precipitacions localment moderades. Cota de neu a 500 m. Temperatures 
mínimes en lleuger ascens i màximes en lleuger descens. Vent del sud-oest de 20-40 km/h girant a nord-oest de 60-
80 km/h al final. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dimecres, 28: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs localment moderats. Cota de neu a 500 m. Temperatures sense 
canvis. Vent del nord-oest fort. 
Dijous, 1: intervals nuvolosos. Possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 900 m. Temperatures en lleuger 
ascens. Vent de l’oest i nord-oest moderat. 
Divendres, 2: ennuvolat. Probabilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1600 m. Temperatures en moderat 
ascens. Vent del sud-oest moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Diumenge 25 va nevar molt feblement al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós, sense que afectés sensiblement als 
gruixos i distribució. A 2000 m, els gruixos totals oscilꞏlen entre els 10-60 cm. A tots els sectors el mantell és continu 
en vessant nord per damunt dels 1600-1700 m. Hi ha grans sobreacumulacions de neu en vessants orientats al sud 
i a l’est. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós s’han mesurat entre 1-2 cm de neu recent. Les temperatures han davallat 
notablement: a 2000 m, valors màxims d’ahir 25 entre -6ºC i -4ºC i mínimes d’avui 26 entre -13ºC i -14ºC (fins a -
19ºC a 2500 m). El vent ha bufat fort del nord i nord-oest amb cops màxims de 110 km/h. Internament la 
temperatura de la neu continua baixant i en vessants obacs es mantenen capes internes disgregades. Als vessants 
sud el mantell està molt glaçat i endurit. El perill augmentarà demà de MODERAT (2) a MARCAT (3) a tots els 
sectors. Es formaran plaques de vent a totes les orientacions, especialment en vessant sud i est que es 
desprendran fins i tot de forma espontània, especialment al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Es mantindrà la possibilitat d’allaus de placa de vent que podran caure de forma espontània. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 27 de febrer de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 27 de febrer de 2001 
14:00 h. 
27 i 28 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) augmentant a MARCAT (3)  

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) augmentant a MARCAT (3)  

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

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 28: cobert. Precipitacions localment moderades. Cota de neu a 600 m. Temperatures en descens 
moderat. Vent del nord-oest de 20 a 40 km/h, amb cops de 80 km/h a cotes altes.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dijous, 1: cobert amb nevades febles a moderades i probabilitat de tempestes, que disminuiran pel matí. La cota de 
neu pujarà ràpidament. Lleuger ascens de les temperatures. Vent fort del nord-oest, amb cops molt forts, afeblint-se 
i girant al sud-oest moderat per la tarda. 
Divendres, 2: ennuvolat, augmentant a molt ennuvolat amb xàfecs generalitzats i localment forts al Prepirineu. Cota 
de neu a 1500 m. Ascens moderat de les temperatures. Vent de component sud moderat a fort, amb cops molt forts.
Dissabte, 3: molt ennuvolat disminuint a ennuvolat. Xàfecs a primeres hores, localment moderats i que poden ser 
tempestuosos. Cota de neu a 1600 m. Aclarirà a la tarda. Vent del sud-oest moderat a fort, amb cops molt forts, 
afeblint-se durant el dia. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El matí d’avui dia 27 ha començat a nevar a la Ribagorçana-Vallfosca i a Pallaresa, on el mantell és continu des del 
fons de les valls, però esquiable a partir de 1500 m. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu en 
vessants sud per damunt de 2000 m i en vessant nord per damunt de 1500 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures, tot i mantenir-se l’ambient fred, han pujat lleugerament: a 2000 m, valors màxims d’ahir dia 26 
entre -6ºC i -3ºC i mínimes d’avui 27 entre -9ºC i -15ºC. El vent ha bufat moderat de l’oest i nord-oest amb cops 
màxims de 50 km/h. Internament la temperatura de la neu continua baixant i en vessants obacs es mantenen capes 
internes disgregades. Als vessants sud el mantell està molt glaçat i endurit. El perill augmentarà a MARCAT (3) a 
tots els sectors. Es formaran plaques de vent a totes les orientacions, especialment en vessant sud i est que es 
desprendran fins i tot de forma espontània. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa podrà haver allaus de neu recent i 
les plaques de vent seran de dimensions mitjanes. 

 TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Es mantindrà la possibilitat d’allaus de dimensions mitjanes, tant de placa de vent com de neu recent, de forma 
espontània. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 28 de febrer de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 27 de febrer de 2001 
14:00 h. 
27 i 28 de febrer de 2001 

ATENCIÓ: Des del 20 de gener, el butlletí també s’emet els dissabtes 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Perafita-
Puigpedrós: 

MODERAT (2) augmentant a 
MARCAT (3)  

Ter-Freser: MODERAT (2) augmentant a 
MARCAT (3)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) augmentant a 
MARCAT (3)  

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

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 28: cobert. Precipitacions localment moderades. Cota de neu a 600 m. Temperatures en descens 
moderat. Vent del nord-oest de 20 a 40 km/h, amb cops de 80 km/h a cotes altes.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dijous, 1: cobert amb nevades febles a moderades i probabilitat de tempestes, que disminuiran pel matí. La cota de 
neu pujarà ràpidament. Lleuger ascens de les temperatures. Vent fort del nord-oest, amb cops molt forts, afeblint-se 
i girant al sud-oest moderat per la tarda. 
Divendres, 2: ennuvolat, augmentant a molt ennuvolat amb xàfecs generalitzats i localment forts al Prepirineu. Cota 
de neu a 1500 m. Ascens moderat de les temperatures. Vent de component sud moderat a fort, amb cops molt forts.
Dissabte, 3: molt ennuvolat disminuint a ennuvolat. Xàfecs a primeres hores, localment moderats i que poden ser 
tempestuosos. Cota de neu a 1600 m. Aclarirà a la tarda. Vent del sud-oest moderat a fort, amb cops molt forts, 
afeblint-se durant el dia. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos totals oscilꞏlen entre els 10-60 cm. A tots els sectors el mantell és continu en vessant nord per 
damunt dels 1600-1700 m. Hi ha grans sobreacumulacions de neu en vessants orientats al sud i a l’est.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
El matí d’avui dia 27 ha començat a nevar feblement al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró. Les temperatures, tot 
i mantenir-se l’ambient fred, han pujat lleugerament: a 2000 m, valors màxims d’ahir dia 26 entre -5ºC i -2ºC i 
mínimes d’avui 27 entre -9ºC i -14ºC(fins a -17ºC a 2500 m). El vent ha bufat moderat de l’oest, essent fort al Ter-
Freser amb cops màxims de 88 km/h. Internament la temperatura de la neu continua baixant i en vessants obacs es 
mantenen capes internes disgregades. Als vessants sud el mantell està molt glaçat i endurit. El perill augmentarà en 
el decurs de les hores de MODERAT (2) a MARCAT (3) a tots els sectors. Es formaran plaques de vent a totes les 
orientacions, especialment en vessant sud i est que es desprendran fins i tot de forma espontània, especialment al 
Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Dijous es mantindrà la possibilitat d’allaus de placa de vent que podran caure de forma espontània. Divendres 
augmentaria el perill d’allaus per la possibilitat de nevades fortes previstes. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 28 de febrer de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 28 de febrer de 2001 
14:00 h. 
28 de febrer i 1 de març de 2001 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2)  

Pallaresa: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 1: ennuvolat o molt ennuvolat. Alguna precipitació feble de matinada i a últimes hores. Cota de neu a 700 m 
pujant al final a 1100 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord-oest de 40-60 km/h, amb cops de 80 km/h, 
girant per la tarda a oest i sud-oest de 20-40 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Divendres, 2: molt ennuvolat o cobert, amb precipitacions generalitzades, moderades i localment fortes. Cota de neu 
a 1200 m, pujant ràpidament a 1900 m. Temperatures en moderat a notable ascens. Vent del sud-oest moderat a 
fort. 
Dissabte, 3: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions, localment moderades, de neu a cotes altes. 
Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent de component oest moderat. 
Diumenge, 4: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Temperatures sense canvis o en 
lleuger descens. Vent de component oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa el mantell és continu des del fons de les valls, però esquiable a partir de 
1500 m. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu en vessants sud per damunt de 2000 m i en 
vessant nord per damunt de 1500 m, tot i que hi ha una capa molt fina de neu des del fons de les valls.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ahir dia 27 va nevar feblement a tots els sectors a totes les cotes (entre 1 i 6 cm). Les temperatures s’han mantingut 
estables: a 2000 m, valors màxims d’ahir dia 27 entre -7ºC i -5ºC i mínimes d’avui 28 entre -12ºC i -16ºC. El vent ha 
bufat moderat de l’oest i sud-oest amb cops màxims de 53 km/h. Internament, la temperatura de la neu continua 
baixa i en vessants obacs es mantenen capes internes disgregades. Als vessants sud el mantell està molt glaçat i 
endurit. S’han format algunes plaques de vent, en general de petites dimensions, a tots els sectors que poden 
desprendre’s de forma espontània a qualsevol orientació. El perill és MODERAT (2) a tots els sectors. 

 TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
En funció de les nevades que es puguin produir divendres, el perill d’allaus augmentaria, especialment a la 
Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT AL VESSANT SUD

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 1 de març de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 28 de febrer de 2001 
14:00 h. 
28 de febrer i 1 de març de 2001 

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

MODERAT (2)  Ter-Freser: MODERAT (2)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2)  Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 1: ennuvolat o molt ennuvolat. Alguna precipitació feble de matinada i a últimes hores. Cota de neu a 700 m 
pujant al final a 1100 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord-oest de 40-60 km/h, amb cops de 80 km/h, 
girant per la tarda a oest i sud-oest de 20-40 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Divendres, 2: molt ennuvolat o cobert, amb precipitacions generalitzades, moderades i localment fortes. Cota de neu 
a 1200 m, pujant ràpidament a 1900 m. Temperatures en moderat a notable ascens. Vent del sud-oest moderat a 
fort. 
Dissabte, 3: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions, localment moderades, de neu a cotes altes. 
Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent de component oest moderat. 
Diumenge, 4: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Temperatures sense canvis o en 
lleuger descens. Vent de component oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos totals oscilꞏlen entre els 10-60 cm. A tots els sectors el mantell és continu en vessant nord per 
damunt dels 1600-1700 m. Hi ha grans sobreacumulacions de neu en vessants orientats al sud i a l’est.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ahir dia 27 va nevar feblement a tots els sectors a totes les cotes (entre 1 i 4 cm). Les temperatures s’han mantingut 
estables: a 2000 m, valors màxims d’ahir dia 27 entre -5ºC i -3ºC i mínimes d’avui 28 entre -12ºC i -14ºC (fins a -
17ºC a 2500 m). El vent ha bufat del nord i nord-oest i ha disminuït de força (cops màxims de 53 km/h al Ter-
Freser). Internament la temperatura de la neu continua baixa i en vessants obacs es mantenen capes internes 
disgregades. Als vessants sud el mantell està molt glaçat i endurit. S’han format algunes plaques de vent, en 
general de petites dimensions, a tots els sectors que poden desprendre’s de forma espontània a qualsevol 
orientació. El perill és MODERAT (2) a tots els sectors.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
En funció de les nevades que es puguin produir divendres, el perill d’allaus augmentaria. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 1 de març de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 1 de març de 2001 
14:00 h. 
1 i 2 de març de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) a prop de les carenes, generalitzant-se demà 

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) augmentant a MARCAT (3) 

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

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 2: ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions moderades, localment fortes. Cota de neu a 1000 m, pujant 
ràpidament a 2000 m. Temperatures en ascens moderat a notable. Vent del sud-oest de 30-50 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dissabte, 3: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions, localment moderades, de neu a cotes altes. 
Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest moderat. 
Diumenge, 4: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Temperatures en descens lleuger 
a moderat. Vent de component oest fluix a moderat amb intervals de fort. 
Dilluns, 5: ennuvolat. Temperatures en ascens lleuger a moderat. Vent del sud-oest moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és present des del fons de les valls, però esquiable a partir de 1500 m. Els gruixos 
oscil.len entre 70-180 cm a 2000 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ahir dia 28 va nevar feblement a tots els sectors a totes les cotes, amb majors quantitats a l’Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa (entre 1 i 10 cm). Les temperatures s’han mantingut estables: a 2000 m, valors màxims d’ahir dia 27 entre 
-10ºC i -5ºC i mínimes d’avui 1 entre -12ºC i -14ºC. El vent està girant a component sud amb intensitat feble. En 
vessants obacs es mantenen capes internes disgregades. Als vessants sud el mantell està molt glaçat i endurit. 
S’han format plaques de vent a totes les orientacions, més importants a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa on el 
perill és MARCAT (3) a prop de les carenes, ja que les plaques poden desprendre’s de forma espontània. A la resta 
de sectors el perill és MODERAT (2); localment pot haver alguna allau de placa de vent pel pas d’una persona, però 
de petites dimensions.  
Demà el perill augmentarà a MARCAT (3) a tots els sectors, degut a les nevades previstes, o fins i tot FORT (4) si 
s’acumulen més de 30-40 cm en 24 hores. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
La continuació de les nevades previstes pel cap de setmana farà que el perill d’allaus s’incrementi. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 2 de març de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 1 de març de 2001 
14:00 h. 
1 i 2 de març de 2001 

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

MODERAT (2) augmentant a  
MARCAT (3) 

Ter-Freser: MODERAT (2) augmentant a  
MARCAT (3) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) augmentant a  
MARCAT (3) 

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

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 2: ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions moderades, localment fortes. Cota de neu a 1000 m, pujant 
ràpidament a 2000 m. Temperatures en ascens moderat a notable. Vent del sud-oest de 30-50 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dissabte, 3: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions, localment moderades, de neu a cotes altes. 
Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest moderat. 
Diumenge, 4: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Temperatures en descens lleuger 
a moderat. Vent de component oest fluix a moderat amb intervals de fort. 
Dilluns, 5: ennuvolat. Temperatures en ascens lleuger a moderat. Vent del sud-oest moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos totals oscilꞏlen entre els 10-60 cm. A tots els sectors el mantell és continu en vessant nord per 
damunt dels 1600-1700 m. Hi ha grans sobreacumulacions de neu en vessants orientats al sud i a l’est.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ahir dia 28 va nevar molt feblement o de forma quasi inapreciable. Les temperatures s’han mantingut estables: a 
2000 m, valors màxims d’ahir dia 28 entre -5ºC i -2ºC i mínimes d’avui dia 1 entre -10ºC i -12ºC. El vent ha bufat del 
nord-oest i s’ha mantingut entre fluix i moderat (cops màxims de 63 km/h al Ter-Freser). En vessants obacs es 
mantenen capes internes disgregades. Als vessants sud el mantell està molt glaçat i endurit. S’han format algunes 
plaques de vent, en general de petites dimensions, que poden desprendre’s pel pas d’una persona a qualsevol 
orientació, especialment al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós. El perill és MODERAT (2) a tots els sectors. 
Demà el perill augmentarà a MARCAT (3) a tots els sectors, degut a les nevades previstes, o fins i tot FORT (4) si 
s’acumulen més de 30-40 cm en 24 hores. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
La continuació de les nevades previstes pel cap de setmana farà que el perill d’allaus s’incrementi. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 2 de març de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 2 de març de 2001 
14:00 h. 
2 i 3 de març de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FORT (4) en vessants nord. MARCAT (3) a la resta 

Ribagorçana-Vall Fosca: FORT (4) en vessants nord. MARCAT (3) a la resta 

Pallaresa: FORT (4) en vessants nord. MARCAT (3) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 3: ennuvolat. Possibilitat de precipitacions febles al final del dia. Cota de neu a 1800 m. Temperatures en 
ascens feble a moderat. Vent del sud-oest de 30-50 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Diumenge, 4: ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Temperatures en descens lleuger a moderat. Vent 
del sud-oest moderat a fort. 
Dilluns, 5: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest moderat. 
Dimarts, 6: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és esquiable a partir de 1500 m, especialment en vessants nord. Els gruixos oscil.len 
entre 70-180 cm a 2000 m, tot i que s’estan reduint degut a les pluges. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures van iniciar ahir dia 1 un ascens notable (a 2000 m, valors màxims entre 0ºC i -1ºC i mínimes 
d’avui dia 2 entre -4ºC i -1ºC). Ahir dia 1 va començar a nevar a tots els sectors, però la cota de neu al migdia del 
dia 2 ha pujat ja a 2200 m i més amunt a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. En les últimes 72 hores s’han acumulat 
a cotes altes de 15 a 30 cm de neu recent. Les precipitacions continuen caient amb intensitat moderada. El vent ha 
girat a component sud amb intensitat forta. Es produiran allaus de neu recent humida i de placa de forma 
espontània a totes les orientacions. En vessants orientats al nord les allaus seran de grans dimensions, ja que 
s’estan dipositant grans sobreacumulacions de neu al damunt de nivells de baixa resistència. També hi haurà allaus 
de fusió per sota de 2000 m. A tots els sectors el perill d’allaus és FORT (4) en orientacions nord i MARCAT (3) a la 
resta.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Continuarà acumulant-se neu recent per damunt de 2200 m, baixant de cota el diumenge. No hi ha haurà variacions 
en l’estat del mantell. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 3 de març de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 2 de març de 2001 
14:00 h. 
2 i 3 de març de 2001 

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

MARCAT (3) Ter-Freser: MARCAT (3) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 3: ennuvolat. Possibilitat de precipitacions febles al final del dia. Cota de neu a 1800 m. Temperatures en 
ascens feble a moderat. Vent del sud-oest de 30-50 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Diumenge, 4: ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Temperatures en descens lleuger a moderat. Vent 
del sud-oest moderat a fort. 
Dilluns, 5: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest moderat amb intervals de fort. 
Dimarts, 6: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos totals oscilꞏlen entre els 10-60 cm, tot i que s’estan reduint degut a les pluges. A tots els 
sectors el mantell és continu en vessant nord per damunt dels 1600-1700 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures van iniciar ahir dia 1 un ascens notable (a 2000 m, valors màxims entre 1ºC i -3ºC i mínimes 
d’avui dia 2 entre -4ºC i -1ºC). Ahir dia 1 va començar a nevar a tots els sectors, però la cota de neu al migdia del 
dia 2 ha pujat ja a 2200 m. Al migdia del dia 2, les precipitacions estan sent moderades a tots els sectors (entre 15-
20 cm de neu recent), excepte al Ter-Freser on són febles (1 a 5 cm).  El vent ha girat al sud-oest amb intensitat 
forta (cops màxims de 100 km/h al Ter-Freser). Es produiran allaus de neu recent humida i de placa de forma 
espontània a totes les orientacions. En vessants orientats al nord les allaus seran de dimensions mitjanes, ja que 
s’estan dipositant sobreacumulacions de neu al damunt de nivells de baixa resistència. A tots els sectors el perill 
d’allaus és MARCAT (3). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Continuarà acumulant-se neu recent per damunt de 2200 m, baixant de cota el diumenge. No hi ha haurà variacions 
en l’estat del mantell. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 3 de març de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 3 de març de 2001 
14:00 h. 
3 i 4 de març de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) passant a MARCAT (3) a partir del migdia 

Ribagorçana-Vall Fosca: FORT (4) 

Pallaresa: FORT (4) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge 4: Cel amb intervals de núvols. Possibilitat de precipitacions febles ocasionals. Cota de neu pujant de 
2000 a 2500 m. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de l’oest i sud-oest de 40 a 60 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dilluns 5: Cel amb intervals de núvols. Temperatures sense canvis. Vent de component oest moderat. 
Dimarts 6: Cel ennuvolat augmentant a molt ennuvolat o cobert. Possibilitat de precipitacions al final. Temperatures 
en lleuger a moderat ascens. Vent de component sud fluix a moderat  amb intervals de fort en zones altes de la cara 
sud del Pirineu. 
Dimecres 7: Cel molt ennuvolat amb precipitacions febles, localment moderades i persistents a la cara sud del 
Pirineu. Temperatures en moderat descens al final del dia. Vent de component sud moderat en general girant a oest 
i nord-oest al final. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és esquiable a partir de 1500 m als vessants nord. Als vessants sud el mantell és 
continu a partir dels 1800 a 2000 m. Els gruixos oscil.len entre 70-180 cm a 2000 m.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant el dia d’ahir les precipitacions van ser en forma d’aigua fins a la cota 2000-2300 m amb quantitats de 60 a 90 
mm a la Ribagorçana-Vall Fosca i Pallaresa, i quantitats inferiors a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Per sobre 
d’aquesta cota, a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa existeix una capa superficial de neu recent humida que, 
en alguns punts, supera els 50 cm de gruix. A 2000 m, les mínimes d’aquesta matinada han estat molt suaus (valors 
d’entre 0 i –3ºC) però suficients per regelar superficialment el mantell, especialment a l’Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa es poden produir allaus de neu recent humida i de placa de 
forma espontània a totes les orientacions. En vessants orientats al nord les allaus seran de grans dimensions, ja 
que s’estan dipositant grans sobreacumulacions de neu al damunt de nivells de baixa resistència. També hi haurà 
allaus de fusió per sota de 2000 m. En aquests sectors el perill d’allaus és FORT (4). A l’Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa el perill és MARCAT (3) a partir del migdia doncs l’augment de temperatura diürna i la insolació 
provocaran el desencadenament d’allaus de fusió, especialment als vessants sud.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
L’augment lleuger a moderat de la temperatura que s’espera per a diumenge amb cota de neu pujant fins a 2500 m, 
accentuarà el desencadenament d’allaus de neu humida a tots els sectors i en totes les orientacions. Els vents 
moderats d’oest i sud-oest formaran plaques especialment als vessants orientats a est i nord-est i a cotes altes. A 
l’Aran es generalitzarà el perill MARCAT (3) i es mantindrà el FORT (4) a la resta de sectors. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 5 de març de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 3 de març de 2001 
14:00 h. 
3 i 4 de març de 2001 

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

MARCAT (3) 
per sobre de 2300 m 

Ter-Freser: MARCAT (3) 
per sobre de 2300 m 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) 
per sobre de 2300 m 

Prepirineu: MARCAT (3) 
per sobre de 2300 m 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge 4: Cel amb intervals de núvols. Possibilitat de precipitacions febles ocasionals. Cota de neu pujant de 
2000 a 2500 m. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de l’oest i sud-oest de 40 a 60 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dilluns 5: Cel amb intervals de núvols. Temperatures sense canvis. Vent de component oest moderat. 
Dimarts 6: Cel ennuvolat augmentant a molt ennuvolat o cobert. Possibilitat de precipitacions al final. Temperatures 
en lleuger a moderat ascens. Vent de component sud fluix a moderat  amb intervals de fort en zones altes de la cara 
sud del Pirineu. 
Dimecres 7: Cel molt ennuvolat amb precipitacions febles, localment moderades i persistents a la cara sud del 
Pirineu. Temperatures en moderat descens al final del dia. Vent de component sud moderat en general girant a oest 
i nord-oest al final. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos totals oscilꞏlen entre els 10-30 cm, als sectors Perafita-Puigpedrós, Vessant Nord Cadí-
Moixeró i Prepirineu, i entre els 20-50 cm al sector Ter-Freser. A tots els sectors el mantell és continu en vessant 
nord per damunt dels 1700-1800 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les precipitacions de les darreres hores, en forma líquida per sota dels 2000-2200 m, han deixat gruixos de fins a 
20 cm. Per sota dels 2000 m el mantell es troba molt humit, mentre que per sobre d’aquesta cota s’han format 
incipients crostes de regel fins a 2300-2400 m. És possible el desencadenament d’allaus de neu recent humida i de 
placa de forma espontània a totes les orientacions. En vessants orientats al nord les allaus seran de dimensions 
mitjanes, ja que s’han dipositant sobreacumulacions de neu al damunt de nivells de baixa resistència. A tots els 
sectors el perill d’allaus és MARCAT (3), especialment per sobre de 2300 m.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
L’augment lleuger a moderat de la temperatura que s’espera per a diumenge amb cota de neu pujant fins a 2500 m, 
accentuarà el desencadenament d’allaus de neu humida a tots els sectors i en totes les orientacions. Els vents 
moderats d’oest i sud-oest formaran plaques especialment als vessants orientats a est i nord-est i a cotes altes. El 
perill es generalitzarà a MARCAT (3). 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 5 de març de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 5 de març de 2001 
14:00 h. 
5 i 6 de març de 2001 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: FORT (4) 

Pallaresa: FORT (4) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 6: Intervals de núvols. Possibilitat de precipitacions FEBLES. Cota de neu a 2200 m pujant a 3000 m, al 
final. Mínimes en lleuger descens i màximes en moderat ascens. Vent del sud de 20-30 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dimecres, 7: Molt ennuvolat amb pluges i xàfecs moderats. Temperatures sense canvis. Vent de component sud 
fluix a moderat. 
Dijous, 8: Intervals de núvols. Pluges i xàfecs aïllats, localment moderats. Temperatures en moderat descens. Vent 
de component sud fluix a moderat. 
Divendres, 9: Intervals de núvols. Possibilitat d’alguna precipitació feble i aïllada. Temperatures en lleuger ascens. 
Vent de component oest fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és esquiable a partir de 1500 m als vessants nord. Als vessants sud el mantell és 
continu a partir dels 1800 a 2000 m. Els gruixos oscil.len entre 70-180 cm a 2000 m.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Al llarg del cap de setmana s’han anat produint precipitacions en forma d’aigua fins a 2300 metres dissabte i fins a 
2500- 2600 m el diumenge.  En les últimes 24 hores, a tots els sectors, s’han enregistrat quantitats entre 60 i 25 
mm. A cotes altes la neu recent caiguda és molt humida. En les últimes 72 hores, a 2400 m,  s’han enregistrat 
gruixos al voltant dels 10 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, 50 cm a la Ribagorçana i 20 cm a la Pallaresa. 
Les temperatures mínimes s’han mantingut suaus.  A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa es manté el perill 
allaus de neu recent humida i de placa de forma espontània a totes les orientacions, que seran en general de 
dimensions mitjanes i en alguns casos grans. També hi haurà allaus de fusió per sota de 2000 m. En aquests 
sectors el perill d’allaus és FORT (4). A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) ja que són 
possibles caigudes espontànies d’allaus de mitjanes dimensions. A tots els sectors les allaus poden ser de fons.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les precipitacions en forma de pluja anunciades mantindran el perill d’allaus de neu humida 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 6 de Març de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 5 de març de 2001 
14:00 h. 
5 i 6 de març de 2001 

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

MARCAT (3) 
 

Ter-Freser: MODERAT (2) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) 
 

Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 6: Intervals de núvols. Possibilitat de precipitacions FEBLES. Cota de neu a 2200 m pujant a 3000 m, al 
final. Mínimes en lleuger descens i màximes en moderat ascens. Vent del sud de 20-30 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dimecres, 7: Molt ennuvolat amb pluges i xàfecs moderats. Temperatures sense canvis. Vent de component sud 
fluix a moderat. 
Dijous, 8: Intervals de núvols. Pluges i xàfecs aïllats, localment moderats. Temperatures en moderat descens. Vent 
de component sud fluix a moderat. 
Divendres, 9: Intervals de núvols. Possibilitat d’alguna precipitació feble i aïllada. Temperatures en lleuger ascens. 
Vent de component oest fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos totals oscilꞏlen entre els 10-30 cm, als sectors Perafita-Puigpedrós, Vessant Nord Cadí-
Moixeró i Prepirineu, i entre els 20-50 cm al sector Ter-Freser. A tots els sectors el mantell és continu en vessant 
nord per damunt dels 1700-1800 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Al llarg del cap de setmana s’han produït precipitacions que han estat de neu per sobre de 2500 m i de pluja per 
sota. S’han enregistrat gruixos al voltant  dels 20 cm al Perafita-Puigpedrós i al Vessant nord del Cadí-Moixerò, i  no 
superiors als 10 cm a cotes altes del Ter-Freser i del Pre-Pirineu. 
El perill és MARCAT (3) als sectors Perafita-Puigpedrós i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró ja que és possible el 
desencadenament d’allaus de neu recent humida i de placa de forma espontània a totes les orientacions que seran 
de mitjanes dimensions. 
Al Ter-Freser i al Prepirineu el mantell es presenta superficialment encrostat. En aquests sectors el perill és 
MODERAT (2) ja que poden produir-se allaus espontànies de neu humida.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les precipitacions en forma de pluja anunciades mantindran el perill d’allaus de neu humida 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 6 de Març de 2001. 
 
 
 

 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2000-2001)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 146 / 262 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

 

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

 

 

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

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 6 de març de 2001 
14:00 h. 
6 i 7 de març de 2001 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: FORT (4) 

Pallaresa: FORT (4) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 7: intervals nuvolosos de núvols mitjos i alts augmentant a molt ennuvolat per la tarda. Precipitacions 
febles a moderades. Cota de neu a 2400 m. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger a moderat 
ascens. Vent del sud (15-20 km/h) amb sud (40-50 km/h) al principi a cotes altes.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dijous, 8: molt ennuvolat amb precipitacions localment moderades al principi disminuint a intervals nuvolosos durant 
el dia. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component oest moderat. 
Divendres, 9: ennuvolat amb precipitacions febles. Temperatures en lleuger ascens. Neu a 1800 m. Vent de 
component oest fluix a moderat. 
Dissabte, 10: ennuvolat amb precipitacions febles. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Neu a cotes altes. 
Vent de component oest fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és esquiable a partir de 1500 m als vessants nord i 2000 m en vessants sud. Els 
gruixos a 2200 m oscil.len entre 170-200 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i 70-140 cm a l’Aran-Franja 
Nord de la Pallaresa.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Tot i que en les darreres 24 hores no hi ha hagut precipitacions, durant el cap de setmana s’han acumulat fins a 90-
150 mm de pluja per sota de 2000 m i fins a un metre de neu recent per damunt de 2500 m a la Ribagorçana-
Vallfosca i a la Pallaresa i quantitats inferiors a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa. El vent ha disminuït d’intensitat, i 
es manté del sud i sud-oest. Les temperatures han continuat pujant: màximes d’ahir dia 5 entre 5ºC i 9ºC mínimes 
d’avui dia 6 entre 0ºC i 3ºC. S’han format lleugeres crostes superficials de regel, però el mantell continua molt humit 
i inestable. Aquesta situació s’agreujarà amb les precipitacions previstes. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la 
Pallaresa el perill d’allaus és FORT (4). Es manté el perill allaus de fusió, que poden ser de fons per sota de 2000-
2200 m; per damunt d’aquesta cota hi haurà allaus de neu recent humida i de placa de vent de grans dimensions, 
especialment demà. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) ja que són possibles caigudes 
espontànies d’allaus de mitjanes dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El descens previst de temperatures per dijous, encara que de poca durada, regelarà lleugerament el mantell. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 7 de Març de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 6 de març de 2001 
14:00 h. 
6 i 7 de març de 2001 

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

MARCAT (3) augmentant a 
FORT (4) 

Ter-Freser: MODERAT (2) augmentant a  
MARCAT (3) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) augmentant a 
FORT (4) 

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

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 7: intervals nuvolosos de núvols mitjos i alts augmentant a molt ennuvolat per la tarda. Precipitacions 
febles a moderades, més freqüents al  Pirineu de Lleida. Cota de neu a 2400 m. Temperatures mínimes sense 
canvis i màximes en lleuger a moderat ascens. Vent del sud (15-20 km/h) amb sud (40-50 km/h) al principi a cotes 
altes. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dijous, 8: molt ennuvolat amb precipitacions localment moderades al principi disminuint a intervals nuvolosos durant 
el dia. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component oest moderat. 
Divendres, 9: ennuvolat amb precipitacions febles. Temperatures en lleuger ascens. Neu a 1800 m. Vent de 
component oest fluix a moderat. 
Dissabte, 10: ennuvolat amb precipitacions febles. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Neu a cotes altes. 
Vent de component oest fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos totals oscilꞏlen entre els 10-30 cm a tots els sectors, tot i que per damunt de 2400 m se supera 
els 100 cm a tots els sectors, excepte al Prepirineu. A tots els sectors el mantell és continu en vessant nord per 
damunt dels 1700-1800 m; en vessant sud per damunt de 2000-2100 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Tot i que en les darreres 24 hores no hi ha hagut precipitacions, durant el cap de setmana s’han acumulat per 
damunt de 2300 m gruixos de neu recent al voltant dels 20 cm al Perafita-Puigpedrós i al vessant nord del Cadí-
Moixerò, i  no superiors als 10 cm al Ter-Freser i Pre-Pirineu de Girona i Barcelona. S’han format lleugeres crostes 
superficials de regel, però el mantell continua molt humit i inestable. 
El perill és MARCAT (3) al Perafita-Puigpedrós i al vessant nord del Cadí-Moixeró, ja que són possibles allaus de 
fusió i de placa de forma espontània, en general de dimensions mitjanes. Demà podrien ser de grans dimensions 
degut a les precipitacions previstes. 
Al Ter-Freser i al Prepirineu el perill és MODERAT (2) ja que poden produir-se allaus de fusió per sota de 2000-2200 
m i de placa a cotes altes pel pas d’un grup de persones. Demà el perill pot augmentar a MARCAT (3).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El descens previst de temperatures per dijous, encara que de poca durada, regelarà lleugerament el mantell. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 7 de Març de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 7 de març de 2001 
14:00 h. 
7 i 8 de març de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
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 (INM). 
Dia 8, dijous: molt ennuvolat o cobert disminuint a ennuvolat. Precipitacions localment moderades a fortes. Cota de 
neu a 2300 m baixant a 1600 m. Temperatures en moderat descens. Vent del sud-oest de 20-40 km/h girant a nord-
oest de 60-80 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dia 9, divendres: intervals nuvolosos. Possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1600 m. Temperatures 
sense canvis significatius. Vent de l’oest i nord-oest moderat. 
Dia 10, dissabte: ennuvolat. Precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1800 m. Temperatures en lleuger 
ascens. Vent del nord-oest moderat. 
Dia 11, diumenge: intervals nuvolosos de tipus mig i alt. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component oest 
fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és esquiable a partir de 1600 m als vessants nord i de 2000 m en vessants sud. Els 
gruixos a 2200 m oscil.len entre 160-190 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i 60-130 cm a l’Aran-Franja 
Nord de la Pallaresa.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les darreres 24 hores no hi ha hagut precipitacions. El vent es manté del sud girant a sud-est, amb cops de fins a 
81 km/h. Les temperatures continuen pujant i ja no es formes crostes de regel: a 2000 m, màximes d’ahir dia 6 entre 
7ºC i 11ºC mínimes d’avui dia 7 entre 1ºC i 4ºC. El mantell continua molt humit i inestable. Aquesta situació 
s’agreujarà amb les precipitacions previstes. A tots els sectors el perill d’allaus és MARCAT (3) al matí del dia 7, 
però augmentarà a FORT (4). Hi allaus de fusió, que poden ser de fons per sota de 2000-2200 m; per damunt 
d’aquesta cota hi haurà allaus de neu recent humida i de placa de vent de grans dimensions, especialment demà. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El descens previst de temperatures estabilitzarà el mantell, especialment per sota dels 2200-2300 m. 
 
Evolució del perill: EN DESCENS 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 8 de Març de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 7 de març de 2001 
14:00 h. 
7 i 8 de març de 2001 

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

MARCAT (3) augmentant a 
FORT (4) 

Ter-Freser: MODERAT (2) augmentant a  
MARCAT (3) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) augmentant a 
FORT (4) 

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

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dia 8, dijous: molt ennuvolat o cobert disminuint a ennuvolat. Precipitacions localment moderades a fortes. Cota de 
neu a 2300 m baixant a 1600 m. Temperatures en moderat descens. Vent del sud-oest de 20-40 km/h girant a nord-
oest de 60-80 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dia 9, divendres: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis significatius. Vent de l’oest i nord-oest moderat. 
Dia 10, dissabte: ennuvolat. Precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1800 m. Temperatures en lleuger 
ascens. Vent del nord-oest moderat. 
Dia 11, diumenge: intervals nuvolosos de tipus mig i alt. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component oest 
fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos són inferiors als 30 cm, tot i que per damunt de 2400 m se supera els 100 cm a tots els 
sectors, excepte al Prepirineu. El mantell és continu en vessant nord per damunt dels 1700-1800 m; en vessant sud 
per damunt de 2000-2100 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les darreres 24 hores no hi ha hagut precipitacions. El vent ha girat al nord-oest, amb cops de fins a 93 km/h. Les 
temperatures continuen pujant i ja no es formes crostes de regel: a 2000 m, màximes d’ahir dia 6 entre 7ºC i 11ºC 
mínimes d’avui dia 7 entre 3ºC i 6ºC. El mantell continua molt humit i inestable. Aquesta situació s’agreujarà amb les 
precipitacions previstes. Al Perafita-Puigpedrós i al vessant nord del Cadí-Moixeró el perill d’allaus és MARCAT (3) 
al matí del dia 7, però augmentarà a FORT (4). Hi haurà allaus de fusió, que poden ser de fons per sota de 2000-
2200 m; per damunt d’aquesta cota hi haurà allaus de neu recent humida i de placa de vent de grans dimensions, 
especialment demà. Al Ter-Freser i al Prepirineu el perill és MODERAT (2); poden produir-se allaus de fusió per sota 
de 2000-2200 m i de placa a cotes altes pel pas d’un grup de persones. Demà el perill augmentarà a MARCAT (3), 
ja que hi haurà allaus de fusió a cotes baixes i de placa a cotes altes, de forma espontània i de dimensions mitjanes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El descens previst de temperatures estabilitzarà el mantell, especialment per sota dels 2200-2300 m. 
 
Evolució del perill: EN DESCENS 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 8 de Març de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 8 de març de 2001 
14:00 h. 
8 i 9 de març de 2001 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3)  

Pallaresa: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dia 9, divendres: ennuvolat amb intervals de molt ennuvolat. Xàfecs febles i dispersos. Cota de neu a 1800 m. 
Temperatures sense canvis. Vent de component oest de 20-40 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dia 10, dissabte: ennuvolat amb intervals de molt ennuvolat i possibilitat de precipitacions a la vessant nord. 
Lleugera pujada de les temperatures. Vent fluix a moderat de component oest. 
Dia 11, diumenge: ennuvolat augmentant a molt ennuvolat per la tarda. Temperatures en ascens lleuger a moderat. 
Vent del nord-oest, girant a sud-oest, moderat amb ratxes fortes. 
Dia 12, dilluns: cobert amb xàfecs ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1500 m. Descens notable de les 
temperatures. Vent moderat a fort del sud-oest, girant a nord-oest per la tarda.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és esquiable a partir de 1600-1900 m als vessants nord i de 2000-2200 m en vessants 
sud. Els gruixos a 2200 m oscil.len entre 160-190 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i 50-130 cm a 
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les darreres 24 hores han caigut entre 30-50 mm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 5-15 mm a 
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. La major part de la precipitació ha estat en forma d’aigua per sota dels 2500 m. 
A punts de la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa, a 2200 m s’han acumulat entre 1 i 10 cm de neu recent. El vent 
s’ha mantingut del sud entre feble i moderat. Les temperatures màximes d’ahir dia 7 van baixar lleugerament (a 
2000 valors entre 6ºC i 9ºC), mentre que les mínimes d’avui dia 8 han baixat de forma moderada (valors entre 1ºC i 
-4ºC). A tots els sectors el perill d’allaus és MARCAT (3). Per sota de 2400 m el mantell continua molt humit i 
inestable. Hi haurà allaus de fusió, que poden ser de fons per sota de 2000 m. Per damunt de 2400 m pot haver 
allaus de placa de vent pel pas d’una persona. Les allaus podran ser de dimensions mitjanes.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El nou ascens de temperatures i les precipitacions previstes mantindran el mantell humit. Durant el cap de setmana 
continuarà el perill d’allaus de fusió per sota dels 2000-2200 m, però s’estabilitzaran les plaques de vent a cotes 
altes. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 9 de març de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 8 de març de 2001 
14:00 h. 
8 i 9 de març de 2001 

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

MARCAT (3)  Ter-Freser: MARCAT (3) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3)  Prepirineu: MARCAT (3) on hi hagi gruix 
suficient 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dia 9, divendres: ennuvolat amb intervals de molt ennuvolat. Xàfecs febles i dispersos. Cota de neu a 1800 m. 
Temperatures sense canvis. Vent de component oest de 20-40 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dia 10, dissabte: ennuvolat amb intervals de molt ennuvolat i possibilitat de precipitacions a la vessant nord. 
Lleugera pujada de les temperatures. Vent fluix a moderat de component oest. 
Dia 11, diumenge: ennuvolat augmentant a molt ennuvolat per la tarda. Temperatures en ascens lleuger a moderat. 
Vent del nord-oest, girant a sud-oest, moderat amb ratxes fortes. 
Dia 12, dilluns: cobert amb xàfecs ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1500 m. Descens notable de les 
temperatures. Vent moderat a fort del sud-oest, girant a nord-oest per la tarda.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos són inferiors als 20 cm, tot i que per damunt de 2400 m se supera els 100 cm a tots els 
sectors, excepte al Prepirineu. El mantell és continu en vessant nord per damunt dels 1800 m; en vessant sud per 
damunt de 2000-2200 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les darreres 24 hores han caigut entre 20-40 mm. La major part de la precipitació ha estat en forma d’aigua per 
sota dels 2500 m. El vent ha bufat moderat del sud-oest. Les temperatures màximes d’ahir dia 7 es van mantenir 
altes (a 2000 valors entre 10ºC i 12ºC), mentre que les mínimes d’avui dia 8 han baixat de forma moderada (valors 
entre 1ºC i -1ºC). A tots els sectors el perill d’allaus és MARCAT (3). Per sota de 2400 m el mantell continua molt 
humit i inestable. Hi haurà allaus de fusió, que poden ser de fons per sota de 2000 m. Per damunt de 2400 m pot 
haver allaus de placa de vent pel pas d’una persona. Les allaus podran ser de dimensions mitjanes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El nou ascens de temperatures i les precipitacions previstes mantindran el mantell humit. Durant el cap de setmana 
continuarà el perill d’allaus de fusió per sota dels 2000-2200 m, però s’estabilitzaran les plaques de vent a cotes 
altes. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 9 de març de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 9 de març de 2001 
14:00 h. 
9 i 10 de març de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) augmentant a FORT (4) demà  

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) augmentant a FORT (4) demà  

Pallaresa: MARCAT (3) augmentant a FORT (4) demà  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dia 10, dissabte: intervals nuvolosos. Possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 2400 m. Temperatures 
mínimes sense canvis i màximes en lleuger ascens. Vent de l’oest i nord-oest de 40-60 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dia 11, diumenge: Intervals nuvolosos. Possibilitat de precipitacions febles a últimes hores. Temperatures en 
moderat ascens. Vent de l’oest i nord-oest fluix a moderat. 
Dia 12, dilluns: molt ennuvolat. Xàfecs febles a moderats. Neu a cotes altes baixant a 1200 m a última hora. 
Temperatures en notable descens. Vent variable fluix tendint a nord-oest moderat a fort. 
Dia 13, dimarts: ennuvolat amb precipitacions febles i ocasionals, més probables a la cara nord. Cota de neu a 1200 
m. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest moderat a fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és esquiable a partir de 1600-1900 m als vessants nord i de 2000-2200 m en vessants 
sud. Els gruixos a 2200 m oscil.len entre 160-190 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i 50-130 cm a 
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les darreres 72 hores han caigut entre 30-50 mm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 5-15 mm a 
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. La major part de la precipitació ha estat en forma d’aigua per sota dels 2500 m. 
A punts de la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa, a 2200 m hi ha 1 i 10 cm de neu recent humida. El vent s’ha 
mantingut del sud i sud-oest feble. Les temperatures màximes d’ahir dia 8 van baixar de forma moderada (a 2000 
m, valors entre 2ºC i 5ºC); les mínimes d’avui dia 9 s’han mantingut com ahir (valors entre -1ºC i -4ºC). El mantell 
s’ha regelat superficialment durant aquesta nit, però internament continua molt humit i inestable. A tots els sectors el 
perill d’allaus és MARCAT (3), augmentant a FORT (4). Hi haurà allaus de fusió, que poden ser de fons per sota de 
2400 m. Per damunt d’aquesta cota pot haver allaus de placa pel pas d’una persona. Les allaus podran ser de grans 
dimensions.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
L’ascens de temperatures i les pluges previstes per diumenge mantindrà el perill d’allaus de fusió.  
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 10 de març de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 9 de març de 2001 
14:00 h. 
9 i 10 de març de 2001 

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

MARCAT (3)  Ter-Freser: MARCAT (3) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3)  Prepirineu: MARCAT (3) on hi hagi gruix 
suficient 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dia 10, dissabte: intervals nuvolosos. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger ascens. Vent de 
l’oest i nord-oest de 40-60 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dia 11, diumenge: Intervals nuvolosos. Temperatures en moderat ascens. Vent de l’oest i nord-oest fluix a moderat.
Dia 12, dilluns: molt ennuvolat. Xàfecs febles a moderats. Neu a cotes altes baixant a 1200 m a última hora. 
Temperatures en notable descens. Vent variable fluix tendint a nord-oest moderat a fort. 
Dia 13, dimarts: ennuvolat amb precipitacions febles i ocasionals, més probables a la cara nord. Cota de neu a 1200 
m. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest moderat a fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos són inferiors als 20 cm, tot i que per damunt de 2400 m se supera els 100 cm a tots els 
sectors, excepte al Prepirineu. El mantell és continu en vessant nord per damunt dels 1800 m; en vessant sud per 
damunt de 2000-2200 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les darreres 72 hores han caigut entre 20-40 mm. La major part de la precipitació ha estat en forma d’aigua per 
sota dels 2500 m. Ahir es van acumular a 2000 m, de forma local, entre 1-5 cm de neu recent humida. El vent ha 
bufat fluix del nord-oest. Les temperatures màximes d’ahir dia 8 van baixar de forma moderada (a 2000 m, valors 
entre 4ºC i 6ºC); les mínimes d’avui dia 9 s’han mantingut com ahir (valors entre -1ºC i -3ºC). El mantell s’ha regelat 
superficialment durant aquesta nit, però internament continua molt humit i inestable. A tots els sectors el perill 
d’allaus és MARCAT (3). Per sota de 2400 m el mantell continua molt humit i inestable. Hi haurà allaus de fusió, que 
poden ser de fons. Per damunt de 2400 m pot haver allaus de placa de vent pel pas d’una persona. Les allaus 
podran ser de dimensions mitjanes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
L’ascens de temperatures previst per diumenge mantindrà el perill d’allaus de fusió.  
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 10 de març de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 10 de març de 2001 
14:00 h. 
10 i 11 de març de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) augmentant a FORT (4) demà  

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) augmentant a FORT (4) demà  

Pallaresa: MARCAT (3) augmentant a FORT (4) demà  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dia 11, diumenge: ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs cap a la tarda. Cota de neu a 2400 m. Temperatures mínimes 
sense canvis i màximes en moderat ascens. Vent de l’oest a sud-oest de 20-40 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dia 12, dilluns: Cel cobert amb alguns xàfecs, ocasionalment en forma de tempestes, intensitat moderada. Cota de 
neu a 1500 m baixant a 1000 m. Notable descens de les temperatures. Vent de fluix a moderat de component nord, 
augmentant a molt fort a última hora en el Pirineu Oriental. 
Dia 13, dimarts: molt ennuvolat amb xàfecs millorant al llarg del dia. Cota de neu a 1000m. Temperatures mínimes 
en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vent molt fort de nord-oest en el Pirineu Oriental i moderat en el 
Pirineu Occidental. 
Dia 14, dimecres: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger o moderat ascens. Vent del nord-oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és esquiable a partir de 1600-1900 m als vessants nord i de 2000-2200 m en vessants 
sud. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 160-185 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i 50-1125 cm a 
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les darreres 24 hores han caigut algunes precipitacions febles i intermitents a Ribagorçana-Vallfosca, Pallaresa i 
a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. La major part de la precipitació ha estat en forma d’aigua per sota dels 2500 m. 
El vent s’ha mantingut del sud-oest molt feble. Les temperatures màximes d’ahir dia 9 han pujat de forma moderada 
(a 2000 m, valors entre 2ºC i 4ºC); les mínimes d’avui dia 10 han augmentat entre 2-4ºC (valors entre 1ºC i 2ºC). El 
mantell continua molt humit i inestable. A tots els sectors el perill d’allaus és MARCAT (3), augmentant a FORT (4). 
Hi haurà allaus de fusió, que poden ser de fons per sota de 2400 m. Per damunt d’aquesta cota pot haver allaus de 
placa pel pas d’una persona. Les allaus podran ser de grans dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
L’ascens de temperatures durant el dia i les pluges previstes per diumenge mantindran el perill d’allaus de fusió.  
 
Evolució del perill: ESTACIONARI   

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 12 de març de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 10 de març de 2001 
14:00 h. 
10 i 11 de març de 2001 

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

MARCAT (3)  Ter-Freser: MARCAT (3) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3)  Prepirineu: MARCAT (3) on hi hagi gruix 
suficient 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dia 11, diumenge: ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs cap a la tarda. Cota de neu a 2400 m. Temperatures mínimes 
sense canvis i màximes en moderat ascens. Vent de l’oest a sud-oest de 20-40 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dia 12, dilluns: Cel cobert amb alguns xàfecs, ocasionalment en forma de tempestes, intensitat moderada. Cota de 
neu a 1500 m baixant a 1000 m. Notable descens de les temperatures. Vent de fluix a moderat de component nord, 
augmentant a molt fort a última hora en el Pirineu Oriental. 
Dia 13, dimarts: molt ennuvolat amb xàfecs millorant al llarg del dia. Cota de neu a 1000m. Temperatures mínimes 
en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vent molt fort de nord-oest en el Pirineu Oriental i moderat en el 
Pirineu Occidental. 
Dia 14, dimecres: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger o moderat ascens. Vent del nord-oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos són inferiors als 20 cm, tot i que per damunt de 2400 m se supera els 100 cm a tots els 
sectors, excepte al Prepirineu. El mantell és continu en vessant nord per damunt dels 1800 m; en vessant sud per 
damunt de 2000-2200 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
El vent ha estat en calma durant les ultimes 24 hores. Les temperatures màximes d’ahir dia 9 han pujat de forma 
moderada (a 2000 m, augment entre 2ºC i 4ºC); les mínimes d’avui dia 10 s’han mantingut com ahir amb lleugeres 
variacions (valors entre 2ºC i -5ºC). El mantell s’ha regelat molt superficialment durant aquesta nit. A tots els sectors 
el perill d’allaus és MARCAT (3). Per sota de 2400 m el mantell continua molt humit i inestable. Hi haurà allaus de 
fusió, que poden ser de fons. Per damunt de 2400 m pot haver allaus de placa de vent pel pas d’una persona. Les 
allaus podran ser de dimensions mitjanes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
L’ascens de temperatures i les pluges previstes per diumenge mantindran el perill d’allaus de fusió.  
 
Evolució del perill: ESTACIONARI EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 12 de març de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 12 de març de 2001 
14:00 h. 
12 i 13 de març de 2001 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3)  

Pallaresa: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 13: ennuvolat, molt ennuvolat a la cara nord. Algun xàfec dispers. Cota de neu de 1300 a 1000 m pujant 
al final a 1500 m. Temperatures en descens moderat. Vent del nord-est de 40 a 60 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dimecres, 14: poc ennuvolat amb algun interval de núvols baixos a la Vall d’Aran a primeres hores amb alguna 
precipitació feble. Boires a les valls. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable i fluix amb predomini de l’oest. 
Dijous, 15: poc ennuvolat o serè. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable i fluix. 
Divendres, 16: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs febles a moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de 
neu a 2000 m. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és esquiable a partir de 1700-1900 m als vessants nord i de 2000-2200 m en vessants 
sud. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 150-180 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i 40-120 cm a 
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les darreres 24 hores no hi hagut precipitacions. El vent ha bufat moderat del sud-oest. Les temperatures han 
pujat de forma moderada: a 2000 m, màximes de diumenge entre 9ºC i 12ºC i mínimes d’avui dilluns entre 1ºC i 
3ºC. El mantell continua molt humit i inestable. A tots els sectors el perill d’allaus és MARCAT (3). Durant el dia 
d’avui encara són possibles allaus de fusió. Un cop comenci a nevar es formaran plaques de vent, principalment en 
orientacions sud i est que poden desprendre’s pel pas d’una persona, i podrien ser de mida mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El mantell tendirà a estabilitzar-se per efecte del regel.  
 
Evolució del perill: EN DESCENS 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 13 de març de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 12 de març de 2001 
14:00 h. 
12 i 13 de març de 2001 

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

MARCAT (3)  Ter-Freser: MARCAT (3) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3)  Prepirineu: MARCAT (3) on hi hagi gruix 
suficient 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 13: ennuvolat, molt ennuvolat a la cara nord. Algun xàfec dispers. Cota de neu de 1300 a 1000 m pujant 
al final a 1500 m. Temperatures en descens moderat. Vent del nord-est de 40 a 60 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dimecres, 14: poc ennuvolat. Boires a les valls. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable i fluix amb 
predomini de l’oest. 
Dijous, 15: poc ennuvolat o serè. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable i fluix. 
Divendres, 16: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs febles a moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de 
neu a 2000 m. Temperatures sense canvis. Vent variable i fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos són inferiors als 20 cm, tot i que per damunt de 2400 m se supera els 100 cm a tots els 
sectors, excepte al Prepirineu. El mantell és continu en vessant nord per damunt dels 1800 m; en vessant sud per 
damunt de 2000-2200 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les darreres 24 hores no hi hagut precipitacions. El vent ha bufat moderat de l’oest i nord-oest. Les temperatures 
han pujat de forma moderada: a 2000 m, màximes de diumenge entre 10ºC i 15ºC i mínimes d’avui dilluns entre 4ºC 
i 5ºC. El mantell continua molt humit i inestable. A tots els sectors el perill d’allaus és MARCAT (3). Durant el dia 
d’avui encara són possibles allaus de fusió. Un cop comenci a nevar es formaran plaques de vent, principalment en 
orientacions sud i est que poden desprendre’s pel pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El mantell tendirà a estabilitzar-se per efecte del regel.  
 
Evolució del perill: EN DESCENS 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 13 de març de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 13 de març de 2001 
14:00 h. 
13 i 14 de març de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) per sobre de 2400 m 

MODERAT (2) per sota 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) per sobre de 2400 m 

MODERAT (2) per sota 
Pallaresa: MARCAT (3) per sobre de 2400 m 

MODERAT (2) per sota 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 14: intervals nuvolosos, sobretot a la cara nord. Temperatures sense canvis. Vent del nord-oest (45-70 
km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dijous, 15: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens o sense canvis. Vent fluix i variable. 
Divendres, 16: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat i molt ennuvolat amb xàfecs febles, localment moderats i 
ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 2000 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix amb predomini de 
la component sud. 
Dissabte, 17: ennuvolat amb probabilitat de xàfecs localment moderats. Cota de neu a 1600 m. Temperatures en 
lleuger descens. Vent moderat de component oest.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és esquiable a partir de 1700-1900 m als vessants nord i de 2000-2200 m en vessants 
sud, tot i que a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present per damunt de 1000 m però amb poc gruix. 
Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 150-180 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i 40-120 cm a l’Aran-
Franja Nord de la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les darreres 24 hores hi ha hagut precipitacions moderades amb tempestes freqüents. A 2000 m s’han recollit 
entre 20-35 mm. Les temperatures màximes d’ahir dilluns van baixar de forma moderada (a 2000 m valors entre 5ºC 
i 9ºC) i les mínimes d’avui dimarts han baixat de forma notable (a 2000 m valors entre -5ºC i -9ºC). El mantell s’ha 
regelat i al seu damunt s’ha dipositat un nivell de neu recent d’entre 1-15 cm a 2000 m, però superior als 20 cm per 
damunt de 2400 m. A tots els sectors el perill d’allaus és MARCAT (3) per damunt de 2400 m, per la possibilitat 
d’allaus de neu recent humida i de placa de vent pel pas d’una persona, especialment en vessants orientats al sud i 
a l’est. Les allaus de placa poden ser de mida mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les plaques de vent tendiran a estabilitzar-se.  
 
Evolució del perill: EN DESCENS 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 14 de març de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 13 de març de 2001 
14:00 h. 
13 i 14 de març de 2001 

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

MARCAT (3) per sobre de 2400 m 
MODERAT (2) per sota 

Ter-Freser: MARCAT (3) per sobre de 2400 m 
MODERAT (2) per sota 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) per sobre de 2400 m 
MODERAT (2) per sota 

Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 14: intervals nuvolosos, sobretot a la cara nord. Temperatures sense canvis. Vent del nord-oest (45-70 
km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dijous, 15: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens o sense canvis. Vent fluix i variable. 
Divendres, 16: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat i molt ennuvolat amb xàfecs febles, localment moderats i 
ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 2000 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix amb predomini de 
la component sud. 
Dissabte, 17: ennuvolat amb probabilitat de xàfecs localment moderats. Cota de neu a 1600 m. Temperatures en 
lleuger descens. Vent moderat de component oest.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos són inferiors als 20 cm, tot i que per damunt de 2400 m se supera els 100 cm a tots els 
sectors, excepte al Prepirineu. El mantell és continu en vessant nord per damunt dels 1800 m; en vessant sud per 
damunt de 2000-2200 m, tot i que el mantell és present a cotes inferiors degut a la nevada recent, però amb poc 
gruix. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les darreres 24 hores hi ha hagut precipitacions moderades amb tempestes freqüents. A 2000 m s’han recollit 
entre 15-30 mm. Les temperatures màximes d’ahir dilluns van baixar de forma lleugera (a 2000 m valors entre 5ºC i 
11ºC) i les mínimes d’avui dimarts han baixat de forma notable (valors entre -2ºC i -6ºC). El mantell s’ha regelat i al 
seu damunt s’ha dipositat un nivell de neu recent d’entre 1-5 cm a 2000 m, però superior als 20 cm per damunt de 
2400 m. A tots els sectors excepte al Prepirineu, el perill d’allaus és MARCAT (3) per damunt de 2400 m, per la 
possibilitat d’allaus de neu recent humida i de placa de vent pel pas d’una persona, especialment en vessants 
orientats al sud i a l’est. Les allaus de placa poden ser de mida mitjana. Al Prepirineu el perill és MODERAT (2), per 
la possibilitat d’allaus de neu recent humida, en general de dimensions petites.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les plaques de vent tendiran a estabilitzar-se.  
 
Evolució del perill: EN DESCENS 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 14 de març de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres,  14 de març de 2001 
14:00 h. 
14 i 15 de març de 2001 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2)  

Pallaresa: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 15: seré o poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent del sud (20-30 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Divendres, 16: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs febles, localment moderats i 
ocasionalment tempestosos. Algun banc de boira a les valls. Cota de neu a 2000 m. Temperatures en lleuger 
ascens. Vent fluix amb predomini de la component sud. 
Dissabte, 17: ennuvolat amb xàfecs febles, localment moderats a primeres hores. Cota de neu a 1600 m. 
Temperatures en lleuger descens. Vent moderat de component oest. 
Diumenge, 18: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent moderat de component 
oest. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és esquiable a partir de 1700-1900 m als vessants nord i de 2000-2200 m en vessants 
sud, tot i que a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present per damunt de 1200 m però amb poc gruix. 
Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 150-180 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i 40-120 cm a l’Aran-
Franja Nord de la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les últimes 24 hores hi ha hagut alguna nevada feble a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Les temperatures 
màximes d’ahir dimarts van continuar baixant de forma moderada (a 2000 m valors entre 0ºC i 4ºC), però les 
mínimes d’avui dimecres ja s’han recuperat de forma moderada (a 2000 m valors entre -3ºC i -4ºC). El vent ha bufat 
moderat de l’oest (cops de fins a 69 km/h). El mantell s’ha regelat superficialment i al seu damunt hi ha un nivell de 
neu recent d’entre 1-15 cm a 2000 m, però superior als 20 cm per damunt de 2400 m. A tots els sectors el perill 
d’allaus és MODERAT (2). Hi ha la possibilitat d’allaus de neu humida de petites dimensions en pendents drets, i 
localment, de placa de vent pel pas d’una persona, especialment en vessants orientats al sud i a l’est. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les precipitacions previstes per divendres faran augmentar lleugerament el perill d’allaus.  
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 15 de març de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 14 de març de 2001 
14:00 h. 
14 i 15 de març de 2001 

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

MODERAT (2)  Ter-Freser: MODERAT (2)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2)  Prepirineu: MODERAT (2) on hi hagi gruix 
suficient 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 15: seré o poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent del sud (20-30 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Divendres, 16: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs febles, localment moderats i 
ocasionalment tempestosos. Algun banc de boira a les valls. Cota de neu a 2000 m. Temperatures en lleuger 
ascens. Vent fluix amb predomini de la component sud. 
Dissabte, 17: ennuvolat amb xàfecs febles, localment moderats a primeres hores. Cota de neu a 1600 m. 
Temperatures en lleuger descens. Vent moderat de component oest. 
Diumenge, 18: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent moderat de component 
oest. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos són inferiors als 10 cm, tot i que per damunt de 2400 m se supera els 100 cm a tots els 
sectors, excepte al Prepirineu. El mantell és continu en vessant nord per damunt dels 1800 m; en vessant sud per 
damunt de 2000-2200 m.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les últimes 24 hores no hi ha hagut precipitacions. Les temperatures màximes d’ahir dimarts van continuar 
baixant de forma lleugera (a 2000 m valors entre 5ºC i 8ºC), mentre que les mínimes d’avui dimecres han pujat ja de 
forma lleugera (a 2000 m valors entre -3ºC i -6ºC). El vent ha bufat entre fluix i moderat del nord-oest amb cops forts 
(fins a 76 km/h) al Ter-Freser. El mantell s’ha regelat superficialment i al seu damunt hi ha un nivell de neu recent 
humida d’entre 1-5 cm a 2000 m, però superior als 20 cm per damunt de 2400 m. A tots els sectors el perill d’allaus 
és MODERAT (2). Hi ha la possibilitat d’allaus de neu humida de petites dimensions en pendents drets, i localment, 
de placa de vent pel pas d’una persona, especialment en vessants orientats al sud i a l’est. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les precipitacions previstes per divendres faran augmentar lleugerament el perill d’allaus.  
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 15 de març de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous,  15 de març de 2001 
14:00 h. 
15 i 16 de març de 2001 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2)  

Pallaresa: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 16: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat o molt ennuvolat per la tarda. Xàfecs localment moderats i 
ocasionalment tempestuosos a partir de la tarda. Cota de neu a partir de 2000 m baixant al final del dia a 1800 m. 
Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent del sud girant a sud-oest de 20-30 km/h.  

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dissabte, 17: ennuvolat amb xàfecs febles, localment moderats a primeres hores. Cota de neu a 1400 m. 
Temperatures en moderat descens. Vent moderat de component oest. 
Diumenge, 18: intervals nuvolosos amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1800 m. Temperatures 
sense canvis o en lleuger ascens. Vent moderat de component oest. 
Dilluns, 19: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger descens o sense canvis. Vent fluix i variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és esquiable a partir de 1700-1900 m als vessants nord i de 2000-2200 m en vessants 
sud. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 140-170 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i 40-120 cm a 
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les últimes 24 hores no hi ha hagut precipitacions. Les temperatures continuen pujant, de forma moderada les 
diürnes: a 2000 m, màximes d’ahir dimecres entre 6ºC i 9ºC; i mínimes d’avui dijous entre -1ºC i -4ºC. El vent ha 
bufat fluix de l’oest i està girant a sud (cops màxims de només 23 km/h). La superfície del mantell es regela de nit 
formant crostes que es fonen de dia. A cotes altes la neu també s’està humitejant. A tots els sectors el perill d’allaus 
és MODERAT (2). Hi ha la possibilitat d’allaus de neu humida de petites dimensions en pendents drets, i localment, 
de placa de vent pel pas d’una persona, especialment en vessants orientats a l’est i nord-est. Demà, un cop 
comencin les precipitacions augmentarà la possibilitat d’allaus de fusió per sota de 2200 m i de placa per damunt.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
La continuació de les precipitacions durant el dissabte farà augmentar el perill d’allaus, especialment per damunt de 
2000 m. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 16 de març de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 15 de març de 2001 
14:00 h. 
15 i 16 de març de 2001 

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

MODERAT (2) per damunt 2200 m
FEBLE (1) per sota  

Ter-Freser: MODERAT (2) per damunt 2200 m
FEBLE (1) per sota  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) per damunt 2200 m
FEBLE (1) per sota  

Prepirineu: MODERAT (2) per damunt 2200 m
FEBLE (1) per sota  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 16: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat o molt ennuvolat per la tarda. Xàfecs localment moderats i 
ocasionalment tempestuosos a partir de la tarda. Cota de neu a partir de 2000 m baixant al final del dia a 1800 m. 
Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent del sud girant a sud-oest de 20-30 km/h.  

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dissabte, 17: ennuvolat amb xàfecs febles, localment moderats a primeres hores. Cota de neu a 1400 m. 
Temperatures en moderat descens. Vent moderat de component oest. 
Diumenge, 18: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent moderat de component 
oest. 
Dilluns, 19: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger descens o sense canvis. Vent fluix i variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos són inferiors als 10 cm, tot i que per damunt de 2400 m se supera els 100 cm a tots els 
sectors, excepte al Prepirineu. El mantell és continu en vessant nord per damunt dels 1800 m; en vessant sud per 
damunt de 2000-2200 m.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les últimes 24 hores no hi ha hagut precipitacions. Les temperatures han pujat de forma lleugera: a 2000 m, 
màximes d’ahir dimecres entre 6ºC i 9ºC, i mínimes d’avui dijous entre -1ºC i -3ºC. El vent ha bufat fluix de l’oest i 
nord-oest amb algun cop moderat al Ter-Freser. La superfície del mantell es regela de nit formant crostes que es 
fonen de dia. A cotes altes la neu també s’està humitejant. A tots els sectors el perill d’allaus és MODERAT (2) per 
damunt de 2200 m i FEBLE (1) per sota. Hi ha la possibilitat d’allaus de neu humida de petites dimensions en 
pendents drets, i localment, de placa de vent pel pas d’una persona, especialment en vessants orientats a l’est i 
nord-est. Demà, un cop comencin les precipitacions augmentarà la possibilitat d’allaus de fusió per sota de 2200 m i 
de placa per damunt. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
La continuació de les precipitacions durant el dissabte farà augmentar el perill d’allaus, especialment per damunt de 
2000 m. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 16 de març de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 16 de març de 2001 
14:00 h. 
16 i 17 de març de 2001 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2)  

Pallaresa: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 17: molt ennuvolat al principi i intervals nuvolosos a partir del matí. Xàfecs a primeres hores, localment 
moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1600 m. Temperatures en lleuger ascens i màximes en 
moderat descens. Vent del sud-oest de 30 km/h girant a oest de 30-50 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Diumenge, 18: intervals nuvolosos amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1800 m. Temperatures 
en lleuger ascens. Vent moderat de component oest fluix a moderat. 
Dilluns, 19: intervals nuvolosos amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 2000 m. Temperatures en 
lleuger ascens. Vent de component oest fluix. 
Dimarts, 20: intervals de núvols amb possibilitat de precipitacions dèbils. Temperatures en moderat ascens. Vent 
del sud-oest moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és esquiable a partir de 1700-1900 m als vessants nord i de 2000-2200 m en vessants 
sud. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 140-170 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i 40-120 cm a 
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les últimes 24 hores no hi ha hagut precipitacions. Les temperatures han continuat pujant de forma lleugera a 
moderada: a 2000 m, màximes d’ahir dijous entre 8ºC i 11ºC; i mínimes d’avui divendres entre 4ºC i -4ºC. El vent ha 
bufat fluix del sud i s’està reforçant i girant a l’est (cops màxims de 55 km/h). La superfície del mantell es regela de 
nit formant crostes que es fonen de dia. A cotes altes la neu també està força humida. A tots els sectors, el perill 
d’allaus és MODERAT (2). Hi ha la possibilitat d’allaus fusió de petites dimensions en pendents drets i de placa de 
vent pel pas d’un grup de persones, especialment en vessants orientats a l’est i nord-est. Un cop comencin les 
precipitacions augmentarà la possibilitat d’allaus de fusió per sota de 2400 m i de placa per damunt d’aquesta cota.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Si fins diumenge s’acumulen més de 20-30 cm de neu recent el perill augmentaria a MARCAT (3) per damunt de 
2400 m. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 17 de març de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 16 de març de 2001 
14:00 h. 
16 i 17 de març de 2001 

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

MODERAT (2)  Ter-Freser: MODERAT (2)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2)  Prepirineu: MODERAT (2) on hi hagi gruix 
suficient  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 17: molt ennuvolat al principi i intervals nuvolosos a partir del matí. Xàfecs a primeres hores, localment 
moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1600 m. Temperatures en lleuger ascens i màximes en 
moderat descens. Vent del sud-oest de 30 km/h girant a oest de 30-50 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Diumenge, 18: intervals nuvolosos amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1800 m. Temperatures 
en lleuger ascens. Vent moderat de component oest fluix a moderat. 
Dilluns, 19: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component oest fluix. 
Dimarts, 20: intervals de núvols amb possibilitat de precipitacions dèbils. Temperatures en moderat ascens. Vent 
del sud-oest moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos són inferiors als 10 cm, tot i que per damunt de 2400 m se supera els 100 cm a tots els 
sectors, excepte al Prepirineu. El mantell és continu en vessant nord per damunt dels 1800-2000 m; en vessant sud 
per damunt de 2100-2200 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les últimes 24 hores no hi ha hagut precipitacions. Les temperatures no han variat gaire: a 2000 m, màximes 
d’ahir dijous entre 6ºC i 10ºC, i mínimes d’avui divendres lleugerament més altes, entre -1ºC i 3ºC. El vent ha bufat 
fluix de l’oest i nord-oest i s’està reforçant i girant al sud-oest (cops màxims de 58 km/h). La superfície del mantell es 
regela de nit formant crostes que es fonen de dia. A cotes altes la neu també està força humida. A tots els sectors, 
el perill d’allaus és MODERAT (2). Hi ha la possibilitat d’allaus de fusió de petites dimensions en pendents drets i de 
placa de vent pel pas d’un grup de persones, especialment en vessants orientats a l’est i nord-est. Un cop comencin 
les precipitacions augmentarà la possibilitat d’allaus de fusió per sota de 2400 m i de placa per damunt d’aquesta 
cota. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Si fins diumenge s’acumulen més de 20-30 cm de neu recent el perill augmentaria a MARCAT (3) per damunt de 
2400 m. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 17 de març de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 17 de març de 2001 
14:00 h. 
17, 18 i 19 de març de 2001 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2)  

Pallaresa: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 18: intervals nuvolosos amb predomini de núvols mitjos i alts. Possibilitat d’alguna precipitació feble i 
ocasional. Cota de neu a 2000 m. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes sense canvis. Vent de 
l’oest de 20-30 km/h a cotes altes i de 10-20 km/h a la resta.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dilluns, 19: intervals nuvolosos. Possibilitat d’alguna precipitació feble i ocasional. Temperatures en lleuger ascens. 
Vent variable fluix amb predomini de la component oest. 
Dimarts, 20: poc ennuvolat o serè. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent variable fluix. 
Dimecres, 21: poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent 
del sud-oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és esquiable a partir de 1700-1900 m. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 140-180 cm 
a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i 40-120 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les últimes 24 hores ha nevat de forma feble a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa (entre 1-5 cm) i de forma 
moderada a la resta (10-15 cm). Les temperatures han baixat de forma lleugera a moderada: a 2000 m, màximes 
d’ahir divendres entre 3ºC i 7ºC; i mínimes d’avui dissabte entre –2ºC i -3ºC. El vent ha bufat moderat del sud i sud-
oest, enregistrant-se un cop huracanat de 176 km/h a 2500 m, a la Ribagorçana, en moment de tempesta. El 
mantell s’ha regelat i al seu damunt hi ha un nivell de neu recent d’entre 1-15 cm. S’han format algunes plaques de 
vent de petites dimensions en vessants orientats al nord i al nord-est, on poden haver allaus de placa pel pas d’una 
persona. També poden produir-se allaus petites de neu humida a qualsevol orientació. El perill d’allaus a tots el 
sectors és MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El mantell s’humitejarà de dia i regelarà de nit. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 19 de març de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 17 de març de 2001 
14:00 h. 
17, 18 i 19 de març de 2001 

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

MODERAT (2)  Ter-Freser: MODERAT (2)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2)  Prepirineu: MODERAT (2) on hi hagi gruix 
suficient  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 18: intervals nuvolosos amb predomini de núvols mitjos i alts. Possibilitat d’alguna precipitació feble i 
ocasional, més probable al Pirineu de Lleida. Cota de neu a 2000 m. Temperatures mínimes en lleuger descens i 
màximes sense canvis. Vent de l’oest de 20-30 km/h a cotes altes i de 10-20 km/h a la resta. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dilluns, 19: intervals nuvolosos. Possibilitat d’alguna precipitació feble i ocasional, més probable al Pirineu de 
Lleida. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix amb predomini de la component oest. 
Dimarts, 20: poc ennuvolat o serè. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent variable fluix. 
Dimecres, 21: poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent 
del sud-oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos volten els 10-20 cm, tot i que per damunt de 2400 m se supera els 100 cm a tots els sectors, 
excepte al Prepirineu. El mantell és present per damunt dels 1800-2000 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les últimes 24 hores ha nevat de forma feble, localment moderada (gruixos entre 4-11 cm). Les temperatures han 
baixat de forma lleugera a moderada: a 2000 m, màximes d’ahir divendres entre 7ºC i 9ºC; i mínimes d’avui dissabte 
entre –2ºC i -3ºC. El vent ha bufat moderat del sud-oest amb algun cop fort (màxim de 78 km/h). El mantell s’ha 
regelat i al seu damunt hi ha un nivell de neu recent d’entre 1-10 cm. S’han format algunes plaques de vent de 
petites dimensions en vessants orientats al nord i al nord-est, on poden haver allaus de placa pel pas d’una persona. 
També poden produir-se allaus petites de neu humida a qualsevol orientació. El perill d’allaus a tots el sectors és 
MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El mantell s’humitejarà de dia i regelarà de nit. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 19 de març de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 19 de març de 2001 
14:00 h. 
19 i 20 de març de 2001 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2)  

Pallaresa: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 20: intervals de núvols augmentant a ennuvolat. Algun xàfec feble a últimes hores. Temperatures en 
lleuger ascens. Vent del sud-oest de 20 a 30 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dimecres, 21: Ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Temperatura en lleuger a moderat ascens. 
Vent del sud-oest fluix a moderat. 
Dijous, 22: Ennuvolat o molt ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Temperatures en lleuger 
augment. Vent del sud-oest fluix a moderat. 
Divendres, 23: Intervals de núvols amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Temperatures en lleuger augment. 
Vent fluix variable. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i Pallaresa el mantell és continu en vessant nord a partir dels 2000 m. A l’Aran-Franja 
Nord de la Pallaresa és continu a partir dels 2000 m. A tots els sectors el mantell, en vessant sud, és discontinu 
entre els 2000 i 2300 m i continu per sobre d’aquest interval. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 140-180 cm a la 
Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i 40-120 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures mínimes de la passada matinada han augmentat significativament, han estat negatives, però 
fregant els 0ºC. Tot i així, el mantell, a primera hora del matí es presenta ben encrostat. La nevada de divendres es 
troba completament transformada en vessant sud i es manté encara com a una capa de neu recent seca a cotes 
altes dels vessants nord. En aquests, es mantenen algunes plaques de vent de petites dimensions que poden 
desencadenar-se fins i tot per sobrecàrrega feble. També poden produir-se allaus petites de neu humida a qualsevol 
orientació, però especialment als vessants orientats al sud i a partir de migdia. El perill d’allaus a tots el sectors és 
MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les temperatures, que han d’anar augmentant durant els propers dies, accentuaran els processos de fusió del 
mantell. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 20 de març de 2001. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 19 de març de 2001 
14:00 h. 
19 i 20 de març de 2001 

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

MODERAT (2)  Ter-Freser: MODERAT (2)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2)  Prepirineu: MODERAT (2) on hi hagi gruix 
suficient  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 20: intervals de núvols augmentant a ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud-oest de 20 
a 30 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dimecres, 21: Ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Temperatura en lleuger a moderat ascens. 
Vent del sud-oest fluix a moderat. 
Dijous, 22: Ennuvolat o molt ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Temperatures en lleuger 
augment. Vent del sud-oest fluix a moderat. 
Divendres, 23: Intervals de núvols amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Temperatures en lleuger augment. 
Vent fluix variable. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos volten els 10-20 cm, tot i que per damunt de 2400 m se supera els 100 cm a tots els sectors, 
excepte al Prepirineu. El mantell és present per damunt dels 1800-2000 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures mínimes de la passada matinada han augmentat significativament, han estat negatives, però 
fregant els 0ºC. Tot i així, el mantell, a primera hora del matí es presenta ben encrostat. En vessants nord i a cotes 
altes encara es pot trobar una fina capa de neu recent seca. A cotes altes es mantenen algunes plaques de vent de 
petites dimensions en vessants orientats al nord i al nord-est, que poden desencadenar-se, fins i tot, per 
sobrecàrrega feble. També poden produir-se allaus petites dimensions de neu humida especialment als vessants 
orientats al sud i a partir de les hores centrals del dia. El perill d’allaus a tots el sectors és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les temperatures, que han d’anar augmentant durant els propers dies, accentuaran els processos de fusió del 
mantell. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 20 de març de 2001. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 20 de març de 2001 
14:00 h. 
20 i 21 de març de 2001 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2)  

Pallaresa: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 21: ennuvolat. Possibilitat d’alguna precipitació feble ocasional. Temperatures en lleuger ascens. Vent 
de l’oest i sud-oest. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dijous, 22: intervals nuvolosos amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Temperatura nocturna en lleuger a 
moderat ascens; temperatura diürna sense canvis. Vent del sud-oest fluix a moderat. 
Divendres, 23: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix. 
Dissabte, 24: intervals nuvolosos amb possibilitat d’algun xàfec d’intensitat feble a moderada. Temperatura sense 
canvis. Vent variable fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu a partir dels 1900-2000 m en vessant nord i per damunt de 2000-2300 en 
vessants sud. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 140-180 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 
30-110 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
No hi ha hagut precipitacions. Les temperatures màximes no han variat gaire (a 2000 m, valors entre 5ºC i 10ºC) i 
les mínimes han continuat pujant de forma lleugera (valors entre 2ºC i –1ºC). El vent ha bufat del sud-oest fluix a 
moderat (cop màxim de 54 km/h). El mantell, a primera hora del matí es presenta ben encrostat. Al llarg del dia 
s’humiteja i perd consistència a la part superficial. Poden produir-se allaus petites de neu humida a qualsevol 
orientació. D’altra banda, en vessants obacs i per damunt de 2400 m es mantenen algunes plaques de vent de 
petites dimensions que poden desencadenar-se en general per una sobrecàrrega forta. El perill d’allaus a tots el 
sectors és MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les temperatures altes, que han d’anar augmentant durant els propers dies, i les possibles pluges accentuaran els 
processos de fusió del mantell. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 21 de març de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 20 de març de 2001 
14:00 h. 
20 i 21 de març de 2001 

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

MODERAT (2)  Ter-Freser: MODERAT (2)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2)  Prepirineu: MODERAT (2) on hi hagi gruix 
suficient  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 21: ennuvolat. Possibilitat d’alguna precipitació feble ocasional. Temperatures en lleuger ascens. Vent 
de l’oest i sud-oest. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dijous, 22: intervals nuvolosos amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Temperatura nocturna en lleuger a 
moderat ascens; temperatura diürna sense canvis. Vent del sud-oest fluix a moderat. 
Divendres, 23: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix. 
Dissabte, 24: intervals nuvolosos amb possibilitat d’algun xàfec d’intensitat feble a moderada. Temperatura sense 
canvis. Vent variable fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A 2000 m, els gruixos volten els 10-20 cm, tot i que per damunt de 2400 m se supera els 100 cm a tots els sectors, 
excepte al Prepirineu. El mantell és continu en vessant nord per damunt dels 1800-2000 m i en vessant sud per 
damunt de 2100-2200 m.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
No hi ha hagut precipitacions. Les temperatures màximes no han variat gaire (a 2000 m, valors entre 8ºC i 9ºC) i les 
mínimes han continuat pujant de forma lleugera (valors entre 3ºC i –1ºC). El vent ha bufat feble del nord-oest. El 
mantell, a primera hora del matí es presenta ben encrostat. Al llarg del dia s’humiteja i perd consistència a la part 
superficial. Poden produir-se allaus petites de neu humida a qualsevol orientació. D’altra banda, en vessants obacs i 
per damunt de 2400 m es mantenen algunes plaques de vent de petites dimensions que poden desencadenar-se en 
general per una sobrecàrrega forta. El perill d’allaus a tots el sectors és MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les temperatures altes, que han d’anar augmentant durant els propers dies, i les possibles pluges accentuaran els 
processos de fusió del mantell. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 21 de març de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 21 de març de 2001 
14:00 h. 
21 i 22 de març de 2001 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2)  

Pallaresa: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 22: ennuvolat preferentment de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger ascens. Vent de l’oest i sud-
oest (30-50 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Divendres, 23: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix. 
Dissabte, 24: intervals nuvolosos amb possibilitat d’algun xàfec d’intensitat feble a moderada. Temperatures sense 
canvis. Vent variable fluix. 
Diumenge, 25: intervals nuvolosos amb possibilitat d’algun xàfec d’intensitat feble a moderada. Temperatures en 
moderat descens. Vent de l’oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu a partir dels 1900-2000 m en vessant nord i per damunt de 2000-2300 en 
vessants sud. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 130-180 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 
30-110 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
No hi ha hagut precipitacions. Les temperatures han pujat lleugerament: a 2000 m, màximes entre 6ºC i 10ºC i 
mínimes entre 2ºC i 4ºC, amb alguna glaçada molt local. A més, la boira està humitejant notablement el mantell. La 
fusió és a raó de 5-10 cm al dia. El vent ha bufat del sud-oest moderat amb algun cop fort (màxim de 85 km/h). El 
mantell, a primera hora del matí es presenta encrostat. Al llarg del dia s’humiteja i perd consistència a la part 
superficial. Poden produir-se allaus petites de neu humida a qualsevol orientació. D’altra banda, en vessants obacs i 
per damunt de 2400 m es mantenen algunes plaques de vent de petites dimensions que poden desencadenar-se en 
general per una sobrecàrrega forta. El perill d’allaus a tots el sectors és MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les temperatures altes, que han d’anar augmentant durant els propers dies, i les possibles pluges accentuaran els 
processos de fusió del mantell. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 22 de març de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 21 de març de 2001 
14:00 h. 
21 i 22 de març de 2001 

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

MODERAT (2)  Ter-Freser: MODERAT (2)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2)  Prepirineu: MODERAT (2) on hi hagi gruix 
suficient  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 22: ennuvolat preferentment de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger ascens. Vent de l’oest i sud-
oest (30-50 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Divendres, 23: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix. 
Dissabte, 24: intervals nuvolosos amb possibilitat d’algun xàfec d’intensitat feble a moderada. Temperatures sense 
canvis. Vent variable fluix. 
Diumenge, 25: intervals nuvolosos amb possibilitat d’algun xàfec d’intensitat feble a moderada. Temperatures en 
moderat descens. Vent de l’oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu en vessant nord per damunt dels 1800-2000 m i en vessant sud per damunt de 2100-2200 m. 
Per damunt de 2400 m se supera els 100 cm a tots els sectors, excepte al Prepirineu.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
S’ha enregistrat algun plugim al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró. Les temperatures han pujat lleugerament: a 
2000 m, màximes entre 9ºC i 11ºC i mínimes entre 2ºC i 4ºC. La fusió és a raó de 5-10 cm al dia. El vent ha bufat 
del nord-oest moderat amb algun cop fort (màxim de 82 km/h). El mantell, a primera hora del matí es presenta 
encrostat. Al llarg del dia s’humiteja i perd consistència a la part superficial. Poden produir-se allaus petites de neu 
humida a qualsevol orientació. D’altra banda, en vessants obacs i per damunt de 2400 m es mantenen algunes 
plaques de vent de petites dimensions que poden desencadenar-se en general per una sobrecàrrega forta. El perill 
d’allaus a tots el sectors és MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les temperatures altes, que han d’anar augmentant durant els propers dies, i les possibles pluges accentuaran els 
processos de fusió del mantell. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 22 de març de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 22 de març de 2001 
14:00 h. 
22 i 23 de març de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) per sobre de 2000 

FEBLE (1) per sota  
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) per sobre de 2000 

FEBLE (1) per sota  
Pallaresa: MODERAT (2) per sobre de 2000 

FEBLE (1) per sota  
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 23: intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger ascens. Vent a cotes baixes del sud (20-
40 km/h) i a cotes altes del sud-oest (40-60 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dissabte, 24: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent del sud-oest moderat. 
Diumenge, 25: intervals nuvolosos amb probabilitat de precipitacions febles a moderades. Cota de neu baixant fins 
a 1800 m. Temperatures en notable descens. Vent de component oest moderat. 
Dilluns, 26: cels ennuvolats amb probabilitat de precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1800 m. 
Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu a partir dels 1900-2000 m en vessant nord i per damunt de 2100-2300 en 
vessants sud. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 130-170 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 
30-100 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les darreres 24 hores s’ha enregistrat algun plugim. A més, la boira està humitejant notablement el mantell. Les 
temperatures s’han mantingut altes: a 2000 m, màximes entre 5ºC i 11ºC i mínimes entre 3ºC i 4ºC. La fusió de neu
és a raó de 5-10 cm al dia. El vent del sud-oest ha augmentat a intensitat forta (velocitats mitjanes de 50 km/h i cops 
de 87 km/h). El mantell ja no ha regelat per sota de 2500 m i continua humitejant-se i perdent consistència a la part 
superficial, però internament encara es manté estable. Poden produir-se allaus petites de neu humida a qualsevol 
orientació, que localment poden ser de fons. D’altra banda, en vessants nord i nord-est pot haver allaus de placa 
que poden desencadenar-se en general per una sobrecàrrega forta. El perill d’allaus a tots el sectors és MODERAT 
(2) per sobre de 2000 m i FEBLE (1) per sota.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les temperatures altes, i que encara poden pujar més, accentuaran els processos de fusió del mantell. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 23 de març de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 22 de març de 2001 
14:00 h. 
22 i 23 de març de 2001 

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

MODERAT (2) per sobre de 2200 
FEBLE (1) per sota  

Ter-Freser: MODERAT (2) per sobre de 2200 
FEBLE (1) per sota  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) per sobre de 2200 
FEBLE (1) per sota  

Prepirineu: MODERAT (2) per sobre de 2200 
FEBLE (1) per sota  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 23: intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger ascens. Vent a cotes baixes del sud (20-
40 km/h) i a cotes altes del sud-oest (40-60 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dissabte, 24: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent del sud-oest moderat. 
Diumenge, 25: intervals nuvolosos amb probabilitat de precipitacions febles a moderades. Cota de neu baixant fins 
a 1800 m. Temperatures en notable descens. Vent de component oest moderat. 
Dilluns, 26: cels ennuvolats amb probabilitat de precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1800 m. 
Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu en vessant nord per damunt dels 1800-2000 m i en vessant sud per damunt de 2100-2200 m. 
Per damunt de 2400 m hi ha grans sobreacumulacions a tots els sectors, excepte al Prepirineu.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les darreres 24 hores s’ha enregistrat algun plugim. Les temperatures han continuat pujant lleugerament: a 2000 
m, màximes entre 11ºC i 12ºC i mínimes entre 2ºC i 5ºC. La fusió és a raó de 5-10 cm al dia. El vent del sud-oest ha 
augmentat a intensitat forta (velocitats mitjanes de 47 km/h i cops de 91 km/h). El mantell ja no ha regelat per sota 
de 2500 m i continua humitejant-se i perdent consistència a la part superficial, però internament encara es manté 
estable. Poden produir-se allaus petites de neu humida a qualsevol orientació, que localment poden ser de fons. 
D’altra banda, en vessants nord i nord-est pot haver allaus de placa que poden desencadenar-se en general per una 
sobrecàrrega forta. El perill d’allaus a tots el sectors és MODERAT (2) per sobre de 2200 m i FEBLE (1) per sota.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les temperatures altes, i que encara poden pujar més, accentuaran els processos de fusió del mantell. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 23 de març de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 23 de març de 2001 
14:00 h. 
23 i 24 de març de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) per sobre de 2000 

FEBLE (1) per sota  
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) per sobre de 2000 

FEBLE (1) per sota  
Pallaresa: MODERAT (2) per sobre de 2000 

FEBLE (1) per sota  
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 24: intervals de núvols mitjos i alts augmentant a ennuvolat a últimes hores del dia. Xàfecs febles a 
últimes hores del dia. Temperatures sense canvis significatius. Vent a cotes baixes del sud (10-20 km/h) i a cotes 
del sud-oest (30-50 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Diumenge, 25: ennuvolat amb possibilitat d’algun xàfec de intensitat feble a moderada, de neu per damunt de 1800 
m. Notable descens de la temperatura. Vent de l’oest fluix a moderat. 
Dilluns, 26: ennuvolat amb possibilitat d’algun xàfec feble, de neu per damunt de 1800 m. Temperatures en lleuger 
descens. Vent del sud-oest fluix a moderat. 
Dimarts, 27: intervals nuvolosos amb possibilitat d’alguna precipitació d’intensitat feble a moderada, de neu per 
damunt de 1900 m. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu a partir dels 2000 m en vessant nord i per damunt de 2200-2400 en 
vessants sud. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 130-170 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 
20-90 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les darreres 24 hores no hi hagut precipitacions. Les temperatures han pujat encara més: a 2000 m, màximes 
entre 8ºC i 13ºC i mínimes entre 3ºC i 6ºC. La fusió de neu és a raó de 5-10 cm al dia. El vent del sud-oest ha 
continuat bufant amb intensitat forta (cop màxim de 95 km/h). El mantell ja no ha regelat per sota de 2500 m i 
continua humitejant-se i perdent consistència a la part superficial, però internament encara es manté estable. Poden 
produir-se allaus petites de neu humida a qualsevol orientació, que localment poden ser de fons. D’altra banda, en 
vessants nord i nord-est pot haver allaus de placa que poden desencadenar-se en general per una sobrecàrrega 
forta. El perill d’allaus a tots el sectors és MODERAT (2) per sobre de 2000 m i FEBLE (1) per sota.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
A partir de diumenge, amb el descens de les temperatures es restablirà el cicle diari fusió-regel i el mantell 
s’encrostarà.  
 
Evolució del perill: EN DESCENS 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 24 de març de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 23 de març de 2001 
14:00 h. 
23 i 24 de març de 2001 

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

MODERAT (2) per sobre de 2200 
FEBLE (1) per sota  

Ter-Freser: MODERAT (2) per sobre de 2200 
FEBLE (1) per sota  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) per sobre de 2200 
FEBLE (1) per sota  

Prepirineu: MODERAT (2) per sobre de 2200 
FEBLE (1) per sota  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 24: intervals de núvols mitjos i alts augmentant a ennuvolat a últimes hores del dia. Xàfecs febles a 
últimes hores del dia. Temperatures sense canvis significatius. Vent a cotes baixes del sud (10-20 km/h) i a cotes 
del sud-oest (30-50 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Diumenge, 25: ennuvolat amb possibilitat d’algun xàfec de intensitat feble a moderada, de neu per damunt de 1800 
m. Notable descens de la temperatura. Vent de l’oest fluix a moderat. 
Dilluns, 26: ennuvolat amb possibilitat d’algun xàfec feble, de neu per damunt de 1800 m. Temperatures en lleuger 
descens. Vent del sud-oest fluix a moderat. 
Dimarts, 27: intervals nuvolosos amb possibilitat d’alguna precipitació d’intensitat feble a moderada, de neu per 
damunt de 1900 m. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu en vessant nord per damunt dels 2000 m i en vessant sud per damunt de 2200-2400 m. Per 
damunt de 2400 m hi ha grans sobreacumulacions a tots els sectors, excepte al Prepirineu.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les darreres 24 hores no hi hagut precipitacions. Les temperatures han pujat encara més: a 2000 m, màximes 
entre 12ºC i 13ºC i mínimes entre 5ºC i 7ºC. La fusió és a raó de 5-10 cm al dia. El vent del sud-oest ha bufat amb 
intensitat moderada (cop màxim de 78 km/h). El mantell ja no ha regelat per sota de 2500 m i continua humitejant-se 
i perdent consistència a la part superficial, però internament encara es manté estable. Poden produir-se allaus 
petites de neu humida a qualsevol orientació, que localment poden ser de fons. D’altra banda, en vessants nord i 
nord-est pot haver allaus de placa que poden desencadenar-se en general per una sobrecàrrega forta. El perill 
d’allaus a tots el sectors és MODERAT (2) per sobre de 2200 m i FEBLE (1) per sota. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
A partir de diumenge, amb el descens de les temperatures es restablirà el cicle diari fusió-regel i el mantell 
s’encrostarà.  
 
Evolució del perill: EN DESCENS 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 24 de març de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 24 de març de 2001 
14:00 h. 
24 i 25 de març de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) per sobre de 2000 

FEBLE (1) per sota  
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) per sobre de 2000 

FEBLE (1) per sota  
Pallaresa: MODERAT (2) per sobre de 2000 

FEBLE (1) per sota  
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 25: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions ocasionals i en general febles. Temperatures en 
descens de moderat a notable. Cota de neu a 1800 m. Vent de component oest de 15 – 20 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dilluns, 26: cel amb intervals de núvols amb possibilitat d’alguna precipitació feble i ocasional, més probable en el 
Pirineu de Lleida. Cota de neu a 1800 m. Temperatures sense canvis. Vent del sud-oest fluix. 
Dimarts, 27: cel poc ennuvolat augmentant a intervals nuvolosos amb possibilitat de precipitacions febles en el 
Pirineu de Lleida. Cota de neu a 1800 m. Temperatures sense canvis en lleuger descens. Vent del sud-oest fluix 
amb intervals a moderat. 
Dimecres, 28: molt ennuvolat amb precipitacions en general febles i que poden ser localment moderades en el 
Pirineu de Lleida. Cota de neu a 1800 m. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu a partir dels 2000 m en vessant nord i per damunt de 2200-2400 en 
vessants sud. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 130-170 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 
20-90 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les darreres 24 hores no hi hagut precipitacions. Les temperatures s’han mantingut altes, pujant lleugerament  : a 
2000 m, màximes entre 8ºC i 15ºC i mínimes entre 3ºC i 7ºC. La fusió de neu és manté a raó de 5-10 cm al dia. El 
vent ha continuat bufant del sud-oest amb intervals de intensitat moderada a forta (50-90 km/h). El mantell ja no ha 
regelat per sota de 2500 m i continua humitejant-se i perdent consistència a la part superficial, però internament 
encara es manté estable. Poden produir-se allaus petites de neu humida a qualsevol orientació, que localment 
poden ser de fons. D’altra banda, en vessants nord i nord-est pot haver allaus de placa que poden desencadenar-se 
en general per una sobrecàrrega forta. El perill d’allaus a tots el sectors és MODERAT (2) per sobre de 2000 m i 
FEBLE (1) per sota. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El descens de temperatures, de moderat a notable, per les properes 48 h, restablirà el cicle diari fusió-regel i el 
mantell s’encrostarà.  
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 26 de març de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 24 de març de 2001 
14:00 h. 
24 i 25 de març de 2001 

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

MODERAT (2) per sobre de 2200 
FEBLE (1) per sota  

Ter-Freser: MODERAT (2) per sobre de 2200 
FEBLE (1) per sota  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) per sobre de 2200 
FEBLE (1) per sota  

Prepirineu: MODERAT (2) per sobre de 2200 
FEBLE (1) per sota  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 25: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions ocasionals i en general febles. Temperatures en 
descens de moderat a notable. Cota de neu a 1800 m. Vent de component oest de 15 – 20 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dilluns, 26: cel amb intervals de núvols amb possibilitat d’alguna precipitació feble i ocasional, més probable en el 
Pirineu de Lleida. Cota de neu a 1800 m. Temperatures sense canvis. Vent del sud-oest fluix. 
Dimarts, 27: cel poc ennuvolat augmentant a intervals nuvolosos amb possibilitat de precipitacions febles en el 
Pirineu de Lleida. Cota de neu a 1800 m. Temperatures sense canvis en lleuger descens. Vent del sud-oest fluix 
amb intervals a moderat. 
Dimecres, 28: molt ennuvolat amb precipitacions en general febles i que poden ser localment moderades en el 
Pirineu de Lleida. Cota de neu a 1800 m. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu en vessant nord per damunt dels 2000 m i en vessant sud per damunt de 2200-2400 m. Per 
damunt de 2400 m hi ha grans sobreacumulacions a tots els sectors, excepte al Prepirineu.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les darreres 24 hores no hi hagut precipitacions. Les temperatures han pujat encara més: a 2000 m, màximes 
entre 12ºC i 14ºC i mínimes entre 7ºC i 11ºC. La fusió és a raó de 5-10 cm al dia. El vent del sud-oest ha bufat amb 
intervals de intensitat moderada a forta (80-100 km/h). El mantell ja no ha regelat per sota de 2500 m i continua 
humitejant-se i perdent consistència a la part superficial, però internament encara es manté estable. Poden produir-
se allaus petites de neu humida a qualsevol orientació, que localment poden ser de fons. D’altra banda, en vessants 
nord i nord-est pot haver allaus de placa que poden desencadenar-se en general per una sobrecàrrega forta. El 
perill d’allaus a tots el sectors és MODERAT (2) per sobre de 2200 m i FEBLE (1) per sota. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El descens de temperatures, de moderat a notable, per les properes 48 h, restablirà el cicle diari fusió-regel i el 
mantell s’encrostarà.  
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 26 de març de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 26 de març de 2001 
14:00 h. 
26 i 27 de març de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
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 (INM). 
Dimarts, 27: molt ennuvolat amb grans clarianes pel matí. Xàfecs tempestuosos de matinada i vespertins. Cota de 
neu a 1800 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del sud-oest (20-40 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dimecres, 28: molt ennuvolat amb xàfecs tempestuosos, localment moderats. Descens lleuger de la temperatura. 
Vent moderat del sud-oest. 
Dijous, 29: molt ennuvolat amb xàfecs tempestuosos, d’intensitat moderada. Cota de neu a 1500 m. Temperatures 
en moderat descens. Vent moderat del sud-oest, girant a nord-oest. 
Divendres, 30: molt ennuvolat amb xàfecs, més freqüents al vessant nord. Cota de neu a 1200 m. Descens lleuger 
a moderat de les temperatures. Vent moderat del nord-oest.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu a partir dels 2000 m en vessant nord i per damunt de 2200-2400 m en 
vessants sud. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 130-170 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 
20-80 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les darreres 24 hores ha nevat de forma local amb quantitats inferiors als 5 cm, especialment a l’Aran-Franja 
Nord de la Pallaresa. Les temperatures han davallat de forma moderada a notable: a 2000 m, màximes d’ahir 
diumenge entre 2ºC i 6ºC i mínimes d’avui dilluns entre -1ºC i -4ºC. El vent ha disminuït força d’intensitat respecte al 
dissabte; bufa del sud-oest o variable de forma feble. El mantell s’ha regelat i, localment, al seu damunt hi ha un 
nivell molt prim de neu recent granulada. El mantell és molt estable. Degut als xàfecs previstos de matinada, 
localment podria haver alguna allau petita de neu recent i de placa en vessants molt drets i al peu de carenes 
orientades a l’est i al sud. El perill d’allaus a tots el sectors és avui FEBLE (1), augmentant demà a MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El mantell es mantindrà regelat i s’incrementarà de gruix amb la neu recent que pugui caure .  
 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 27 de març de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 26 de març de 2001 
14:00 h. 
26 i 27 de març de 2001 

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

FEBLE (1) augmentant a 
MODERAT (2) 

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1) augmentant a 
MODERAT (2) 

Prepirineu: FEBLE (1) augmentant a 
MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 27: molt ennuvolat amb grans clarianes pel matí. Xàfecs tempestuosos de matinada i vespertins. Cota de 
neu a 1800 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del sud-oest (20-40 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dimecres, 28: molt ennuvolat amb xàfecs tempestuosos, localment moderats. Descens lleuger de la temperatura. 
Vent moderat del sud-oest. 
Dijous, 29: molt ennuvolat amb xàfecs tempestuosos, d’intensitat moderada. Cota de neu a 1500 m. Temperatures 
en moderat descens. Vent moderat del sud-oest, girant a nord-oest. 
Divendres, 30: molt ennuvolat amb xàfecs, més freqüents al vessant nord. Cota de neu a 1200 m. Descens lleuger 
a moderat de les temperatures. Vent moderat del nord-oest.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu en vessant nord per damunt dels 2000 m i en vessant sud per damunt de 2200-2400 m. Per 
damunt de 2400 m hi ha grans sobreacumulacions a tots els sectors, excepte al Prepirineu.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les darreres 24 hores ha nevat de forma local però amb quantitats inapreciables. Les temperatures han davallat 
de forma moderada a notable: a 2000 m, màximes d’ahir diumenge entre 5ºC i 7ºC i mínimes d’avui dilluns entre -
2ºC i -4ºC. El vent ha disminuït força d’intensitat respecte al dissabte; bufa del nord-oest de forma feble. El mantell 
s’ha regelat i, localment al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser, al seu damunt hi ha un nivell molt prim de neu recent 
granulada. El mantell és molt estable. Degut als xàfecs previstos de matinada, localment podria haver alguna allau 
petita de neu recent i de placa en vessants molt drets i al peu de carenes orientades a l’est i al sud. El perill d’allaus 
a tots el sectors és avui FEBLE (1), augmentant demà a MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El mantell es mantindrà regelat i s’incrementarà de gruix amb la neu recent que pugui caure .  
 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 27 de març de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 27 de març de 2001 
14:00 h. 
27 i 28 de març de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
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 (INM). 
Dimecres, 28: molt ennuvolat a ennuvolat. Xàfecs ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat moderada, 
més probables de matinada. Cota de neu a 1600 m. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent de 
l’oest i sud-oest (20-40 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dijous, 29: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs dèbils a moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 
1300 m baixant a 900 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest fluix a moderat. 
Divendres, 30: molt ennuvolat amb precipitacions dèbils a moderades. Cota de neu a 900 m pujant a 1200 m. 
Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent del nord-oest i oest moderat a fort. 
Dissabte, 31: poc ennuvolat. Temperatures en moderat ascens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu a partir dels 2000 m en vessant nord i per damunt de 2200-2400 m en 
vessants sud. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 130-170 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 
20-80 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les darreres 24 hores ha nevat amb quantitats inferiors als 5 cm. Les temperatures no han variat gaire: a 2000 m, 
màximes d’ahir dilluns entre 2ºC i 6ºC i mínimes d’avui dimarts entre -3ºC i -5ºC. El vent ha bufat fluix del sud-oest. 
El mantell està regelat i, localment, al seu damunt hi ha un nivell molt prim de neu recent granulada. El mantell és 
força estable. Demà podria haver alguna allau petita de neu recent i de placa per sobrecàrrega feble. El perill 
d’allaus a tots el sectors és FEBLE (1) augmentant demà a MODERAT (2) .

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El mantell es mantindrà regelat i s’incrementarà de gruix amb la neu recent que pugui caure .  
 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 28 de març de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 27 de març de 2001 
14:00 h. 
27 i 28 de març de 2001 

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

FEBLE (1) augmentant a 
MODERAT (2) 

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1) augmentant a 
MODERAT (2) 

Prepirineu: FEBLE (1) augmentant a 
MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 28: molt ennuvolat a ennuvolat. Xàfecs ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat moderada, 
més probables de matinada. Cota de neu a 1600 m. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent de 
l’oest i sud-oest (20-40 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dijous, 29: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs dèbils a moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 
1300 m baixant a 900 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest fluix a moderat. 
Divendres, 30: molt ennuvolat amb precipitacions dèbils a moderades. Cota de neu a 900 m pujant a 1200 m. 
Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent del nord-oest i oest moderat a fort. 
Dissabte, 31: poc ennuvolat. Temperatures en moderat ascens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu en vessant nord per damunt dels 2000 m i en vessant sud per damunt de 2200-2400 m. Per 
damunt de 2400 m hi ha grans sobreacumulacions a tots els sectors, excepte al Prepirineu.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les darreres 24 hores ha nevat, amb quantitats màximes de 5 cm al Ter-Freser. Les temperatures no han variat 
gaire: a 2000 m, màximes d’ahir dilluns entre 8ºC i 6ºC i mínimes d’avui dimarts entre -3ºC i -4ºC. El vent ha bufat 
fluix d l’oest i nord-oest. El mantell està regelat i, al seu damunt, hi ha un nivell molt prim de neu recent granulada. El 
mantell és força estable. Demà podria haver alguna allau petita de neu recent i de placa per sobrecàrrega feble. El 
perill d’allaus a tots el sectors és avui FEBLE (1) augmentant demà a MODERAT (2) . 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El mantell es mantindrà regelat i s’incrementarà de gruix amb la neu recent que pugui caure .  
 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 28 de març de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 28 de març de 2001 
14:00 h. 
28 i 29 de març de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) augmentant a MARCAT (3) 

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) augmentant a MARCAT (3) 

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

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 29: intervals nuvolosos. Xàfecs localment tempestuosos i d’intensitat moderada, més probables per la tarda 
i a la cara nord. Cota de neu a 1800 m, baixant fins a 1200 m. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en 
lleuger descens. Vent de l’oest (20-40 km/h) i girant a nord-oest (40-70 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Divendres, 30: intervals nuvolosos amb possibilitat de xàfecs febles. Cota de neu a 1200 m. Temperatures sense 
canvis. Vents del nord-oest moderats a forts 
Dissabte, 31: intervals nuvolosos. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vents 
de l’oest i nord-oest fluixos a moderats.  
Diumenge, 1: intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en moderat ascens. Vents de component sud fluixos a 
moderats. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu a partir dels 2000 m. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 130-170 cm a la 
Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 20-90 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les darreres 24 hores ha nevat entre 5-10 cm, amb cota de neu per damunt de 1500 m. Les temperatures no han 
variat gaire: a 2000 m, màximes d’ahir dimarts entre 1ºC i 5ºC i mínimes d’avui dimecres entre -1ºC i -3ºC. El vent 
ha bufat fluix de l’oest. El mantell està regelat i al seu damunt hi ha un nivell prim de neu recent, inferior als 10 cm. 
Internament, el mantell és força estable. Les nevades previstes per demà poden donar lloc a allaus de neu recent i 
de placa de vent, especialment en vessant est i sud pel pas d’una persona. El perill d’allaus a tots el sectors és 
MODERAT (2), augmentant demà a MARCAT (3), si s’acumulen més de 20-30 cm de neu recent. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Es mantindrà la possibilitat d’allaus de neu recent i de placa de vent.  
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 29 de març de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 28 de març de 2001 
14:00 h. 
28 i 29 de març de 2001 

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

FEBLE (1) augmentant a 
MARCAT (3) 

Ter-Freser: FEBLE (1) augmentant a 
MARCAT (3) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1) augmentant a 
MARCAT (3) 

Prepirineu: FEBLE (1) augmentant a 
MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 29: intervals nuvolosos. Xàfecs localment tempestuosos i d’intensitat moderada, més probables per la tarda 
i a la cara nord. Cota de neu a 1800 m, baixant fins a 1200 m. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en 
lleuger descens. Vent de l’oest (20-40 km/h) i girant a nord-oest (40-70 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Divendres, 30: intervals nuvolosos amb possibilitat de xàfecs febles. Cota de neu a 1200 m. Temperatures sense 
canvis. Vents del nord-oest moderats a forts 
Dissabte, 31: intervals nuvolosos. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vents 
de l’oest i nord-oest fluixos a moderats.  
Diumenge, 1: intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en moderat ascens. Vents de component sud fluixos a 
moderats. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu en vessant nord per damunt dels 2000 m i en vessant sud per damunt de 2200-2400 m. Per 
damunt de 2400 m hi ha grans sobreacumulacions a tots els sectors, excepte al Prepirineu.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les darreres 24 hores ha nevat, amb quantitats inferiors als 5 cm. Les temperatures no han variat gaire: a 2000 
m, màximes d’ahir dimarts entre 8ºC i 4ºC i mínimes d’avui dimarts entre -1ºC i -4ºC. El vent ha bufat fluix d l’oest. El 
mantell està regelat i, al seu damunt, hi ha un nivell molt prim de neu recent granulada. El mantell és força estable. 
Avui podria haver alguna allau petita de neu recent en vessants molt drets. El perill d’allaus a tots el sectors és avui 
FEBLE (1), augmentant demà fins a MARCAT (3) si s’acumulen més de 20-30 cm de neu recent 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Es mantindrà la possibilitat d’allaus de neu recent i de placa de vent.  
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 29 de març de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 29 de març de 2001 
14:00 h. 
29 i 30 de març de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) augmentant a MARCAT (3) 

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2)  

Pallaresa: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 30: ennuvolat. Xàfecs, en general febles, i més probables i freqüents a la cara nord. Cota de neu a 
1500 m baixant a 1200 m. Temperatures mínimes en moderat descens i màximes sense canvis. Vent del nord-oest 
de 50-70 km/h amb cops de més de 100 km/h al principi.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dissabte, 31: a la cara nord, intervals nuvolosos. A la resta, poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderat 
ascens. Vent del nord fluix. 
Diumenge, 1: poc ennuvolat. Algun banc de boira a les valls a primeres hores. Temperatures en lleuger ascens. 
Vent variable fluix. 
Dilluns, 2: poc ennuvolat amb núvols mitjos i alts en augment. Alguns banc de boira a les valls a primeres hores. 
Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és present per damunt de 1400 m, però esquiable per damunt de 2000 m. Els gruixos a 
2200 m oscilꞏlen entre 130-170 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 20-90 cm a l’Aran-Franja Nord 
de la Pallaresa.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ha començat a nevar a primera hora del matí a tots els sectors per damunt de 1700 m baixant ràpidament fins a 
1000 m a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. La nevada és localment intensa. Les temperatures no han variat gaire: 
a 2000 m, màximes d’ahir dimecres entre 2ºC i 5ºC i mínimes d’avui dijous entre -1ºC i -6ºC. El vent ha girat al sud-
oest amb cops moderats (màxim de 57 km/h). El mantell està regelat i al seu damunt s’està dipositant un nivell de 
neu recent que oscil.la entre 10-15 cm i va en augment. Internament, el mantell és bastant estable. Les nevades 
que s’estan produint donaran lloc a allaus de neu recent i de placa de vent, especialment en vessant nord, est i sud, 
pel pas d’una persona. El perill d’allaus a tots el sectors és MODERAT (2) augmentant a MARCAT (3) a l’Aran-
Franja Nord de la Pallaresa, si s’acumulen més de 20-30 cm de neu recent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Es mantindrà la possibilitat d’allaus de neu recent i de placa de vent.  
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 30 de març de 2001 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2000-2001)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 187 / 262 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

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

 

 

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

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 29 de març de 2001 
14:00 h. 
29 i 30 de març de 2001 

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

MODERAT (2) Ter-Freser: MODERAT (2) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 30: ennuvolat. Xàfecs, en general febles, i més probables i freqüents a la cara nord. Cota de neu a 
1500 m baixant a 1200 m. Temperatures mínimes en moderat descens i màximes sense canvis. Vent del nord-oest 
de 50-70 km/h amb cops de més de 100 km/h al principi.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dissabte, 31: a la cara nord, intervals nuvolosos. A la resta, poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderat 
ascens. Vent del nord moderat a l’extrem oriental i feble a la resta. 
Diumenge, 1: poc ennuvolat. Algun banc de boira a les valls a primeres hores. Temperatures en lleuger ascens. 
Vent variable fluix. 
Dilluns, 2: poc ennuvolat amb núvols mitjos i alts en augment. Alguns banc de boira a les valls a primeres hores. 
Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és present per damunt de 1500 m, però esquiable en vessant nord per damunt dels 2000 m i en vessant 
sud per damunt de 2200-2400 m. Per damunt de 2400 m hi ha grans sobreacumulacions a tots els sectors, excepte 
al Prepirineu.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ha començat a nevar a primera hora del matí a tots els sectors per damunt de 1700 m baixant ràpidament fins a 
1500 m. Les temperatures màximes d’ahir dimecres van baixar lleugerament (a 2000 m, valors entre 6ºC i 4ºC), 
mentre que les mínimes d’avui dijous han augmentat lleugerament (valors entre -1ºC i 0ºC). El vent ha bufat fluix a 
moderat de l’oest i sud-oest. El mantell està regelat i, al seu damunt, s’està dipositant un nivell de neu recent d’entre 
5-10 cm. El mantell internament és bastant estable. Amb la continuació de les nevades hi haurà alguna allau petita 
de neu recent i es formaran plaques de vent, en general de petites dimensions, en vessants sud, nord i est que es 
desprendran pel pas d’una persona. El perill d’allaus a tots el sectors és MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Es mantindrà la possibilitat d’allaus de neu recent i de placa de vent.  
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 30 de març de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 30 de març de 2001 
14:00 h. 
30 i 31 de març de 2001 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2)  

Pallaresa: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 31: poc ennuvolat o serè. Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord-oest de 30-50 km/h disminuint 
d’intensitat i girant al sud de 10-20 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Diumenge, 1: poc ennuvolat. Algun banc de boira a les valls a primera hora. Temperatures en lleuger ascens. Vent 
variable fluix. 
Dilluns, 2: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix amb predomini del sud. 
Dimarts, 3: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs generalitzats, tempestuosos i localment d’intensitat moderada. 
Bancs de boira al principi. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger descens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és present per damunt dels 1000-1200 m, però esquiable per damunt de 1800 m. Els 
gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 140-170 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 40-120 cm a l’Aran-
Franja Nord de la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Des d’ahir dijous al matí s’han acumulat entre 30-40 cm de neu recent a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 
15-30 cm a la resta. Les temperatures han baixat de forma moderada: a 2000 m, màximes d’ahir dijous entre 1ºC i -
3ºC i mínimes d’avui divendres entre -5ºC i -8ºC. El vent ha girat al nord i nord-oest amb cops forts (màxim de 80 
km/h). Internament el mantell està regelat. Al seu damunt hi ha un nivell de neu recent seca que demà donarà lloc a 
allaus de neu humida en vessants assolellats. S’han format plaques de vent en vessants orientats al nord, est i sud 
que es desprendran pel pas d’un esquiador. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill d’allaus és MARCAT (3); 
les allaus de placa podrien ser localment de grans dimensions. A la resta el perill d’allaus és MODERAT (2), tot i 
que al límit nord de la Ribagorçana-Vallfosca i de la Pallaresa les allaus de placa podrien ser de dimensions 
mitjanes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
De cara a diumenge el mantell s’humitejarà i les allaus de neu humida afectaran a qualsevol orientació. Les 
plaques es mantindran inestables en vessants obacs i a cotes altes. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 31 de març de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 30 de març de 2001 
14:00 h. 
30 i 31 de març de 2001 

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

MARCAT (3) a l’extrem nord 
MODERAT (2) a la resta 

Ter-Freser: MODERAT (2) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 31: poc ennuvolat o serè. Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord-oest de 30-50 km/h disminuint 
d’intensitat i girant al sud de 10-20 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Diumenge, 1: poc ennuvolat. Algun banc de boira a les valls a primera hora. Temperatures en lleuger ascens. Vent 
variable fluix. 
Dilluns, 2: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix amb predomini del sud. 
Dimarts, 3: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs generalitzats, tempestuosos i localment d’intensitat moderada. 
Bancs de boira al principi. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger descens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és present per damunt de 1500 m, però esquiable per damunt dels 2000 m. A 2000 m els gruixos són 
inferiors als 20 cm. Per damunt de 2400 m hi ha grans sobreacumulacions a tots els sectors, excepte al Prepirineu. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Des d’ahir dijous al matí s’han acumulat entre 5-15 cm de neu recent a tots els sectors, disminuint de nord a sud i de 
ponent a llevant. Les temperatures han baixat de forma moderada: a 2000 m, màximes d’ahir dijous entre 4ºC i 0ºC i 
mínimes d’avui divendres entre -5ºC i -6ºC. El vent ha girat al nord i nord-oest amb cops forts (màxim de 84 km/h i 
velocitats mitjanes en una hora de 40-50 km/h al Ter-Freser). Internament el mantell està regelat. Al seu damunt hi 
ha un nivell de neu recent seca que demà donarà lloc a allaus de neu humida en vessants assolellats. S’han format 
plaques de vent en vessants orientats al nord, est i sud que es desprendran pel pas d’un esquiador. A tots els 
sectors el perill d’allaus és MODERAT (2) excepte al límit nord del Perafita-Puigpedrós on és MARCAT (3). Les 
allaus de placa podrien ser localment de mida mitjana, mentre que les de neu humida seran, en general, de 
dimensions petites. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
De cara a diumenge el mantell s’humitejarà i les allaus de neu humida afectaran a qualsevol orientació. Les 
plaques es mantindran inestables en vessants obacs i a cotes altes. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 31 de març de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 31 de març de 2001 
14:00 h. 
31 de març i 1 i 2 d’abril de 2001 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) 

Pallaresa: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 1: predomini de cel poc ennuvolat o serè. Temperatures en lleuger o moderat ascens. Vent de 
component sud de 10 a 25 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dilluns, 2: predomini de cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component sud fluix a 
moderat. 
Dimarts, 3: Intervals de núvols amb xàfecs ocasionals en general febles. Temperatures en lleuger o moderat 
descens. Vent de component sud fluix a moderat. 
Dimecres, 4: Intervals de núvols amb possibilitat de xàfecs  febles. Temperatures sense canvis. Vent de component 
sud fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 1800 m als vessants nord i per damunt dels 2300-2500 m 
als vessants sud. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 140-170 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i 
entre 40-120 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les nevades de dijous i divendres van acumular entre 30-40 cm de neu recent a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i 
entre 15-30 cm a la resta. Els forts vents de nord i nord-oest que s’han produït durant i després de les nevades han 
fet que aquesta neu recent, sobretot a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, hagi estat remobilitzada i 
transportada cap als vessants sud. Les temperatures han augmentat lleugerament respecte ahir entre 2 i 5 graus. 
Internament el mantell està regelat. Al seu damunt hi ha un nivell de neu recent seca que, amb l’augment de 
temperatura s’està humitejant, especialment a cota baixa i als vessants assolellats. És possible el 
desencadenament d’allaus de neu recent humida en totes les orientacions, però especialment als vessants orientats 
al sud. Aquestes allaus podrien ser de mida mitjana a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. S’han format plaques de 
vent especialment en vessants orientats a l’est i sud que poden desprendre’s pel pas d’un esquiador. A l’Aran-
Franja Nord de la Pallaresa el perill d’allaus és MARCAT (3); les allaus de placa podrien ser localment de grans 
dimensions. A la resta el perill d’allaus és MODERAT (2), tot i que al límit nord de la Ribagorçana-Vallfosca i de la 
Pallaresa les allaus de placa podrien ser de dimensions mitjanes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
L’augment de la temperatura que s’espera fins a dilluns mantindrà la possibilitat de desencadenament d’allaus de 
neu recent humida. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 2 d’abril de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 2 d’abril de 2001 
14:00 h. 
2 i 3 d’abril de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) al migdia 

MODERAT (2) durant la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) 

Pallaresa: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 3: intervals nuvolosos. Xàfecs en general febles i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a partir de 
2200 m. Temperatures en lleuger descens, moderat a la cara nord. Vent de component sud (15-25 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dimecres, 4: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs moderats, ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1800 
m. Temperatures en lleuger descens. Vent variable fluix amb predomini de la component sud. 
Dijous, 5: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions moderades a la cara nord. Cota de neu a 1200 m. 
Temperatures en descens moderat. Vent de component nord fluix. 
Divendres, 6: ennuvolat o molt ennuvolat a la cara nord amb probabilitat de precipitacions febles. Temperatures en 
moderat ascens. Vent fluix i variable. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 1800 m als vessants nord i per damunt dels 2300-2500 m 
als vessants sud. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 20-100 cm, localment al voltant dels 150 cm a punts de la 
Ribagorçana-Vallfosca i del sud de la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les nevades de dijous i divendres van acumular entre 30-40 cm de neu recent a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i 
entre 15-30 cm a la resta. Aquesta neu s’ha humitejat força. A cotes altes es van formar plaques de vent, primer en 
vessants nord i després en orientacions est i sud. Les temperatures van seguir pujant ahir diumenge amb màximes, 
a 2000 m, entre 8ºC i 12ºC, i mínimes d’avui dilluns entre 1ºC i 2ºC. El vent ha bufat fluix del sud i sud-oest. El perill 
d’allaus és MODERAT (2) a tots els sectors, pujant a MARCAT (3) al migdia a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, 
per la possibilitat d’allaus de fusió a qualsevol orientació, localment de mida mitjana. En aquest sector també són 
possibles allaus de placa per damunt de 2500 m, localment pel pas d’una persona en vessants obacs. A la resta de 
sectors, les allaus de fusió seran, en general, de dimensions petites.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les precipitacions previstes faran augmentar el gruix del mantell a cotes altes, però l’humitejaran encara més a 
cotes mitges. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 3 d’abril de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 2 d’abril de 2001 
14:00 h. 
2 i 3 d’abril de 2001 

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

MODERAT (2) al migdia 
FEBLE (1) durant la resta 

Ter-Freser: MODERAT (2) al migdia 
FEBLE (1) durant la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) al migdia 
FEBLE (1) durant la resta 

Prepirineu: MODERAT (2) al migdia 
FEBLE (1) durant la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 3: intervals nuvolosos. Xàfecs en general febles i ocasionalment tempestuosos, més probables al Pirineu 
de Lleida. Cota de neu a partir de 2200 m. Temperatures en lleuger descens, moderat a la cara nord. Vent de 
component sud (15-25 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dimecres, 4: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs moderats, ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1800 
m. Temperatures en lleuger descens. Vent variable fluix amb predomini de la component sud. 
Dijous, 5: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions moderades a la cara nord. Cota de neu a 1200 m. 
Temperatures en descens moderat. Vent de component nord fluix. 
Divendres, 6: ennuvolat o molt ennuvolat a la cara nord amb probabilitat de precipitacions febles. Temperatures en 
moderat ascens. Vent fluix i variable. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és esquiable per damunt dels 2000 m als vessants nord m i dels 2300-2500 m als vessants sud. A 2000 
m els gruixos són inferiors als 20 cm. Per damunt de 2400 m hi ha grans sobreacumulacions a tots els sectors, 
excepte al Prepirineu.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les nevades de dijous i divendres van acumular entre 5-15 cm de neu recent a tots els sectors, disminuint de nord a 
sud i de ponent a llevant. Aquesta neu s’ha humitejat força i s’ha fos en gran part. Les temperatures van seguir 
pujant ahir diumenge amb màximes, a 2000 m, entre 12ºC i 14ºC, i mínimes d’avui dilluns entre 0ºC i 1ºC, amb 
inversions tèrmiques. El vent ha bufat fluix del sud i sud-oest. A tots els sectors el perill d’allaus és FEBLE (1) 
augmentant a MODERAT (2) al migdia, per la possibilitat d’allaus de fusió a qualsevol orientació, en general de 
petites dimensions.  A cotes altes dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser hi ha plaques de vent en 
orientacions sud, est i nord que podrien desprendre’s molt localment pel pas d’un esquiador. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les precipitacions previstes faran augmentar el gruix del mantell a cotes altes, però l’humitejaran encara més a 
cotes mitges. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 3 d’abril de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 3 d’abril de 2001 
14:00 h. 
3 i 4 d’abril de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) al migdia 

MODERAT (2) durant la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2)  

Pallaresa: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 4: ennuvolat. Xàfecs ocasionals localment moderats. Cota de neu a 2000 m. Temperatures sense 
canvis. Vent de l’oest a nord-oest de 20 km/h augmentant al final a nord-oest de 50-70 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dijous, 5: a la cara nord intervals nuvolosos. Precipitacions febles amb cota de neu a 2000 m. A la resta poc 
ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent fluix de l’oest. 
Divendres, 6: ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs localment moderats. Temperatures en moderat ascens. Vent 
de l’oest fluix a moderat. 
Dissabte, 7: ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs moderats. Cota de neu a 2000 m baixant a 1300 m al final. 
Temperatures en moderat a notable descens. Vent del nord-oest moderat a fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 2000 m als vessants nord i per damunt dels 2300-2500 m 
als vessants sud. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 10-90 cm, localment al voltant dels 130 cm a punts de la 
Ribagorçana-Vallfosca i del sud de la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures han baixat lleugerament: a 2000 m, màximes d’ahir dilluns entre 7ºC i 11ºC, i mínimes d’avui 
dimarts entre -1ºC i 3ºC. El vent ha bufat fluix del sud-oest. La neu s’humiteja al migdia i es glaça de nit. El perill 
d’allaus a la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca és MODERAT (2), especialment a partir de migdia, per la 
possibilitat d’allaus de fusió, en general, de dimensions petites. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill pot 
augmentar a MARCAT (3), a partir de migdia, ja que les allaus de fusió poden ser de mida mitjana a qualsevol 
orientació. En aquest sector també són possibles allaus de placa per damunt de 2500 m, localment pel pas d’una 
persona en vessants obacs. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les precipitacions previstes faran augmentar el gruix del mantell a cotes altes, però l’humitejaran encara més a 
cotes mitges. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 4 d’abril de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 3 d’abril de 2001 
14:00 h. 
3 i 4 d’abril de 2001 

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

MODERAT (2)  Ter-Freser: MODERAT (2)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 4: ennuvolat. Xàfecs ocasionals localment moderats. Cota de neu a 2000 m. Temperatures sense 
canvis. Vent de l’oest a nord-oest de 20 km/h augmentant al final a nord-oest de 50-70 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dijous, 5: a la cara nord intervals nuvolosos. Precipitacions febles amb cota de neu a 2000 m. A la resta poc 
ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent fluix de l’oest. 
Divendres, 6: ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs localment moderats. Temperatures en moderat ascens. Vent 
de l’oest fluix a moderat. 
Dissabte, 7: ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs moderats. Cota de neu a 2000 m baixant a 1300 m al final. 
Temperatures en moderat a notable descens. Vent del nord-oest moderat a fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és esquiable per damunt dels 2000 m als vessants nord m i discontinu als vessants sud fins als cims. A 
2200 m els gruixos són inferiors als 10 cm. Per damunt de 2400 m hi ha grans sobreacumulacions a tots els sectors, 
excepte al Prepirineu.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures han baixat entre 2-3ºC, tant les màximes d’ahir dilluns com les mínimes d’avui dimarts. El vent ha 
bufat fluix amb règim local, amb algun cop moderat del nord-oest al Ter-Freser. La neu s’humiteja al migdia i es 
glaça de nit. A tots els sectors el perill d’allaus és FEBLE (1) augmentant a MODERAT (2) al migdia, per la 
possibilitat d’allaus de fusió, especialment als vessants assolellats i en general de petites dimensions.  A cotes altes 
del Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser hi ha plaques de vent que podrien desprendre’s molt localment pel pas d’un 
esquiador en vessants obacs. Amb els xàfecs previstos per demà el perill es mantindrà en MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les precipitacions previstes faran augmentar el gruix del mantell a cotes altes, però l’humitejaran encara més a 
cotes mitges. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 4 d’abril de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 4 d’abril de 2001 
14:00 h. 
4 i 5 d’abril de 2001 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2)  

Pallaresa: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 5: molt núvol de matinada aclarint progressivament amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 
1800 m. Temperatures mínimes en moderat descens i màximes sense canvis. Vent de component oest de 20-40 
km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Divendres, 6: poc ennuvolat augmentant a molt ennuvolat amb xàfecs per la tarda i nit. La cota de neu baixarà fins 
a 1800 m al final del dia. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes sense canvis. Vent fluix del sud-oest 
girant al final a nord-oest moderat. 
Dissabte, 7: cobert amb xàfecs ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1800 m baixant a 1200 m al final. 
Temperatures en moderat a notable descens. Vent del nord-oest moderat augmentant a fort al final. 
Diumenge, 8: cobert amb xàfecs, més freqüents a la vessant septentrional. Cota de neu a 1000 m. Descens lleuger 
de les temperatures. Vent fort del nord. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 2000 m als vessants nord i per damunt dels 2300-2500 m 
als vessants sud. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 10-90 cm, localment al voltant del metre i mig a punts de la 
Ribagorçana-Vallfosca i del sud de la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures han continuat baixant: a 2000 m, màximes d’ahir dimarts entre 5ºC i 8ºC, i mínimes d’avui 
dimecres entre 0ºC i 2ºC. El vent ha augmentat a moderat de l’oest i sud-oest. El mantell està regelat internament i 
s’humiteja superficialment. Actualment és força estable. A tots els sectors el perill d’allaus serà MODERAT (2), 
degut a les precipitacions que puguin produir-se i que donarien lloc a alguna allau petita de neu humida i a la 
formació d’alguna placa de vent, especialment en orientacions est i nord, que podria desprendre’s pel pas d’una 
persona.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les precipitacions previstes faran augmentar lleugerament el gruix del mantell a cotes altes, però l’humitejaran 
encara més a cotes mitges. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 5 d’abril de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 4 d’abril de 2001 
14:00 h. 
4 i 5 d’abril de 2001 

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

MODERAT (2) per damunt 2200 m
FEBLE (1) per sota  

Ter-Freser: MODERAT (2) per damunt 2200 m
FEBLE (1) per sota  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) per damunt 2200 m
FEBLE (1) per sota  

Prepirineu: MODERAT (2) per damunt 2200 m
FEBLE (1) per sota  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 5: molt núvol de matinada aclarint progressivament amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 
1800 m. Temperatures mínimes en moderat descens i màximes sense canvis. Vent de component oest de 20-40 
km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Divendres, 6: poc ennuvolat augmentant a molt ennuvolat amb xàfecs per la tarda i nit. La cota de neu baixarà fins 
a 1800 m al final del dia. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes sense canvis. Vent fluix del sud-oest 
girant al final a nord-oest moderat. 
Dissabte, 7: cobert amb xàfecs ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1800 m baixant a 1200 m al final. 
Temperatures en moderat a notable descens. Vent del nord-oest moderat augmentant a fort al final. 
Diumenge, 8: cobert amb xàfecs, més freqüents a la vessant septentrional. Cota de neu a 1000 m. Descens lleuger 
de les temperatures. Vent molt fort del nord.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és esquiable per damunt dels 2000 m als vessants nord m i discontinu als vessants sud fins als cims. A 
2200 m els gruixos són inferiors als 10 cm. Per damunt de 2400 m hi ha grans sobreacumulacions a tots els sectors, 
excepte al Prepirineu.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures han continuat baixant: a 2000 m, màximes d’ahir dimarts entre 6ºC i 10ºC, i mínimes d’avui 
dimecres entre 0ºC i 2ºC. El vent ha bufat de l’oest i sud-oest. El mantell està regelat internament i s’humiteja 
superficialment. Actualment és força estable. A tots els sectors el perill d’allaus és FEBLE (1) augmentant a 
MODERAT (2) al migdia, per la possibilitat d’allaus de fusió, especialment als vessants assolellats i en general de 
petites dimensions. A cotes altes del Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser hi ha plaques de vent que podrien 
desprendre’s molt localment pel pas d’un esquiador en vessants obacs. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les precipitacions previstes faran augmentar lleugerament el gruix del mantell a cotes altes, però l’humitejaran 
encara més a cotes mitges. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 5 d’abril de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 5 d’abril de 2001 
14:00 h. 
5 i 6 d’abril de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) a les hores centrals del dia 

FEBLE (1) la resta  
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) a les hores centrals del dia 

FEBLE (1) la resta  
Pallaresa: MODERAT (2) a les hores centrals del dia 

FEBLE (1) la resta  
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 6: Ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs febles, localment d’intensitat moderada. Cota de neu 2100 m. 
Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de component oest de 20 a 40 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dissabte, 7: Ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs febles o moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu 
baixant de 2400 m a 1400 m al llarg del dia. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes en moderat 
descens. Vent de component nord moderat, amb intervals de fort al Pirineu de Girona. 
Diumenge, 8: Ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles o moderades al vessant nord. Cota de neu a 
1400 m. Temperatures sense canvis. Vent moderat de component nord, amb intervals de fort o molt fort. 
Dilluns, 9: Ennuvolat al vessant nord amb possibilitat de precipitacions febles i poc ennuvolat a la resta. 
Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix a moderat de component nord.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 2000 m als vessants nord i per damunt dels 2300-2500 m 
als vessants sud. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 10-90 cm, localment al voltant del metre i mig a punts de la 
Ribagorçana-Vallfosca i del sud de la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En els darrers tres dies , les temperatures han baixat progressivament: a 2000 m, màximes d’ahir entre 5ºC i 8ºC, i 
mínimes d’avui entre –3ºC i 1ºC. El mantell està regelat internament i s’humiteja superficialment durant el dia. A tots 
els sectors el perill és MODERAT (2) durant les hores centrals del dia, per la per la possibilitat d’allaus de fusió, 
especialment als vessants assolellats i en general de petites dimensions. Durant la resta del dia el perill passa a ser 
FEBLE (1) per la consolidació que confereixen les crostes de regel, que es produeixen amb la baixada de 
temperatures nocturna.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les precipitacions previstes per demà, provocaran la humidificació del mantell nival per sota dels 2100 m, i farà 
augmentar els gruixos per damunt d’aquesta cota. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 6 d’abril de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 5 d’abril de 2001 
14:00 h. 
5 i 6 d’abril de 2001 

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

MODERAT (2) a les hores 
centrals del dia 
FEBLE (1) la resta  

Ter-Freser: MODERAT (2) a les hores 
centrals del dia 
FEBLE (1) la resta  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) a les hores 
centrals del dia 
FEBLE (1) la resta  

Prepirineu: MODERAT (2) a les hores 
centrals del dia 
FEBLE (1) la resta  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 6: Ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs febles, localment d’intensitat moderada. Cota de neu 2100 m. 
Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de component oest de 20 a 40 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dissabte, 7: Ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs febles o moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu 
baixant de 2400 m a 1400 m al llarg del dia. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes en moderat 
descens. Vent de component nord moderat, amb intervals de fort al Pirineu de Girona. 
Diumenge, 8: Ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles o moderades al vessant nord. Cota de neu a 
1400 m. Temperatures sense canvis. Vent moderat de component nord, amb intervals de fort o molt fort. 
Dilluns, 9: Ennuvolat al vessant nord amb possibilitat de precipitacions febles i poc ennuvolat a la resta. 
Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix a moderat de component nord.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és esquiable per damunt dels 2200 m als vessants nord m i discontinu als vessants sud fins als cims. A 
2200 m els gruixos són inferiors als 10 cm. Per damunt de 2400 m es mantenen sobreacumulacions a tots els 
sectors, excepte al Prepirineu.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant la matinada d’ahir, s’ha produït pluges febles a tots els sectors. En els darrers tres dies, les temperatures han 
baixant: progressivament. A 2000 m, les màximes d’ahir han estat entre 5ºC i 10ºC, i mínimes d’avui - 2ºC i 2ºC. El 
mantell es manté internament regelat. Les febles precipitacions que s’han produït la passada nit han humitejat, 
encara més, la superfície del mantell. A tots els sectors  el perill és MODERAT (2) a les hores centrals del dia, per la 
possibilitat d’allaus de fusió, especialment als vessants assolellats i en general de petites dimensions. Durant la 
resta del dia el perill passa a ser FEBLE (1) per la consolidació que confereixen les crostes de regel que es 
produeixen amb la baixada de temperatures nocturna.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les precipitacions previstes per demà, provocaran la humidificació del mantell nival per sota dels 2100 m, i farà 
augmentar els gruixos per damunt d’aquesta cota. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 6 d’abril de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 6 d’abril de 2001 
14:00 h. 
6 i 7 d’abril de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) avui augmentant a  

MARCAT (3) demà  
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) avui augmentant a  

MARCAT (3) demà  
Pallaresa: MODERAT (2) avui augmentant a  

MARCAT (3) demà  
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 7: molt ennuvolat amb xàfecs moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu baixant de 2100 m a 
1300 m. Temperatures en moderat a notable descens. Vent de component nord-est de 70-100 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Diumenge, 8: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles o moderades al vessant nord. Cota de neu a 
1300 m. Temperatures en lleuger descens o sense canvis. Vent moderat de component nord, amb intervals de fort 
o molt fort. 
Dilluns, 9: ennuvolat al vessant nord amb possibilitat de precipitacions febles i poc ennuvolat a la resta. 
Temperatures en lleuger ascens. Vent moderat de component nord amb intervals de fort. 
Dimarts, 10: intervals de núvols al vessant nord i poc ennuvolat o serè a la resta. Temperatures en moderat ascens. 
Vent moderat de component nord. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 2000-2100 m als vessants nord i per damunt dels 2300-
2500 m als vessants sud. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 10-80 cm, localment superiors a punts de la 
Ribagorçana-Vallfosca i del sud de la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ahir dijous les temperatures màximes van pujar entre lleugera i moderadament: a 2000 m, valors entre 7ºC i 13ºC; 
les temperatures mínimes d’avui divendres també han pujat lleugerament: valors entre –2ºC i 3ºC. El mantell està 
regelat internament i s’humiteja superficialment durant el dia. Avui divendres a tots els sectors el perill és MODERAT 
(2) a partir de migdia, per la per la possibilitat d’allaus de fusió, en general de petites dimensions i especialment als 
vessants assolellats i FEBLE (1) durant la resta de la jornada. Demà dissabte, amb les nevades previstes, el perill 
anirà augmentant fins a MARCAT (3) o fins i tot FORT (4) si s’acumulen més de 30-40 cm, més probable a l’Aran-
Franja Nord de la Pallaresa. A tots els sectors es formaran plaques de vent molt fràgils en vessants sud i est que es 
desprendran pel pas d’una persona.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Diumenge, les temperatures baixes i el vent fort del nord mantindran les plaques de vent molt fràgils. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 7 d’abril de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 6 d’abril de 2001 
14:00 h. 
6 i 7 d’abril de 2001 

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

MODERAT (2) avui augmentant a 
MARCAT (3) demà  

Ter-Freser: MODERAT (2) avui augmentant a 
MARCAT (3) demà  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) avui augmentant a 
MARCAT (3) demà  

Prepirineu: MODERAT (2) on hi hagi neu 
suficient 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 7: molt ennuvolat amb xàfecs moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu baixant de 2100 m a 
1300 m. Temperatures en moderat a notable descens. Vent de component nord-est de 70-100 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Diumenge, 8: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles o moderades al vessant nord. Cota de neu a 
1300 m. Temperatures en lleuger descens o sense canvis. Vent moderat de component nord, amb intervals de fort 
o molt fort. 
Dilluns, 9: ennuvolat al vessant nord amb possibilitat de precipitacions febles i poc ennuvolat a la resta. 
Temperatures en lleuger ascens. Vent moderat de component nord amb intervals de fort. 
Dimarts, 10: intervals de núvols al vessant nord i poc ennuvolat o serè a la resta. Temperatures en moderat ascens. 
Vent moderat de component nord. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és esquiable per damunt dels 2200 m als vessants nord i discontinu als vessants sud fins als cims. A 
2200 m els gruixos són inferiors als 10 cm. Per damunt de 2400 m es mantenen sobreacumulacions a tots els 
sectors, excepte al Prepirineu.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures no han variat gaire: a 2000 m, màximes d’ahir dijous entre 9ºC i 12ºC; mínimes d’avui divendres 
entre –1ºCi 2ºC. El mantell està regelat internament i s’humiteja superficialment durant el dia. Avui divendres a tots 
els sectors el perill és MODERAT (2) a partir de migdia, per la per la possibilitat d’allaus de fusió, en general de 
petites dimensions i especialment als vessants assolellats i FEBLE (1) durant la resta de la jornada. Demà dissabte, 
amb les nevades previstes, el perill anirà augmentant fins a MARCAT (3) si s’acumulen més de 15-20 cm, més 
probable al nord del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós. A tots els sectors es formaran plaques de vent molt fràgils 
en vessants sud i est que es desprendran pel pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Diumenge, les temperatures baixes i el vent fort del nord mantindran les plaques de vent molt fràgils. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 7 d’abril de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 7 d’abril de 2001 
14:00 h. 
7. 8 i 9 d’abril de 2001 

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

MARCAT (3)  
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) augmentant a  

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

MARCAT (3)  
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 8: Ennuvolat amb intervals de molt ennuvolat. Precipitacions febles a moderades a la Val d’Aran al 
començament. Xàfecs moderats, ocasionalment tempestuosos per la tarda a tota la zona. Cota de neu a 1200 m. 
Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent del nord-oest de 70 a 100 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dilluns, 9: Ennuvolat a la cara nord, intervals de núvols a la resta amb algun interval de núvols alts. Temperatures 
en lleuger ascens. Vent variable i fluix a la resta. 
Dimarts, 10: Ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació feble a la cara nord al principi. Temperatures en 
lleuger a moderat ascens. Vent variable i fluix. 
Dimecres, 11: Ennuvolat amb possibilitat d’algun xàfec tempestuós. Temperatures en lleuger descens o sense 
canvis. Vent del nord-est moderat a fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Les febles precipitacions enregistrades fins al matí d’avui dissabte, pràcticament no han alterat la distribució del 
mantell nival.  En general, a tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 2000-2100 m als vessants nord i 
per damunt dels 2300-2500 m als vessants sud. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 10-80 cm, localment superiors 
a punts de la Ribagorçana-Vallfosca i del sud de la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Fins al matí d’avui dissabte, s’han produït precipitacions febles que a cotes baixes han estat en forma de pluja. Les 
temperatures han davallat considerablement respecte el passat divendres, especialment les mínimes amb valors al 
voltant dels –3 ºC i –5 ºC. Les temperatures màximes s’han mantingut entre 7 ºC i 11 ºC.  La davallada de 
temperatures farà que la precipitació sòlida s’extengui a cotes baixes. Damunt de la superficie regelada del mantell 
s’està dipositant una capa de neu recent que en el moment de realització del butlletí, i en general a tots els sectors, 
no és superior als 5cm. Els gruixos enregistrats a 2200 m, estan al voltant del 5cm a l’Aran-Fanja Nord de la 
Pallaresa i dels 3 cm ala Ribagorçana-Vallfosca i la Pallaresa. Internament el mantell està format per grans de fusió. 
En aquestes condicions el perill és MODERAT (2) per la possibilitat d’allaus de fusió, en general de petites 
dimensions i especialment als vessants assolellats. Les nevades  previstes per avui i demà farien augmentar el perill 
fins a MARCAT (3) o fins i tot FORT (4) si s’acumulen més de 30-40 cm, més probable a l’Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa. A tots els sectors es formaran plaques de vent molt fràgils en vessants sud i est que es desprendran pel 
pas d’una persona.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
En el cas que les nevades siguin moderades, es mantindrà la possibilitat d’allaus de neu recent i de placa per als 
propers dies. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER EN AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 9 d’abril de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 7 d’abril de 2001 
14:00 h. 
7, 8 i 9 d’abril de 2001 

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

MODERAT (2)  Ter-Freser: MODERAT (2)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2 ) Prepirineu: MODERAT (2) on hi hagi neu 
suficient 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 8: Ennuvolat amb intervals de molt ennuvolat. Precipitacions febles a moderades a la Val d’Aran al 
començament. Xàfecs moderats, ocasionalment tempestuosos per la tarda a tota la zona. Cota de neu a 1200 m. 
Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent del nord-oest de 70 a 100 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dilluns, 9: Ennuvolat a la cara nord, intervals de núvols a la resta amb algun interval de núvols alts. Temperatures 
en lleuger ascens. Vent variable i fluix a la resta. 
Dimarts, 10: Ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació feble a la cara nord al principi. Temperatures en 
lleuger a moderat ascens. Vent variable i fluix. 
Dimecres, 11: Ennuvolat amb possibilitat d’algun xàfec tempestuós. Temperatures en lleuger descens o sense 
canvis. Vent del nord-est moderat a fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Les precipitacions inapreciables que s’han produït en la matinada de divendres a dissabte no han alterat la 
distribució del mantell. En general és esquiable per damunt dels 2200 m als vessants nord i discontinu als vessants 
sud fins als cims. A 2200 m els gruixos són inferiors als 10 cm. Per damunt de 2400 m es mantenen 
sobreacumulacions a tots els sectors, excepte al Prepirineu. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En el moment de realització del butlletí, les precipitacions enregistrades a tots els sectors són pràcticament 
inapreciables. Les temperatures s’han mantingut molt similars a les d’ahir. A 2000 m, les màximes d’ahir divendres 
van ser entre 9ºC i 11ºC; i les mínimes d’avui dissabte entre -2ºC i 2ºC. A partir de mig matí la temperatura ha 
començat a davallar considerablement i el vent està bufant del nord. La superfície del mantell es manté regelada 
degut a la davallada de temperatures.  En aquestes condicions el perill és MODERAT (2) durant les hores centrals 
del dia, ja que són possibles petites allaus de fusió especialment als vessants assolellats, i FEBLE (1) la resta. En el 
cas que es produeixin les nevades previstes el perill es mantindria en MODERAT (2) ja que es formarien plaques de 
vent en sectors orientats al sud que localment es desprendran pel pas d’una persona.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
L’augment de la temperatura de cara a dilluns, mantindrà la possibilitat d’allaus de fusió. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 9 d’abril de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 9 d’abril de 2001 
14:00 h. 
9 i 10 d’abril de 2001 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) en el límit nord 
MODERAT (2) a la resta 

Pallaresa: MARCAT (3) en el límit nord 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 10: Ennuvolat. Xàfecs febles, més probables a partir de la tarda i a la cara nord. Cota de neu a 2200 m, 
baixant a 1600 m. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes sense canvis. A cotes baixes, vent del nord 
de 20 a 40 km/h, a cotes altes del nord-oest de 40-70 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dimecres, 11: Ennuvolat amb alguna precipitació feble a la cara nord, de neu per damunt de 1300 m. Temperatures 
en moderat descens. Vent de component nord fort, amb cops molt forts. 
Dijous, 12: Predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent de component nord fort. 
Divendres, 13: Intervals nuvolosos. Lleuger ascens de la temperatura. Vent de component nord fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
La neu caiguda durant el cap de setmana ha estat redistribuida de forma molt desigual per efecte del vent molt fort 
del nord-oest. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present per damunt de 1400-1600 m. A la resta, el 
mantell és esquiable per damunt de 2000-2100 m als vessants nord i per damunt dels 2300-2500 m als vessants 
sud, encara que és present localment per damunt dels 1500 m. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 20-110 cm, 
localment superiors a punts de la Ribagorçana-Vallfosca i del sud de la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Al matí de dilluns encara neva feblement a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Des de dissabte s’han acumulat entre 
30-40 cm l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i quantitats d’entre 15-25 cm a la resta. El vent ha bufat molt fort del 
nord-oest amb cops de fins a 140 km/h i mitjanes horàries de fins a 90 km/h. Les temperatures s’han mantingut 
baixes: a 2000 m, màximes d’ahir diumenge –1ºC i 2ºC i mínimes d’avui dilluns entre –2ºC i –4ºC. Per sota de la 
neu recent, el mantell està regelat i és força estable. La neu recent es manté seca i freda als sectors boscosos però 
molt ventada en vessants oest i nord. Per contra, en vessants sud i est hi ha grans acumulacions de neu inestable 
que poden desprendre’s fàcilment pel pas d’una persona en forma d’allau de placa. El perill d’allaus és MARCAT (3) 
a  l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa on les allaus de placa localment poden ser de grans dimensions. A la resta el 
perill és MARCAT (3) als límits nord i MODERAT (2) a la resta. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les temperatures baixes i el vent fort del nord mantindrà la situació actual sense grans canvis. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 10 d’abril de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 9 d’abril de 2001 
14:00 h. 
9 i 10 d’abril de 2001 

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

MARCAT (3) en el límit nord 
MODERAT (2) a la resta 

Ter-Freser: MODERAT (2)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

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

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 10: Ennuvolat. Xàfecs febles, més probables a partir de la tarda i a la cara nord. Cota de neu a 2200 m, 
baixant a 1600 m. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes sense canvis. A cotes baixes, vent del nord 
de 20 a 40 km/h, a cotes altes del nord-oest de 40-70 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dimecres, 11: Ennuvolat amb alguna precipitació feble a la cara nord, de neu per damunt de 1300 m. Temperatures 
en moderat descens. Vent de component nord fort, amb cops molt forts. 
Dijous, 12: Predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent de component nord fort. 
Divendres, 13: Intervals nuvolosos. Lleuger ascens de la temperatura. Vent de component nord fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
La neu caiguda durant el cap de setmana ha estat redistribuida de forma molt desigual per efecte del vent molt fort 
del nord-oest. En general és esquiable per damunt dels 2200 m als vessants nord i discontinu als vessants sud fins 
als cims, tot i que s’han format grans sobreacumulacions al peu de carenes i colls en vessants sud i est. A 2200 m 
els gruixos són inferiors als 10 cm. Per damunt de 2400 m es mantenen sobreacumulacions a tots els sectors, 
excepte al Prepirineu.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Des de dissabte s’han acumulat entre 1-15 cm, amb quantitats màximes al límit nord del Perafita-Puigpedrós. El 
vent ha bufat molt fort del nord-oest. Les temperatures s’han mantingut baixes: a 2000 m, màximes d’ahir diumenge 
2ºC i 4ºC i mínimes d’avui dilluns entre 0ºC i –4ºC. Per sota de la neu recent, el mantell està regelat i és força 
estable. La neu recent es manté seca i freda als sectors boscosos però molt ventada en vessants oest i nord, 
especialment al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser. Per contra, a cotes altes dels vessants sud i est hi ha grans 
acumulacions de neu inestable que poden desprendre’s fàcilment pel pas d’una persona en forma d’allau de placa. 
Al Cadí-Moixeró i al Prepirineu predomina el mantell encostrat. El perill d’allaus és MODERAT (2) a tots els sectors, 
augmentant a MARCAT (3) al límit nord del Perafita-Puigpedrós. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les temperatures baixes i el vent fort del nord mantindrà la situació actual sense grans canvis. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 10 d’abril de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 10 d’abril de 2001 
14:00 h. 
10 i 11 d’abril de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) cotes altes de vessants sud i est 

MODERAT (2) a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) per sobre 2200 m 

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

FEBLE (1) a la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 11: Ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs febles, més probables a partir de la tarda i a la cara nord. Cota 
de neu a 1800 m, baixant a 1200 m. Temperatures en descens moderat. A cotes baixes, vent del nord de 50 a 60 
km/h, a cotes altes del nord-oest de 70-90 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dijous, 12: Ennuvolat a molt ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent de component nord fort. 
Divendres, 13: Intervals nuvolosos amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Temperatures sense canvis. Vent de 
component nord fort. 
Dissabte, 14: Ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense 
canvis. Vent de component nord fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
La neu caiguda durant el cap de setmana ha estat redistribuida de forma molt desigual per efecte del vent molt fort 
del nord-oest. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present per damunt dels 1600 m. A la resta, el 
mantell és esquiable per damunt de 2000-2100 m als vessants nord i per damunt dels 2300-2500 m als vessants 
sud, encara que és present localment per damunt dels 1700 m. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 10-110 cm, 
localment superiors a punts de la Ribagorçana-Vallfosca i del sud de la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
La nit del dilluns han caigut entre 1-5 cm amb cota de neu per damunt de 2000 m. El vent ha disminuït força 
d’intensitat però s’ha mantingut fort del nord-oest (cops de 76 km/h). Les temperatures màximes d’ahir van pujar 
localment de forma notable (fins a 9ºC de màxima), però en altres punts es van mantenir al voltant dels 3ºC i 4ºC. 
Les mínimes d’avui dimarts s’han mantingut entre 0ºC i –4ºC. Internament, el mantell està regelat i és força estable. 
Al seu damunt la neu recent s’ha humitejat durant el dia. En vessants nord i oest exposats al vent predomina el 
mantell encrostat. En vessants orientats al sud i a l’est predomina la neu ventada amb grans acumulacions que 
poden desprendre’s en forma d’allau de placa pel pas d’una persona. El perill d’allaus és MARCAT (3) a cotes altes 
dels vessants sud i est de l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa on les allaus de placa localment poden ser de grans 
dimensions. A la resta el perill és MODERAT (2) per damunt de 2200 m i FEBLE (1) per sota.   

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades febles previstes i el vent fort del nord mantindran el mantell encrostat i es podrà formar alguna nova 
placa de vent en vessants sud i est, especialment a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 11 d’abril de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 10 d’abril de 2001 
14:00 h. 
10 i 11 d’abril de 2001 

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

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

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

Prepirineu: FEBLE (1)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 11: Ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs febles, més probables a partir de la tarda i a la cara nord. Cota 
de neu a 1800 m, baixant a 1200 m. Temperatures en descens moderat. A cotes baixes, vent del nord de 50 a 60 
km/h, a cotes altes del nord-oest de 70-90 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dijous, 12: Ennuvolat a molt ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent de component nord fort. 
Divendres, 13: Intervals nuvolosos amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Temperatures sense canvis. Vent de 
component nord fort. 
Dissabte, 14: Ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense 
canvis. Vent de component nord fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
La neu caiguda durant el cap de setmana ha estat redistribuida de forma molt desigual per efecte del vent molt fort 
del nord-oest. En general és esquiable per damunt dels 2200 m als vessants nord i discontinu als vessants sud fins 
als cims, tot i que s’han format grans sobreacumulacions al peu de carenes i colls en vessants sud i est. A 2200 m 
els gruixos són inferiors als 10 cm. Per damunt de 2400 m es mantenen sobreacumulacions a tots els sectors, 
excepte al Prepirineu.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
La nit del dilluns ha nevat amb quantitats quasi inapreciables per damunt de 2000 m. El vent ha disminuït 
d’intensitat, però s’ha mantingut molt fort del nord-oest (cops de 103 km/h al Ter-Freser). Les temperatures màximes 
d’ahir dilluns van pujar de forma moderada: a 2000 m, valors entre 4ºC i 7ºC. Les mínimes d’avui dimarts s’han 
mantingut entre 2ºC i –4ºC. Predomina el mantell encrostat, però a cotes altes dels vessants orientats al sud i a l’est 
dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, localment, hi ha plaques de vent que poden desprendre’s pel pas 
d’una persona en forma d’allau de placa. El perill d’allaus és MODERAT (2) per damunt de 2200 m i FEBLE (1) a la 
resta.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades febles previstes i el vent fort del nord mantindran el mantell encrostat i es podrà formar alguna nova 
placa de vent en vessants sud i est, especialment al Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 11 d’abril de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 11 d’abril de 2001 
14:00 h. 
11 i 12 d’abril de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) cotes altes de vessants sud i est 

MODERAT (2) a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) per sobre 2200 m 

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

FEBLE (1) a la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 12: Ennuvolat a molt ennuvolat. Possibilitat de precipitacions febles a la cara nord. Cota de neu a 1600 m. 
Temperatures sense canvis. Vent a les valls de component nord fluix; a cotes altes de 40 a 60 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Divendres, 13: Ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent del nord, fluix a moderat. 
Dissabte, 14: Ennuvolat augmentant a molt ennuvolat. Descens moderat de les temperatures. Vent moderat a fort 
del nord-est. 
Diumenge, 15: Molt ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles al vessant nord. Lleugera pujada de les 
temperatures. Vent moderat a fort de component nord.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present per damunt dels 1700 m. A la resta, el mantell és 
esquiable per damunt de 2000-2100 m als vessants nord i per damunt dels 2300-2500 m als vessants sud, encara 
que és present localment per damunt dels 1700 m. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 10-100 cm, localment 
superiors a punts de la Ribagorçana-Vallfosca i del sud de la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A la matinada d’avui dimecres ha començat a nevar de forma molt feble a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, amb 
gruixos inferiors als 4 cm. El vent del nord i nord-oest s’està incrementant d’intensitat amb cops de fins a 95 km/h. 
Les temperatures màximes d’ahir dimarts es van mantenir entre 4ºC i 7ºC a 2000 m, però les mínimes d’avui 
dimecres han baixat de forma moderada amb valors entre -4ºC i –7ºC. Internament, el mantell està regelat i és força 
estable. Superficialment s’humiteja molt lleugerament. En vessants nord i oest exposats al vent predomina el 
mantell encrostat. En vessants orientats al sud i a l’est predomina la neu ventada amb grans acumulacions que 
poden desprendre’s en forma d’allau de placa pel pas d’una persona. El perill d’allaus és MARCAT (3) a cotes altes 
dels vessants sud i est de l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa on les allaus de placa poden ser de dimensions 
mitjanes. A la resta el perill és MODERAT (2) per damunt de 2200 m i FEBLE (1) per sota.   

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les temperatures baixes mantindran el mantell encrostat i les plaques de vent inestables. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 12 d’abril de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 11 d’abril de 2001 
14:00 h. 
11 i 12 d’abril de 2001 

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

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

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

Prepirineu: FEBLE (1)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 12: Ennuvolat a molt ennuvolat. Possibilitat de precipitacions febles a la cara nord. Cota de neu a 1600 m. 
Temperatures sense canvis. Vent a les valls de component nord fluix; a cotes altes de 40 a 60 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Divendres, 13: Ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent del nord, fluix a moderat. 
Dissabte, 14: Ennuvolat augmentant a molt ennuvolat, amb possibilitat de xàfecs a la part oriental. Descens 
moderat de les temperatures. Vent moderat a fort del nord-est. 
Diumenge, 15: Molt ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles al vessant nord. Lleugera pujada de les 
temperatures. Vent moderat a fort de component nord.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
En general és esquiable per damunt dels 2200 m als vessants nord i discontinu als vessants sud fins als cims. Per 
damunt de 2400 m es mantenen sobreacumulacions en orientacions est. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les últimes 24 hores no hi ha hagut precipitacions. El vent del nord s’està incrementant d’intensitat amb cops de 
fins a 90 km/h. Les temperatures màximes d’ahir dimarts van pujar de forma moderada: a 2000 m, valors entre 7ºC i 
11ºC. Per contra, les mínimes d’avui dimecres han baixat de forma moderada per damunt de 2400 m (valors de fins 
a –7ºC) i de forma lleugera a la resta, valors entre -2ºC i –4ºC. Predomina el mantell encrostat, però a cotes altes 
dels vessants orientats al sud i a l’est dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, localment, hi ha plaques de vent 
que poden desprendre’s pel pas d’una persona en forma d’allau de placa. El perill d’allaus és MODERAT (2) per 
damunt de 2200 m i FEBLE (1) a la resta.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les temperatures baixes mantindran el mantell encrostat. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 12 d’abril de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 12 d’abril de 2001 
14:00 h. 
12, 13 i 14 d’abril de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) per damunt de 2000 m 

MODERAT (2) per sota 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) per sobre de 2000 m 

FEBLE (1) per sota 
Pallaresa: MODERAT (2) per sobre de 2000 m 

FEBLE (1) per sota 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 13: Ennuvolat al vessant nord i intervals de núvols mitjos i alts a la resta. Temperatures sense canvis. 
Vent a cotes baixes de component nord de 15-20 km/h; a cotes altes de 35 a 50 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dissabte, 14: Poc ennuvolat. Lleuger descens de les temperatures. Vent de component nord moderat a fort. 
Diumenge, 15: Intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Vent de component nord fluix a moderat. 
Dilluns, 16: Ennuvolat amb alguna precipitació feble. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de 
component nord fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present per damunt dels 1500-1700 m. A la resta, el mantell és 
esquiable per damunt de 2000-2100 m als vessants nord i per damunt dels 2300-2500 m als vessants sud. Els 
gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 20-120 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les darreres 24 hores s’han acumulat entre 20-30 cm de neu recent a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, 
disminuint ràpidament els gruixos de nord a sud fins a quantitats inapreciables al sud de la Ribagorçana-Vallfosca i 
de la Pallaresa. El vent del nord-oest ha bufat molt fort amb cops màxims a la Ribagorçana de fins a 132 km/h i 
velocitats mitjanes en una hora de fins a 79 km/h. Les temperatures màximes d’ahir dimecres van davallar de forma 
notable: a 2000 m, valors entre 1ºC i -3ºC; les mínimes d’avui dijous han baixat de forma lleugera amb valors entre -
4ºC i –8ºC. A tots els sectors, el mantell està regelat internament i és força estable. A l’Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa i al nord de la Ribagorçana-Vallfosca, damunt de les crostes s’ha dipositat neu recent que pot donar lloc a 
allaus de neu recent de forma espontània, especialment en vessant assolellats, localment de mida mitjana. També 
s’han format plaques de vent, especialment en vessants est i sud que poden donar lloc a allaus de placa pel pas 
d’una persona, localment podrien ser de grans dimensions. El perill en aquest sector és MARCAT (3) per damunt de 
2000 m i MODERAT (2) per sota. A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2) per damunt 
de 2000 m i FEBLE (1) per sota.   

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Per sota de 2000 m el mantell tendirà a humitejar-se i fondre amb rapidesa. No hi haurà variacions importants en 
l’estat de la neu a cotes altes.  
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 14 d’abril de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 12 d’abril de 2001 
14:00 h. 
12, 13 i 14 d’abril de 2001 

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

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

Ter-Freser: MODERAT (2) al límit nord 
FEBLE (1) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1)  Prepirineu: FEBLE (1)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 13: Ennuvolat al vessant nord i intervals de núvols mitjos i alts a la resta. Temperatures sense canvis. 
Vent a cotes baixes de component nord de 15-20 km/h; a cotes altes de 35 a 50 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dissabte, 14: Poc ennuvolat. Lleuger descens de les temperatures. Vent de component nord moderat a fort. 
Diumenge, 15: Intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Vent de component nord fluix a moderat. 
Dilluns, 16: Ennuvolat amb alguna precipitació feble. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de 
component nord fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
En general, el mantell és esquiable per damunt dels 2200 m als vessants nord i discontinu als vessants sud fins als 
cims. Per damunt de 2400 m al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser s’han format noves sobreacumulacions en 
orientacions est i sud.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les últimes 24 hores ha nevat amb quantitats inferiors als 10 cm al límit nord del Perafita-Puigpedrós i del Ter-
Freser. El vent del nord-oest ha bufat molt fort amb cops de fins a 115 km/h al Ter-Freser. Les temperatures 
màximes d’ahir dimecres van davallar de forma notable: a 2000 m, valors entre 4ºC i -2ºC, i les mínimes d’avui 
dijous han baixat de forma lleugera amb valors entre -4ºC i –5ºC. Predomina el mantell encrostat, però a cotes altes 
dels vessants orientats al sud i a l’est dels sectors Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, s’han format noves plaques de 
vent que poden desprendre’s pel pas d’una persona, en general de petites dimensions. En aquests sectors el perill 
d’allaus és MODERAT (2) per damunt de 2000 m i FEBLE (1) per sota. Al Cadí-Moixeró i al Prepirineu el perill és 
FEBLE (1).  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
No hi haurà variacions importants en l’estat de la neu. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 14 d’abril de 2001 
 
 
 

 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2000-2001)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 211 / 262 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

 

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

 

 

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

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 14 d’abril de 2001 
14:00 h. 
14, 15, 16 i 17 d’abril de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) per damunt de 2200 m 

FEBLE (1) a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) al límit nord 

FEBLE (1) a la resta 
Pallaresa: FEBLE (1)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 15: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de component nord i nord-
oest de 20-40 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dilluns, 16: poc ennuvolat augmentant a molt ennuvolat amb xàfecs febles i dispersos. Cota de neu a 1500 m. 
Temperatures sense canvis. Vent component variable i fluix. 
Dimarts, 17: ennuvolat amb xàfecs febles i dispersos. Cota de neu a 1200 m. Temperatures en lleuger a moderat 
descens. Vent de component nord fluix. 
Dimecres, 18: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present per damunt dels 1500-1700 m. A la resta, el mantell és 
esquiable per damunt de 2000-2100 m als vessants nord i per damunt dels 2300-2500 m als vessants sud. Els 
gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 10-120 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les darreres 24 hores no ha nevat. El vent del nord-oest s’ha reforçat des de la tarda del divendres i bufa fort (a 
la Ribagorçana cops màxims de 74 km/h). Les temperatures es mantenen de ple hivern: a 2000 m, màximes d’ahir 
divendres entre 0ºC i 1ºC i mínimes d’avui dissabte entre -5ºC i –7ºC. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i al límit 
nord de la Ribagorçana-Vallfosca el perill d’allaus és MODERAT (2) per damunt de 2200 m i FEBLE (1) per sota. 
Damunt de les crostes de regel hi ha un nivell de neu ventada. Les plaques de vent són més abundants en vessants 
est i sud i podrien donar lloc a allaus de placa, localment pel pas d’una persona en vessants obacs. A les hores 
centrals del dia podria haver alguna allau petita de neu humida en vessants assolellats de forma espontània. A la 
Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa el mantell està força encrostat pel regel i el perill és FEBLE (1). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
A partir de dilluns, el perill d’allaus podria generalitzar-se a MODERAT (2) a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa 
degut a les nevades febles previstes. A la resta no hi haurà variacions destacables en l’estat del mantell. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 17 d’abril de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 14 d’abril de 2001 
14:00 h. 
14, 15, 16 i 17 d’abril de 2001 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1)  Prepirineu: FEBLE (1)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 15: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de component nord i nord-
oest de 20-40 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dilluns, 16: poc ennuvolat augmentant a molt ennuvolat amb xàfecs febles i dispersos. Cota de neu a 1500 m. 
Temperatures sense canvis. Vent component nord moderat al Pirineu de Girona i variable i fluix a la resta. 
Dimarts, 17: ennuvolat amb xàfecs febles i dispersos. Cota de neu a 1200 m. Temperatures en lleuger a moderat 
descens. Vent de component nord fort a moderat al Pirineu de Girona i fluix a la resta. 
Dimecres, 18: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
En general, el mantell és esquiable per damunt dels 2200 m als vessants nord i discontinu als vessants sud fins als 
cims. Per damunt de 2400 m al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser hi ha sobreacumulacions en orientacions est i 
sud.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les últimes 24 hores no ha nevat enlloc. El vent del nord-oest continua bufant fort i s’està reforçant en les últimes 
hores (al Ter-Freser cops màxims de 90 km/h). Les temperatures es mantenen baixes, especialment al sector més 
nord: a 2000 m, màximes d’ahir divendres entre 2ºC i 7ºC i mínimes d’avui dissabte entre -3ºC i –5ºC. Predomina el 
mantell encrostat. A tots els sectors el perill d’allaus és FEBLE (1). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
A partir de dilluns, el perill d’allaus podria augmentar a MODERAT (2) al límit nord del Perafita-Puigpedrós i del Ter-
Freser degut a les nevades febles previstes. A la resta no hi haurà variacions destacables en l’estat del mantell. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 17 d’abril de 2001 
 
 
 

 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2000-2001)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 213 / 262 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

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

 

 

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

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 17 d’abril de 2001 
14:00 h. 
17 i 18 d’abril de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) per damunt de 2200 m 

FEBLE (1) a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: FEBLE (1)  

Pallaresa: FEBLE (1)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 18: intervals nuvolosos, predominant el cel poc ennuvolat. Possibilitat d’algun xàfec feble al final i a la 
cara nord. Cota de neu a 1300 m. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de component nord-oest 
de 30-45 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dijous, 19: ennuvolat en general, amb xàfecs ocasionals, localment moderats. Cota de neu a 1100 m. 
Temperatures sense canvis. Vent variable fluix. 
Divendres, 20: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs ocasionals i localment moderats. Cota de neu a 900 m. 
Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord fluix, augmentant a moderat al final. 
Dissabte; 21: molt ennuvolat amb xàfecs febles. Cota de neu a 700 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del 
nord moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present per damunt dels 1700-1800 m en vessant nord i 
discontinu en vessant sud fins als 2200-2300 m. A la resta, el mantell és esquiable per damunt de 2000-2100 m als 
vessants nord i per damunt dels 2300-2500 m als vessants sud. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 5-110 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les darreres 24 hores hi ha hagut alguna nevada molt feble i aïllada a punts de l’ l’Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa. El vent del nord-oest ha disminuït força d’intensitat i ja és feble. Les temperatures han iniciat un descens 
des de migdia d’ahir dilluns: a 2000 m, màximes de dilluns entre 6ºC i 8ºC i mínimes d’avui dimarts entre -1ºC i -5ºC. 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill d’allaus és MODERAT (2) per damunt de 2200 m i FEBLE (1) per sota. 
Damunt de les crostes de regel hi ha un nivell de neu ventada. Hi ha plaques de vent en vessants est i sud que 
podrien donar lloc a allaus de placa, en general, pel pas d’un grup de persones, especialment en vessants obacs. A 
les hores centrals del dia podria haver alguna allau petita de neu humida en vessants assolellats de forma 
espontània. A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa el mantell està força encrostat pel regel i el perill és FEBLE 
(1);  podria augmentar a MODERAT (2) en cas que nevés.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El perill d’allaus podria generalitzar-se a MODERAT (2) en cas que nevés. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 18 d’abril de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 17 d’abril de 2001 
14:00 h. 
17 i 18 d’abril de 2001 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1)  Prepirineu: FEBLE (1)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 18: intervals nuvolosos, predominant el cel poc ennuvolat. Possibilitat d’algun xàfec feble al final i a la 
cara nord. Cota de neu a 1300 m. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de component nord-oest 
de 30-45 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dijous, 19: ennuvolat en general, amb xàfecs ocasionals, localment moderats. Cota de neu a 1100 m. 
Temperatures sense canvis. Vent variable fluix. 
Divendres, 20: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs ocasionals i localment moderats. Cota de neu a 900 m. 
Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord fluix, augmentant a moderat al final, fort a l’extrem 
oriental 
Dissabte; 21: molt ennuvolat amb xàfecs febles. Cota de neu a 700 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del 
nord moderat, fort a l’extrem oriental. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
En general, el mantell és esquiable per damunt dels 2200 m als vessants nord i discontinu als vessants sud fins als 
cims. Per damunt de 2400 m al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser hi ha sobreacumulacions en orientacions est i 
sud.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les últimes 24 hores no ha nevat. El vent del nord-oest ha disminuït força d’intensitat i ja és feble. Les 
temperatures han iniciat un descens des de migdia d’ahir dilluns: a 2000 m, màximes de dilluns entre 7ºC i 11ºC i 
mínimes d’avui dimarts entre -3ºC i -4ºC Predomina el mantell encrostat, que s’humiteja lleugerament a migdia. A 
tots els sectors el perill d’allaus és FEBLE (1). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El perill d’allaus podria generalitzar-se a MODERAT (2) en cas que nevés. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 18 d’abril de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 18 d’abril de 2001 
14:00 h. 
18 i 19 d’abril de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) per damunt de 2200 m 

FEBLE (1) a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: FEBLE (1)  

Pallaresa: FEBLE (1)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 19: Ennuvolat a molt ennuvolat. Precipitacions febles a moderades, persistents a la cara nord i a la resta 
més freqüents a partir de migdia. Cota de neu a 1400, baixant a 1000 m. Temperatures en lleuger descens. Vent 
del nord-oest de 40 a 60 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Divendres, 20: Molt ennuvolat amb xàfecs moderats, localment tempestuosos. Cota de neu a 600 m. Temperatures 
en lleuger descens. Vent de component nord moderat a fort. 
Dissabte, 21: Molt ennuvolat amb xàfecs localment moderats i tempestuosos. Cota de neu a 600 m. Temperatures 
sense canvis. Vent de component nord moderat a fort. 
Diumenge, 22: Cel ennuvolat amb xàfecs febles. Cota de neu a 800 m. Temperatures en lleuger a moderat ascens. 
Vent de component nord moderat a fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present per damunt dels 1700-1800 m en vessant nord i 
discontinu en vessant sud fins als 2200-2300 m. A la resta, el mantell és esquiable per damunt de 2000-2100 m als 
vessants nord i per damunt dels 2300-2500 m als vessants sud. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 5-110 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les darreres 72 hores hi ha hagut alguna nevada molt feble i aïllada a punts de l’ l’Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa. El vent del nord-oest ha disminuït força d’intensitat i ja és feble. Les temperatures s’han mantingut baixes. 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill d’allaus és MODERAT (2) per damunt de 2200 m i FEBLE (1) per sota. 
Damunt de les crostes de regel hi ha un nivell de neu ventada. Hi ha plaques de vent en vessants est i sud que 
podrien donar lloc a allaus de placa, en general, pel pas d’un grup de persones, especialment en vessants obacs. A 
les hores centrals del dia podria haver alguna allau petita de neu humida en vessants assolellats de forma 
espontània. A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa el mantell està força encrostat pel regel i el perill és FEBLE 
(1);  podria augmentar a MODERAT (2) en cas que nevés.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El perill d’allaus podria generalitzar-se a MODERAT (2) en cas que nevés. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 19 d’abril de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 18 d’abril de 2001 
14:00 h. 
18 i 19 d’abril de 2001 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1)  Prepirineu: FEBLE (1)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 19: Ennuvolat a molt ennuvolat. Precipitacions febles a moderades, persistents a la cara nord i a la resta 
més freqüents a partir de migdia. Cota de neu a 1400, baixant a 1000 m. Temperatures en lleuger descens. Vent 
del nord-oest de 40 a 60 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Divendres, 20: Molt ennuvolat amb xàfecs moderats, localment tempestuosos. Cota de neu a 600 m. Temperatures 
en lleuger descens. Vent de component nord moderat a fort. 
Dissabte, 21: Molt ennuvolat amb xàfecs localment moderats i tormentosos. Cota de neu a 600 m. Temperatures 
sense canvis. Vent de component nord moderat a fort. 
Diumenge, 22: Cel ennuvolat amb xàfecs febles. Cota de neu a 800 m. Temperatures en lleuger a moderat ascens. 
Vent de component nord moderat a fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
En general, el mantell és esquiable per damunt dels 2200 m als vessants nord i discontinu als vessants sud fins als 
cims. Per damunt de 2400 m al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser hi ha sobreacumulacions en orientacions est i 
sud.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les últimes 24 hores no s’han produït nevades i les temperatures s’han mantingut fredes. El mantell nival es 
presenta encrostat, excepte durant les hores centrals del dia, en que s’humiteja lleugerament.  L’encrostament 
confereix estabilitat al mantell. A tots els sectors el perill és FEBLE (1); podria augmentar a MODERAT (2) a cotes 
altes en cas que nevés. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El perill d’allaus podria generalitzar-se a MODERAT (2) en cas que nevés. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 19 d’abril de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 19 d’abril de 2001 
14:00 h. 
19 i 20 d’abril de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) per damunt de 2200 m 

FEBLE (1) a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: FEBLE (1)  

Pallaresa: FEBLE (1)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 20: Molt ennuvolat a ennuvolat. Precipitacions febles a moderades, persistents a la cara nord. Cota de 
neu a 700 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord-oest de 50 a 60 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dissabte, 21: Molt ennuvolat amb xàfecs localment moderats i tempestuosos. Cota de neu a 700 m. Temperatures 
sense canvis. Vent de component nord moderat a fort. 
Diumenge, 22: Cel ennuvolat amb xàfecs febles. Cota de neu a 800 m. Temperatures en lleuger a moderat ascens. 
Vent de component nord moderat a fort. 
Dilluns, 23: Poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present per damunt dels 1700-1800 m en vessant nord i 
discontinu en vessant sud fins als 2200-2300 m. A la resta, el mantell és esquiable per damunt de 2000-2100 m als 
vessants nord i per damunt dels 2300-2500 m als vessants sud. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 5-110 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures s’han mantingut fredes amb màximes de -0.5 ºC i mínimes de –5 ºC a 2200 metres. A l’Aran-
Franja Nord de la Pallaresa el perill d’allaus és MODERAT (2) per damunt de 2200 m i FEBLE (1) per sota. Es 
conserven encara nivells de neu ventada damunt de les crostes de regel. Les plaques de vent es troben en 
vessants est i podrien desencadenar-se, en general, pel pas d’un grup de persones, especialment en vessants 
obacs. A les hores centrals del dia podria haver alguna allau petita de neu humida en vessants assolellats de forma 
espontània. A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa el mantell està força encrostat pel regel i el perill és FEBLE 
(1);  podria augmentar a MODERAT (2) en cas que nevés.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El perill d’allaus podria generalitzar-se a MODERAT (2) en cas que nevés. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 20 d’abril de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 19 d’abril de 2001 
14:00 h. 
19 i 20 d’abril de 2001 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1)  Prepirineu: FEBLE (1)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 20: Molt ennuvolat a ennuvolat. Precipitacions febles a moderades, persistents a la cara nord. Cota de 
neu a 700 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord-oest de 50 a 60 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dissabte, 21: Molt ennuvolat amb xàfecs localment moderats i tempestuosos. Cota de neu a 700 m. Temperatures 
sense canvis. Vent de component nord moderat a fort. 
Diumenge, 22: Cel ennuvolat amb xàfecs febles. Cota de neu a 800 m. Temperatures en lleuger a moderat ascens. 
Vent de component nord moderat a fort. 
Dilluns, 23: Poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
En general, el mantell és esquiable per damunt dels 2200 m als vessants nord i discontinu als vessants sud fins als 
cims. Per damunt de 2400 m al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser hi ha sobreacumulacions en orientacions est i 
sud.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures s’han mantingut força fredes, amb valors màxims al voltant dels –2 ºC  i mínimes al voltant dels –3 
ºC a 2200 m. A partir d’aquest migdia ha començat a nevar feblement. El mantell nival es presenta molt encrostat, 
excepte durant les hores centrals del dia als vessants sud, on s’humiteja lleugerament.  L’encrostament confereix 
estabilitat al mantell. A tots els sectors el perill és FEBLE (1); podria augmentar a MODERAT (2) a cotes altes en 
cas que nevés. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El perill d’allaus podria generalitzar-se a MODERAT (2) en cas que nevés. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 20 d’abril de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 20 d’abril de 2001 
14:00 h. 
20 i 21 d’abril de 2001 

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

MARCAT (3) demà 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) 

Pallaresa: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 21: ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions febles, localment moderades, que poden ser persistents a 
la cara nord. Cota de neu a 700 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest de 60 a 70 km/h a cotes 
altes i de 35-45 km/h a la resta. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Diumenge, 22: predomini del cel poc ennuvolat amb nuvolositat de retenció a la cara nord. Temperatures en lleuger 
a moderat ascens. Vent del nord-oest fort amb intervals de molt fort, disminuint a moderat al final del dia.  
Dilluns, 23: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de component oest fluix. 
Dimarts, 24: ennuvolat augmentant a molt ennuvolat amb algun xàfec feble. Temperatures sense canvis o en 
lleuger ascens. Vent del sud-oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu per damunt dels 1700-1800 m en vessant nord i 
discontinu en vessant sud fins als 2200-2300 m, tot i que està nevant feblement per damunt de 1000 m. A la resta, 
el mantell és esquiable per damunt de 2000-2100 m als vessants nord i per damunt dels 2300-2500 m als vessants 
sud. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 5-110 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Dijous al migdia va començar a nevar i al matí de divendres s’han acumulat entre 3-10 cm de neu recent seca a tots 
els sectors. Les temperatures són de rigorós hivern: a 2200 metres, màximes d’ahir dijous entre 0ºC i 2ºC i mínimes 
d’avui divendres al voltant dels -10ºC. El vent ha bufat fluix de l’oest. A tots els sectors el perill d’allaus és 
MODERAT (2). Damunt de la neu encrostada i d’antigues plaques de vent ja estabilitzades, s’han format noves 
plaques de vent, especialment en vessants orientats a l’est i al sud, que poden donar lloc a allaus pel pas d’una 
persona. Les allaus, en general, seran de mida petita. El perill pot augmentar a MARCAT (3) a l’Aran-Franja Nord de 
la Pallaresa en cas que es reactivin les nevades i s’acumulin de 10-20 cm de neu recent. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les plaques de vent es mantindran fràgils. De cara a diumenge pot haver abundants allaus de neu humida a l’Aran-
Franja Nord de la Pallaresa, especialment en vessants assolellats. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 21 d’abril de 2001 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2000-2001)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 220 / 262 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

 

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

 

 

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

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 20 d’abril de 2001 
14:00 h. 
20 i 21 d’abril de 2001 

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

MODERAT (2) Ter-Freser: MARCAT (3) a colls i carenes 
MODERAT (2) a la resta  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) Prepirineu: MODERAT (2) allà on hi hagi neu 
suficient 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 21: ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions febles, localment moderades, que poden ser persistents a 
la cara nord. Cota de neu a 700 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest de 60 a 70 km/h a cotes 
altes i de 35-45 km/h a la resta. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Diumenge, 22: predomini del cel poc ennuvolat amb nuvolositat de retenció a la cara nord. Temperatures en lleuger 
a moderat ascens. Vent del nord-oest fort amb intervals de molt fort, disminuint a moderat al final del dia.  
Dilluns, 23: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de component oest fluix. 
Dimarts, 24: al Pirineu de Lleida, ennuvolat augmentant a molt ennuvolat amb algun xàfec feble. A la resta, intervals 
nuvolosos de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent del sud-oest fluix a 
moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
En general, el mantell és esquiable al Ter-Freser per damunt dels 2000 m. A la resta és continu per damunt dels 
2200 m als vessants nord i discontinu als vessants sud fins als cims. Per damunt de 2400 m al Perafita-Puigpedrós i 
al Ter-Freser hi ha sobreacumulacions en orientacions est i sud. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Dijous al migdia va començar a nevar i al matí de divendres s’han acumulat entre 10-30 cm de neu recent seca al 
Ter-Freser i entre 1-10 cm a la resta. Les temperatures són de rigorós hivern: a 2200 metres, màximes d’ahir dijous 
entre 0ºC i 4ºC i mínimes d’avui divendres entre -6ºC i -10ºC. El vent ha bufat fluix de l’oest, moderat al Ter-Freser. 
A tots els sectors el perill d’allaus és MODERAT (2), excepte al peu de colls i carenes del Ter-Freser on el perill és 
MARCAT (3) per la formació d’abundants plaques de vent que poden donar lloc a allaus de placa de vent pel pas 
d’una persona, especialment en vessants orientats a l’est i al sud. Localment podrien ser de mida mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les plaques de vent es mantindran fràgils. De cara a diumenge pot haver abundants allaus de neu humida al Ter-
Freser, especialment en vessants assolellats. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 21 d’abril de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 21 d’abril de 2001 
14:00 h. 
21, 22 i 23 d’abril de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) augmentant a 

FORT (4) 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) 

Pallaresa: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 22: A la cara nord, ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles. A la cara sud, poc ennuvolat. 
Cota de neu a 700 m pujant a 1500 m. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en moderat ascens. Vent 
del nord-oest de 70 a 90 km/h disminuint de 40 a 60 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dilluns, 23: Intervals de núvols amb precipitacions febles, disperses i ocasionals. Cota de neu a 1800 m. 
Temperatures en moderat ascens. Vent del nord-oest i oest amb intervals de fort. 
Dimarts, 24: Ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs en general febles. Cota de neu a 2500 m. Temperatures en 
moderat ascens. Vent del sud-oest moderat a fort. 
Dimecres 25: Ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs en general febles. Cota de neu a 2300 m baixant a 1600 m. 
Temperatures en moderat descens. Vent de l’oest i nord-oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu des de la cota 900 m aproximadament a causa de les 
nevades que han caigut les darreres hores, i que encara estan caient. Als 1000 m s’hi ha dipositat una capa de 15 
cm. Tot i així, la base anterior a aquesta nevada era contínua per damunt dels 1700-1800 m als vessant nord i 
discontínua als vessant sud fins als 2200-2300 m. A la resta, el mantell és continu per damunt de 2000-2100 m als 
vessants nord i per damunt dels 2300-2500 m als vessants sud. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 25-120 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les nevades s’han intensificat a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa fins a acumular gruixos, a 2200 m de 30 cm les 
darreres 24 hores. A la resta de sectors les nevades s’han aturat mentre que el vent de l’oest ha seguit bufant amb 
certa intensitat. Les temperatures es mantenen de rigorós hivern: a 2200 metres, màximes d’ahir divendres entre els 
-5ºC i -7ºC i mínimes d’avui dissabte entre -11ºC i –13ºC. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és MARCAT 
(3). És possible el desencadenament d’allaus espontànies de neu recent en totes les orientacions, de mida petita i, 
fins i tot, de mida mitjana, sobretot a partir de demà diumenge. Especialment als vessants orientats al sud, est i sud-
est, poden desencadenar-se plaques de vent pel pas d’una persona. Aquestes plaques podrien ser, fins i tot, de 
grans dimensions.  En cas que les nevades es mantinguin i s’acumulin de 20 a 30 cm més, el perill augmentarà a 
FORT (4). A la resta de sectors el perill d’allaus és MODERAT (2). Damunt de la neu vella s’han format noves 
plaques de vent, especialment en vessants orientats a l’est i al sud i prop de les carenes i crestes, que poden donar 
lloc a allaus pel pas d’una persona. Aquestes allaus, en general, seran de mida petita. Als límits amb l’Aran-Franja 
Nord de la Pallaresa, aquestes plaques poden ser de mida mitjana, i fins i tot gran.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
L’augment de temperatures que comença a partir de demà i, sobretot, a partir de dilluns, accentuarà el 
desencadenament natural d’allaus de neu humida en totes les orientacions, però especialment als vessants sud. 
Aquest augment del perill serà especialment important a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. 
 
Evolució del perill: en AUGMENT a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, a la resta ESTACIONARI.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 23 d’abril de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 21 d’abril de 2001 
14:00 h. 
21, 22 i 23 d’abril de 2001 

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

MODERAT (2) Ter-Freser: MARCAT (3) a colls i carenes 
MODERAT (2) a la resta  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) Prepirineu: MODERAT (2) allà on hi hagi neu 
suficient 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 22: A la cara nord, ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles. A la cara sud, poc ennuvolat. 
Cota de neu a 700 m pujant a 1500 m. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en moderat ascens. Vent 
del nord-oest de 70 a 90 km/h disminuint de 40 a 60 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dilluns, 23: Intervals de núvols amb precipitacions febles, disperses i ocasionals. Cota de neu a 1800 m. 
Temperatures en moderat ascens. Vent del nord-oest i oest amb intervals de fort. 
Dimarts, 24: Ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs en general febles. Cota de neu a 2500 m. Temperatures en 
moderat ascens. Vent del sud-oest moderat a fort. 
Dimecres 25: Ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs en general febles. Cota de neu a 2300 m baixant a 1600 m. 
Temperatures en moderat descens. Vent de l’oest i nord-oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
En general, el mantell és continu al Ter-Freser per damunt dels 2000 m. A la resta és continu per damunt dels 2200 
m als vessants nord i discontinu als vessants sud fins als cims. Per damunt de 2400 m al Perafita-Puigpedrós i al 
Ter-Freser hi ha sobreacumulacions en orientacions est i sud. Les nevades de les darreres hores han acumulat fins 
a 10 cm al Ter-Freser i quantitats inferiors al Perafita-Puipedrós, però el vent, entre moderat i fort del nord-oest, ha 
redistribuït aquestes nevades de manera que hi ha sectors amb sobreacumulacions de neu recent i sectors on 
aquesta ha estat totalment erosionada. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Es mantenen les temperatures de rigorós hivern: a 2200 metres, màximes d’ahir divendres entre -3ºC i -5ºC i 
mínimes d’avui dissabte entre -10ºC i -11ºC. Al Ter-Freser el vent del nord-oest s’ha intensificat, mentre que a la 
resta el vent, de l’oest, ha augmentat a moderat. A tots els sectors el perill d’allaus és MODERAT (2), excepte al peu 
de colls i carenes del Ter-Freser on el perill és MARCAT (3) per la formació d’abundants plaques de vent que poden 
desencadenar-se pel pas d’una persona, especialment als vessants orientats a l’est i al sud. Localment podrien ser 
de mida mitjana. És possible el desencadenament d’allaus espontànies de neu recent humida, en general de mida 
petita, especialment als vessants assolellats.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
L’augment de temperatures que comença a partir de demà i, sobretot, a partir de dilluns, accentuarà el 
desencadenament natural d’allaus de neu humida en totes les orientacions, però especialment als vessants 
assolellats. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 23 d’abril de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 23 d’abril de 2001 
14:00 h. 
23 i 24 d’abril de 2001 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) 

Pallaresa: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 24: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs ocasionalment tempestuosos i 
localment d’intensitat moderada. Cota de neu a 2500 m. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent del sud i 
sud-oest de 30-40 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dimecres, 25: ennuvolat amb algun xàfec feble a moderat. Cota de neu a 1900 m. Temperatures en notable 
descens. Vent de l’oest moderat. 
Dijous, 26: ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Cota de neu a 2100 m. Temperatures en lleuger a 
moderat ascens. Vent variable fluix. 
Divendres, 27: ennuvolat amb intervals de molt ennuvolat, amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos i localment 
d’intensitat moderada. Cota de neu a 1900 m. Temperatures en lleuger descens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu des dels 1300-1400 m aproximadament, a causa de les 
nevades del cap de setmana. S’han totalitzat de 30-50 cm de neu recent i els gruixos totals a 2200 m oscilꞏlen entre 
20-130 cm. A la resta de sectors s’han acumulat entre 20-30 cm. A 2500 m hi ha gruixos totals que volten els 200 
cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
La neu recent caiguda el cap de setmana s’ha humitejat per damunt dels 2200 m a l’Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa per efecte de la nuvolositat. A la resta la neu encara es manté seca per damunt de 2000 m. Les 
temperatures han iniciat un augment a partir de diumenge a migdia: màximes d’ahir a 2200 m al voltant de 0ºC i 
mínimes d’avui dilluns en torn als –2ºC. Cal destacar les temperatures de cru hivern de dissabte, de les més baixes 
de tota la temporada (a 2500 m màximes de –10ºC i a 2200 m de –7ºC). El vent de l’oest encara va bufar fort 
diumenge i avui ja és moderat.  
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és MARCAT (3). És possible el desencadenament espontani d’allaus 
de neu humida en totes les orientacions, de mida petita i, fins i tot, de mida mitjana. Especialment als vessants 
orientats al sud, est i sud-est, poden desencadenar-se plaques de vent pel pas d’una persona. Aquestes plaques 
podrien ser, fins i tot, de grans dimensions.  A la resta de sectors, la situació és similar, però les plaques de vent són 
de menors dimensions. El perill d’allaus és MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Amb el cicle diari fusió-regel el mantell s’anirà encrostant i estabilitzant. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 24 d’abril de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 23 d’abril de 2001 
14:00 h. 
23 i 24 d’abril de 2001 

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

MARCAT (3) a colls i carenes 
MODERAT (2) a la resta  

Ter-Freser: MARCAT (3) a colls i carenes 
MODERAT (2) a la resta  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) Prepirineu: MODERAT (2) allà on hi hagi neu 
suficient 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 24: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs ocasionalment tempestuosos i 
localment d’intensitat moderada. Cota de neu a 2500 m. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent del sud i 
sud-oest de 30-40 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dimecres, 25: ennuvolat amb algun xàfec feble a moderat. Cota de neu a 1900 m. Temperatures en notable 
descens. Vent de l’oest moderat. 
Dijous, 26: ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Cota de neu a 2100 m. Temperatures en lleuger a 
moderat ascens. Vent variable fluix. 
Divendres, 27: ennuvolat amb intervals de molt ennuvolat, amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos i localment 
d’intensitat moderada. Cota de neu a 1900 m. Temperatures en lleuger descens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
En general, el mantell és continu per damunt dels 2000 m, excepte al Prepirineu on és discontinu fins als cims. Per 
damunt de 2200 m al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser s’han format noves sobreacumulacions en orientacions est 
i sud. Les nevades del cap de setmana han acumulat entre 20-35 cm de neu recent al Ter-Freser i Perafita-
Puipedrós i quantitats inferiors a la resta. però el vent, entre moderat i fort del nord-oest, ha redistribuït aquestes 
nevades de manera que hi ha sectors amb sobreacumulacions de neu recent i sectors on aquesta ha estat totalment 
erosionada. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures han iniciat un augment a partir de diumenge a migdia: màximes d’ahir a 2000 m entre 4ºC i 6ºC i 
mínimes d’avui dilluns en torn als –1ºC. Cal destacar les temperatures de cru hivern de dissabte, de les més baixes 
de tota la temporada (a 2400 m màximes de –9ºC). El vent del nord i nord-oest encara va bufar fort diumenge i avui 
ja és moderat. A tots els sectors el perill d’allaus és MODERAT (2), excepte al peu de colls i carenes del Ter-Freser i 
Perafita-Puigpedrós on el perill és MARCAT (3) per la formació d’abundants plaques de vent que poden 
desencadenar-se pel pas d’una persona, especialment als vessants orientats a l’est i al sud. Localment podrien ser 
de mida mitjana. És probable el desencadenament d’allaus espontànies de neu recent humida, en general de mida 
petita, especialment als vessants assolellats.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Amb el cicle diari fusió-regel el mantell s’anirà encrostant i estabilitzant. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 24 d’abril de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 24 d’abril de 2001 
14:00 h. 
24 i 25 d’abril de 2001 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) 

Pallaresa: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 25: Ennuvolat a molt ennuvolat o tapat. Xàfecs ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat 
moderada. Cota de neu a 1400 m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component oest de 30 a 
40 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dijous, 26: Intervals de núvols. Temperatures en lleuger descens. Vent variable fluix. 
Divendres, 27: Ennuvolat a molt ennuvolat, amb xàfecs ocasionalment tempestuosos. Temperatures sense canvis. 
Vent variable fluix. 
Dissabte, 28: Ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs d’intensitat moderada, ocasionalment tempestuosos. 
Temperatures en descens lleuger a moderat. Vent de component est moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu des dels 1300-1400 m aproximadament, a causa de les 
nevades del cap de setmana. S’han totalitzat de 30-50 cm de neu recent i els gruixos totals a 2200 m oscilꞏlen entre 
20-130 cm. A la resta de sectors s’han acumulat entre 20-30 cm. A 2500 m hi ha gruixos totals que volten els 200 
cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
La neu recent caiguda el cap de setmana s’ha humitejat per damunt dels 2200 m a l’Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa per efecte de la nuvolositat. A la resta la neu encara es manté seca per damunt de 2000 m. Les 
temperatures s’han mantigut molt similars a les d’ahir: màximes d’ahir a 2200 m al voltant de 0ºC i mínimes d’avui 
dimarts en torn als –2ºC.  
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és MARCAT (3). És possible el desencadenament espontani d’allaus 
de neu humida en totes les orientacions, de mida petita i, fins i tot, de mida mitjana. Especialment als vessants 
orientats al sud, est i sud-est, poden desencadenar-se plaques de vent pel pas d’una persona. Aquestes plaques 
podrien ser, fins i tot, de grans dimensions.  A la resta de sectors, la situació és similar, però les plaques de vent són 
de menors dimensions. El perill d’allaus és MODERAT (2). Les nevades anunciades pera demà, acompanyades de 
temperatures baixes mantindran el perill d’allaus de placa de vent en orientacions sud i est. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les possibles nevades que caiguin a partir de demà acompanyades de temperatures baixes per als propers dies, 
mantindran les plaques inestables. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 25 d’Abril de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 24 d’abril de 2001 
14:00 h. 
24 i 25 d’abril de 2001 

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

MARCAT (3) a colls i carenes 
MODERAT (2) a la resta  

Ter-Freser: MARCAT (3) a colls i carenes 
MODERAT (2) a la resta  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) Prepirineu: MODERAT (2) allà on hi hagi neu 
suficient 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 25: Ennuvolat a molt ennuvolat o tapat. Xàfecs ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat 
moderada. Cota de neu a 1400 m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component oest de 30 a 
40 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dijous, 26: Intervals de núvols. Temperatures en lleuger descens. Vent variable fluix. 
Divendres, 27: Ennuvolat a molt ennuvolat, amb xàfecs ocasionalment tempestuosos. Temperatures sense canvis. 
Vent variable fluix. 
Dissabte, 28: Ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs d’intensitat moderada, ocasionalment tempestuosos. 
Temperatures en descens lleuger a moderat. Vent de component est moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
En general, el mantell és continu per damunt dels 2000 m, excepte al Prepirineu on és discontinu fins als cims. Per 
damunt de 2200 m al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser s’han format noves sobreacumulacions en orientacions est 
i sud. Les nevades del cap de setmana han acumulat entre 20-35 cm de neu recent al Ter-Freser i Perafita-
Puipedrós i quantitats inferiors a la resta. però el vent, entre moderat i fort del nord-oest, ha redistribuït aquestes 
nevades de manera que hi ha sectors amb sobreacumulacions de neu recent i sectors on aquesta ha estat totalment 
erosionada. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures han seguit augmentant. S’han enregistrat temperatures mínimes positives, al voltant dels 4-5 ºC i 
màximes al voltant dels 6ºC. A tots els sectors el perill d’allaus és MODERAT (2), excepte al peu de colls i carenes 
del Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós on el perill és MARCAT (3) per la formació d’abundants plaques de vent que 
poden desencadenar-se pel pas d’una persona i que localment podrien ser de mida mitjana.  Les nevades 
anunciades pera demà, acompanyades de temperatures baixes mantindran el perill d’allaus de placa de vent en 
orientacions sud i est. No es descarta el desencadenament d’allaus espontànies de neu recent humida, en general 
de mida petita, especialment als vessants assolellats.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les possibles nevades que caiguin a partir de demà acompanyades de temperatures baixes per als propers dies, 
mantindran les plaques inestables. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 25 d’Abril de 2001 
 
 
 

 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2000-2001)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 227 / 262 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

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

 

 

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

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 25 d’abril de 2001 
14:00 h. 
25 i 26 d’abril de 2001 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) 

Pallaresa: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 26: Intervals de núvols. No s’esperen precipitacions. Temperatures mínimes en moderat a notable descens i 
màximes sense canvis o lleugerament més baixes. Vent variable de 10 a 20 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Divendres, 27: Ennuvolat augmentant a molt ennuvolat, amb xàfecs tempestuosos, d’intensitat moderada. Cota de 
neu a 1400 m. Temperatures mínimes en lleuger ascens, màximes sense canvis. Vent variable fluix. 
Dissabte, 28: Ennuvolat amb possibilitat de xàfecs febles i dispersos. Cota de neu a 1600 m. Temperatures en 
lleuger descens, màximes sense canvis. Vent variable i fluix. 
Diumenge, 29: Ennuvolat a molt ennuvolat, Xàfecs tempestuosos d’intensitat feble a moderada. Cota de neu a 
1600 m baixant al final. Bromes. Temperatures mínimes sense canvis, màximes en lleuger descens. Vent de 
component sud fluix, girant a nord-oest fluix a moderat al final.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
En el decurs d’ahir s’han produït pluges a totes les cotes. Actualment a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell 
és continu en vessant sud des dels 2200-2300 m i dels 1900-2000 m en vessants nord. Els gruixos totals a 2200 m 
oscilꞏlen entre 10-110 cm. A la resta de sectors, a 2500 m hi ha gruixos totals que volten els 190 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les precipitacions en forma de pluja que s’han donat a tots els sectors i a totes les cotes han humitejat notablement 
el mantell nival. Les temperatures mínimes d’avui s’han mantingut positives i per tant no ha regelat.  
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és MARCAT (3). Són possibles caigudes d’allaus de neu humida en 
totes les orientacions, especialment en vessants sud i est que poden ser de mida mitjana i de vegades gran.  A la 
resta de sectors el perill d’allaus és MODERAT (2) ja que són possibles allaus de neu humida de petites i mitjanes 
dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
En el cas que es produïssin les nevades anunciades, es mantindria el perill d’allaus 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS O ESTACIONARI.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 26 d’Abril de 2001 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2000-2001)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 228 / 262 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

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

 

 

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

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 25 d’abril de 2001 
14:00 h. 
25 i 26 d’abril de 2001 

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

MODERAT (2)) a colls i carenes 
FEBLE (1) a la resta  

Ter-Freser: MODERAT (2)) a colls i carenes 
FEBLE (1) a la resta  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2)) a colls i carenes 
FEBLE (1) a la resta  

Prepirineu: FEBLE (1) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 26: Intervals de núvols. No s’esperen precipitacions. Temperatures mínimes en moderat a notable descens i 
màximes sense canvis o lleugerament més baixes. Vent variable de 10 a 20 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Divendres, 27: Ennuvolat augmentant a molt ennuvolat, amb xàfecs tempestuosos, d’intensitat moderada. Cota de 
neu a 1400 m. Temperatures mínimes en lleuger ascens, màximes sense canvis. Vent variable fluix. 
Dissabte, 28: Ennuvolat amb possibilitat de xàfecs febles i dispersos. Cota de neu a 1600 m. Temperatures en 
lleuger descens, màximes sense canvis. Vent variable i fluix. 
Diumenge, 29: Ennuvolat a molt ennuvolat, Xàfecs tempestuosos d’intensitat feble a moderada. Cota de neu a 
1600 m baixant al final. Bromes. Temperatures mínimes sense canvis, màximes en lleuger descens. Vent de 
component sud fluix, girant a nord-oest fluix a moderat al final.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és discontinu fins als cims. Per damunt de 2200 m al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser 
hi ha sobreacumulacions en orientacions est i sud que es van produir per les les nevades del cap de setmana 
passat. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
L’augment de temperatures d’ahir i les pluges que localment s’han donat han provocat la fusió de les parts més 
superficials del mantell nival. Internament, a cotes altes, encara en conserven nivells de neu recent sense 
transformar corresponents a les nevades del cap de setmana passat. Aquestes capes es troben dipositades sobre la 
neu vella. Als colls i carenes del Perafita-Puigpedrós, del Ter Freser i del vessant nord del Cadí Moixeró el perill és 
MODERAT (2), pel possible desencadenament de plaques de vent per una sobrecàrrega forta. Són possibles també 
caigudes d’allaus de neu humida, en genaral de petites i mitjanes dimensions. A la resta el perill és FEBLE (1)

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
En el cas que es produïssin les nevades anunciades, es mantindria el perill d’allaus 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 26 d’Abril de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 26 d’abril de 2001 
14:00 h. 
26 i 27 d’abril de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) per sobre de 2200 m 

FEBLE (1) a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) per sobre de 2200 m 

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

FEBLE (1) a la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 27: ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs freqüents, localment d’intensitat moderada, forts a partir de la 
tarda. Cota de neu a 1400 m. Temperatures nocturnes en lleuger ascens i diürnes en lleuger descens. Vent del 
sud-oest de 30-40 km/h girant a nord-oest de 40-50 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dissabte, 28: intervals nuvolosos, fins i tot ennuvolat a la cara nord. Temperatures sense canvis o en lleuger 
ascens les diürnes. Vent variable i fluix. 
Diumenge, 29: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat o molt ennuvolat a partir de migdia, amb xàfecs, freqüents i 
localment moderats a partir de la tarda. Temperatures en lleuger ascens. Vent de l’oest al sud-oest fluix a moderat. 
Dilluns, 30: molt ennuvolat amb xàfecs freqüents i en general d’intensitat moderada. Cota de neu a 1400 m. 
Temperatures en moderat descens. Vent del nord-oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu en vessant sud des dels 2200-2300 m i dels 1900-2000 m 
en vessants nord. Els gruixos totals a 2200 m oscilꞏlen entre 10-100 cm. A la resta de sectors el mantell és continu 
en vessant nord per damunt de 2000-2100 m i en vessants sud és discontinu fins a 2500 m. A 2500 m hi ha gruixos 
totals que volten els 180 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A les últimes 24 hores no hi ha hagut precipitacions. Les temperatures van iniciar un descens des de primera hora 
d’ahir dimecres, més marcat a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A 2200 m les mínimes d’avui dijous han arribat 
fins a –5ºC. En superfície el mantell s’ha regelat lleugerament, però internament es manté bastant humit. El perill 
d’allaus és MODERAT (2) en vessants est i sud a cotes altes on podrà haver allaus de fusió de mida petita, 
especialment a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A la resta el perill és FEBLE (1).  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
A partir de divendres al vespre, el perill es generalitzaria a MODERAT (2) o fins i tot a MARCAT (3), en funció dels 
gruixos de neu recent que es puguin acumular. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 27 d’Abril de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 26 d’abril de 2001 
14:00 h. 
26 i 27 d’abril de 2001 

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

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1)  Prepirineu: FEBLE (1) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 27: ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs freqüents, localment d’intensitat moderada, forts a partir de la 
tarda. Cota de neu a 1400 m. Temperatures nocturnes en lleuger ascens i diürnes en lleuger descens. Vent del 
sud-oest de 30-40 km/h girant a nord-oest de 40-50 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dissabte, 28: intervals nuvolosos, fins i tot ennuvolat a la cara nord. Temperatures sense canvis o en lleuger 
ascens les diürnes. Vent variable i fluix. 
Diumenge, 29: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat o molt ennuvolat a partir de migdia, amb xàfecs, freqüents i 
localment moderats a partir de la tarda. Temperatures en lleuger ascens. Vent de l’oest al sud-oest fluix a moderat. 
Dilluns, 30: molt ennuvolat amb xàfecs freqüents i en general d’intensitat moderada. Cota de neu a 1400 m. 
Temperatures en moderat descens. Vent del nord-oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és discontinu fins als cims. Per damunt de 2200 m al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser 
hi ha sobreacumulacions en orientacions est i sud amb gruixos que superen als 150 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A les últimes 24 hores no hi ha hagut precipitacions. Les temperatures van iniciar un descens des de migdia d’ahir 
dimecres. A 2400 m les mínimes d’avui dijous han arribat fins a –3ºC. En superfície el mantell s’ha regelat 
lleugerament, però internament es manté humit. El perill d’allaus és MODERAT (2) en vessants est i sud a cotes 
altes on podrà haver allaus de fusió de mida petita, especialment al Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. A la resta el 
perill és FEBLE (1). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
A partir de divendres al vespre, el perill es generalitzaria a MODERAT (2) o fins i tot a MARCAT (3), en funció dels 
gruixos de neu recent que es puguin acumular. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 27 d’Abril de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 27 d’abril de 2001 
14:00 h. 
27 i 28 d’abril de 2001 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2)  

Pallaresa: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 28: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat. Xàfecs febles dispersos a partir de la tarda. Cota de neu a 
2200 m. Temperatures nocturnes en lleuger descens i diürnes en lleuger ascens. Vent de component oest de 20-30 
km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Diumenge, 29: cel ennuvolat augmentant a molt ennuvolat i a partir de la tarda o nit, amb xàfecs febles o moderats. 
Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent del sud-oest moderat. 
Dilluns, 30: cel molt ennuvolat amb xàfecs tempestuosos localment d’intensitat forta. Cota de neu a 2000 m baixant 
a 1200 m. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en moderat descens. Vents de component sud 
moderats, amb intervals forts a cotes altes, girant al final a component oest. 
Dimarts, 1: intervals nuvolosos amb xàfecs dispersos en general moderats i localment tempestuosos. Cota de neu 
a 1200 m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vents del sud-oest moderats. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu en vessant sud des dels 2200-2300 m i dels 1900-2000 m 
en vessants nord. Els gruixos totals a 2200 m oscilꞏlen entre 10-100 cm. A la resta de sectors el mantell és continu 
en vessant nord per damunt de 2000-2100 m i en vessants sud és discontinu fins a 2500 m. A 2500 m hi ha gruixos 
totals que volten els 180 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A les últimes 24 hores hi ha hagut alguna nevada dispersa per damunt de 2200 m cap a la Ribagorçana-Vallfosca i 
Pallaresa. Ahir dijous, les temperatures diürnes es van recuperar amb valors de fins a 7ºC a 2200 m; les mínimes 
d’avui divendres també han pujat amb valors al voltant de 0ºC. En superfície el mantell es regela molt lleugerament 
durant la nit, però internament es manté bastant humit. El perill d’allaus és MODERAT (2) per la possibilitat d’allaus 
de fusió de mida petita, o fins i tot de neu recent en cas que nevi. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
La possibilitat de nevades mantindria el perill en MODERAT (2). 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 28 d’Abril de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 27 d’abril de 2001 
14:00 h. 
27 i 28 d’abril de 2001 

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

MODERAT (2)  Ter-Freser: MODERAT (2)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1) augmentant a 
MODERAT (2) 

Prepirineu: FEBLE (1) augmentant a 
MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 28: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat. Xàfecs febles dispersos a partir de la tarda. Cota de neu a 
2200 m. Temperatures nocturnes en lleuger descens i diürnes en lleuger ascens. Vent de component oest de 20-30 
km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Diumenge, 29: cel ennuvolat augmentant a molt ennuvolat i a partir de la tarda o nit, amb xàfecs febles o moderats. 
Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent del sud-oest moderat. 
Dilluns, 30: cel molt ennuvolat amb xàfecs tempestuosos localment d’intensitat forta. Cota de neu a 2000 m baixant 
a 1200 m. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en moderat descens. Vents de component sud 
moderats, amb intervals forts a cotes altes, girant al final a component oest. 
Dimarts, 1: intervals nuvolosos amb xàfecs dispersos en general moderats i localment tempestuosos. Cota de neu 
a 1200 m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vents del sud-oest moderats. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és discontinu fins als cims. Per damunt de 2200 m al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser 
hi ha sobreacumulacions en orientacions est i sud amb gruixos que superen als 150 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A les últimes 24 hores hi ha hagut alguna nevada dispersa per damunt de 2200 m cap al Perafita-Puigpedrós i al 
Cadí-Moixeró. Ahir dijous, les temperatures diürnes es van recuperar amb valors d’entre 5ºC i 7ºC a 2300 m; les 
mínimes d’avui divendres també han pujat amb valors al voltant de 2ºC, amb alguna glaçada lleugera. En superfície 
el mantell es regela molt lleugerament durant la nit, però internament es manté bastant humit. El perill d’allaus és 
MODERAT (2) per la possibilitat d’allaus de fusió de mida petita, o fins i tot de neu recent en cas que nevi. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
La possibilitat de nevades mantindria el perill en MODERAT (2). 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 28 d’Abril de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 28 d’abril de 2001 
14:00 h. 
28, 29 i 30 d’abril de 2001 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2)  

Pallaresa: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 29: Ennuvolat, augmentat a molt ennuvolat. Xàfecs dispersos, localment moderats a forts a partir de la 
tarda y al Pirineu de Lleida. Cota de neu a 2000 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component sud de 
20-30 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dilluns, 30: Cel molt ennuvolat amb xàfecs tempestuosos localment d’intensitat forta. Cota de neu a 2000 m, 
baixant fins a 1400 m. Temperatures mínimes sense canvis y màximes en moderat a notable descens. Vent de 
component sud fluix a moderat, girant a nord-oest moderat pel matí. 
Dimarts, 1: Intervals de núvols amb xàfecs dispersos en general moderats y localment tempestuosos. Cota de neu 
a 1400 m. Temperatures en moderat descens, vent de component oest fluix a moderat. 
Dimecres, 2: Ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs tempestuosos dispersos que poden ser localment forts. Cota de 
neu a 1200 m. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu en vessant sud des dels 2200-2300 m i dels 1900-2000 m 
en vessants nord. Els gruixos totals a 2200 m oscilꞏlen entre 10-100 cm. A la resta de sectors el mantell és continu 
en vessant nord per damunt de 2000-2100 m i en vessants sud és discontinu fins a 2500 m. A 2500 m hi ha gruixos 
totals que volten els 180 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A 2200 metres, les temperatures màximes d’ahir van ser entre 5-6 ºC, i les mínimes entre –1 i –2 ºC. En superfície 
el mantell es regela molt lleugerament durant la nit, però internament es manté bastant humit. El perill d’allaus és 
MODERAT (2) per la possibilitat d’allaus de fusió de mida petita, o fins i tot de neu recent en cas que nevi. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
La possibilitat de nevades mantindria el perill en MODERAT (2). 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 30 d’Abril de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 28 d’abril de 2001 
14:00 h. 
28, 29 i 30 d’abril de 2001 

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

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

Ter-Freser: MODERAT (2) a cotes altes 
FEBLE (1) a la resta

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1)  Prepirineu: FEBLE (1)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 29: Ennuvolat, augmentat a molt ennuvolat. Xàfecs dispersos, localment moderats a forts a partir de la 
tarda y al Pirineu de Lleida. Cota de neu a 2000 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component sud de 
20-30 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dilluns, 30: Cel molt ennuvolat amb xàfecs tempestuosos localment d’intensitat forta. Cota de neu a 2000 m, 
baixant fins a 1400 m. Temperatures mínimes sense canvis y màximes en moderat a notable descens. Vent de 
component sud fluix a moderat, girant a nord-oest moderat pel matí. 
Dimarts, 1: Intervals de núvols amb xàfecs dispersos en general moderats y localment tempestuosos. Cota de neu 
a 1400 m. Temperatures en moderat descens, vent de component oest fluix a moderat. 
Dimecres, 2: Ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs tempestuosos dispersos que poden ser localment forts. Cota de 
neu a 1200 m. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Les febles precipitacions que s’han produït des d’ahir, no han modificat la distribució del mantell nival. A tots els 
sectors el mantell és discontinu fins als cims. Per damunt de 2200 m al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser hi ha 
sobreacumulacions en orientacions est i sud amb gruixos que superen als 150 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A tots els sectors, en les últimes 24 hores, s’han produït nevades febles per damunt dels 2300-2400 m, que han 
deixat gruixos no superiors als 5-6 cm. Per sota d’aquesta cota les precipitacions han estat en forma de pluja. A 
2200 metres, les temperatures màximes s’han mantingut baixes, entre 3- 5 ºC i les mínimes han estat bastant 
suaus, entre 0 i 1 ºC.   Les pluges acompanyades de temperatures mínimes molt suaus han provocat la 
humidificació del mantell nival. A cotes altes dels sectors Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser, el perill d’allaus és 
MODERAT (2) per la possibilitat d’allaus de fusió de mida petita. A la resta el perill es FEBLE (1). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
La possibilitat de nevades augmentaria el perill en MODERAT (2). 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 30 d’Abril de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 30 d’abril de 2001 
14:00 h. 
30 d’abril i 1 i 2 de maig de 2001 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: FORT (4) per sobre 2200 m 
MARCAT (3) per sota  

Pallaresa: FORT (4) per sobre 2200 m 
MARCAT (3) per sota  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 1: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs moderats. Cota de neu a 1300 m. Temperatures sense canvis 
significatius. Vent del sud i sud-est de 20-40 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dimecres, 2: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1400 m. 
Temperatures sense canvis significatius. Vent del sud i sud-est fluix. 
Dijous, 3: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1500 m. 
Temperatures sense canvis significatius o en lleuger ascens. Vent del sud fluix. 
Divendres, 4: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1600 m. 
Temperatures sense canvis significatius. Vent del sud fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Les nevades intenses que van començar la nit d’ahir diumenge han modificat notablement la distribució del mantell 
nival. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa és continu per damunt de 1100 m amb gruixos totals a 2200 m entre 30-
120 cm. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és continu per damunt de 1500 m. A 2500 m se 
sobrepassen els 240 cm de gruix total, especialment a la Ribagorçana.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A les 12,00 del dilluns la situació és la següent: s’han acumulat al voltant de 30 cm de neu recent a l’Aran-Franja 
Nord de la Pallaresa amb cota de neu per damunt de 700 m. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, la cota de 
neu es troba cap als 1500 m, baixant, i s’han acumulat entre 30-70 cm de neu recent. Les temperatures màximes 
d’ahir diumenge van baixar lleugerament amb valors, a 2200 m, al voltant dels 6ºC, i les mínimes d’avui dilluns 
voltaven els –3ºC. El vent ha anat girant de l’oest cap al sud i sud-est amb intensitat feble. Durant el dia d’avui 
continuarà acumulant-se neu recent. Es formaran plaques de vent a qualsevol orientació, però principalment en 
vessants nord. A tots els sectors es poden produir allaus de neu recent i de placa de vent de forma espontània. Les 
allaus podrien ser de grans dimensions a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa on el perill d’allaus és FORT (4) 
per damunt de 2200 m i MARCAT (3) per sota. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) i les 
allaus podran ser de dimensions mitjanes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
La continuació de les nevades farà incrementar el gruix de neu recent i la formació de plaques de vent que podrien 
desprendre’s de forma espontània. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 2 de maig de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 30 d’abril de 2001 
14:00 h. 
30 d’abril i 1 i 2 de maig de 2001 

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

MODERAT (2) augmentant a 
MARCAT (3) 

Ter-Freser: MODERAT (2) augmentant a 
MARCAT (3) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) augmentant a 
MARCAT (3) 

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

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 1: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs moderats. Cota de neu a 1300 m. Temperatures sense canvis 
significatius. Vent del sud i sud-est de 20-40 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dimecres, 2: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1400 m. 
Temperatures sense canvis significatius. Vent del sud i sud-est fluix. 
Dijous, 3: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1500 m. 
Temperatures sense canvis significatius o en lleuger ascens. Vent del sud fluix. 
Divendres, 4: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1600 m. 
Temperatures sense canvis significatius. Vent del sud fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Les nevades, en general de caràcter feble, que s’han iniciat la matinada d’avui dilluns han modificat la distribució del 
mantell nival. A tots els sectors s’han acumulat entre 1–10 cm. El mantell és continu per damunt dels 1600 m al 
Perafita-Puigpedrós i vessant nord del Cadí-Moixeró i dels 1900 m a la resta. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les nevades no han acumulat fins a migdia d’avui dilluns més de 10 cm, però és previst que continuï nevant. Les 
temperatures màximes d’ahir diumenge van baixar de forma moderada amb valors a 2300 m entre 5ºC i 6ºC, i les 
mínimes d’avui dilluns voltaven entre –2ºC i –3ºC. El vent ha anat girant de l’oest cap al sud i sud-est amb intensitat 
feble a moderada. Es formaran plaques de vent a qualsevol orientació, però principalment en vessants nord. Podrà 
haver allaus de neu recent, en general de mida petita i allaus de placa de forma espontània, que podran ser de 
dimensions mitjanes si continuen les nevades. A tots els sectors el perill d’allaus és MODERAT (2) augmentant a 
MARCAT (3). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
La continuació de les nevades farà incrementar el gruix de neu recent i la formació de plaques de vent que podrien 
desprendre’s de forma espontània. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 2 de maig de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 2 de maig de 2001 
14:00 h. 
2 i 3 de maig de 2001 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: FORT (4)  

Pallaresa: FORT (4)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous 3: Ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs moderats, ocasionalment tempestuosos i que poden ser localment 
d’intensitat forta i amb calamarsa. Cota de neu a 1400 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent del sud i 
sud-est de 20-40 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Divendres, 4: Ennuvolat o molt ennuvolat, amb xàfecs ocasionalment tempestuosos i que poden ser d’intensitat 
moderada a forta. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix. 
Dissabte, 5: Ennuvolat o molt ennuvolat, amb xàfecs ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat 
moderada a forta. Cota de neu a 1600 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component oest fluix. 
Diumenge, 6: Ennuvolat amb xàfecs febles a moderats. Cota de neu a 1700 m. Temperatures en lleuger ascens. 
Vent del nord-oest moderat, amb intervals de fort al Pirineu de Girona.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Les nevades intenses que s’han anat produïnt, i que encara s’estan produïnt, han modificat notablement la 
distribució del mantell nival. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa és continu per damunt de 1400-1500 m en 
vessants sud, i 1200-1300 m en vessants nord, amb gruixos totals a 2200 m entre 30-130 cm. A la Ribagorçana-
Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és continu per damunt de 1300-1400 m, amb gruixos, a 2500 m de 270- 280 
cm, especialment a la Ribagorçana. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les nevades que s’han produït des de dijous passat, i que actualment encara s’estan donant, han format una capa 
de neu recent d’uns 40-50 cm. a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, i entre 70-110 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i 
a la Pallaresa. Les temperatures han estat baixes amb màximes d’ahir dimarts a 2300 m, entre 0ºC i -1ºC, i mínimes 
d’avui dimecres entre –7ºC i –8ºC. Actualment el vent està bufant de sud-est amb intensitat feble. Durant el dia 
d’avui continuarà acumulant-se neu recent. S’han produït allaus de neu recent degut als gruixos acumulats durant 
l’episodi. S’han format i seguiran formant-se plaques de vent a qualsevol orientació, però principalment en vessants 
nord. A tots els sectors es poden produir allaus de neu recent i de placa de vent de forma espontània. Les allaus 
poden ser de grans dimensions a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa on el perill d’allaus és FORT (4). A 
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) i les allaus podran ser de dimensions mitjanes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
La continuació de les nevades farà incrementar el gruix de neu recent i la formació de plaques de vent que podrien 
desprendre’s de forma espontània. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 3 de maig de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres 2 de maig de 2001 
14:00 h. 
2 i 3 de maig de 2001 

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

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

Ter-Freser: MARCAT (3) per sobre 2400 m 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

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

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

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous 3: Ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs moderats, ocasionalment tempestuosos i que poden ser localment 
d’intensitat forta amb calamarsa.  Cota de neu a 1400 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent del sud i 
sud-est de 20-40 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Divendres, 4: Ennuvolat o molt ennuvolat, amb xàfecs ocasionalment tempestuosos i que poden ser d’intensitat 
moderada a forta. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix. 
Dissabte, 5: Ennuvolat o molt ennuvolat, amb xàfecs ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat 
moderada a forta. Cota de neu a 1600 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component oest fluix. 
Diumenge, 6: Ennuvolat amb xàfecs febles a moderats. Cota de neu a 1700 m. Temperatures en lleuger ascens. 
Vent del nord-oest moderat, amb intervals de fort al Pirineu de Girona.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Les nevades, que s’han anat produint, i que encara s’estan donant, des de  la matinada de dilluns, han modificat la 
distribució del mantell nival. A tots els sectors s’han acumulat entre 20-30 cm de neu recent. El mantell és continu 
per damunt dels 1400 m a tots els sectors. A 2000 m els gruixos total són al voltant dels 40 cm al Vessant Nord del 
Cadí-Moixeró,  dels 20 cm al Perafita-Puigpedrós, i dels 20 –30 cm al Ter- Freser.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les nevades que s’han produït des de la matinada de dilluns, i que actualment encara s’estan donant, han format 
una capa de neu recent d’uns 20-30 cm. En les últimes 24 hores, a tots els sectors, s’han acumulat entre 5 i 10 cm, 
que en molts casos ha estat en forma de neu granulada. Les temperatures han estat baixes amb màximes d’ahir 
dimarts a 2300 m, entre -1ºC i -2ºC, i mínimes d’avui dimecres entre –5ºC i –6ºC. Actualment el vent està bufant de 
sud-oest amb intensitat feble. Per sobre dels 1900-2000 la neu recent es manté sense transformar. S’han format 
plaques de vent a qualsevol orientació. Podrà haver allaus de neu recent, i de placa de forma espontània, que 
podran ser de dimensions mitjanes per damunt de 2400 m. En aquests sectors el perill és MARCAT (3). Per sota 
d’aquesta cota el perill es MODERAT (2) ja que son possibles allaus de neu recent, en general de petites 
dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
La continuació de les nevades farà incrementar el gruix de neu recent i la formació de plaques de vent que podrien 
desprendre’s de forma espontània. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 3 de maig de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 3 de maig de 2001 
14:00 h. 
3 i 4 de maig de 2001 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: FORT (4)  

Pallaresa: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 4: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs moderats, ocasionalment tempestuosos amb cota de neu a 1500 
m. Temperatures en lleuger augment o sense canvis. Vent del nord de 10-30 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dissabte, 5: ennuvolat o molt ennuvolat, amb xàfecs ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat 
moderada. Cota de neu a 1600 m. Temperatures en lleuger ascens o sense canvis. Vent del nord-oest moderat. 
Diumenge, 6: ennuvolat amb xàfecs febles. Cota de neu a 1200 m. Temperatures mínimes en lleuger descens i 
màximes en lleuger ascens. Vent de component nord moderat. 
Dilluns, 7: intervals nuvolosos amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Temperatures en lleuger augment. Vent 
de component nord fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Les nevades intenses que s’estan produint des de la setmana passada, han modificat notablement la distribució del 
mantell nival. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa és continu per damunt de 1900 m en vessants sud i 1600 m en 
vessants nord, amb gruixos totals a 2200 m entre 30-130 cm. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el 
mantell és continu per damunt de 1600 m, amb gruixos, a 2500 m superiors als 250 cm, especialment a la 
Ribagorçana. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les nevades que s’han produït des de dijous passat, i que actualment encara s’estan donant, han format una capa 
de neu recent d’uns 40-50 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, i entre 70-110 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i 
meitat sud de la Pallaresa. Avui dijous les nevades són disperses i febles a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la 
Pallaresa. Les temperatures es mantenen baixes amb màximes d’ahir dimecres a 2200 m, entre 0ºC i 1ºC, i 
mínimes d’avui dijous al voltant de –6ºC. El vent continua bufant de sud-est amb intensitat feble. S’han produït 
allaus de neu recent degut als gruixos acumulats durant l’episodi. S’han format i seguiran formant-se plaques de 
vent a qualsevol orientació, però principalment en vessants nord. A tots els sectors es poden produir allaus de neu 
recent i de placa de vent de forma espontània, especialment a Ribagorçana-Vall Fosca on les allaus poden ser de 
grans dimensions. A la Ribagorçana-Vall Fosca el perill d’allaus és FORT (4). A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i 
a la Pallaresa el perill és MARCAT (3); les allaus podran ser de dimensions mitjanes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
La continuació de les nevades farà incrementar el gruix de neu recent i la formació de plaques de vent que podrien 
desprendre’s de forma espontània. Podran formar-se plaques de vent de grans dimensions en vessants sud a tots 
els sectors. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 4 de maig de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 3 de maig de 2001 
14:00 h. 
3 i 4 de maig de 2001 

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

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

Ter-Freser: MARCAT (3) per sobre 2400 m 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

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

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 4: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs moderats, ocasionalment tempestuosos amb cota de neu a 1500 
m. Temperatures en lleuger augment o sense canvis. Vent del nord de 10-30 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dissabte, 5: ennuvolat o molt ennuvolat, amb xàfecs ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat 
moderada. Cota de neu a 1600 m. Temperatures en lleuger ascens o sense canvis. Vent del nord-oest moderat. 
Diumenge, 6: ennuvolat amb xàfecs febles. Cota de neu a 1200 m. Temperatures mínimes en lleuger descens i 
màximes en lleuger ascens. Vent de component nord moderat, amb intervals de fort al Pirineu de Girona. 
Dilluns, 7: intervals nuvolosos amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Temperatures en lleuger augment. Vent 
de component nord fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Les nevades, que s’han anat produint, i que encara s’estan donant, des de la matinada de dilluns, han modificat la 
distribució del mantell nival. A tots els sectors s’han acumulat entre 30-40 cm de neu recent. El mantell és continu 
per damunt dels 1900 m en vessants sud i dels 1600 m en vessants nord a tots els sectors. A 2200 m els gruixos 
total són al voltant dels 50-60 cm al Vessant Nord del Cadí-Moixeró i al Ter- Freser i dels 20-30 cm al Pre-Pirineu i al 
Perafita-Puigpedrós.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les nevades que s’han produït des de la matinada de dilluns, i que actualment encara s’estan donant, han format 
una capa de neu recent d’uns 20-40 cm. En les últimes 24 hores, a tots els sectors hi ha hagut xàfecs de neu 
granulada amb gruixos inferiors als 5 cm. Les temperatures han estat baixes amb màximes d’ahir dimecres a 2300 
m entre 0ºC i -1ºC, i mínimes d’avui dijous entre –4ºC i –6ºC. Actualment el vent és de direcció variable amb 
intensitat feble. Per sobre dels 2200 m la neu recent es manté sense transformar. S’han format plaques de vent a 
qualsevol orientació. Podrà haver allaus de neu recent, i de placa de forma espontània, que podran ser de 
dimensions mitjanes a cotes altes. El perill és MARCAT (3), especialment al vessant nord del Cadí-Moixeró. A la 
resta de sectors és MARCAT (3) per damunt de 2400 m i MODERAT (2) per sota.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
La continuació de les nevades farà incrementar el gruix de neu recent i la formació de plaques de vent que podrien 
desprendre’s de forma espontània. Podran formar-se plaques de vent de grans dimensions en vessants sud a tots 
els sectors. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 4 de maig de 2001 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2000-2001)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 4 de maig de 2001 
14:00 h. 
4 i 5 de maig de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) per damunt de 2400 m. MODERAT (2) per sota 

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) augmentant a FORT (4) en vessants sud i est 

Pallaresa: MARCAT (3) augmentant a FORT (4) en vessants sud i est 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 5: ennuvolat. Xàfecs moderats ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1600 m. Temperatures en 
lleuger ascens o sense canvis. Vent del nord de 30-50 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Diumenge, 6: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat amb xàfecs localment d’intensitat moderada. Cota de neu a 
1600 m. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vent de component nord-oest 
moderat. 
Dilluns, 7: ennuvolat amb xàfecs moderats. Temperatures sense canvis. Vent fluix i variable. 
Dimarts, 8: ennuvolat amb xàfecs moderats. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent fluix i variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Les nevades que s’estan produint des de la setmana passada, han modificat notablement la distribució del mantell 
nival. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa és esquiable per damunt de 1900 m en vessants sud i 1700 m en 
vessants nord, amb gruixos totals a 2200 m entre 30-130 cm. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el 
mantell és esquibale per damunt de 1700 m, amb gruixos, a 2500 m superiors als 250 cm, especialment a la 
Ribagorçana. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A les últimes 24 hores ha continuat nevant, però de forma feble. Les nevades que s’han produït des de dijous 
passat han acumulat un nivell de 40-50 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, i entre 70-110 cm a la 
Ribagorçana-Vall Fosca i meitat sud de la Pallaresa. Aquesta neu encara no s’ha assentat suficientment: manté 
una estructura fràgil en vessants obacs i s’humiteja en vessants sud. Les temperatures han pujat lleugerament, tot i 
mantenir-se baixes per l’època: màximes d’ahir dijous a 2200 m al voltant de 3ºC, i mínimes d’avui divendres al 
voltant de –4ºC. El vent ha girat a l’oest i nord-oest i augmentarà notablement de força durant tot el cap de 
setmana; es formaran grans plaques de vent en vessants est i sud que poden donar lloc a allaus de grans 
dimensions de forma espontània, especialment diumenge a la Ribagorçana-Vall Fosca i al sud de la Pallaresa. A 
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) per damunt de 2400 m i MODERAT (2) per sota, però el 
perill es pot generalitzar a MARCAT (3) si s’acumulen més de 20-30 cm de neu recent.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les plaques de vent que es formin a cotes altes es mantindran fràgils. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT DIUMENGE

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 5 de maig de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 4 de maig de 2001 
14:00 h. 
4 i 5 de maig de 2001 

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

MARCAT (3)  Ter-Freser: MARCAT (3) augmentant a 
FORT (4) en vessants est i sud  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3)  Prepirineu: MARCAT (3) en vessant sud 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 5: ennuvolat. Xàfecs moderats ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1600 m. Temperatures en 
lleuger ascens o sense canvis. Vent del nord de 30-50 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Diumenge, 6: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat amb xàfecs localment d’intensitat moderada. Cota de neu a 
1600 m. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vent de component nord-oest 
moderat. 
Dilluns, 7: ennuvolat amb xàfecs moderats. Temperatures sense canvis. Vent fluix i variable. 
Dimarts, 8: ennuvolat amb xàfecs moderats. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent fluix i variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Les nevades que s’estan produint des de la setmana passada, han modificat notablement la distribució del mantell 
nival. A tots els sectors s’han acumulat entre 30-60 cm de neu recent. El mantell és continu per damunt dels 1900 m 
en vessants sud i dels 1600 m en vessants nord. A 2200 m els gruixos totals són al voltant dels 40-60 cm al vessant 
nord del Cadí-Moixeró i al Ter- Freser i dels 10-30 cm al Pre-Pirineu i al Perafita-Puigpedrós.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A les últimes 24 hores ha continuat nevant, de forma moderada al Ter-Freser (10-20 cm) i feble a la resta (1-5 cm). 
Les temperatures s’han mantingut baixes: màximes d’ahir dijous a 2300 m entre 1ºC i -1ºC, i mínimes d’avui 
divendres al voltant de –5ºC. El vent ha girat al nord i nord-oest, amb intensitat moderada. Es formaran nombroses 
plaques de vent en vessants est i sud que poden donar lloc a allaus de dimensions mitjanes, localment de mida 
gran, de forma espontània, al Ter-Freser. En aquest sector el perill augmentarà a FORT (4) en vessants sud i est i 
es mantindrà en MARCAT (3) a la resta.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les plaques de vent que es formin a cotes altes es mantindran fràgils. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 5 de maig de 2001 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2000-2001)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 5 de maig de 2001 
14:00 h. 
5, 6 i 7 de maig de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) per damunt de 2400 m. MODERAT (2) per sota 

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) augmentant a FORT (4) en vessants sud i est 

Pallaresa: MARCAT (3) augmentant a FORT (4) en vessants sud i est 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 6: Cel poc ennuvolat amb tendència a augmentar a ennuvolat. Localment xàfecs d’intensitat moderada. 
Cota de neu a 1600 m. Temperatures mínimes  en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vent del nord-oest 
moderat. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dilluns, 7: Ennuvolat amb xàfecs d’intensitat moderada. Temperatures sense canvis. Vent fluix i variable.  
Dimarts, 8: Ennuvolat amb xàfecs d’intensitat moderada. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent 
fluix i variable. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Les nevades que s’estan produint des de la setmana passada, encara que de forma més feble i intermitent aquests 
últims dies, han modificat notablement la distribució del mantell nival. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa és 
esquiable per damunt de 1900 m en vessants sud i 1700 m en vessants nord, amb gruixos totals a 2200 m entre 
30-130 cm. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és esquibale per damunt de 1800 m en vessants 
sud i 1600 m en vessants nord, amb gruixos, a 2500 m superiors als 250 cm, especialment a la Ribagorçana.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A les últimes 24 hores ha continuat nevant, però de forma feble, gruixos de 5 cm a l’Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa. Els gruixos acumulats des de dijous passat són de 40-55 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, i entre 
70-110 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i meitat sud de la Pallaresa. Les temperatures es mantenen sense canvis, 
màximes d’ahir divendres a 2200 m al voltant de 3ºC, i mínimes d’avui dissabte al voltant de –4ºC. El mantell 
segueix sense estar suficientment assentat: manté una estructura fràgil en vessants obacs i s’humiteja en vessants 
sud. El vent ha girat a l’oest i nord-oest amb una intensitat moderada; es formaran plaques de vent en vessants est 
i sud que poden donar lloc a allaus de grans dimensions de forma espontània, especialment diumenge a la 
Ribagorçana-Vall Fosca i al sud de la Pallaresa. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) per 
damunt de 2400 m i MODERAT (2) per sota, però el perill es pot generalitzar a MARCAT (3) si s’acumulen més de 
20-30 cm de neu recent.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les plaques de vent que es formin a cotes altes es mantindran fràgils. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT DIUMENGE

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 7 de maig de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 5 de maig de 2001 
14:00 h. 
5, 6 i 7 de maig de 2001 

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

MARCAT (3)  Ter-Freser: MARCAT (3) augmentant a 
FORT (4) en vessants est i sud  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3)  Prepirineu: MARCAT (3) en vessant sud 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 6: Cel poc ennuvolat amb tendència a augmentar a ennuvolat. Localment xàfecs d’intensitat moderada. 
Cota de neu a 1600 m. Temperatures mínimes  en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vent del nord-oest 
moderat. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dilluns, 7: Ennuvolat amb xàfecs d’intensitat moderada. Temperatures sense canvis. Vent fluix i variable.  
Dimarts, 8: Ennuvolat amb xàfecs d’intensitat moderada. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent 
fluix i variable. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Les nevades que s’estan produint des de la setmana passada, encara que de forma més feble i intermitent aquests 
últims dies, han modificat notablement la distribució del mantell nival. A tots els sectors s’han acumulat entre 30-60 
cm de neu recent. El mantell és continu per damunt dels 1900 m en vessants sud i dels 1600 m en vessants nord. A 
2200 m els gruixos totals són al voltant dels 40-60 cm al vessant nord del Cadí-Moixeró i al Ter- Freser i dels 10-30 
cm al Pre-Pirineu i al Perafita-Puigpedrós.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A les últimes 24 hores ha continuat nevant, de forma feble, al Ter-Freser 5-10 cm i 1-5 cm a la resta. Les 
temperatures s’han mantingut sense canvis: màximes d’ahir divendres a 2300 m entre 1ºC i -1ºC, i mínimes d’avui 
dissabte al voltant de –5ºC. El vent ha girat al nord i nord-oest, amb intensitat moderada. Es formaran nombroses 
plaques de vent en vessants est i sud que poden donar lloc a allaus de dimensions mitjanes, localment de mida 
gran, de forma espontània, al Ter-Freser. En aquest sector el perill augmentarà a FORT (4) en vessants sud i est i 
es mantindrà en MARCAT (3) a la resta.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les plaques de vent que es formin a cotes altes es mantindran fràgils. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 7 de maig de 2001 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2000-2001)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 7 de maig de 2001 
14:00 h. 
7 i 8 de maig de 2001 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3)  

Pallaresa: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 8: ennuvolat. Possibilitat d’algun xàfec feble ocasional. Cota de neu a 2000 m. Temperatures sense canvis 
significatius. Vent component sud (10-20 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dimecres, 9: ennuvolat amb possibilitat de xàfecs ocasionals. Temperatures en lleuger ascens. Vents de l’est 
moderats. 
Dijous, 10: cel ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs moderats, localment d’intensitat forta. Temperatures en 
moderat descens. Vents de l’est fluixos a moderats. 
Divendres, 11: cel ennuvolat a mot ennuvolat amb xàfecs ocasionals febles a moderats. Temperatures sense 
canvis significatius. Vents del nord-est fluixos.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Durant el cap de setmana ha continuat nevant de forma feble a moderada a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, i 
feble a la resta, per damunt de 1500 m. A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 1600-1700 m amb 
gruixos totals a 2200 m entre 40-140 cm. A la Ribagorçana-Vall Fosca i al sud de la Pallaresa a 2500 m se superen 
els 250 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A les últimes 72 hores s’han acumulat entre 5-20 cm de neu recent, especialment a l’Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa. Les temperatures es mantenen baixes: a 2200 m, màximes d’ahir diumenge al voltant de 0ºC, i mínimes 
d’avui dilluns al voltant de –4ºC. El vent de l’oest i nord-oest ha disminuït d’intensitat i és feble. El mantell segueix 
sense estar suficientment assentat: manté una estructura fràgil en vessants obacs i s’humiteja en vessants sud. Hi 
ha plaques de vent a totes orientacions, que per damunt de 2400 m poden desprendre’s pel pas d’una persona. 
Poden haver allaus de neu humida de forma espontània per sota de 2200 m. Les allaus localment podrien ser de 
grans dimensions. A tots els sectors el perill és MARCAT (3). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
A partir de dijous pot tornar a incrementar-se el perill d’allaus degut a les possibles nevades, especialment a la 
Ribagorçana-Vall Fosca. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS fins dijous.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 8 de maig de 2001 
 
 
 
 
 
 
 
PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 7 de maig de 2001 
14:00 h. 
7 i 8 de maig de 2001 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2000-2001)
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ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Perafita-
Puigpedrós: 

MARCAT (3) per sobre de 2200 m 
MODERAT (2) per sota 

Ter-Freser: MARCAT (3) per sobre de 2200 m 
MODERAT (2) per sota 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) per sobre de 2200 m 
MODERAT (2) per sota 

Prepirineu: MARCAT (3) per sobre de 2200 m 
MODERAT (2) per sota 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 8: ennuvolat. Possibilitat d’algun xàfec feble ocasional. Cota de neu a 2000 m. Temperatures sense canvis 
significatius. Vent component sud (10-20 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dimecres, 9: ennuvolat amb possibilitat de xàfecs ocasionals. Temperatures en lleuger ascens. Vents de l’est 
moderats. 
Dijous, 10: cel ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs moderats, localment d’intensitat forta. Temperatures en 
moderat descens. Vents de l’est fluixos a moderats. 
Divendres, 11: cel ennuvolat a mot ennuvolat amb xàfecs ocasionals febles a moderats. Temperatures sense 
canvis significatius. Vents del nord-est fluixos.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Durant el cap de setmana ha nevat de forma feble i aïllada. El mantell és continu per damunt dels 1900-2000 m. A 
2200 m els gruixos totals volten els 30-60 cm al vessant nord del Cadí-Moixeró i al Ter- Freser i dels 10-30 cm al 
Pre-Pirineu i al Perafita-Puigpedrós.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A les últimes 72 hores s’han acumulat entre 1-15 cm de neu recent. Les temperatures es mantenen baixes: a 2300 
m, màximes d’ahir diumenge al voltant de 0ºC i 4ºC, i mínimes d’avui dilluns al voltant de –2ºC i –4ºC. El vent ha 
bufat del nord i nord-est amb cops moderats (màxim 52 km/h al Ter-Freser). El mantell segueix sense estar 
suficientment assentat: manté una estructura fràgil en vessants obacs i s’humiteja en vessants sud. S’han format 
plaques de vent en vessants sud, tot i que n’hi han a totes les orientacions. Per damunt de 2400 m poden 
desprendre’s pel pas d’una persona. Poden haver allaus de neu humida de forma espontània en vessants 
assolellats. Les allaus localment podrien ser de grans dimensions. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) per 
damunt de 2200 m i MODERAT (2) per sota. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
A partir de dijous pot tornar a incrementar-se el perill d’allaus degut a possibles nevades.  
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS fins dijous.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 8 de maig de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 8 de maig de 2001 
14:00 h. 
8 i 9 de maig de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) per sobre 2200 m. MODERAT (2) per sota 

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) per sobre 2200 m. MODERAT (2) per sota 

Pallaresa: MARCAT (3) per sobre 2200 m. MODERAT (2) per sota 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 9: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat o molt ennuvolat per la tarda. Possibilitat de precipitacions en 
general dèbils a partir de la tarda. Cota de neu a 2500 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent de 
component sud de 10-20 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dijous, 10: cel ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs moderats, localment d’intensitat forta. Temperatures en 
lleuger a moderat descens. Vent de component est fluix a moderat. 
Divendres, 11: intervals de núvols amb xàfecs dispersos en general, dèbils al principi. Temperatures en lleuger a 
moderat ascens. Vents del nord-est moderat disminuint a fluix pel matí. 
Dissabte, 12: intervals de núvols. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent del sud-oest fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Durant el cap de setmana va continuar nevant de forma feble a moderada a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, i 
feblement a la resta, per damunt de 1500 m. A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 1800-2100 m 
amb gruixos totals a 2200 m entre 30-130 cm. A la Ribagorçana-Vall Fosca i al sud de la Pallaresa a 2500 m se 
superen els 250 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A les últimes 24 hores ha nevat de forma feble i dispersa a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa (inferior a 5 cm). Les 
temperatures diürnes han pujat moderadament (a 2200 m, màximes d’ahir dilluns al voltant de 3ºC), però les 
mínimes d’avui dimarts es mantenen negatives (valors al voltant de –4ºC). El vent és de l’oest i nord-oest 
d’intensitat feble. El mantell s’assenta lentament i s’humiteja en vessants sud, però per damunt de 2500 encara 
manté una estructura fràgil en vessants obacs. Hi ha plaques de vent a totes orientacions, que per damunt de 2400 
m poden desprendre’s pel pas d’una persona. Poden haver allaus de neu humida de forma espontània per sota de 
2200 m. Les allaus localment podrien ser de grans dimensions. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) per 
damunt de 2200 m i MODERAT (2) per sota.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
A partir de dijous pot tornar a incrementar-se el perill d’allaus degut a les possibles nevades, especialment a la 
Ribagorçana-Vall Fosca. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS fins dijous.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 9 de maig de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 8 de maig de 2001 
14:00 h. 
8 i 9 de maig de 2001 

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

MARCAT (3) per sobre de 2400 m 
MODERAT (2) per sota 

Ter-Freser: MARCAT (3) per sobre de 2400 m 
MODERAT (2) per sota 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) per sobre de 2400 m 
MODERAT (2) per sota 

Prepirineu: MARCAT (3) per sobre de 2400 m 
MODERAT (2) per sota 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 9: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat o molt ennuvolat per la tarda. Possibilitat de precipitacions en 
general dèbils a partir de la tarda. Cota de neu a 2500 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent de 
component sud de 10-20 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dijous, 10: cel ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs moderats, localment d’intensitat forta. Temperatures en 
lleuger a moderat descens. Vent de component est fluix a moderat. 
Divendres, 11: intervals de núvols amb xàfecs dispersos en general, dèbils al principi. Temperatures en lleuger a 
moderat ascens. Vents del nord-est moderat disminuint a fluix pel matí. 
Dissabte, 12: intervals de núvols. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent del sud-oest fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Durant el cap de setmana ha nevat de forma feble i aïllada. El mantell és continu per damunt dels 1900-2100 m. A 
2200 m els gruixos totals volten els 20-50 cm al vessant nord del Cadí-Moixeró i al Ter- Freser i dels 10-30 cm al 
Pre-Pirineu i al Perafita-Puigpedrós.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A les últimes 24 hores ja no ha nevat. Les temperatures diürnes han pujat moderadament (a 2200 m, màximes 
d’ahir dilluns al voltant de 2ºC a 5ºC), però les mínimes d’avui dimarts es mantenen negatives (valors al voltant de –
2ºC). El vent és del nord d’intensitat feble. El mantell s’assenta lentament i s’humiteja en vessants sud, però per 
damunt de 2500 encara manté una estructura fràgil en vessants obacs. Poden haver allaus de neu humida de 
forma espontània en vessants assolellats. Les allaus localment podrien ser de grans dimensions. A tots els sectors 
el perill és MARCAT (3) per damunt de 2400 m i MODERAT (2) per sota. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
A partir de dijous pot tornar a incrementar-se el perill d’allaus degut a les nevades previstes.  
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS fins dijous.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 9 de maig de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 9 de maig de 2001 
14:00 h. 
9 i 10 de maig de 2001 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) per sobre 2400 m. MODERAT (2) per sota 

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3)  

Pallaresa: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 10: molt ennuvolat o cobert. Precipitacions moderades, localment fortes i persistents. Cota de neu a 2200 
m. Temperatures en lleuger descens. Vent del sud-est (40-60 km/h) girant a última hora a nord-est (30-50 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Divendres, 11: ennuvolat al començament amb algun xàfec dèbil tendint a poc ennuvolat. Temperatures en lleuger 
a moderat ascens. Vent del nord-est moderat tendint a variable fluix. 
Dissabte, 12: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat amb algun xàfec feble a últimes hores. Temperatures en 
lleuger ascens. Vent variable fluix tendint a sud-oest fluix a moderat.  
Diumenge, 13: molt ennuvolat o cobert amb xàfecs moderats a forts. Temperatures en moderat descens. Vent del 
sud i sud-oest moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt de 1800-2100 m amb gruixos totals a 2200 m entre 20-120 
cm. A la Ribagorçana-Vall Fosca i al sud de la Pallaresa a 2500 m se superen els 250 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A les últimes 24 hores ja no ha nevat. Les temperatures diürnes han pujat notablement, especialment a l’Aran-
Franja Nord de la Pallaresa (a 2200 m, màximes d’ahir dimarts al voltant de 9ºC); les mínimes d’avui dimecres han 
pujat també però encara es mantenen negatives (valors al voltant de –1ºC). El vent ha girat cap al sud i sud-est 
amb algun cop moderat. El mantell s’humiteja en vessants sud, i en vessants nord es formen petites crostes de 
regel. Hi ha plaques de vent a totes orientacions, que per damunt de 2400 m poden desprendre’s pel pas d’una 
persona, especialment en vessants nord. Poden haver allaus de neu humida de forma espontània en vessants sud. 
Les allaus podrien ser de dimensions mitjanes. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) per 
damunt de 2400 m i MODERAT (2) per sota. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill es generalitzarà a 
MARCAT (3) per les pluges previstes, que seran de neu per damunt de 2200 m. El perill podria augmentar fins a 
FORT (4) per damunt de 2400 m.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El mantell es mantindrà força humit divendres i dissabte. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS per damunt de 2400 m.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 10 de maig de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 9 de maig de 2001 
14:00 h. 
9 i 10 de maig de 2001 

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

MODERAT (2) augmentant a 
FORT (4) 

Ter-Freser: MODERAT (2) augmentant a 
FORT (4) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) augmentant a 
FORT (4) 

Prepirineu: MODERAT (2) augmentant a 
FORT (4) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 10: molt ennuvolat o cobert. Precipitacions moderades, localment fortes i persistents, preferentment al 
Pirineu Oriental. Cota de neu a 2200 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del sud-est (40-60 km/h) girant a 
última hora a nord-est (30-50 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Divendres, 11: ennuvolat al començament amb algun xàfec dèbil tendint a poc ennuvolat. Temperatures en lleuger 
a moderat ascens. Vent del nord-est moderat tendint a variable fluix. 
Dissabte, 12: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix tendint a 
sud-oest fluix a moderat.  
Diumenge, 13: molt ennuvolat o cobert amb xàfecs moderats a forts. Temperatures en moderat descens. Vent del 
sud i sud-oest moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu per damunt dels 2000-2100 m. A 2200 m els gruixos totals volten els 10-30 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A les últimes 24 hores no ha nevat. Les temperatures diürnes han pujat moderadament (a 2300 m, màximes d’ahir 
dimarts al voltant de 5ºC a 7ºC), i les mínimes d’avui dimecres es mantenen al voltant de 0ºC. El vent és de direcció 
variable i d’intensitat feble. El mantell s’humiteja en vessants sud, i en vessants nord es formes petites crostes de 
regel. Hi ha plaques de vent a totes orientacions, que per damunt de 2400 m localment en vessants nord podrien 
desprendre’s pel pas d’una persona. Poden haver allaus de neu humida de forma espontània en vessants 
assolellats. Abans que comencin les precipitacions el perill és MODERAT (2). El perill pot augmentar fins a FORT 
(4) per les pluges previstes, que seran de neu per damunt de 2200 m. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El mantell es mantindrà força humit divendres i dissabte. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS per damunt de 2400 m.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 10 de maig de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 10 de maig de 2001 
14:00 h. 
10 i 11 de maig de 2001 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3)  

Pallaresa: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 11: Ennuvolat de matinada, aclarint progressivament. Lleuger descens de les mínimes i lleuger ascens 
de les màximes. Vent del nord, fluix a moderat. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dissabte, 12: Núvols d’evolució diürna amb probabilitat de xàfecs per la tarda. Ascens lleuger de la temperatura. 
Vent fluix de component sud. 
Diumenge, 13: Ennuvolat augmentant a molt ennuvolat amb xàfecs per la tarda, localment moderats. Cota de neu a 
2000 m. Descens lleuger de les temperatures. Vent fluix de component sud. 
Dilluns, 14: Molt ennuvolat amb xàfecs tempestuosos, localment moderats. Lleugera baixada de les temperatures. 
Vent moderat de component sud. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Les precipitacions que actualment s’estan produint han modificat la distribució del mantell nival. A tots els sectors el 
mantell és esquiable per damunt dels 2000-2100 m amb gruixos totals a 2200 m entre 10-120 cm. A la 
Ribagorçana-Vall Fosca i al sud de la Pallaresa a 2500 m se superen els 250 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Actualment s’estan produint pluges fins a 2200-2400 m a tots els sectors. Per damunt d’aquesta cota la precipitació 
és en forma de neu. A 2300 m, a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, des d’ahir fins avui a les 8:00 hores, s’han 
acumulat gruixos de fins a 10 cm de neu recent. Les temperatures diürnes han baixat, especialment a l’Aran-Franja 
Nord de la Pallaresa (a 2200 m, màximes d’ahir dimecres al voltant de 3ºC); les mínimes d’avui dijous s’han 
mantingut similars a les d’ahir (valors al voltant de –1ºC). El vent ha girat cap a l’est i ha estat, en general, feble. A 
tots els sectors i en totes les orientacions, el mantell s’està humitejant notablement. A cotes altes s’està dipositant 
una capa de neu recent humida. Hi ha plaques de vent a totes orientacions, que per damunt de 2500 m poden 
desprendre’s pel pas d’una persona, especialment en vessants nord. Es produiran allaus de neu recent humida a 
cotes altes i de fusió per sota que seran de forma espontània a totes les orientacions. Les allaus podrien ser de 
dimensions mitjanes i de vegades gran. A tots els sectors el perill és MARCAT (3). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El mantell es mantindrà força humit els propers dies. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 11 de maig de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 10 de maig de 2001 
14:00 h. 
10 i 11 de maig de 2001 

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

MODERAT (2) augmentant a 
FORT (4) 

Ter-Freser: MODERAT (2) augmentant a 
FORT (4) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) augmentant a 
FORT (4) 

Prepirineu: MODERAT (2) augmentant a 
FORT (4) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 11: Ennuvolat de matinada, aclarint progressivament. Xàfecs febles a primera hora a l’est. Cota de neu 
a 2400 m. Lleuger descens de les mínimes i lleuger ascens de les màximes. Vent del nord, fluix a moderat. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dissabte, 12: Núvols d’evolució diürna amb probabilitat de xàfecs per la tarda. Ascens lleuger de la temperatura. 
Vent fluix de component sud. 
Diumenge, 13: Ennuvolat augmentant a molt ennuvolat amb xàfecs per la tarda, localment moderats. Cota de neu a 
2000 m. Descens lleuger de les temperatures. Vent fluix de component sud. 
Dilluns, 14: Molt ennuvolat amb xàfecs tempestuosos, localment moderats. Lleugera baixada de les temperatures. 
Vent moderat de component sud. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Les precipitacions que actualment s’estan produint han modificat la distribució del mantell nival. El mantell és 
continu per damunt dels 2100-2200 m. A 2300 m els gruixos totals volten els 10-30 cm.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Actualment s’estan produint precipitacions en forma de pluja fins a 2300-2400. Al sector Ter-Freser s’han produit 
precipitacions en forma de neu de 5 cm de gruix enregistrats fins a les 8:00 d’avui. Les temperatures diürnes s’han 
mantingut (a 2300 m, màximes d’ahir dimecres al voltant de 5ºC a 7ºC), i les mínimes d’avui dijous es mantenen al 
voltant de –1ºC. El vent ha girat cap a sud-est i és de caràcter feble. El mantell s’humiteja en totes les orientacions. 
Es produiran allaus de neu recent humida a cotes altes i de fusió per sota que seran de forma espontània a totes 
les orientacions Hi ha plaques de vent a totes orientacions, que per damunt de 2500 m localment en vessants nord 
podrien desprendre’s pel pas d’una persona. Actualment el perill és MODERAT (2) i podria augmentar fins a FORT 
(4) per les precipitacions, localment intenses, previstes per aquesta tarda.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El mantell es mantindrà força humit els propers dies. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 11 de maig de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 11 de maig de 2001 
14:00 h. 
11 i 12 de maig de 2001 

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

MARCAT (3) al migdia per damunt de 2500 m  
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) 

MARCAT (3) al migdia per damunt de 2500 m  
Pallaresa: MODERAT (2) 

MARCAT (3) al migdia per damunt de 2500 m  
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 12: poc ennuvolat, amb núvols d’evolució diürna. Possibilitat d’algun xàfec feble. Temperatures mínimes 
sense canvis i màximes en lleuger a moderat ascens. Vent fluix variable amb predomini del sud. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Diumenge, 13: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs febles a moderats, ocasionalment tempestuosos i per la 
tarda. Temperatures en lleuger descens. Vent variable fluix amb predomini de la component sud. 
Dilluns, 14: ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs febles a moderats. Temperatures en lleuger descens. Vent de 
component sud fluix a moderat. 
Dimarts, 15: ennuvolat amb xàfecs febles a moderats. Temperatures en lleuger descens. Vent del sud-oest fluix a 
moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt dels 2000-2100 m amb gruixos totals a 2200 m entre 10-120 
cm.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ha plogut fins a 2500-2600 m amb quantitats entre 10-25 mm. Per damunt d’aquesta cota la precipitació ha estat 
en forma de neu. Les temperatures diürnes s’han mantingut (a 2200 m, màximes d’ahir dijous al voltant de 4ºC); les 
mínimes d’avui divendres han pujat lleugerament (valors al voltant de 1ºC). El vent ha bufat de direcció variable i 
amb intensitat feble. A tots els sectors el mantell s’ha humitejat notablement. A partir de migdia es produiran allaus 
de fusió de forma espontània a totes les orientacions. Podrien ser de fons i adquirir dimensions mitjanes. A tots els 
sectors el perill és MODERAT (2), augmentant a MARCAT (3) al migdia, especialment per damunt de 2500 m. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El mantell es mantindrà força humit els propers dies. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 12 de maig de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 11 de maig de 2001 
14:00 h. 
11 i 12 de maig de 2001 

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

MODERAT (2) 
MARCAT (3) migdia sobre 2500 m 

Ter-Freser: MODERAT (2) 
MARCAT (3) migdia sobre 2500 m 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) 
MARCAT (3) migdia sobre 2500 m 

Prepirineu: FEBLE (1) 
MODERAT (2) al migdia 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 12: poc ennuvolat, amb núvols d’evolució diürna. Possibilitat d’algun xàfec feble. Temperatures mínimes 
sense canvis i màximes en lleuger a moderat ascens. Vent fluix variable amb predomini del sud. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Diumenge, 13: ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs febles a moderats, ocasionalment tempestuosos i per la 
tarda. Temperatures en lleuger descens. Vent variable fluix amb predomini de la component sud. 
Dilluns, 14: ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs febles a moderats. Temperatures en lleuger descens. Vent de 
component sud fluix a moderat. 
Dimarts, 15: ennuvolat amb xàfecs febles a moderats. Temperatures en lleuger descens. Vent del sud-oest fluix a 
moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu per damunt dels 2100-2200 m. A 2300 m els gruixos totals volten els 10-30 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ha plogut fins a 2500-2600 m amb quantitats entre 10-20 mm. Per damunt d’aquesta cota la precipitació ha estat en 
forma de neu. Les temperatures diürnes van baixar de forma moderada (a 2300 m, màximes d’ahir dijous al voltant 
de 2ºC a 4ºC), i les mínimes d’avui divendres han pujat lleugerament amb valors al voltant de 0ºC i 2ºC. El vent ha 
bufat del sud-est moderat i està girant a nord i nord-est. A tots els sectors el mantell s’ha humitejat notablement. A 
partir de migdia es produiran allaus de fusió de forma espontània a totes les orientacions. Podrien ser de fons i 
adquirir dimensions mitjanes. El perill és MODERAT (2), augmentant a MARCAT (3) al migdia, especialment per 
damunt de 2500 m. Al Prepirineu és FEBLE (1) augmentant a MODERAT (2) al migdia. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El mantell es mantindrà força humit els propers dies. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 12 de maig de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 12 de maig de 2001 
14:00 h. 
12 i 13 de maig de 2001 

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

MARCAT (3) a partir del matí  
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) 

MARCAT (3) a partir del matí  
Pallaresa: MODERAT (2) 

MARCAT (3) a partir del matí  
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 13: ennuvolat a molt ennuvolat. Possibilitat de xàfecs localment moderats. Temperatures en lleuger 
descens. Vent fluix variable amb predomini de sud.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dilluns, 14: ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs febles a moderats. Temperatures en lleuger descens. Vent de 
component oest fluix a moderat. 
Dimarts, 15: ennuvolat amb possibilitat de xàfecs febles. Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud-oest fluix a 
moderat. 
Dilluns, 16: intervals nuvolosos amb precipitacions febles a moderades. Temperatures en lleuger augment. Vent del 
sud-oest fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és esquiable per damunt dels 2000-2100 m amb gruixos totals a 2200 m entre 10-120 
cm.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Dijous va ploure fins a 2500-2600 m (10-25 mm). Per damunt d’aquesta cota la precipitació ha estat en forma de 
neu. Les temperatures diürnes han pujat de forma moderada (a 2200 m, màximes d’ahir divendres al voltant de 8ºC 
a 9ºC); les mínimes d’avui dissabte han continuat pujant lleugerament (valors al voltant de 3ºC). El vent ha bufat de 
direcció variable i amb intensitat feble. A tots els sectors el mantell està molt humit i sotmès a fusió. Demà, a partir 
del matí es poden produir allaus de fusió de forma espontània a totes les orientacions. Podrien ser de fons i adquirir 
dimensions mitjanes. A tots els sectors el perill és MODERAT (2), augmentant a MARCAT (3) a partir del matí. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El mantell es mantindrà força humit els propers dies. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 17 de maig de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 12 de maig de 2001 
14:00 h. 
12 i 13 de maig de 2001 

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

MODERAT (2) 
MARCAT (3) a partir del matí  

Ter-Freser: MODERAT (2) 
MARCAT (3) a partir del matí  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) 
MARCAT (3) a partir del matí  

Prepirineu: FEBLE (1) 
MODERAT (2) a partir del matí 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 13: ennuvolat a molt ennuvolat. Possibilitat de xàfecs localment moderats. Temperatures en lleuger 
descens. Vent fluix variable amb predomini de sud.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dilluns, 14: ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs febles a moderats. Temperatures en lleuger descens. Vent de 
component oest fluix a moderat. 
Dimarts, 15: ennuvolat amb possibilitat de xàfecs febles. Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud-oest fluix a 
moderat. 
Dilluns, 16: intervals nuvolosos amb precipitacions febles a moderades. Temperatures en lleuger augment. Vent del 
sud-oest fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu per damunt dels 2100-2200 m. A 2300 m els gruixos totals volten els 5-30 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Dijous va ploure fins a 2500-2600 m amb quantitats entre 10-20 mm. Per damunt d’aquesta cota la precipitació ha 
estat en forma de neu. Les temperatures diürnes van pujar de forma moderada (a 2300 m, màximes d’ahir 
divendres al voltant de 5ºC a 8ºC), i les mínimes d’avui dissabte han pujat lleugerament amb valors al voltant de 
2ºC i 3ºC. El vent ha bufat del nord i nord-est amb algun cop moderat al Ter-Freser. A tots els sectors el mantell 
està molt humit i sotmès a fusió. S’estan produint nombroses allaus de fusió. Demà, a partir del matí poden tornar-
se a produir allaus de fusió de forma espontània a totes les orientacions. Podrien ser de fons i adquirir dimensions 
mitjanes. A tots els sectors el perill és MODERAT (2), augmentant a MARCAT (3) a partir del matí. Al Prepirineu és 
FEBLE (1) augmentant a MODERAT (2) al migdia.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El mantell es mantindrà força humit els propers dies. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 17 de maig de 2001 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2000-2001)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 17 de maig de 2001 
14:00 h. 
17 i 18 de maig de 2001 

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

MODERAT (2) a partir del migdia 
Ribagorçana-Vall Fosca: FEBLE (1) 

MODERAT (2) a partir del migdia 
Pallaresa: FEBLE (1) 

MODERAT (2) a partir del migdia 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 18: ennuvolat o molt ennuvolat al principi, disminuint a poc ennuvolat durant el dia. Xàfecs ocasionals en 
general dèbils, més probables al principi. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component oest de 
25-35 km/h a cotes altes y de 10-20 km/h a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dissabte, 19: ennuvolat preferentment de núvols mitjos y alts amb possibilitat de precipitacions localment 
moderades al final del dia. Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord-est fluix a moderat. 
Diumenge, 20: ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs localment moderats i ocasionalment tempestuosos. 
Temperatures en moderat descens. Vent de component nord fluix a moderat. 
Dilluns, 21: intervals de núvols amb possibilitat d’algun xàfec a primeres hores, disminuint a poc ennuvolat durant el 
dia. Temperatures en moderat ascens. Vent de component nord moderat  a fluix

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és discontinu als vessants sud a partir dels 2.500 m i és continu, als vessants orientats 
al nord a partir dels 2200 – 2300 m.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant els darrers dies les temperatures han estat molt altes registrant-se avui dijous, a 2.000 m, temperatures 
mínimes entre els 3 i els 5 graus positius. El mantell es troba molt transformat i assentat. Superficialment, a partir 
de les hores de sol, es forma diàriament una capa d’entre 10 i 15 cm de neu que es disgrega amb certa facilitat. A 
tots els sectors el perill és FEBLE (1). A partir del migdia i, per efecte de la insolació, és possible el 
desencadenament, en pendents molt drets i especialment orientats al sud, d’allaus de petites dimensions, 
augmentant el perill a MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
De cara a dissabte, les precipitacions previstes que poden ser localment moderades, podrien inestabilitzar el 
mantell degut al increment del contingut d’aigua. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 18 de maig de 2001 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 17 de maig de 2001 
14:00 h. 
17 i 18 de maig de 2001 

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

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

Ter-Freser: FEBLE (1) 
MODERAT (2) a partir del migdia 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

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

Prepirineu: FEBLE (1) 
 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 18: ennuvolat o molt ennuvolat al principi, disminuint a poc ennuvolat durant el dia. Xàfecs ocasionals en 
general dèbils, més probables al principi. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component oest de 
25-35 km/h a cotes altes y de 10-20 km/h a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Dissabte, 19: ennuvolat preferentment de núvols mitjos y alts amb possibilitat de precipitacions localment 
moderades al final del dia. Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord-est fluix a moderat. 
Diumenge, 20: ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs localment moderats i ocasionalment tempestuosos. 
Temperatures en moderat descens. Vent de component nord fluix a moderat. 
Dilluns, 21: intervals de núvols amb possibilitat d’algun xàfec a primeres hores, disminuint a poc ennuvolat durant el 
dia. Temperatures en moderat ascens. Vent de component nord moderat  a fluix

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Prepirineu el mantell és quasi inexistent, a la resta de sectors el mantell és discontinu en vessant nord a partir 
dels 2.200 – 2.400 m i fins els cims.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant els darrers dies les temperatures han estat molt altes registrant-se avui dijous, a 2.000 m, temperatures 
mínimes entre els 5 i els 7 graus positius. El mantell es troba molt transformat i assentat. Superficialment, a partir de 
les hores de sol, es forma diàriament una capa d’entre 10 i 15 cm de neu que es disgrega amb certa facilitat. A tots 
els sectors el perill és FEBLE (1). A partir del migdia i, per efecte de la insolació, és possible el desencadenament, 
en pendents molt drets i especialment orientats al sud, d’allaus de petites dimensions, augmentant el perill a 
MODERAT (2). Al Prepirineu, en els sectors on encara hi hagi neu, el perill es mantindrà en FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
De cara a dissabte, les precipitacions previstes que poden ser localment moderades, podrien inestabilitzar el 
mantell degut al increment del contingut d’aigua. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 18 de maig de 2001 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 18 de maig de 2001 
14:00 h. 
18, 19 i 20 de maig de 2001 

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

MODERAT (2) a partir del migdia 
Ribagorçana-Vall Fosca: FEBLE (1) 

MODERAT (2) a partir del migdia 
Pallaresa: FEBLE (1) 

MODERAT (2) a partir del migdia 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 19: intervals nuvolosos. Possibilitat d’algun xàfec dispers. Cota de neu a 2200 m. Temperatures sense 
canvis significatius. Vent del nord de 10-30 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Diumenge, 20: molt ennuvolat o cobert. Xàfecs moderats. Temperatures en moderat descens. Vent del nord-est 
moderat. 
Dilluns, 21: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs en general febles. Temperatures en lleuger ascens. Vent de 
component nord fluix. 
Dimarts, 22: intervals nuvolosos. Probabilitat de xàfecs en general febles. Temperatures en lleuger ascens. Vent 
variable fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és discontinu als vessants sud a partir dels 2.500 m i és continu, als vessants orientats 
al nord a partir dels 2200 – 2300 m. Per damunt de 2400 m se superen els 90 cm de gruix total, com a mitjana.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant els darrers dies hi ha hagut xàfecs en forma d’aigua fins als cims. Aquesta matinada la cota de neu ha 
baixat fins a 2200 m, acumulant-se entre 1-5 cm de neu recent. Les temperatures màximes d’ahir dijous van baixar 
lleugerament respecte a dies passats, valors a 2200 m al voltant de 9ºC, però les mínimes d’avui divendres han 
baixat de forma moderada amb valors d’entre –1ºC i 2ºC. El mantell es troba molt transformat i ben assentat. 
Superficialment, durant el dia, es forma diàriament una capa molt humida d’entre 10 i 15 cm de neu que es 
disgrega amb facilitat. A tots els sectors el perill és FEBLE (1). A partir del migdia és possible el desencadenament 
d’allaus de petites dimensions, en pendents molt drets i a totes les orientacions, augmentant el perill a MODERAT 
(2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
De cara a diumenge, el descens de la temperatura pot contribuir al regel superficial a cotes força altes. Cal estar 
pendent dels gruixos de neu recent que es puguin acumular . 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Inici temporada 2001-02 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 18 de maig de 2001 
14:00 h. 
18, 19 i 20 de maig de 2001 

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

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

Ter-Freser: FEBLE (1) 
MODERAT (2) a partir del migdia 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

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

Prepirineu: FEBLE (1) 
 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 19: intervals nuvolosos. Possibilitat d’algun xàfec dispers. Cota de neu a 2200 m. Temperatures sense 
canvis significatius. Vent del nord-est de 30-50 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Diumenge, 20: molt ennuvolat o cobert. Xàfecs moderats. Temperatures en moderat descens. Vent del nord-est 
moderat amb intervals de fort. 
Dilluns, 21: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs en general febles. Temperatures en lleuger ascens. Vent de 
component nord fluix. 
Dimarts, 22: intervals nuvolosos. Probabilitat de xàfecs en general febles. Temperatures en lleuger ascens. Vent 
variable fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Prepirineu el mantell és quasi inexistent. A la resta de sectors el mantell és discontinu en vessant nord a partir 
dels 2200 – 2400 m i fins els cims.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant els darrers dies hi ha hagut xàfecs en forma d’aigua fins als cims. Les temperatures màximes d’ahir dijous 
van baixar lleugerament respecte a dies passats, valors a 2300 m al voltant de 9ºC-10ºC, però les mínimes d’avui 
divendres han baixat de forma moderada amb valor entre 2ºC i 3ºC. El mantell es troba molt transformat i ben 
assentat. Superficialment, durant el dia, es forma diàriament una capa molt humida d’entre 10 i 15 cm de neu que 
es disgrega amb facilitat. A tots els sectors el perill és FEBLE (1). A partir del migdia és possible el 
desencadenament d’allaus de petites dimensions, en pendents molt drets i a totes les orientacions, augmentant el 
perill a MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
De cara a diumenge, el descens de la temperatura pot contribuir al regel superficial a cotes força altes. Cal estar 
pendent dels gruixos de neu recent que es puguin acumular . 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Inici temporada 2001-02 
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DATA: Divendres, 25 de maig del 2001 
 
 

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 
del 2001, 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 a l’Institut Cartogràfic de Catalunya: 
 
   Parc de Montjuïc 
   08038 Barcelona 
   Tel  (93) 567 15 00 
   Fax (93) 567 15 67 
 www.icc.es/allaus 
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