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

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 8 de novembre de 2002 
14:00 h. 
8, 9 i 10 de novembre de 2002 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DEL DIUMENGE 10/11/2002 (ICC). 
Aran - Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) 

Perafita-Puigpedrós: MODERAT (2)  

Ter-Freser: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 9: ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions persistents febles a moderades a la cara nord i febles a la 
resta. Cota de neu a 2000 m pujant a 2800 m al finals del dia. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en 
moderat ascens. Vent a cotes altes del N-NW de 70-100 km/h, a cotes baixes de 50-70 km/h.  

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC).  
El dimecres dia 6 va començar a nevar de forma apreciable al vessant nord del Pirineu i sectors limítrofes (Aran-
Franja Nord de la Pallaresa, Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser). A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa les nevades es 
mantenen de forma intermitent. A la resta ja no se n’enregistren. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa s’han 
acumulat entre 50-60 cm de neu recent; a la resta els gruixos oscil.len al voltant dels 20 cm. Al matí de divendres 
dia 8, el mantell és continu per damunt de 1300 m a l’Aran-Franja Nord i dels 1500-1700 m al Perafita-Puigpedrós i 
Ter-Freser. A cotes altes, la distribució de la neu és molt irregular degut al vent del nord, que ha bufat amb ratxes 
superiors als 140 km/h. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
El mantell s’està humitejant a tots els sectors degut a l’augment de les temperatures. A l’Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa el mantell presenta abundant neu granulada, tipus de neu especialment inestable; les nevades es 
convertiran en pluja fins als 2000 m. La continuació de les precipitacions en aquest sector provocarà una forta 
humidificació del mantell nival. Així, a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa es produiran allaus de fusió en vessants 
drets a qualsevol orientació, localment de dimensions mitjanes i de fons. A tots els sectors, a cotes altes, s’han 
format plaques de vent, especialment en orientacions S i E, que poden desprendre’s pel pas d’una persona. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM). 
Diumenge, 10: cel ennuvolat amb precipitacions febles al principi, més probables a la cara nord. Temperatures en 
lleuger ascens. Vent del nord-oest moderat. 
Dilluns, 11: cel ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles. Temperatures sense canvis. Vent de component 
oest fluix. 
Dimarts, 12: predomini del cel ennuvolat amb alguna precipitació feble. Temperatures en lleuger descens. Vent de 
component oest fluix. 

TENDÈNCIA PER DILLUNS I DIMARTS (ICC). 
La desaparició de les precipitacions i l’augment lleuger de les temperatures afavorirà l’assentament de la neu. 
 
Evolució del perill: EN DESCENS 

 
El proper butlletí s’emetrà quan les condicions d’innivació ho requereixin 
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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 novembre de 2002 
14:00 h. 
15, 16 i 17 de novembre de 2002 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DEL DIA 17 (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) en vessants drets 

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2)  
MARCAT (3) per damunt de 2500 m 

Pallaresa: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 16: intervals nuvolosos. Xàfecs febles ocasionals. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense canvis 
significatius. Vent del SW (15-30 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Diumenge, 17: Intervals nuvolosos amb possibilitat de xàfecs febles. Cota de neu a 1400 m. Bromes i bancs de 
boira matinals. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent de component oest fluix. 
Dilluns, 18: predomini del cel poc ennuvolat. Bromes i bancs de boira matinals. Temperatures sense canvis o en 
lleuger descens. Vent de component oest fluix. 
Dimarts, 19: intervals nuvolosos. Bromes i bancs de boira matinals. Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud-
oest moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present per damunt de 1800 m, però continu a partir de 2200 m i 
amb gruixos encara escassos, no superiors als 30 cm. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa ha nevat més; 
la cota de la neu està per damunt de 1500-1600 m i els gruixos per damunt de 2500 volten els 50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Després de les nevades de la setmana passada les temperatures han estat altes i ha plogut fins als 1900 m. La neu 
recent que ha caigut en les darreres 48 hores s’ha dipositat sobre un mantell discontinu i encrostat. Les nevades 
han estat molt abundants a la Ribagorçana-Vall Fosca i punts de la Pallaresa (50 cm en 2 dies) per damunt dels 
2000 m. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa han estat menys abundants (15 cm en 2 dies). Ha nevat amb vent del 
SW, S i SE i s’han format plaques de vent en orientacions N, que poden desprendre’s pel pas d’una persona, 
especialment a la Ribagorçana-Vall Fosca on les allaus poden ser de dimensions mitjanes. En aquest sector també 
pot haver allaus de neu recent. 
El perill d’allaus és MARCAT (3)  per damunt de 2500 m a la Ribagorçana-Vall Fosca, MODERAT (2) a la Pallaresa i 
MODERAT (2) en vessants drets de l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, ja que podran produir-se allaus de placa de 
vent pel pas d’una persona i fins i tot de forma espontània a la Ribagorçana Vall-Fosca. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Aquesta situació es mantindrà durant tot el cap de setmana, ja que continuarà la possibilitat de xàfecs de neu i les 
temperatures seran baixes. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 18 de novembre de 2002 
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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 novembre de 2002 
14:00 h. 
15, 16 i 17 de novembre de 2002 

 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DEL DIA 17 (ICC). 
Perafita-
Puigpedrós: 

MODERAT (2)  Ter-Freser: MODERAT (2) 
MARCAT (3) per damunt de 2500 m 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2)  Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 16: intervals nuvolosos. Xàfecs febles ocasionals. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense canvis 
significatius. Vent del SW (15-30 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Diumenge, 17: Intervals nuvolosos amb possibilitat de xàfecs febles. Cota de neu a 1400 m. Bromes i bancs de 
boira matinals. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent de component oest fluix. 
Dilluns, 18: predomini del cel poc ennuvolat. Bromes i bancs de boira matinals. Temperatures sense canvis o en 
lleuger descens. Vent de component oest fluix, al nord-est de Girona del nord-oest moderat. 
Dimarts, 19: intervals nuvolosos. Bromes i bancs de boira matinals. Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud-
oest moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Ha nevat per damunt de 1800-1900 m. A tots els sectors s’han acumulat entre 20-30 cm per damunt de 2200 m; al 
Perafita-Puigpderós és on les nevades no han estat tan abundants, acumulant-se entre 10-20 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Després de les nevades de la setmana passada les temperatures han estat altes i ha plogut fins als 2000 m. La neu 
recent que ha caigut en les darreres 48 hores s’ha dipositat sobre un mantell discontinu i encrostat al Perafita-
Puigpedrós i al Ter-Freser, mentre que a la resta ho ha fet directament sobre el terra. Les nevades han estat 
abundants al Ter-Freser (20-40 cm en 2 dies) per damunt dels 2000 m. A la resta han estat entre 10-30 cm, essent 
les menys abundants al Perafita-Puigpedrós. Ha bufat vent molt fort del S i SW amb cops superiors als 120 km/h. 
El perill d’allaus és MODERAT (2) a tots els sectors, i MARCAT (3) per damunt de 2500 m al Ter-Freser. Són 
possibles allaus de placa de vent pel pas d’una persona, especialment en orientacions N i sobretot a cotes altes del 
Ter-Freser. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Aquesta situació es mantindrà durant tot el cap de setmana, ja que continuarà la possibilitat de xàfecs de neu i les 
temperatures seran baixes. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 18 de novembre de 2002 
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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 novembre de 2002 
14:00 h. 
18 i 19 de novembre de 2002 

  
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DEL DIA 17 (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) per damunt de 2400 m. FEBLE (1) per sota 

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

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

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 19: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat o molt ennuvolat a partir de la tarda-nit. Xàfecs localment 
moderats i ocasionalment tempestuosos al final. Cota de neu a 1900 m. Temperatures mínimes en lleuger descens 
i màximes en lleuger ascens. Vent del S-SW (30-40 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dimecres, 20: molt ennuvolat o cobert. Xàfecs ocasionalment tempestuosos i moderats, amb possibilitat de que 
siguin localment forts. Cota de neu a 1800 m. Temperatures mínimes en moderat ascens i màximes sense canvis o 
en lleuger descens. Vent de component sud moderat. 
Dijous, 21: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs febles a moderats. Cota de neu a 1500 m. Temperatures en lleuger 
descens. Vent de component sud moderat amb intervals de fort. 
Divendres, 22: intervals nuvolosos. Possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1300 m. Temperatures en 
lleuger descens. Vent de component oest moderat a fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu per damunt de 1600-1800 m. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 20-30 cm; 
a cotes altes no se superen els 50 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Després de les nevades de la setmana passada, els cels poc nuvolosos i el descens de les temperatures ha afavorit 
un refredament de la neu. El vent ha estat fluix, predominant la component nord. El mantell està encrostat a la base 
i en superfície la neu es manté seca i poc cohesionada, especialment als vessants obacs.  
A tots els sectors el perill és FEBLE (1) degut a l’escàs gruix, però per sobre de 2400 m i especialment en 
orientacions N, NE i NW el perill és MODERAT (2), ja que hi ha algunes plaques de vent que podrien desprendre’s 
pel pas d’una persona. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
La previsió de precipitacions i de vents moderats del sud poden donar lloc a allaus de neu recent i a la formació de 
noves plaques de vent. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 19 de novembre de 2002 
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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 novembre de 2002 
14:00 h. 
18 i 19 de novembre de 2002 

 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DEL DIA 17 (ICC). 
Perafita-
Puigpedrós: 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

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

Prepirineu: FEBLE (1) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 19: poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vent del S-
SW (30-40 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dimecres, 20: molt ennuvolat o cobert. Xàfecs ocasionalment tempestuosos i moderats, amb possibilitat de que 
siguin localment forts. Cota de neu a 1800 m. Temperatures mínimes en moderat ascens i màximes sense canvis o 
en lleuger descens. Vent de component sud moderat. 
Dijous, 21: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs febles a moderats. Cota de neu a 1500 m. Temperatures en lleuger 
descens. Vent de component sud moderat amb intervals de fort. 
Divendres, 22: intervals nuvolosos. Possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1300 m. Temperatures en 
lleuger descens. Vent de component oest moderat a fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu per damunt de 1800-2000 m. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 10-30 cm; 
a cotes altes no se superen els 50 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Després de les nevades de la setmana passada, els cels poc nuvolosos i el descens de les temperatures ha afavorit 
un refredament de la neu. El vent ha estat fluix, predominant la component nord. El mantell està encrostat a la base i 
en superfície la neu es manté seca i poc cohesionada, especialment als vessants obacs.  
A tots els sectors el perill és FEBLE (1) degut a l’escàs gruix, però per sobre de 2400 m i especialment en 
orientacions N, NE i NW el perill és MODERAT (2), ja que hi ha algunes plaques de vent que podrien desprendre’s 
pel pas d’una persona. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
La previsió de precipitacions i de vents moderats del sud poden donar lloc a allaus de neu recent i a la formació de 
noves plaques de vent. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 19 de novembre de 2002 
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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 novembre de 2002 
14:00 h. 
19 i 20 de novembre de 2002 

  
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FEBLE (1) augmentant demà a MODERAT (2) 

Ribagorçana-Vall Fosca: FEBLE (1) augmentant demà a MODERAT (2) o MARCAT (3) 

Pallaresa: FEBLE (1) augmentant demà a MODERAT (2) o MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 20: molt ennuvolat o cobert. Xàfecs moderats ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1800 m. 
Temperatures mínimes en moderat ascens i màximes sense canvis o en lleuger descens. Vent de component sud 
(30-50 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dijous, 21: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs febles a moderats. Cota de neu a 1800 m. Temperatures en lleuger 
descens. Vent de component sud-oest moderat. 
Divendres, 22: intervals nuvolosos. Possibilitat de precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1500 m. 
Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud-oest fluix a moderat. 
Dissabte, 23: intervals nuvolosos. Possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense 
canvis significatius. Vent del sud-oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu per damunt de 1700-1900 m. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 10-30 cm; 
a cotes altes no se superen els 50 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Després de les nevades de la setmana passada, els cels poc nuvolosos i el descens de les temperatures han 
afavorit un refredament de la neu. El vent ha estat fluix, predominant la component nord. El mantell està encrostat a 
la base i en superfície la neu seca i poc cohesionada es va encrostant progressivament. 
A tots els sectors el perill és FEBLE (1) degut a l’escàs gruix, però per sobre de 2400 m i especialment en 
orientacions N, NE i NW el perill és MODERAT (2), ja que hi ha algunes plaques de vent que podrien desprendre’s 
pel pas d’una persona. Degut a les nevades previstes el perill es generalitzarà a MODERAT (2) a tots els sectors, 
especialment a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, on fins i tot podria augmentar a MARCAT (3) si 
s’acumulen més de 20-30 cm de neu recent. Es formaran abundants plaques de vent en orientacions N, NE i NW 
que es desprendran pel pas d’una persona. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Continuarien formant-se plaques de vent fràgils en orientacions N, NE i NW. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 20 de novembre de 2002 
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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 novembre de 2002 
14:00 h. 
19 i 20 de novembre de 2002 

 

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

FEBLE (1) en augment demà a 
MODERAT (2)  

Ter-Freser: FEBLE (1) en augment demà a 
MODERAT (2) o MARCAT (3) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1) en augment demà a 
MODERAT (2) o MARCAT (3) 

Prepirineu: FEBLE (1) en augment demà a 
MODERAT (2) o MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 20: molt ennuvolat o cobert. Xàfecs moderats ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1800 m. 
Temperatures mínimes en moderat ascens i màximes sense canvis o en lleuger descens. Vent de component sud 
(30-50 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dijous, 21: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs febles a moderats. Cota de neu a 1800 m. Temperatures en lleuger 
descens. Vent de component sud-oest moderat. 
Divendres, 22: intervals nuvolosos. Possibilitat de precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1500 m. 
Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud-oest fluix a moderat. 
Dissabte, 23: intervals nuvolosos. Possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense 
canvis significatius. Vent del sud-oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu per damunt de 1800-2000 m. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 10-30 cm; 
a cotes altes no se superen els 50 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Després de les nevades de la setmana passada, els cels poc nuvolosos i el descens de les temperatures han 
afavorit un refredament de la neu. El vent ha estat fluix, predominant la component nord. El mantell està encrostat a 
la base i en superfície la neu seca i poc cohesionada es va encrostant progressivament. 
A tots els sectors el perill és FEBLE (1) degut a l’escàs gruix, però per sobre de 2400 m i especialment en 
orientacions N, NE i NW el perill és MODERAT (2), ja que hi ha algunes plaques de vent que podrien desprendre’s 
pel pas d’una persona. Degut a les nevades previstes el perill es generalitzarà a MODERAT (2) a tots els sectors, 
especialment al Ter-Freser, vessant nord del Cadí-Moixeró i Prepirineu, on fins i tot podria augmentar a MARCAT 
(3) si s’acumulen més de 20-30 cm de neu recent. Es formaran abundants plaques de vent en orientacions N, NE i 
NW que es desprendran pel pas d’una persona. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Continuarien formant-se plaques de vent fràgils en orientacions N, NE i NW. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 20 de novembre de 2002 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 7 / 281 - 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, 20 de novembre de 2002 
14:00 h. 
20 i 21 de novembre de 2002 

  
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: MODERAT (2)  

Pallaresa: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 21: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs moderats, ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1600 m. 
Temperatures en lleuger descens. Vent de component sud-oest (30-50 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Divendres, 22: intervals nuvolosos amb possibilitat de precipitacions de xàfecs febles. Cota de neu a 1500 m. 
Temperatures en descens, moderat les mínimes i lleuger les màximes. Vent de component oest moderat. 
Dissabte, 23: ennuvolat a molt ennuvolat, amb xàfecs en general febles a últimes hores. Cota de neu a 1600 m. 
Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent del sud-oest moderat. 
Diumenge, 24: molt ennuvolat o cobert, amb xàfecs moderats, ocasionalment tempestuosos i que localment 
podrien ser d’intensitat forta. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense canvis. Vent de component sud moderat 
amb intervals de fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu per damunt de 1700-1900 m. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 10-30 cm; 
a cotes altes no se superen els 50 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
La nit de dimarts ha començat a precipitar feblement, especialment a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa, amb 
cota de neu a 2000 m (1 i 6 cm de neu recent). El vent ha girat a E i SE amb cops forts a l’Aran (cops de 72 km/h). 
El mantell està lleugerament encrostat en l’interior i força humit en superfície. Les antigues plaques de vent que 
existien en vessants obacs s’han anat estabilitzant, però se n’estan formant de noves. 
Donat que les nevades s’estan generalitzant i la cota de neu està baixant, el perill augmentarà a MODERAT (2) a 
tots els sectors, amb possibilitat que augmenti a MARCAT (3) a la Ribagorçana-Vallfosca i a punts de la Pallaresa. 
Es formaran plaques de vent en vessants N, NE i NW, que a cotes altes poden desprendre’s pel pas d’una persona. 
Es produiran purgues o petites allaus de neu recent humida a qualsevol orientació.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Continuaran formant-se plaques de vent en orientacions N i E. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 21 de novembre de 2002 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 20 de novembre de 2002 
14:00 h. 
20 i 21 de novembre de 2002 

 

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

FEBLE (1) en augment a 
MODERAT (2)  

Ter-Freser: FEBLE (1) en augment a 
MODERAT (2) o MARCAT (3) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1) en augment a 
MODERAT (2) o MARCAT (3) 

Prepirineu: FEBLE (1) en augment a 
MODERAT (2) o MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 21: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs moderats, ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1600 m. 
Temperatures en lleuger descens. Vent de component sud-oest (30-50 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Divendres, 22: intervals nuvolosos amb possibilitat de precipitacions de xàfecs febles al Pirineu de Lleida. Cota de 
neu a 1500 m. Temperatures en descens, moderat les mínimes i lleuger les màximes. Vent de component oest 
moderat. 
Dissabte, 23: ennuvolat a molt ennuvolat, amb xàfecs en general febles a últimes hores, més probables al Pirineu 
de Lleida. Cota de neu a 1600 m. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent del sud-oest moderat. 
Diumenge, 24: molt ennuvolat o cobert, amb xàfecs moderats, ocasionalment tempestuosos i que localment 
podrien ser d’intensitat forta. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense canvis. Vent de component sud moderat 
amb intervals de fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu per damunt de 1800-2000 m. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 10-30 cm; 
a cotes altes no se superen els 50 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
La nit de dimarts ha començat a precipitar feblement, amb cota de neu a 2000 m (1 i 3 cm de neu recent). El vent ha 
girat a S i SE amb cops forts al Ter-Freser (cops de 70 km/h). El mantell està lleugerament encrostat en l’interior i 
força humit en superfície. Les antigues plaques de vent que existien en vessants obacs s’han anat estabilitzant, però 
se n’estan formant de noves. 
Donat que les nevades s’estan generalitzant i la cota de neu està baixant, el perill augmentarà a MODERAT (2) a 
tots els sectors, amb possibilitat que augmenti a MARCAT (3) al Ter-Freser, vessant nord del Cadí-Moixeró i a punts 
prou alts del Prepirineu. Es formaran plaques de vent en vessants N, NE i NW, que a cotes altes poden 
desprendre’s pel pas d’una persona. Es produiran purgues o petites allaus de neu recent humida a qualsevol 
orientació. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Continuaran formant-se plaques de vent en orientacions N i E. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 21 de novembre de 2002 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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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 novembre de 2002 
14:00 h. 
21 i 22 de novembre de 2002 

  
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, 22: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger descens. Vent del SW (30-50 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dissabte, 23: ennuvolat a molt ennuvolat, amb xàfecs en general febles a últimes hores. Cota de neu a 1600 m. 
Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud-oest moderat. 
Diumenge, 24: molt ennuvolat o cobert, amb xàfecs moderats, ocasionalment tempestuosos i que localment 
podrien ser d’intensitat forta. Cota de neu a 1600 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component sud 
fluix a moderat. 
Dilluns, 25: molt ennuvolat amb xàfecs febles, localment moderats. Cota de neu a 1400 m. Temperatures en 
descens lleuger a moderat. Vent de component oest fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu per damunt de 1700-1900 m, tot i que ha començat a nevar per damunt de 
1500 m. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 10-40 cm; a cotes altes se superen lleugerament els 50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les últimes 48 hores està nevant de forma intermitent. Ha nevat feblement a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i 
de forma moderada a la resta (sobre els 10 cm). El vent és fort a molt fort del S i SE (cop màxim a la Ribagorçana 
de 148 km/h). El mantell està lleugerament encrostat en l’interior i força humit en superfície. Bona part de la neu 
recent consisteix en neu granulada, la qual és de quasi nulꞏla cohesió. S’estan formant plaques de vent a cotes altes 
dels vessants orientats al N, NE, NW que podrien desprendre’s fàcilment pel pas d’una persona. 
El perill d’allaus és MODERAT (2) a tots els sectors.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
A partir de diumenge el mantell tendirà a inestabilitzar-se novament. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 22 de novembre de 2002 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 10 / 281 - 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, 21 de novembre de 2002 
14:00 h. 
21 i 22 de novembre de 2002 

 

 
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, 22: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger descens. Vent del SW (30-50 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dissabte, 23: ennuvolat a molt ennuvolat, amb xàfecs en general febles a últimes hores, més probables al Pirineu 
de Lleida. Cota de neu a 1600 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud-oest moderat. 
Diumenge, 24: molt ennuvolat o cobert, amb xàfecs moderats, ocasionalment tempestuosos i que localment 
podrien ser d’intensitat forta. Cota de neu a 1600 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component sud 
fluix a moderat. 
Dilluns, 25: molt ennuvolat amb xàfecs febles, localment moderats. Cota de neu a 1400 m. Temperatures en 
descens lleuger a moderat. Vent de component oest fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu per damunt de 1800-2000 m. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 10-40 cm; 
a cotes altes se superen lleugerament els 50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les últimes 48 hores està nevant de forma intermitent. Ha nevat moderadament a tots els sectors, entre 5-15 cm 
de neu recent. El vent és fort del S i SW (cop màxim de 107 km/h al Ter-Freser). El mantell està lleugerament 
encrostat en l’interior i força humit en superfície. Bona part de la neu recent consisteix en neu granulada, la qual és 
de quasi nulꞏla cohesió. S’estan formant plaques de vent a cotes altes dels vessants orientats al N, NE, NW que 
podrien desprendre’s fàcilment pel pas d’una persona. 
El perill d’allaus és MODERAT (2) a tots els sectors.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
A partir de diumenge el mantell tendirà a inestabilitzar-se novament. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 22 de novembre de 2002 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 11 / 281 - 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: 

Divendres, 22 de novembre de 2002 
14:00 h. 
22 i 23 de novembre de 2002 

  
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
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 (INM). 
Dissabte, 23: Intervals de núvols. Precipitacions febles pel matí en la meitat occidental. Cota de neu a 1500 m. 
Temperatures en lleuger ascens. Vent del SW de 30 a 50 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Diumenge, 24: molt ennuvolat amb xàfecs moderats, ocasionalment tempestuosos i que localment podrien ser 
d’intensitat forta. Cota de neu a 1600 m, baixant a 1300 per la tarda. Boires matinals. Temperatures en lleuger 
descens. Vent de component sud fluix a moderat. 
Dilluns, 25: ennuvolat a molt ennuvolat, amb xàfecs tempestuosos febles, localment moderats. Cota de neu a 1200 
m. Temperatures en descens lleuger a moderat. Vent de component oest de fluix a moderat. 
Dimarts, 26: ennuvolat, amb possibilitat de xàfecs febles. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense canvis 
significatius. Vent de component oest fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és present per damunt de 1500 m, però amb cert gruix a partir de 1700-1900 m, tot i 
que ha començat a nevar per damunt de 1500 m. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 10-20 cm a l’Aran-Franja 
Nord de la Pallaresa i vora els 50 a la Ribagorçana-Vallfosca i punts de la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En els últims 3 dies ha estat nevant de forma intermitent, feblement a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa (inferior a 
10 cm) i de forma moderada a la resta (sobre els 20-30 cm), amb cota de neu per sobre dels 1300 m. El vent ha 
estat fort del S i a girat a moderat de l’W. El mantell està lleugerament encrostat en l’interior amb un nivell de neu 
superficial seca i amb presència de neu granulada de baixa cohesió. S’han formant algunes de plaques de vent a 
cotes altes dels vessants orientats al N, NE, NW que podrien desprendre’s pel pas d’una persona. 
El perill d’allaus és MODERAT (2) a tots els sectors.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
A partir de diumenge el mantell tendirà a inestabilitzar-se novament. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 23 de novembre de 2002 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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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 novembre de 2002 
14:00 h. 
22 i 23 de novembre de 2002 

 

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

MODERAT (2) sobre 2000 m. 
FEBLE (1) per sota  

Ter-Freser: MODERAT (2) sobre 2000 m. 
FEBLE (1) per sota  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) sobre 2000 m. 
FEBLE (1) per sota  

Prepirineu: MODERAT (2) sobre 2000 m. 
FEBLE (1) per sota  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 23: Intervals de núvols. Temperatures en lleuger ascens. Vent del SW de 30 a 50 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Diumenge, 24: molt ennuvolat amb xàfecs moderats, ocasionalment tempestuosos i que localment podrien ser 
d’intensitat forta. Cota de neu a 1600 m, baixant a 1300 per la tarda. Boires matinals. Temperatures en lleuger 
descens. Vent de component sud fluix a moderat. 
Dilluns, 25: ennuvolat a molt ennuvolat, amb xàfecs tempestuosos febles, localment moderats. Cota de neu a 1200 
m. Temperatures en descens lleuger a moderat. Vent de component oest de fluix a moderat. 
Dimarts, 26: ennuvolat, amb possibilitat de xàfecs febles. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense canvis 
significatius. Vent de component oest fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Atots el sectors el mantell és present per damunt de 1800-1900 m, però amb cert gruix a partir de 2100-2200 m. Els 
gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 10-30 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En els últims 3 dies ha nevat de forma intermitent i en general moderadament a tots els sectors. El vent ha estat fort 
del S i SW (cop màxim de 107 km/h al Ter-Freser). El mantell està lleugerament encrostat en l’interior i força humit 
en superfície. Bona part de la neu recent consisteix en neu granulada, la qual és de quasi nulꞏla cohesió. S’han 
format plaques de vent a cotes altes dels vessants orientats al N, NE, NW que podrien desprendre’s fàcilment pel 
pas d’una persona. 
El perill d’allaus és MODERAT (2) a tots els sectors.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
A partir de diumenge el mantell tendirà a inestabilitzar-se novament. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 23 de novembre de 2002 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 23 de novembre del 2002 
14:00 h. 
23 i 24 de novembre de 2002 

  
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) en augment a MARCAT (3) 

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) en augment a FORT (4) 

Pallaresa: MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 24: molt ennuvolat o cobert. Precipitacions moderades localment fortes o molt fortes. Cota de neu a 
2000 m, baixant a 1600 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component S (30-50 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dilluns, 25: ennuvolat amb xàfecs febles i dispersos, localment moderats al principi, tendint al final del dia a poc 
ennuvolat. Cota de neu a 1500 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del sud-oest moderat disminuint 
ràpidament a nord-oest fluix a moderat. 
Dimarts, 26: predomini del cel poc ennuvolat. Bromes i bancs de boira matinals. Temperatures mínimes en lleuger 
descens i màximes en lleuger ascens. Vent del nord-oest moderat amb intervals de fort. 
Dimecres, 27: predomini del cel poc ennuvolat. Bromes i bancs de boira matinals. Temperatures en lleuger ascens. 
Vent del nord-oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu a partir dels 1900-2000 m a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa amb gruixos que no superen 
els 40 cm a cotes altes. A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa el mantell és continu per damunt de 1700-1800 
m amb gruixos d’entre 10-30 cm a 2000 m i se superen els 60-80 cm a 2500 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
La matinada de dissabte ha començat a nevar de forma moderada a tots els sectors, localment forta a la 
Ribagorçana-Vallfosca amb cota de neu pujant fins a 2000 m. Des de les 00:00 fins a les 13:00 de dissabte s’han 
acumulat entre 5-15 cm a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i entre 20-40 cm a la Ribagorçana-Vallfosca. La neu 
recent és molt humida. Aquests gruixos molt probablement continuaran incrementant-se Les temperatures volten els 
0ºC a 2200 m. El vent és moderat del S i SE amb algun cop fort. A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa el perill 
és MARCAT (3), amb possibilitat que augmenti a FORT (4). S’estan formant abundants plaques de vent en 
orientacions N que es poden desprendre fàcilment pel pas d’una persona. Les allaus de placa poden ser de 
dimensions mitjanes. També són probables allaus de neu recent humida a qualsevol orientació i de dimensions 
mitjanes. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa les plaques de vent són més primes i menys abundants, però 
igualment poden desprendre’s pel pas d’una persona. Tot i que el perill actual és MODERAT (2) augmentarà a 
MARCAT (3) demà diumenge.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El mantell tendirà a estabilitzar-se molt lentament. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 25 de novembre de 2002 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 23 de novembre del 2002 
14:00 h. 
23 i 24 de novembre de 2002 

 

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

MODERAT (2) en augment a 
MARCAT (3) 

Ter-Freser: MODERAT (2) en augment a 
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 (INM). 
Diumenge, 24: molt ennuvolat o cobert. Precipitacions moderades localment fortes o molt fortes. Cota de neu a 
2000 m, baixant a 1600 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component S (30-50 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dilluns, 25: ennuvolat amb xàfecs febles i dispersos, localment moderats al principi, tendint al final del dia a poc 
ennuvolat. Cota de neu a 1500 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del sud-oest moderat disminuint 
ràpidament a nord-oest fluix a moderat. 
Dimarts, 26: predomini del cel poc ennuvolat. Bromes i bancs de boira matinals. Temperatures mínimes en lleuger 
descens i màximes en lleuger ascens. Vent del nord-oest moderat amb intervals de fort. 
Dimecres, 27: predomini del cel poc ennuvolat. Bromes i bancs de boira matinals. Temperatures en lleuger ascens. 
Vent del nord-oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots el sectors el mantell és present per damunt de 1800-1900 m, però amb cert gruix a partir de 2100-2200 m. Els 
gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 10-30 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
La matinada de dissabte ha començat a nevar de forma feble, però és molt probable que es vagi intensificant i 
avançant de ponent a llevant. La cota de neu està pujant fins als 2000 m. Des de les 00:00 h fins a les 13:00 de 
dissabte s’han acumulat entre 5-10 cm a tots els sectors. La neu recent és molt humida. El vent bufa moderat de 
component sud. Les temperatures volten els 0ºC a 2200 m. A tots els sectors s’estan formant plaques de vent en 
orientacions N que poden desprendre’s pel pas d’una persona. Tot i que el perill actual és MODERAT (2) 
augmentarà a MARCAT (3) demà diumenge. Les allaus de placa podran ser de dimensions mitjanes. També seran 
probables allaus de neu recent humida a qualsevol orientació i localment de dimensions mitjanes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El mantell tendirà a estabilitzar-se molt lentament. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 25 de novembre de 2002 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 25 de novembre del 2002 
14:00 h. 
25 i 26 de novembre de 2002 

  
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FORT (4) Extrem sud  

MARCAT (3)  a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: FORT (4) 

Pallaresa: FORT (4) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 26: Poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vent de 
component nord de 50-80 km/h 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dimecres, 27: Predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component oest de 
moderat a fluix. 
Dijous, 28: Ennuvolat amb precipitacions febles a moderades de neu per sobre els 1800 m baixant a 1400 al final. 
Temperatures en lleuger ascens. Vent de component oest fluix a moderat. 
Divendres, 29: Ennuvolat. Precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1400 m baixant a 1200 al final del dia. 
Temperatures en moderat descens. Vent del nord nord-oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és present des dels 1200 m i es presenta de forma contínua 
des dels 1500 m. Els gruixos acumulats en aquest sector oscil’len al voltant dels 80-90 cm a 2000 m. A l’Aran-
Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu a partir dels 1600 m en vessants nord, dels 1800 m en vessants 
est i dels 2200 m en vessants sud. En aquest sector els gruixos més importants, al voltant dels 60-70 cm, es troben 
a la Franja Nord de la Pallaresa i al sector més meridional de la Val d’Aran. A la resta no se superen els 40 cm i a 
cotes baixes la neu és vella i es presenta de forma discontinua.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Des de dissabte ha anat nevant de forma continuada, especialment a la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca. 
S’han acumulat gruixos de neu recent superiors al 40-50 cm. A la franja Nord de la Pallaresa i al sud de l’Aran s’han 
acumulat gruixos de neu recent al voltant del 30 cm. A la resta la neu recent acumulada a estat menor i tant sols a 
cotes altes. En general la neu es presenta freda i sense transformar a tots els sectors, excepte al sector més 
septentrional de la Val d’Aran on es presenta transformada i humida degut a les pluges que es van donar el cap de 
setmana passat en aquest sector. A La Ribagorçana-Vall Fosca s’han desencadenat allaus de forma natural. 
A tots els sectors les nevades han estat acompanyades de vent feble del sud i del sud-oest, formant-se plaques als 
vessants nord, nord-est i nord-oest, especialment importants a la Pallaresa i la Ribagorçana-Vall Fosca. En aquest 
sectors i al sud de la Val d’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és FORT (4) ja que són possibles allaus de neu 
recent de forma natural a qualsevol orientació i de placa per sobrecàrrega feble, que seran en general de mida 
mitjana i en alguns casos gran. A la resta el perill és MARCAT (3). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
De cara a dimecres hi haurà una molt lleugera estabilització de la neu, però les nevades anunciades per a dijous 
mantindran el perill d’allaus de placa i de neu recent. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 26 de novembre de 2002 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 25 de novembre del 2002 
14:00 h. 
25 i 26 de novembre de 2002 

 

 
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). 
Dimarts, 26: Poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vent de 
component nord de 50-80 km/h 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dimecres, 27: Predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component oest de 
moderat a fluix. 
Dijous, 28: Ennuvolat amb precipitacions febles a moderades de neu per sobre els 1800 m baixant a 1400 al final. 
Temperatures en lleuger ascens. Vent de component oest fluix a moderat. 
Divendres, 29: Ennuvolat. Precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1400 m baixant a 1200 al final del dia. 
Temperatures en moderat descens. Vent del nord nord-oest moderat amb intervals de fort als cims i en l’extrem 
oriental. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots el sectors el mantell és present i de forma continua des dels 1400-1500 m, però amb cert gruix a partir de 
1700 m. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 30-50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A tots els sectors han caigut nevades que han deixat un gruix de neu recent al voltant dels 20-30 cm. La neu es 
presenta freda i sense transformar. Les nevades han anat acompanyades de vent del sud i sud-oest. S’han format 
cornises i sobreacumulacions de neu als vessants orientats al nord, nord-est i nord-oest. A tots els sectors el perill 
és MARCAT (3) ja que poden desencadenar-se allaus de placa de vent per una sobrecàrrega feble. Són també 
possibles caigudes d’allaus de neu recent de mitjanes dimensions a qualsevol orientació. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
De cara a dimecres hi haurà una molt lleugera estabilització de la neu, però les nevades anunciades per a dijous 
mantindran el perill d’allaus de placa i de neu recent. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 26 de novembre de 2002 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 26 de novembre del 2002 
14:00 h. 
26 i 27 de novembre de 2002 

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

MODERAT (2)  a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) 

Pallaresa: MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 27: Poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis. Vent de component 
nord girant a sud de 50-80 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dijous, 28: Ennuvolat augmentant a molt ennuvolat amb precipitacions localment moderades a partir de la tarda. 
Cota de neu baixant a 1800 m al final del dia. Temperatures mínimes en lleuger a moderat ascens, màximes sense 
canvis. Vent de component oest fluix. 
Divendres, 29: Ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs ocasionalment tempestuosos i que seran persistents a la 
cara nord. Cota de neu a 1500 m Temperatures en lleuger a  moderat descens. Vent de component nord-oest 
moderat. 
Dissabte, 30: Ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades, persistents a la cara nord. Cota 
de neu a 1300 m. Temperatures en lleuger descens o sense canvis. Vent del nord-oest moderat a fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és present des dels 1200 m i es presenta de forma contínua 
des dels 1500 m. Els gruixos acumulats en aquest sector oscil’len al voltant dels 80-90 cm a 2200 m. A l’Aran-
Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu a partir dels 1600 m en vessants nord, dels 1800 m en vessants 
est i dels 2200 m en vessants sud. En aquest sector els gruixos més importants, al voltant dels 60-70 cm, es troben 
a la Franja Nord de la Pallaresa i al sector més meridional de la Val d’Aran. A la resta no se superen els 40 cm i a 
cotes baixes la neu és vella i es presenta de forma discontinua.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A tots els sectors les temperatures han baixat lleugerament tot i que localment en algunes àrees de la Ribagorçana 
Vall Fosca van pujar de forma sobtada degut a l’efecte Föhn durant el migdia d’ahir dilluns. En general el vent ha 
estat suau i del nord a tots els sectors. En aquestes condicions la neu es manté freda i poc cohesiva, excepte al 
sector més septentrional de la Val d’Aran on es presenta transformada i humida degut a les pluges que es van 
donar el cap de setmana passat en aquest sector. 
A tots els sectors s’han desencadenat allaus de forma natural, especialment en vessants orientats al sud. Les 
plaques que es van formar durant les nevades acompanyades de vent suau del sud es mantenen encara inestables 
i se n’estan formant de noves en vessants orientats cap al sud degut a la disponibilitat de neu transportable i al vent 
del nord. A la Ribagorçana-Vall Fosca, a la Pallaresa i a l’extrem meridional de la Val d’Aran-Franja nord de la 
Pallaresa el perill és MARCAT (3) ja que són possibles caigudes d’allaus de forma natural i desencadenaments de 
plaques per una sobrecàrrega feble, en general de mitjanes dimensions. A la resta el perill és MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades anunciades per a dijous i divendres mantindran el perill d’allaus de placa i de neu recent. 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 27 de novembre de 2002 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 26 de novembre del 2002 
14:00 h. 
26 i 27 de novembre de 2002 

 

 
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). 
Dimecres, 27: Poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis. Vent de component 
nord girant a sud de 50-80 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dijous, 28: Ennuvolat augmentant a molt ennuvolat amb precipitacions localment moderades a partir de la tarda. 
Cota de neu baixant a 1800 m al final del dia. Temperatures mínimes en lleuger a moderat ascens, màximes sense 
canvis. Vent de component oest fluix. 
Divendres, 29: Ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1500 m 
Temperatures en lleuger a  moderat descens. Vent de component nord-oest moderat. 
Dissabte, 30: Ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades, persistents a la cara nord. Cota 
de neu a 1300 m. Temperatures en lleuger descens o sense canvis. Vent del nord-oest moderat a fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots el sectors el mantell és present i de forma continua des dels 1400-1500 m, però amb cert gruix a partir de 
1700 m. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 30-50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A tots els sectors les temperatures han baixat respecte ahir. En aquestes condicions la neu es presenta freda, sense 
transformar i fàcilment transportable pel vent. S’han format cornises i sobreacumulacions de neu als vessants 
orientats al nord, nord-est i nord-oest. Durant el dia d’avui el vent del nord que s’ha donat ha format noves plaques 
de vent en vessants orientats al sud. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) ja que poden desencadenar-se 
allaus de placa de vent per una sobrecàrrega feble tant en orientacions nord com sud. Són també possibles 
caigudes d’allaus de neu recent de mitjanes dimensions a qualsevol orientació.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Es mantindrà el perill d’allaus de placa i de neu recent. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 27 de novembre de 2002 
 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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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 novembre del 2002 
14:00 h. 
27 i 28 de novembre de 2002 

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

MODERAT (2)  a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) 

Pallaresa: MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 28: Ennuvolat augmentant a molt ennuvolat en la meitat occidental. Precipitacions febles a moderades. Cota 
de neu a 1800 m. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger ascens. Vent dels sud sud-oest de 10 
a 20 km/h 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Divendres, 29: Ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs ocasionalment tempestuosos febles a moderats i que seran 
persistents a la cara nord. Cota de neu a 1800 m baixant fins a 1200. Temperatures en lleuger a  moderat descens. 
Vent de component nord-oest moderat i fort a nivell dels cims. 
Dissabte, 30: Ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades, persistents a la cara nord. Cota 
de neu a 1200 m pujant a 1400. Temperatures sense canvis. Vent del nord-oest moderat a fort i amb intervals de 
molt fort prop dels cims. 
Diumenge, 1: Ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades, persistents a la cara nord. Cota 
de neu a 1400 m pujant a 1800. Temperatures sense canvis. Vent del nord-oest moderat i fort amb intervals de molt 
fort als cims. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és present des dels 1200 m i es presenta de forma contínua 
des dels 1500-1600 m. Els gruixos acumulats en aquest sector oscil’len al voltant dels 80-90 cm a 2200 m. A l’Aran-
Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu a partir dels 1700 m en vessants nord i dels 2000 m en vessants 
sud. En aquest sector els gruixos més importants, al voltant dels 60-70 cm, es troben a la Franja Nord de la 
Pallaresa i al sector més meridional de la Val d’Aran. A la resta no se superen els 40 cm i a cotes baixes la neu és 
vella i es presenta de forma discontinua. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures han pujat notablement respecte les d’ahir. A 2200 m els valors enregistrats a les 8 del matí han 
estat al voltant dels +3 ºC. La humitat també ha baixat notablement i s’ha detectat l’efecte d’inversió tèrmica, 
formant-se en molts indrets gebre de superfície. El vent ha girat cap a l’oest. 
A tots els sectors, en vessants nord la neu es manté freda i poc cohesiva mentre que en vessants sud la neu 
superficialment s’ha humitejat. Al sector més septentrional de la Val d’Aran la neu es presenta transformada i 
humida. En vessants nord i a cotes altes dels vessants sud, les plaques de vent es mantenen encara inestables. A 
la Ribagorçana-Vall Fosca, a la Pallaresa i a l’extrem meridional de la Val d’Aran-Franja nord de la Pallaresa el perill 
és MARCAT (3) ja que són possibles caigudes d’allaus de forma natural en aquells vessants que encara no s’hagin 
purgat i desencadenaments de plaques per una sobrecàrrega feble, en general de mitjanes dimensions. A la resta el 
perill és MODERAT (2).  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades anunciades acompanyades de vent del nord-oest formaran noves plaques en vessants sud i es 
mantindrà el perill de caigudes naturals d’allaus. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 28 de novembre de 2002 
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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 novembre del 2002 
14:00 h. 
27 i 28 de novembre de 2002 

 

 
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). 
Dijous, 28: Ennuvolat augmentant a molt ennuvolat per la tarda. Precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 
1800 m. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger ascens. Vent dels sud sud-oest de 10 a 20 km/h

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Divendres, 29: Ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs ocasionalment tempestuosos febles a moderats. Cota de 
neu a 1800 m baixant fins a 1200. Temperatures en lleuger a  moderat descens. Vent de component nord-oest fort. 
Dissabte, 30: Ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1200 m pujant a 
1400. Temperatures sense canvis. Vent del nord-oest moderat a fort i amb intervals de molt fort. 
Diumenge, 1: Ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1400 m pujant a 
1800. Temperatures sense canvis. Vent del nord-oest fort amb intervals de molt fort als cims. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots el sectors el mantell és present i de forma continua des dels 1400-1500 m, però amb cert gruix a partir de 
1700 m. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 30-50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A tots els sectors les temperatures han pujat notablement  respecte ahir.  A 2200 m els valors enregistrats a les 8 
del matí han estat superiors a +2 ºC. La humitat també ha baixat notablement i s’ha detectat l’efecte d’inversió 
tèrmica, formant-se en molts indrets gebre de superfície. La neu es presenta freda i sense transformar en vessants 
nord, mentre que en vessants sud s’ha humitejat superficialment. Es mantenen encara les cornises i 
sobreacumulacions de neu als vessants orientats al nord, nord-est i nord-oest. A tots els sectors el perill és 
MARCAT (3) ja que poden desencadenar-se allaus de placa de vent per una sobrecàrrega feble tant en orientacions 
nord com  a cotes altes dels vessants sud. Són també possibles caigudes d’allaus de neu recent de mitjanes 
dimensions a qualsevol orientació. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades anunciades acompanyades de vent del nord-oest formaran noves plaques en vessants sud. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 28 de novembre de 2002 
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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 novembre del 2002 
14:00 h. 
28 i 29 de novembre de 2002 

  
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 en l’extrem sud  

MODERAT (2)  a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) a partir de 2200 

MODERAT (2)  a la resta 
Pallaresa: MARCAT (3) a partir de 2200 

MODERAT (2)  a la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 29: Ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions febles i persistents. Cota de neu a 1600 m baixant a 
1200. Temperatures en moderat descens. Vent de component oest de 50 a 70 Km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dissabte, 30: Ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades amb possibilitat de que siguin 
localment de caràcter tempestuós i persistent. Cota de neu a 1200 m pujant a 1400. Temperatures, mínimes sense 
canvis i les màximes en lleuger descens. Vent del nord-oest fort amb intervals de molt fort prop dels cims. 
Diumenge, 1: Ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades i persistents. Cota de neu a 1500 
m. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent del nord-oest moderat. 
Dilluns, 2: Ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades i persistents. Cota de neu a 1500 m. 
Temperatures sense canvis significatius. Vent de component oest moderat a fort, amb intervals de molt fort als 
cims.  

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és present des dels 1400 m i es presenta de forma contínua 
des dels 1600 m. Els gruixos acumulats en aquest sector oscil’len al voltant dels 80-90 cm a 2200 m. A l’Aran-
Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu a partir dels 1700 m en vessants nord i dels 2000 m en vessants 
sud. En aquest sector els gruixos més importants, al voltant dels 60 cm, es troben a la Franja Nord de la Pallaresa i 
al sector més meridional de la Val d’Aran. A la resta no se superen els 40 cm i a cotes baixes la neu és vella i es 
presenta de forma discontinua. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures que van iniciar un ascens ahir, han seguit pujant fe forma notable, amb valors màxims, a 2200 m, 
al voltant del 10 ºC  i mínims d’1 ºC a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i màxims de 7 ºC i mínims d’ 1 ºC a la 
Ribagorçana-Vall Fosca. El vent ha estat suau de l’oest. 
La pujada de temperatures des d’ahir ha afavorit l’assentament de la neu, especialment a cotes baixes. A tots els 
sectors es mantenen encara plaques de vent inestables, especialment per damunt de 2200 m  en sectors arrecerats 
del vent. En aquests indrets el perill és MARCAT (3) ja que són possibles desencadenaments d’allaus de placa per 
una sobrecàrrega feble que en general seran de mitjanes dimensions. Són possibles, també, caigudes d’allaus de 
forma natural en aquells vessants que encara no s’hagin purgat. A la resta el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades anunciades acompanyades de vent formaran noves plaques. 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 29 de novembre de 2002 
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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 novembre del 2002 
14:00 h. 
28 i 29 de novembre de 2002 

 

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

MARCAT (3) a partir de 2200 
MODERAT (2)  a la resta 

Ter-Freser: MARCAT (3) a partir de 2200 
MODERAT (2)  a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) a partir de 2200 
MODERAT (2)  a la resta 

Prepirineu: MARCAT (3) a partir de 2200 
MODERAT (2)  a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 29: Ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions febles. Cota de neu a 1600 m baixant a 1200. 
Temperatures en moderat descens. Vent de component oest de 50 a 70 Km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dissabte, 30: Ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1200 m pujant a 
1400. Temperatures, mínimes sense canvis i les màximes en lleuger descens. Vent del nord-oest fort amb intervals 
de molt fort per la tarda. 
Diumenge, 1: Ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1500 m. 
Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent del nord-oest moderat. 
Dilluns, 2: Ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1500 m. 
Temperatures sense canvis significatius. Vent de component oest moderat a fort, amb intervals de molt fort als 
cims.  

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Perafita-Puigpedrós, Vessant Nord del Cadí-Moixeró i Ter-Freser el mantell és present i de forma continua des 
dels 1500 m en vessants nord i dels 1800 m en vessants sud. Al Prepirineu el mantell és continu en vessants sud a 
partir dels 1800 m, i dels 1700 m en vessants nord. A tots els sectors, els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 30-40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A tots els sectors les temperatures van pujar notablement  des d’ahir, enregistrant-se valors màxims, a 2200 m, de 
9-10 ºC. A tots els sectors, les temperatures mínimes d’avui han estat positives, amb valors a 2200 m d’1 ºC. El vent 
ha estat del nord i de l’oest moderat i s’han produït deflacions importants en aquestes orientacions. Les altes 
temperatures que s’han donat des d’ahir han afavorit l’assentament de la neu. Es mantenen, però, encara les 
cornises i sobreacumulacions de neu als vessants arrecerats del vent. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) per 
damunt de 2200 m ja que poden desencadenar-se allaus de placa de vent per una sobrecàrrega feble, especialment 
en sectors arrecerats del vent. Són també possibles caigudes naturals d’allaus en aquells sectors que encara no 
s’hagin purgat. A la resta el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades anunciades acompanyades de vent del nord-oest formaran noves plaques en vessants sud. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 28 de novembre de 2002 
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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 novembre del 2002 
14:00 h. 
29 i 30 de novembre de 2002 

  
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). 
Dissabte, 30 : Molt ennuvolat. Precipitacions febles a moderades, ocasionalment tempestuoses i persistents a la 
cara nord. Cota de neu a 1000 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest de 50-70 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Diumenge, 1: Ennuvolat amb precipitacions moderades. Cota de neu a 1500 m. Temperatures en lleuger a moderat 
ascens. Vent de component nord moderat a fluix. 
Dilluns, 2: Ennuvolat amb xàfecs febles a moderats, ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1000 m  
Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component nord fort. 
Dimarts, 3: Ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs febles a moderats. Cota de neu a 700 m. Temperatures en 
lleuger descens. Vent del nord-oest de moderat a fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és present des dels 1400 m i es presenta de forma contínua 
des dels 1600 m. Els gruixos acumulats en aquest sector oscil’len al voltant dels 80-90 cm a 2200 m. A l’Aran-
Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu a partir dels 1700 m en vessants nord i dels 2000 m en vessants 
sud. En aquest sector els gruixos més importants, al voltant dels 60 cm, es troben a la Franja Nord de la Pallaresa i 
al sector més meridional de la Val d’Aran. A la resta no se superen els 40 cm i a cotes baixes la neu és vella i es 
presenta de forma discontinua. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures han baixat notablement respecte ahir amb valors mínims, a 2200 m al voltant dels -4 ºC a l’Aran 
Franja Nord de la Pallaresa i de –5ºC a la Ribagorçana-Vall Fosca. Actualment el vent ha girat a nord-oest i s’estan 
produint precipitacions en alguns sectors de l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca de 
forma intermitent. 
La pujada de temperatures junt amb les pluges que es van donar fins a 2550 m d’ahir va humitejar la neu que 
actualment s’ha encrostat degut a la davallada de temperatures actual. A tots els sectors es mantenen encara 
plaques de vent inestables, especialment per damunt de 2200 m  en sectors arrecerats del vent. En aquests indrets 
el perill és MODERAT (2) ja que són possibles desencadenaments d’allaus de placa que en alguns casos podria ser 
per una sobrecàrrega feble. El perill es veurà incrementat a MARCAT (3) per les nevades acompanyades de vent 
del nord que formaran plaques de vent en vessants orientats al sud i sud-est, susceptibles de despendre’s per una 
sobrecàrrega feble. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades anunciades acompanyades de vent aniran augmentant progressivament el perill d’allaus 
 
Evolució del perill:  EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 30 de novembre de 2002 
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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 novembre del 2002 
14:00 h. 
29 i 30 de novembre de 2002 

 

 
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). 
Dissabte, 30 : Molt ennuvolat. Precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1000 m. Temperatures en lleuger 
descens. Vent del nord-oest de 50-70 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Diumenge, 1: Ennuvolat amb precipitacions moderades. Cota de neu a 1500 m. Temperatures en lleuger a moderat 
ascens. Vent de component nord fort disminuint a moderat. 
Dilluns, 2: Ennuvolat amb xàfecs febles a moderats, ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1000 m  
Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component nord fort amb intervals de molt fort. 
Dimarts, 3: Ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs febles a moderats. Cota de neu a 700 m. Temperatures en 
lleuger descens. Vent del nord-oest de moderat a fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Perafita-Puigpedrós, Vessant Nord del Cadí-Moixeró i Ter-Freser el mantell és present des dels 1500 m en 
vessants nord i dels 1800 m en vessants sud. Al Ter-Freser, a cotes altes i en sectors de sobre-vent existeixen 
zones desprovistes de neu. Al Prepirineu el mantell és continu en vessants sud a partir dels 1800 m, i dels 1700 m 
en vessants nord. A tots els sectors, els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 30-40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A tots els sectors les temperatures han baixat respecte les d’ahir enregistrant-se valors mínims, a 2200 m, d’ entre –
3 i –4 ºC. Actualment el vent està bufant del nord. Existeixen deflacions importants al Ter-Freser i localemnt i de 
forma menys important en alguns sectors del Perafita-Puigpedrós. Les altes temperatures que es van donar ahir van 
humitejar la neu que amb la davallada de temperatures des d’ahir a la matinada han afavorit  l’encrostament de la 
neu. A tots els sectors el perill és MODERAT (2) ja que encara es mantenen plaques de vent en sectors arrecerats 
del vent que són susceptibles de desprendre’s fins i tot  per una sobrecàrrega feble. Progressivament i en funció de 
la intensitat de les nevades acompanyades de vent, anunciades per avui i per demà el perill passaria a MARCAT (3) 
per la formació de noves plaques en vessants sud, susceptibles de desprendre’s per una feble sobrecàrrega. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades anunciades acompanyades de vent aniran augmentant progressivament el perill d’allaus 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 29 de novembre de 2002 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 30 de novembre del 2002 
14:00 h. 
30 de novembre i 1 i 2 de desembre de 
2002

  
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) 

Pallaresa: MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 1: Molt ennuvolat. Precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1500 m pujant a 1800 m. 
Temperatures en ascens lleuger a moderat. Vent del nord nord-oest de 30 a 50 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dilluns, 2: Molt ennuvolat amb xàfecs febles a moderats. Cota de neu a 1000-1200 m  Temperatures en lleuger 
descens. Vent de component oest fort. 
Dimarts, 3: Ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs febles. Cota de neu a 1200 m. Temperatures sense canvis. 
Vent del nord-oest moderat a fort. 
Dimecres, 4: Molt ennuvolat amb xàfecs febles. Cota de neu a 900 m. Temperatures en descens lleuger a moderat. 
Vent de component nord moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors s’estan produint nevades, trobant-se neu a partir dels 1000-1200 m, però amb cert gruix  a partir 
del 1500 m. A l’Aran Franja Nord de la Pallaresa el mantell, en vessants nord es presenta de forma irregular degut 
al fort vent que actualment s’està donant. En aquest sector els gruixos a 2200 m són al voltant dels 70-80 cm i 
s’aniran incrementant en el decurs de les nevades anunciades. A la resta de sectors els gruixos a la mateixa cota 
oscil’len entre els 90-100 cm.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Des de la matinada de dissabte s’estan produint nevades a tots els sectors. A l’Aran Franja Nord de la Pallaresa els 
gruixos de neu recent acumulats a 2200 m, són de l’ordre de 20cm, a la Ribagorçana-Vall Fosca de 5 cm i a la 
Pallaresa de 15 cm. Les temperatures han baixant notablement des d’ahir amb valors, a les 8 del matí, de –6 ºC a 
2200 m. El vent s’ha mantingut suau de l’oest amb alguna ràfega de moderat a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la 
Pallaresa, i fort i molt fort a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa. 
La neu recent s’ha dipositat damunt de la neu feblement encrostada pre-existent. A l’Aran franja Nord de la 
Pallaresa s’estan formant importants plaques en els sectors arrecerats del vent i especialment en vessants sud. Les 
baixes temperatures que s’estan donant afavoreixen la fragilitat de les plaques que s’han i que s’estan formant. 
A tots els sectors el perill és MARCAT (3) degut al desencadenament de plaques per sobrecàrrega feble, que seran, 
en general de mitjanes dimensions. A L’Aran franja nord de la Pallaresa les plaques poden desencadenar-se de 
forma natural. En aquest sector i en funció de les nevades anunciades per als propers dies el perill passaria a FORT 
(4) per la possibilitat de desencadenament de plaques per sobrecàrrega feble que fins i tot podrien ser de mida gran 
i per la caiguda d’allaus de neu recent i de placa de forma natural en totes les orientacions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades anunciades acompanyades de vent aniran augmentant progressivament el perill d’allaus 
 
Evolució del perill:  EN PROGRESSIU ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 2 de desembre de 2002 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 30 de novembre del 2002 
14:00 h. 
30 de novembre i 1 i 2 de desembre de 
2002

 

 
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) per damunt de 2200 m
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 1: Molt ennuvolat. Precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1500 m pujant a 1800 m. 
Temperatures en ascens lleuger a moderat. Vent del nord nord-oest de 30 a 50 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dilluns, 2: Molt ennuvolat amb xàfecs febles a moderats. Cota de neu a 1000-1200 m  Temperatures en lleuger 
descens. Vent de component oest fort, amb intervals de molt fort. 
Dimarts, 3: Ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs febles. Cota de neu a 1200 m. Temperatures sense canvis. 
Vent del nord-oest moderat a fort. 
Dimecres, 4: Molt ennuvolat amb xàfecs febles. Cota de neu a 900 m. Temperatures en descens lleuger a moderat. 
Vent de component nord moderat amb intervals de fort en l’extrem oriental.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Perafita-Puigpedrós, Vessant Nord del Cadí-Moixeró i Ter-Freser s’estan produint nevades que estan deixant neu 
a partir de 1300-1400 m però amb cert guix des dels 1600-1700 m. Al Prepirineu el mantell és continu en vessants 
sud a partir dels 1800 m, i dels 1700 m en vessants nord. Al Ter Freser els gruixos a 2200 m són de 50 cm i d’entre 
30-40 cm a la resta. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Des de la passada matinada s’estan produint nevades de forma intermitent.  A 2200 m s’han enregistrat gruixos de 
neu recent de 15 cm al Ter-Freser, i de 5cm al Perafita Puigpedrós i vessant Nord del Cadí-Moixeró. Les 
temperatures han baixat notablement respecte les d’ahir amb valors al voltant dels –5 ºC a 2200 m. El vent ha esta 
moderat del nord amb ràfegues de molt fort al Ter-Freser, i suau de l’oest al Perafita-Puipedrós. 
S’ha format una capa de neu recent freda i poc cohesiva damunt de la neu feblement encrostada pre-existent. Al 
Ter-freser s’han format noves plaques de vent en vessants sud damunt de les que ja hi havia. Per damunt de 2200 
m del Prepirineu i a la resta de sectors el perill és MARCAT (3) per la possibilitat de desencadenament de plaques 
per una feble sobrecàrrega, al indrets resguardats del vent, especialment en vessants sud. No es descarta la 
possibilitat de desencadenament de plaques de forma natural al Ter-Freser. Al Prepirineu per sota de 2200 m el 
perill és MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades anunciades acompanyades de vent aniran augmentant progressivament el perill d’allaus 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 2 de desembre de 2002 
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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 de desembre del 2002 
14:00 h. 
2 i 3 de desembre de 2002 

  
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 damunt de 2500 m. MODERAT (2) per sota 

Pallaresa: MARCAT (3) per damunt de 2500 m. MODERAT (2) per sota 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 3: cobert a la cara nord i ennuvolat a molt ennuvolat a la resta. Precipitacions localment moderades i 
persistents a la cara nord. Cota de neu a 1000 m. Temperatures sense canvis. Vent del N i NW (60-80 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dimecres, 4: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles, més probables a la cara nord i possibilitat que 
localment siguin moderades. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense canvis. Vent de component nord moderat 
a fort. 
Dijous, 5: ennuvolat, o molt ennuvolat, amb precipitacions febles, més probables a la cara nord i possibilitat que 
localment siguin moderades. Cota de neu a 1200 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord 
moderat a fort. 
Divendres, 6: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles, més probables a la cara nord. Cota de neu a 
1000 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord moderat a fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Les pluges de dissabte fins a 2200-2500 m han fet pujar la cota de neu al terra. A l’Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa el mantell és continu per damunt de 1600-1800 m. En aquest sector s’estan produint nevades febles per 
damunt de 1200 m. A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa el mantell és continu per damunt de 1800-2000 m. 
Els gruixos de neu al terra a 2200 m oscilꞏlen entre 60-110 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En els darrers tres dies les temperatures han sofert grans oscilꞏlacions. Dissabte les pluges van pujar fins als 2500 
m; van ser moderades a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i febles a la resta. S’han produït allaus naturals i 
accidentals. El mantell es va humitejar i posteriorment s’ha regelat. Ha bufat vent fort del NW, superior als 70 km/h. 
Damunt les crostes s’ha tornat a acumular neu recent durant les últimes hores a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, 
de moment entre 1-5 cm, però és previst que s’incrementin en les properes hores. S’estan formant plaques de vent 
en orientacions S i E. El perill d’allaus és MARCAT (3) a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i  per damunt dels 2500 
m a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa. Per sota d’aquesta cota és MODERAT (2). Són possibles allaus de 
placa pel pas d’una persona, que podrien ser de mida mitjana a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Continuaran formant-se plaques de vent en orientacions S i SE, que podran desprendre’s pel pas d’una persona. 
  
Evolució del perill:  EN PROGRESSIU ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 3 de desembre de 2002 
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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 de desembre del 2002 
14:00 h. 
2 i 3 de desembre de 2002 

 

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

MARCAT (3) per sobre 2500 m. 
MODERAT (2) per sota 

Ter-Freser: MARCAT (3) per sobre 2500 m.  
MODERAT (2) per sota 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 3: cobert a la cara nord i ennuvolat a molt ennuvolat a la resta. Precipitacions localment moderades i 
persistents a la cara nord. Cota de neu a 1000 m. Temperatures sense canvis. Vent del N i NW (60-80 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dimecres, 4: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles, més probables a la cara nord i possibilitat que 
localment siguin moderades. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense canvis. Vent de component nord moderat 
a fort amb intervals de molt fort . 
Dijous, 5: ennuvolat, o molt ennuvolat, amb precipitacions febles, més probables a la cara nord i possibilitat que 
localment siguin moderades. Cota de neu a 1200 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord 
moderat a fort amb intervals de molt fort. 
Divendres, 6: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles, més probables a la cara nord. Cota de neu a 
1000 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord moderat a fort amb intervals de molt fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu per damunt dels 1600-1800 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En els darrers tres dies les temperatures han sofert grans oscilꞏlacions. Dissabte les pluges van pujar fins als 2500 
m; van ser moderades al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser. El mantell es va humitejar i posteriorment s’ha regelat. 
Ha bufat vent molt fort del NW, superior als 130 km/h. Damunt les crostes, a partir de diumenge s’ha tornat a 
acumular neu recent al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser. S’estan formant plaques de vent en orientacions S i E 
que es poden desprendre pel pas d’una persona. El perill d’allaus és MARCAT (3) al Perafita-Puigpedrós i al Ter-
Freser per damunt dels 2500 m, i MODERAT (2) per sota, així com a la resta de sectors.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Continuaran formant-se plaques de vent en orientacions S i SE, que podran desprendre’s pel pas d’una persona. 
 
Evolució del perill:  EN PROGRESSIU ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 3 de desembre de 2002 
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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 de desembre del 2002 
14:00 h. 
4 i 5 de desembre de 2002 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: FORT (4)  

Pallaresa: FORT (4). MARCAT (3) a la meitat sud. 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijos, 5: Nevades moderades. Cota de neu a 800 m. Vent del nord-nordoest de 50 a 80 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Informació no disponible 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors la neu és present des dels 1000 m en vessants nord i dels 1200 en vessants sud. Els gruixos 
totals oscilꞏlen entre els 80-110 cm, essent inferiors a la meitat sud de la Pallaresa. El mantell nival es presenta de 
forma irregular a cotes altes i en orientacions nord de l’ Aran Franja Nord de la Pallaresa, mentre que a la 
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el terra queda al descobert. Per contra, s’estan formant grans 
acumulacions en orientacions S i E. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les nevades d’ahir han disminuït notablement  a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i han parat a la resta. En les 
últimes 48 hores, han caigut entre 50-70 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, entre 30-40 cm a la Ribagorçana-
Vall Fosca i al voltant de 20 cm a la meitat sud de la Pallaresa. En part ha caigut en forma de neu granulada o 
calabruix. En alguns punts de la cara nord s’han acumulat fins a 80-90 cm en quatre dies.  Les temperatures s’han 
mantingut baixes amb valors similars als d’ahir, (-5 a –6 ºC) excepte a la Pallaresa on han pujat molt lleugerament 
amb valors al voltant dels –3 ºC. El vent està bufant fort del nord i nord-oest  S’han produït allaus naturals de neu 
recent i de placa. A tots els sectors es manté una capa superficial, important en quan a gruix,  de neu freda i sense 
cohesió. S’han i s’estan formant plaques de vent en orientacions sud i sud-est que es presenten molt fràgils. El perill 
d’allaus és FORT (4) a tots els sectors, excepte a la meitat sud de la Pallaresa, on ha nevat menys aquests darrers 
dies. Es produiran allaus de neu recent de mitjanes dimensions a qualsevol orientació i caigudes naturals de 
plaques de vent, especialment en orientacions sud i sud-est que podrien ser de grans dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
La situació pot inestabilitzar-se novament a causa de les nevades i vent anunciats. 
  
Evolució del perill:  EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 5 de desembre de 2002 
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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 de desembre del 2002 
14:00 h. 
4 i 5 de desembre de 2002 

 

 
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: 

MODERAT (2) Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijos, 5: Nevades moderades. Cota de neu a 800 m. Vent del nord-nordoest de 50 a 80 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Informació no disponible 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Perafita-Puigpedrós, la neu és present a 1500 m en vessants nord i a 1700-1800 m en vessants sud. Al Ter-
Freser la neu és present en vessants nord, a partir dels 1600 m, i dels 1700 m en vessants nord. A 2200 m els 
gruixos oscilꞏlen entre 30-60 cm. Al Prepirineu i al vessant nord del Cadí-Moixeró els gruixos són lleugerament 
inferiors. A cotes altes dels vessants nord i nord-oest del Perafita-Puigpedrós el mantell es presenta de forma 
irregular degut a l’acció del vent, i al Ter-Freser, en aquestes mateixes zones, el terra queda fins i tot al descobert.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les últimes 24 hores no s’han produït nevades. Durant les últimes 48 hores s’han acumulat gruixos de neu recent 
de 1’-20 cm al Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser i fins a 5 cm  a la resta. Les temperatures s’han mantingut baixes. 
El vent està bufant molt fort del nord-oest (cops de 105 km/h). El perill d’allaus és MARCAT (3) al Perafita-
Puigpedrós i Ter-Freser. S’estan formant plaques de vent, especialment en orientacions S i E, que es poden 
desprendre pel pas d’una persona i ser de dimensions mitjanes. Al Prepirineu i al vessant nord del Cadí-Moixeró el 
perill és MODERAT (2). Les plaques són més aïllades i petites però igualment fràgils. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
La situació pot inestabilitzar-se novament a causa de les nevades i vent anunciats. 
  
Evolució del perill:  EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 5 de desembre de 2002 
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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 de desembre del 2002 
14:00 h. 
5, 6 i 7 de desembre de 2002 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MOLT FORT (5)  

Ribagorçana-Vall Fosca: FORT (4)  

Pallaresa: FORT (4). MARCAT (3) a la meitat sud 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 6: Nevades moderades. Cota de neu a 700 m. Vent del nord-nordoest de 50 a 80 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Informació no disponible per vaga del INM. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors la neu és present des dels 800 m. Els gruixos totals són molt irregulars degut a l’acció del vent. A 
2000 m oscilꞏlen entre els 50-100 cm, tot i que hi ha acumulacions de fins a 2 m de gruix. Els gruixos són inferiors a 
la meitat sud de la Pallaresa. El mantell està molt ventat amb grans acumulacions en vessants orientats al S, E i W.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant la nit de dimecres ha començat a nevar de forma moderada a intensa a tots els sectors. S’han acumulat fins 
al matí entre 10-30 cm; el sumatori de neu recent dels últims 3 dies oscil.la entre 40-70 cm. Aquest gruix és neu 
seca, freda, molt transportable pel vent. Les temperatures han davallat de forma notable amb mínimes al voltant del 
–9ºC a 2200 m. El vent bufa molt fort amb cops de fins a 110 km/h del NW. El perill d’allaus és MOLT FORT (5) a 
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i FORT (4) a la Ribagorçana-Vallfosca i meitat nord de la Pallaresa. S’estan 
formant grans acumulacions de neu en vessants orientats al S, SE i SW, que es poden desprendre de forma natural 
donant lloc a allaus de grans dimensions, especialment a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. També es produiran 
allaus de neu recent, fins i tot per sota del 2200 m. A la meitat sud de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) donat 
que les precipitacions han estat inferiors; es poden produir allaus de placa per sobrecàrrega feble, especialment en 
vessants orientats al S, SE i SW; les allaus podrien ser de dimensions mitjanes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades i el vent aniran disminuint d’intensitat, però continuaran formant-se plaques de vent. 
  
Evolució del perill:  EN PROGRESSIVA DISMINUCIÓ

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 7 de desembre de 2002 
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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 de desembre del 2002 
14:00 h. 
5, 6 i 7 de desembre de 2002 

 

 
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: 

MODERAT (2) Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 6: Nevades moderades. Cota de neu a 700 m. Vent del nord-nordoest de 50 a 80 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Informació no disponible per vaga de l’INM. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Durant la nit de dimecres ha començat a nevar de forma moderada per damunt de 800-1000 m. A 2200 m els 
gruixos oscilꞏlen entre 40-70 cm. Al Prepirineu i al vessant nord del Cadí-Moixeró els gruixos són lleugerament 
inferiors. El mantell està molt ventat amb grans acumulacions en vessants orientats al S, E i W. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Al Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser des de la matinada fins al migdia de dijous s’han acumulat entre 20-30 cm de 
neu recent. En els darrers 3 dies s’han acumulat fins a 70 cm en punts del Perafita-Puigpedrós. Aquest gruix és neu 
seca, freda, molt transportable pel vent. Les temperatures han davallat de forma notable amb mínimes al voltant del 
–9ºC a 2200 m. El vent bufa molt fort amb cops huracanats de fins a 150 km/h del NW. El perill d’allaus és MARCAT 
(3) al Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. S’estan formant plaques de vent, especialment en orientacions S i E, que es 
poden desprendre pel pas d’una persona i ser de dimensions mitjanes. Al Prepirineu i al vessant nord del Cadí-
Moixeró el perill és MODERAT (2). Les plaques són més aïllades i petites però igualment fràgils. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades i el vent aniran disminuint d’intensitat, però continuaran formant-se plaques de vent. 
  
Evolució del perill:  ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 7 de desembre de 2002 
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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 de desembre del 2002 
14:00 h. 
7, 8 i 9 de desembre de 2002 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MOLT FORT (5)  

Ribagorçana-Vall Fosca: FORT (4) a l’extrem nord, MARCAT (3) a la resta 

Pallaresa: FORT (4) a l’extrem nord, MARCAT (3) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dia 8, diumenge: Ennuvolat o molt ennuvolat, amb nevades ocasionals febles i disperses, més probables a la cara 
nord. Cota de neu 700 m a la cara sud, 500 m a la nord. Temperatures en lleuger descens a la cara sud, moderat a 
la nord. Vent de l’oest (30-50 km/h).  

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dia 9, dilluns: Intervals nuvolosos amb possibilitat d’algun xàfec. Cota de neu: 800 m a la cara sud, 600 m a la nord. 
Temperatures sense canvis significatius. Vent de component est fluix. 
Dia 10, dimarts: Ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs localment moderats. Cota de neu a 800 m. Temperatures 
sense canvis significatius. Vent del sud-est moderat. 
Dia 11, dimecres: Ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs localment moderats. Cota de neu a 900 m pujant a 1200 
m durant el dia. Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud-est moderat a fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja nord Pallaresa i als extrems nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa la neu és present 
des del fons de les valls. Els gruixos a 2200 m en general superen els 100 cm, tot i que l’acció del vent ha estat 
molt important i s’han format grans acumulacions de més de 2 m de gruix en vessants orientats al S, E i W. A la 
resta del Pirineu Occidental la neu és present a partir dels 1200 m i els gruixos són inferiors (40-80 cm). El vent 
també ha format importants sobreacumulacions en vessants E, S i W. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant el divendres les precipitacions han quedat restringides al vessant nord del Pirineu, on s´han acumulat entre 10 i 15 cm 
més de neu recent. A tots els sectors el vent del nord ha anat perdent intensitat i ara bufa entre feble i moderat del NW. Les 
temperatures continuen fredes, tot i que s’han recuperat lleugerament amb màximes a 2000 m al voltant dels 0 ºC i mínimes dels 
–5 ºC. 
A l’Aran-Franja nord Pallaresa s’han produït nombroses caigudes espontànies d’allaus de placa de fons en vessants sud i 
diversos desencadenaments d’allaus de neu recent. A la resta de sectors hi ha hagut desencadenaments accidentals de plaques 
de vent per sobrecàrrega feble. El perill d’allaus és MOLT FORT (5) a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i FORT (4) a la meitat 
nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa. Les grans acumulacions de neu dels vessants S, E i W continuen molt 
inestables degut a les baixes temperatures que s’estan registrant i a la neu recent que continuarà acumulant-se. Aquestes 
acumulacions es poden desprendre de forma natural i donar lloc a allaus de grans dimensions, especialment a l’Aran-Franja nord 
Pallaresa. També s’hi produiran allaus de neu recent, fins i tot per sota de 2200 m. A la meitat sud de la Pallaresa i de la 
Ribagorçana-Vall Fosca el perill és MARCAT (3) donat que les precipitacions han estat inferiors i el fort vent ha deflaccionat gran 
part de la neu; continuen existint acumulacions en vessants orientats al S, E i W que es poden despendre al pas d’un esquiador i 
donar lloc a allaus de mitjanes dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les baixes temperatures previstes i la possibilitat de noves precipitacions mantindran elevat el perill d’allaus. 
  
Evolució del perill:  EN PROGRESSIVA DISMINUCIÓ

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 9 de desembre de 2002 
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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 de desembre del 2002 
14:00 h. 
7, 8 i 9 de desembre de 2002 

 

 
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: 

MODERAT (2) Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dia 8, diumenge: Ennuvolat o molt ennuvolat, amb nevades ocasionals febles i disperses, més probables a la cara 
nord. Cota de neu 700 m a la cara sud, 500 m a la nord. Temperatures en lleuger descens a la cara sud, moderat a 
la nord. Vent de l’oest (30-50 km/h).  

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dia 9, dilluns: Intervals nuvolosos amb possibilitat d’algun xàfec. Cota de neu: 800 m a la cara sud, 600 m a la nord. 
Temperatures sense canvis significatius. Vent de component est fluix. 
Dia 10, dimarts: Ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs localment moderats. Cota de neu a 800 m. Temperatures 
sense canvis significatius. Vent del sud-est moderat. 
Dia 11, dimecres: Ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs localment moderats. Cota de neu a 900 m pujant a 1200 
m durant el dia. Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud-est moderat a fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
En tots els sectors la neu és present per sobre dels 1700-1800 m. Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser a 2200 m 
els gruixos oscilꞏlen entre 30-60 cm. Al Prepirineu i al vessant nord del Cadí-Moixeró els gruixos són lleugerament 
inferiors. El mantell està molt ventat amb acumulacions en vessants orientats al S, E i W. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les darreres 24 hores no s´han produït precipitacions en cap sector. El vent ha anat minvant d’intensitat i les 
temperatures s’han mantingut baixes, amb màximes a 2200 m inferiors als 0 ºC i mínimes que han fregat els –10 ºC.
El perill d’allaus és MARCAT (3) al Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. Les plaques de vent que s’han format en 
vessants S, E i W continuen acusadament fràgils, i es poden desprendre pel pas d’una persona i ser de dimensions 
mitjanes. Al Prepirineu i al vessant nord del Cadí-Moixeró el perill és MODERAT (2). Les plaques són més aïllades i 
petites però igualment fràgils.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades previstes acompanyades de vent de component est faran augmentar el perill d’allaus. 
  
Evolució del perill:  EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 9 de desembre de 2002 
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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 de desembre del 2002 
14:00 h. 
9 i 10 de desembre de 2002 

 
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 cotes altes, MODERAT (2) a la resta 

Pallaresa: MARCAT (3) en cotes altes, MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dia 10, dimarts: Ennuvolat o cobert amb precipitacions dèbils, localment moderades. Cota de neu a 900-1000 m. 
Temperatures mínimes en augment moderat, màximes en lleuger augment. Vent del sud-est (20-30 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dia 11, dimecres: Molt ennuvolat o cobert amb xàfecs moderats. Cota de neu a 1300 m. Temperatures en ascens, 
moderat les mínimes i lleuger les màximes. Vent del sud-est feble. 
Dia 12, dijous: Ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1200 m. 
Temperatures sense canvis. Vent de component oest feble. 
Dia 13, divendres: Ennuvolat amb possibilitat de xàfecs febles. Cota de neu pujant a 1600 m. Temperatures en 
lleuger augment. Vent de component sud feble. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja nord Pallaresa i als extrems nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa la neu és present 
des dels 1000 m . Els gruixos a 2200 m en general estan entre 80-100 cm, tot i que l’acció del vent ha estat molt 
important i s’han format grans acumulacions en vessants orientats al S, SE i SW. A la resta del Pirineu Occidental 
la neu és present a partir dels 1200 m i els gruixos són inferiors (40-80 cm). El vent també ha format importants 
sobreacumulacions en vessants S, SE i SW. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant la jornada d’ahir el vent ha anat amainant i ara bufa del sud feble. Les temperatures s’han mantingut baixes, 
amb màximes a 2200 m al voltant dels –3 ºC i mínimes dels –8 ºC. 
Durant les darreres hores no s’ha observat activitat d’allaus. El lleuger ascens de les temperatures el dissabte 
juntament amb les gelades nocturnes dels dos darrers dies han assentant moderadament el mantell. El perill 
d’allaus és MARCAT (3) a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i en cotes altes de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la 
Pallaresa. Les grans acumulacions de neu dels vessants S, E i W, tot i que han guanyat estabilitat es poden 
desprendre al pas d’un esquiador i donar lloc a allaus de mida mitjana, que ocasionalment podrien ser de grans 
dimensions a l’Aran-Franja nord Pallaresa. A cotes baixes de la Pallaresa i de la Ribagorçana-Vall Fosca el perill és 
MODERAT (2) donat que el fort vent ha deflacionat gran part de la neu transportable pel vent, deixant en superfície 
crostes de regel. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades previstes pels propers dies mantindran el perill d’allaus de placa. 
  
Evolució del perill:  ESTACIONARI  O EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 10 de desembre de 2002 
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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 de desembre del 2002 
14:00 h. 
9 i 10 de desembre de 2002 

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

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

Ter-Freser: MARCAT (3) en cotes altes 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dia 10, dimarts: Ennuvolat o cobert amb precipitacions dèbils, localment moderades. Cota de neu a 900-1000 m. 
Temperatures mínimes en augment moderat, màximes en lleuger augment. Vent del sud-est (20-30 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dia 11, dimecres: Molt ennuvolat o cobert amb xàfecs moderats. Cota de neu a 1300 m. Temperatures en ascens, 
moderat les mínimes i lleuger les màximes. Vent del sud-est feble. 
Dia 12, dijous: Ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1200 m. 
Temperatures sense canvis. Vent de component oest feble. 
Dia 13, divendres: Ennuvolat amb possibilitat de xàfecs febles. Cota de neu pujant a 1600 m. Temperatures en 
lleuger augment. Vent de component sud feble. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
En tots els sectors la neu és present per sobre dels 1800 m. Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser a 2200 m els 
gruixos oscilꞏlen entre 30-50 cm. Al Prepirineu i al vessant nord del Cadí-Moixeró els gruixos són lleugerament 
inferiors. El mantell està molt ventat amb acumulacions en vessants orientats al S, E i W. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les darreres 24 hores no s´han produït precipitacions en cap sector. El vent bufa feble i està girant al sud-est i les 
temperatures s’han mantingut baixes, amb màximes a 2000 m al voltant de 1 ºC i mínimes de –7 ºC. 
El perill d’allaus és MARCAT (3) cotes altes del Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. Les plaques de vent que s’han 
format en vessants S, SE i SW continuen fràgils, i es poden desprendre pel pas d’una persona i ser de dimensions 
mitjanes. Al Prepirineu i al vessant nord del Cadí-Moixeró el perill és MODERAT (2). Les plaques són més aïllades i 
petites però igualment fràgils.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades previstes acompanyades de vent de component sud-est formaran noves plaques en vessant nord. 
  
Evolució del perill:  EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 11 de desembre de 2002 
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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 de desembre del 2002 
14:00 h. 
10 i 11 de desembre de 2002 

 
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 11, dimecres: Ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions febles en general. Cota de neu a 1300 metres. Vent 
del SE fluix (20-40 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dia 12, dijous: Poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent de component oest fluix. 
Dia 13, divendres: Poc ennuvolat augmentant a intervals nuvolosos de núvols mitjans i alts. Temperatures en 
descens, moderat les mínimes i lleuger les màximes. Vent variable fluix. 
Dia 14, dissabte: Intervals nuvolosos amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Temperatures en lleuger ascens. 
Vent de component oest fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja nord Pallaresa i als extrems nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa la neu és present 
des dels 1000 m. Els gruixos a 2200 m en general estan entre 80-100 cm, tot i que existeixen grans acumulacions 
en vessants orientats al S, SE i SW. A la resta del Pirineu Occidental la neu és present a partir dels 1200-1300 m i 
els gruixos són inferiors (40-80 cm). Existeixen també importants acumulacions en vessants S, SE i SW.  
Actualment s’estan formant sobreacumulacions en vessants orientats al nord a tots els sectors. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant les darreres 24 hores s’han acumulat entre 10 i 20 cm de neu recent, una mica menys a la cara nord. A 
hores d’ara continua nevant amb una certa intensitat i el vent bufa feble de component sud-est. Les temperatures 
s’han mantingut baixes i amb poca oscilꞏlació tèrmica, amb màximes a 2000 m al voltant de –2 ºC i mínimes de –5 
ºC.  
El perill d’allaus és MARCAT (3) a tots els sectors. Les acumulacions de neu dels vessants S, SE i SW, tot i que van 
guanyant estabilitat encara es poden desprendre a cotes altes al pas d’un esquiador i donar lloc a allaus de mida 
mitjana, que ocasionalment podrien ser de grans dimensions a l’Aran-Franja nord Pallaresa. Les actuals nevades 
acompanyades de vent de component sud estan donant lloc a plaques de vent en vessants nord que tindran una 
acusada fragilitat i es podran despendre al pas d’un esquiador, o fins i tot de forma natural en la meitat sud de la 
Pallaresa i la Ribagorçana-Vall Fosca, on les nevades estan sent més importants.

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

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 11 de desembre de 2002 
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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 de desembre del 2002 
14:00 h. 
10 i 11 de desembre de 2002 

 
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). 
Dia 11, dimecres: Ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions febles en general. Cota de neu a 1300 metres. Vent 
del SE fluix (20-40 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dia 12, dijous: Ennuvolat o molt ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació feble de matinada i tendint a poc 
ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent de component oest fluix. 
Dia 13, divendres: Poc ennuvolat augmentant a intervals nuvolosos de núvols mitjans i alts. Temperatures en 
descens, moderat les mínimes i lleuger les màximes. Vent variable fluix. 
Dia 14, dissabte: Intervals nuvolosos amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Temperatures en lleuger ascens. 
Vent de component oest fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
En tots els sectors la neu és present per sobre dels 1000 m, però els gruixos més importants es troben a partir dels 
1700-1800 m. A 2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 40-60 cm. A cotes altes de tots els sectors el mantell és irregular 
degut a l’acció del vent del sud. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les darreres 24 hores s’han acumulat entre 20 i 30 cm de neu recent, fins a 40 cm al Prepirineu. El vent ha estat 
feble del sud i les temperatures, tot i que estan pujant, s’han mantingut amb valors baixos, amb màximes a 2000 m 
al voltant de 0 ºC i mínimes de –6º C. A hores d’ara continua nevant moderadament i la cota de neu està pujant. 
El perill d’allaus és MARCAT (3) a tots els sectors. S’estan formant plaques de vent en vessants nord que seran 
fràgils i es podran desprendre per una sobrecàrrega feble i donar lloc a allaus en general de mida mitjana. Aquestes 
plaques seran més importants al Ter-Freser, al vessant nord del Cadí-Moixeró i als indrets arrecerats del Prepirineu. 
En aquests sectors s’hi podran produir també allaus de neu recent de mitjanes dimensions. Les antigues plaques de 
vent que existien en cotes altes dels vessants S, SE i SW continuen sent susceptibles de despendre’s fins i tot per 
sobrecàrrega feble . 

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

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 11 de desembre de 2002 
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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 de desembre del 2002 
14:00 h. 
11 i 12 de desembre de 2002 

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

MODERAT (2) a la resta  
Ribagorçana-Vall Fosca: FORT (4)  

Pallaresa: MARCAT (3) per sobre de 2200 m 
MODERAT (2) per sota  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 12: poc ennuvolat. Temperatures mínimes en moderat descens i màximes sense canvis. Vent del S (10-20 
km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Divendres, 13: poc ennuvolat augmentant a intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures mínimes en lleuger 
descens i màximes en lleuger ascens. Vent variable fluix. 
Dissabte, 14: intervals nuvolosos amb possibilitat de precipitacions febles a moderades. Temperatures sense 
canvis. Vent de component S fluix.  
Diumenge, 15: intervals nuvolosos amb possibilitat de precipitacions febles. Temperatures sense canvis. Vent 
variable fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja nord Pallaresa i gran part de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell és continu per 
damunt de 1000-1200 m. Els gruixos a 2200 m en general estan entre 80-110 cm, tot i que existeixen grans 
acumulacions a totes orientacions; actualment s’estan formant als vessants N, NE i NW.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
De forma intermitent i amb intensitat localment forta està nevant des de la matinada de dimarts a la Ribagorçana-
Vallfosca amb gruixos en 48 hores de fins a 50-60 cm; a la Pallaresa les nevades són menys abundants, entre 15-
25 cm i a l’Aran neva de forma feble a la meitat sud, amb gruixos entre 5-10 cm. Les temperatures han pujat 
lleugerament però es mantenen baixes (a 2200 màximes d’ahir entre –3º i –4ºC i mínimes d’avui al voltant de –
5ºC). El vent es manté del S, SE i SW fort a cotes altes amb algun cop de fins a 130 km/h.  
El perill d’allaus és FORT (4) a la Ribagorçana-Vallfosca. De forma accidental, pel pas d’una persona, són molt 
probables allaus de placa de vent de grans dimensions, especialment en orientacions N, NE i NW. De forma 
natural, les allaus poden ser de dimensions mitjanes a qualsevol orientació. A la Pallaresa i a l’extrem sud de l’Aran 
el perill és MARCAT (3), principalment per possibilitat d’allaus de placa de vent pel pas d’una persona a totes les 
orientacions i especialment per damunt de 2200 m. A gran part de l’Aran el perill és MODERAT (2), per l’existència 
d’antigues plaques en orientacions sud que poden desprendre’s pel pas d’un grup de persones. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les plaques de vent tendiran a estabilitzar-se lentament. 
  
Evolució del perill:  EN DESCENS 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 12 de desembre de 2002 
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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 de desembre del 2002 
14:00 h. 
11 i 12 de desembre de 2002 

 

 
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). 
Dijous, 12: ennuvolat tendint a poc ennuvolat. Possibilitat de precipitacions febles a primeres hores. Cota de neu a 
1000 m. Temperatures mínimes en moderat descens i màximes sense canvis. Vent del S (10-20 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Divendres, 13: poc ennuvolat augmentant a intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures mínimes en lleuger 
descens i màximes en lleuger ascens. Vent variable fluix. 
Dissabte, 14: intervals nuvolosos amb possibilitat de precipitacions febles a moderades. Temperatures sense 
canvis. Vent de component S moderat a fort.  
Diumenge, 15: intervals nuvolosos amb possibilitat de precipitacions febles. Temperatures sense canvis. Vent 
variable fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
En tots els sectors la neu és present per sobre dels 1300-1400 m. A 2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 30-60 cm. A 
cotes altes de tots els sectors el mantell és irregular degut a l’acció del vent del sud. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
De forma intermitent i amb intensitat moderada està nevant des de la matinada de dimarts a tots els sectors. Les 
darreres 24 hores s’han acumulat entre 30 i 40 cm de neu recent al Prepirineu, Perafita-Puigpedrós i part occidental 
del Cadí-Moixeró, mentre que al Ter-Freser s’han acumulat entre 15-30 cm de neu recent. Les temperatures han 
pujat lleugerament però es mantenen baixes (a 2200 màximes d’ahir entre –3º i –4ºC i mínimes d’avui al voltant de 
–4ºC). El vent està girant a SW fort a cotes altes amb algun cop de fins a 90 km/h.  
El perill d’allaus és MARCAT (3) a tots els sectors. S’estan formant plaques de vent en vessants N que seran fràgils 
i es podran desprendre per una sobrecàrrega feble i donar lloc a allaus en general de mida mitjana. Les antigues 
plaques de vent que existien en cotes altes dels vessants S, SE i SW continuen sent susceptibles de despendre’s 
fins i tot per sobrecàrrega feble. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les plaques de vent tendiran a estabilitzar-se lentament. 
  
Evolució del perill:  EN DESCENS 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 12 de desembre de 2002 
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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 de desembre del 2002 
14:00 h. 
12 i 13 de desembre de 2002 

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

MODERAT (2) a la resta  
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3)  

Pallaresa: MARCAT (3) per sobre de 2200 m 
MODERAT (2) per sota  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dia 13, divendres: Poc ennuvolat augmentant a ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions no s’esperen. 
Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vent del S-SW (15-25 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dia 14, dissabte: Ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles ocasionalment, més probables a partir de la 
tarda. Cota de neu a 1500 m pujant fins a 2000 m. Temperatures mínimes en lleuger a moderat ascens i les 
màximes sense canvis. Vent de component del sud fluix a moderat. 
Dia 15, diumenge: Predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes sense 
canvis. Vent de component oest fluix a moderat. 
Dia 16, dilluns: Intervals ennuvolats amb possibilitat de precipitacions febles. Temperatures mínimes sense canvis. 
Vent de l’oest i sud-oest fluixos. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja nord Pallaresa i gran part de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell és continu per 
damunt de 1000-1200 m. Els gruixos a 2200 m en general estan entre 80-110 cm, tot i que existeixen grans 
acumulacions a totes orientacions; actualment s’estan formant als vessants N, NE i NW.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ha deixat de nevar i el cel s’ha asserenat. En les nevades dels últims 3 dies s’han acumulat gruixos abundants de 
neu recent: a la Ribagorçana-Vallfosca de 50-60 cm; a la Pallaresa entre 20-30 cm i a l’Aran entre 5-10 cm a la 
meitat sud. Les temperatures han pujat lleugerament les màximes i han baixat les mínimes, (a 2200 màximes d’ahir 
al voltant de  –2ºC i mínimes entre –5ºC i –7ºC). El vent es manté del S, SE i SW moderat. S’estan formant plaques 
de vent en orientacions N.  
El perill d’allaus és MARCAT (3) a la Ribagorçana-Vallfosca, a la Pallaresa i a l’extrem sud de l’Aran. De forma 
accidental, pel pas d’una persona, són molt probables allaus de placa de vent, especialment en orientacions N, NE i 
NW i per damunt de 2000-2200 m. Demà augmenta la possibilitat d’allaus de neu recent humida, que podran baixar 
de forma natural, sobre tot en vessants assolellats. Les allaus podran ser de dimensions mitjanes. A gran part de 
l’Aran el perill és MODERAT (2), per l’existència d’antigues plaques en orientacions sud que poden desprendre’s 
pel pas d’un grup de persones. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
La neu tendirà a humitejar-se i caldrà estar pendents de les possibles pluges a cotes altes, previstes per dissabte. 
D’altra banda, internament el mantell tendirà a estabilitzar-se. 
  
Evolució del perill:  ESTACIONARI O EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 13 de desembre de 2002 
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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 de desembre del 2002 
14:00 h. 
12 i 13 de desembre de 2002 

 

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

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

Ter-Freser: MARCAT (3) per sobre 2200 m 
MODERAT (2) per sota 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

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

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

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dia 13, divendres: Poc ennuvolat augmentant a ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions no s’esperen. 
Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vent del S-SW (15-25 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dia 14, dissabte: Ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles ocasionalment, més probables a partir de la 
tarda. Cota de neu a 1500 m pujant fins a 2000 m. Temperatures mínimes en lleuger a moderat ascens i les 
màximes sense canvis. Vent de component del sud fluix a moderat. 
Dia 15, diumenge: Predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes sense 
canvis. Vent de component oest fluix a moderat. 
Dia 16, dilluns: Intervals ennuvolats amb possibilitat de precipitacions febles. Temperatures mínimes sense canvis. 
Vent de l’oest i sud-oest fluixos. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
En tots els sectors la neu és present per sobre dels 1300-1400 m. A 2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 30-60 cm. A 
cotes altes de tots els sectors el mantell és irregular degut a l’acció del vent del sud. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ha deixat de nevar i el cel s’ha asserenat. En les nevades dels últims 3 dies s’han acumulat gruixos d’entre entre 
20 i 40 cm de neu recent, més abundants al sector occidental. Les temperatures han pujat lleugerament les 
màximes i han baixat les mínimes (a 2200 màximes d’ahir entre –1ºC i –2ºC i mínimes d’avui entre –5ºC i –6ºC). El 
vent bufa del SW feble, moderat a cotes altes.  
El perill d’allaus és MARCAT (3) per damunt de 2200 m i MODERAT (2) per sota a tots els sectors. S’han format 
plaques de vent en vessants N que seran fràgils per damunt de 2200-2300 m. Es podran desprendre pel pas d’una 
persona i donar lloc a allaus de placa, localment de mida mitjana. D’altra banda, continua havent-hi antigues 
plaques de vent sota la neu en vessants S, SE i SW que continuen sent susceptibles de despendre’s fins i tot pel 
pas d’una persona. Demà augmenta la possibilitat d’allaus de neu recent humida, de forma natural, en vessants 
assolellats, en general de mida petita. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
La neu tendirà a humitejar-se i caldrà estar pendents de les possibles pluges a cotes altes, previstes per dissabte. 
D’altra banda, internament el mantell tendirà a estabilitzar-se. 
  
Evolució del perill:  ESTACIONARI O EN AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 13 de desembre de 2002 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 13 de desembre del 2002 
14:00 h. 
13 i 14 de desembre de 2002 

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

MODERAT (2) a la resta  
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3)  

Pallaresa: MARCAT (3) per sobre de 2200 m 
MODERAT (2) per sota  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dia 14, dissabte: Ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions febles en general i ocasionals. Cota de neu a 2200 m, 
baixant a 1800 m. Temperatures nocturnes en lleuger a moderat ascens i diürnes sense canvis. Vent de component 
S-SE (30-60 km/h) girant al final a W-NW (20-30 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dia 15, diumenge: Poc ennuvolat. Alguns bancs de boira matinals a les valls. Temperatures sense canvis. Vent de 
component oest fluix. 
Dia 16, dilluns: Intervals nuvolosos, predominant la nuvolositat mitjana i alta. Alguns bancs de boira matinals a les 
valls. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de component oest fluix. 
Dia 17, dimarts: Intervals nuvolosos, predominant la nuvolositat mitjana i alta. Alguns bancs de boira matinals a les 
valls. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de component oest fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja nord Pallaresa i gran part de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell és continu per 
damunt de 1100-1200 m. Els gruixos a 2200 m en general estan entre 80-110 cm, tot i que existeixen grans 
acumulacions a totes orientacions.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Dimecres va deixar de nevar i el cel s’ha asserenat. Les nevades de començament de setmana han acumulat 
gruixos abundants de neu recent: a la Ribagorçana-Vallfosca de 50-60 cm; a la Pallaresa entre 20-30 cm i a l’Aran 
entre 5-10 cm a la meitat sud. S’han format plaques de vent en orientacions N, NE i NW. Les temperatures 
màximes s’han mantingut estables (a 2200 m, valors al voltant de –1ºC), mentre que les mínimes han davallat 
moderadament (valors entre –8ºC i –9ºC). El vent ha bufat fluix de direcció variable. La neu recent es manté seca, 
molt freda i poc cohesionada. 
El perill d’allaus és MARCAT (3) a la Ribagorçana-Vallfosca, a la Pallaresa i a l’extrem sud de l’Aran. De forma 
accidental, pel pas d’una persona, són probables allaus de placa de vent, especialment en orientacions N, NE i NW 
i per damunt de 2000-2200 m. Demà augmenta la possibilitat d’allaus de neu recent humida, que podran baixar de 
forma natural, especialment per sota de 2200 m. Les allaus podran ser de dimensions mitjanes. A gran part de 
l’Aran el perill és MODERAT (2), per l’existència d’antigues plaques en orientacions sud que poden desprendre’s 
pel pas d’un grup de persones. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
La neu continuarà humitejant-se en superfície. D’altra banda, internament, el mantell tendirà a estabilitzar-se. 
  
Evolució del perill:  ESTACIONARI  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 14 de desembre de 2002 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 13 de desembre del 2002 
14:00 h. 
13 i 14 de desembre de 2002 

 

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

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

Ter-Freser: MARCAT (3) per sobre 2200 m 
MODERAT (2) per sota 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

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

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

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dia 14, dissabte: Ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions febles en general i ocasionals. Cota de neu a 2200 m, 
baixant a 1800 m. Temperatures nocturnes en lleuger a moderat ascens i diürnes sense canvis. Vent de component 
S-SE (30-60 km/h) girant al final a W-NW (20-30 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dia 15, diumenge: Poc ennuvolat. Alguns bancs de boira matinals a les valls. Temperatures sense canvis. Vent de 
component oest fluix. 
Dia 16, dilluns: Intervals nuvolosos, predominant la nuvolositat mitjana i alta. Alguns bancs de boira matinals a les 
valls. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de component oest fluix. 
Dia 17, dimarts: Intervals nuvolosos, predominant la nuvolositat mitjana i alta. Alguns bancs de boira matinals a les 
valls. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de component oest fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
En tots els sectors el mantell és continu per sobre dels 1500 m en orientacions N i dels 1800 m en orientacions S. A 
2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 30-60 cm. A cotes altes de tots els sectors el mantell és irregular degut a l’acció 
del vent del sud. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Dimecres va deixar de nevar i el cel s’ha asserenat. Les nevades de començament de setmana han acumulat 
gruixos d’entre 20 i 40 cm de neu recent, més abundants al sector occidental. Les temperatures han pujat 
lleugerament les màximes i han baixat lleugerament les mínimes (a 2200 màximes d’ahir entre –1ºC i 1ºC i mínimes 
d’avui entre –5ºC i –7ºC). El vent bufa feble del SW.  
El perill d’allaus és MARCAT (3) per damunt de 2200 m i MODERAT (2) per sota a tots els sectors. S’han format 
plaques de vent en vessants N que encara es mantenen fràgils per damunt de 2200-2300 m. Actualment, encara  
es desprenen pel pas d’una persona i donen lloc a allaus de placa, localment de mida mitjana. Les plaques 
antigues situades en orientacions S, en general estan ben estabilitzades. Durant el dia d’avui la neu començarà a 
humitejar-se i s’accentuarà demà. Augmentarà la possibilitat d’allaus de neu recent humida, de forma natural per 
sota de 2200 m, en general de mida petita. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
La neu continuarà humitejant-se en superfície. D’altra banda, internament, el mantell tendirà a estabilitzar-se. 
  
Evolució del perill:  ESTACIONARI  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 14 de desembre de 2002 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 14 de desembre del 2002 
14:00 h. 
14, 15 i 16 de desembre de 2002 

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

MODERAT (2) a la resta  
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3)  

Pallaresa: MARCAT (3) per sobre de 2200 m 
MODERAT (2) per sota  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dia 15, diumenge: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de l’W a cotes altes (20-40 
km/h), a cotes baixes (15-25 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dia 16, dilluns: cel poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis. Vent variable 
fluix. 
Dia 17, dimarts: cel amb intervals nuvolosos, predominant la nuvolositat mitja i alta. Temperatures en lleuger a 
moderat ascens. Vent de component sud fluix. 
Dia, 18, dimecres: cel amb intervals nuvolosos, predominant la nuvolositat mitja i alta. Temperatures en lleuger 
ascens. Vent de component sud fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja nord Pallaresa i gran part de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell és continu per 
damunt de 1200-1300 m. Els gruixos a 2200 m en general oscil.len entre 70-110 cm, tot i que existeixen grans 
acumulacions a totes orientacions.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Al matí de dissabte ha començat a nevar de forma feble, amb cota de neu a 2000 m, baixant a 1800 al migdia, amb 
quantitats inferiors als 10 cm. La neu seca de dies enrera està donant pas ràpidament a un mantell humitejat en 
superfície, fins i tot per damunt de 2500 m a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. S’han produït allaus de placa de 
forma natural. Les temperatures han pujat, de forma acusada les nocturnes (a 2200 m, valors aquesta matinada 
entre 2º i 5ºC), tot i que al migdia ja han baixat fins als 0ºC. El vent del sud s’ha reforçat amb cops de fins a 70 km/h 
a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Demà hi haurà un lleuger regel en superfície a cotes baixes, però a migdia el 
mantell tornarà a humitejar-se.  
El perill d’allaus és MARCAT (3) a la Ribagorçana-Vallfosca, a la Pallaresa i a l’extrem sud de l’Aran. De forma 
accidental, pel pas d’una persona, són probables allaus de placa de vent, especialment en orientacions N, NE i NW 
i per damunt de 2000-2200 m. Possibilitat d’allaus de neu recent humida, en general de mida petita. A gran part de 
l’Aran el perill és MODERAT (2), per l’existència d’antigues plaques en orientacions sud que poden desprendre’s 
pel pas d’un grup de persones. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
La neu continuarà humitejant-se en superfície. D’altra banda, internament, el mantell tendirà a estabilitzar-se. 
  
Evolució del perill:  ESTACIONARI  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 16 de desembre de 2002 
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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 de desembre del 2002 
14:00 h. 
14, 15 i 16 de desembre de 2002 

 

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

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

Ter-Freser: MARCAT (3) per sobre 2200 m 
MODERAT (2) per sota 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

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

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

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dia 15, diumenge: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de l’W a cotes altes (20-40 
km/h), a cotes baixes (15-25 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dia 16, dilluns: cel poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis. Vent variable 
fluix. 
Dia 17, dimarts: cel amb intervals nuvolosos, predominant la nuvolositat mitja i alta. Temperatures en lleuger a 
moderat ascens. Vent de component sud fluix. 
Dia, 18, dimecres: cel amb intervals nuvolosos, predominant la nuvolositat mitja i alta. Temperatures en lleuger 
ascens. Vent de component sud fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
En tots els sectors el mantell és continu per sobre dels 1500 m en orientacions N i dels 1800 m en orientacions S. A 
2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 20-60 cm. A cotes altes de tots els sectors el mantell és irregular degut a l’acció 
del vent del sud. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Al matí de dissabte ha començat a nevar de forma feble a tots els sectors menys al Ter-Freser, amb cota de neu a 
2000 m, baixant a 1800 al migdia, amb quantitats inferiors als 5 cm. La neu seca de dies enrera està donant pas 
ràpidament a un mantell humitejat en superfície, fins i tot per damunt de 2300 m. Les temperatures han pujat, de 
forma acusada les nocturnes (a 2200 m, valors aquesta matinada entre 3º i 6ºC), tot i que al migdia ja han baixat 
fins als 0ºC. El vent bufa moderat del SW. Demà hi haurà un lleuger regel en superfície a cotes baixes, però a 
migdia el mantell tornarà a humitejar-se. 
El perill d’allaus és MARCAT (3) per damunt de 2200 m i MODERAT (2) per sota a tots els sectors. Hi ha plaques 
de vent en vessants N que encara es mantenen fràgils per damunt de 2200-2300 m. Les plaques antigues situades 
en orientacions S, en general estan ben estabilitzades. Possibilitat d’allaus de neu recent humida, en general de 
mida petita. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
La neu continuarà humitejant-se en superfície. D’altra banda, internament, el mantell tendirà a estabilitzar-se. 
  
Evolució del perill:  ESTACIONARI  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 16 de desembre de 2002 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 16 de desembre del 2002 
14:00 h. 
16 i 17 de desembre de 2002 

 
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) a la resta  
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) per sobre de 2400 m 

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

MODERAT (2) a la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 17: cel poc ennuvolat al matí,  augmentant a ennuvolat a la tarda amb intervals de núvols alts. No 
s’esperen precipitacions. Temperatures en lleuger ascens. Vent de l’oest de 25 a 45 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dimecres, 18: intervals de núvols mitjos i alts. Bancs de boira al fons de les valls, localment persistents. 
Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent moderat de component oest. 
Dijous, 19: ennuvolat a molt ennuvolat. Precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 2000 m, baixant a 1600 
m. Boires matinals al fons de les valls. Temperatures en moderat descens. Vent del sud-est fluix a moderat. 
Divendres, 20: Ennuvolat. Precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1500 m. Boires matinals al fons de les 
valls. Temperatures mínimes en moderat descens i màximes en lleuger descens. Vent de component est de fluix a 
moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja nord Pallaresa i gran part de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell és continu per 
damunt de 1200-1300 m. Els gruixos a 2200 m en general oscilꞏlen entre 70-110 cm, tot i que existeixen grans 
acumulacions a totes les orientacions.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Dissabte va ploure de forma feble fins a 2200-2300 m a la Ribagorçana–Vall Fosca i a la Pallaresa. Per damunt 
d’aquesta cota es van acumular fins a 4 cm de neu recent a la Ribagorçana-Vall Fosca. A l’Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa les altes temperatures van humitejar el mantell significativament. Aquest fet ha comportat un 
encrostament superficial del mantell fins a 2300-2400 m a tots els sectors i a totes les orientacions. Per sota de la 
crosta la neu encara es manté freda i seca. A cotes altes es mantenen les plaques de vent especialment en 
orientacions N, NE i NW. A tots els sectors el perill d’allaus és MODERAT (2) per sota de 2400 m. Per sobre 
d’aquesta cota el perill és MARCAT (3) doncs és possible el desencadenament accidental de plaques de vent per 
sobrecàrrega feble, especialment als vessants obacs. A l’Aran es mantenen plaques en vessant sud que poden 
desencadenar-se per una sobrecàrrega forta. A partir de migdia és possible el desencadenament de purgues i 
petites allaus de neu humida als vessants orientats a sud i de fort pendent. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les temperatures suaus que s’esperen per a demà i dimecres afavoriran l’estabilització del mantell. A partir de 
dijous les precipitacions esperades poden fer augmentar el perill d’allaus. 
  
Evolució del perill:  ESTACIONARI  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 17 de desembre de 2002 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 16 de desembre del 2002 
14:00 h. 
16 i 17 de desembre de 2002 

 

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

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

Ter-Freser: MARCAT (3) per sobre 2200 m 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

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

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

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 17: cel poc ennuvolat al matí,  augmentant a ennuvolat a la tarda amb intervals de núvols alts. No 
s’esperen precipitacions. Temperatures en lleuger ascens. Vent de l’oest de 25 a 45 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dimecres, 18: intervals de núvols mitjos i alts. Bancs de boira al fons de les valls, localment persistents. 
Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent moderat de component oest. 
Dijous, 19: ennuvolat a molt ennuvolat. Precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 2000 m, baixant a 1600 
m. Boires matinals al fons de les valls. Temperatures en moderat descens. Vent del sud-est fluix a moderat. 
Divendres, 20: Ennuvolat. Precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1500 m. Boires matinals al fons de les 
valls. Temperatures mínimes en moderat descens i màximes en lleuger descens. Vent de component est de fluix a 
moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
En tots els sectors el mantell és continu per sobre dels 1500 m en orientacions N i dels 1800 m en orientacions S. A 
2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 20-60 cm. A cotes altes de tots els sectors el mantell és irregular degut a l’acció 
del vent del sud. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Tot i que dissabte va ploure feblement fins a 2300-2400 m, el mantell es va humitejar tan sols superficialment. El 
regel posterior a aquestes pluges ha estabilitzat lleugerament el mantell. Tot i així, internament el mantell té molt 
baixa cohesió, especialment al Perafita-Puigpedrós. Les temperatures segueixen mantenint-se molt suaus amb 
màximes entre els 0 i 7ºC a 2000 m. El perill d’allaus és MARCAT (3) per damunt de 2200 m i MODERAT (2) per 
sota a tots els sectors. Hi ha plaques de vent en vessants N que encara es mantenen fràgils per damunt de 2200-
2300 m. Les plaques antigues situades en orientacions S, en general estan ben estabilitzades. Durant les hores de 
màxima insolació és possible la caiguda de purgues i petites allaus de neu humida als vessants orientats a sud i de 
forta inclinació. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les temperatures suaus que s’esperen per a demà i dimecres afavoriran l’estabilització del mantell. A partir de 
dijous les precipitacions esperades poden fer augmentar el perill d’allaus. 
  
Evolució del perill:  ESTACIONARI  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 17 de desembre de 2002 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 17 de desembre del 2002 
14:00 h. 
17 i 18 de desembre de 2002 

 
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) a la resta  
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) per sobre de 2400 m 

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

MODERAT (2) a la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu per damunt de 1300-1400 m. Els gruixos a 2200 m en general oscilꞏlen entre 
50-130 cm, tot i que existeixen grans acumulacions a totes les orientacions. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant tots el dia d’ahir les temperatures van ser notablement altes i es van produir plugims intermitents fins a 2500 
m. Les màximes van arribar fins als 10ºC en alguns observatoris  
Les precipitacions acumulades en la majoria dels casos no superen 1 mm. Les temperatures mínimes d’aquesta 
matinada han estat positives fins a cotes superiors als 2500 m. 
Aquest matí està plovent feblement fins a la cota 2300-2400 m. Durant el dia d’ahir les temperatures van ser 
notablement altes, amb valors màxims, a 2000 m entre els 2 i els 7ºC. Les altes temperatures i aquest plugim 
matinal han humitejat superficialment el mantell, tot i que internament la neu es manté freda. A cotes altes hi neva 
feblement amb vents febles a moderats del SW i W. A cotes altes es mantenen les plaques de vent especialment 
en orientacions N, NE i NW. A tots els sectors el perill d’allaus és MODERAT (2) per sota de 2400 m. Per sobre 
d’aquesta cota el perill és MARCAT (3) doncs les plaques existents encara es mantenen fràgils i és possible el 
desencadenament accidental per sobrecàrrega feble, especialment als vessants obacs. A l’Aran es mantenen 
plaques en vessant sud que poden desencadenar-se per una sobrecàrrega forta. Les nevades febles que estan 
caient a cotes altes amb vent de W i SW formaran, localment, noves plaques als vessants orientats a N i NE, 
susceptibles de desencadenar-se per sobrecàrrega feble.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les altes temperatures i les precipitacions febles a moderades en forma líquida a cotes altes que s’esperen fins 
dijous humitejaran el mantell substancialment. Serà possible el desencadenament de colades humides de petites 
dimensions a cotes baixes. La baixada posterior de temperatures encrostarà i estabilitzarà el mantell a cotes baixes 
i mitges. 
  
Evolució del perill:  ESTACIONARI  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 18 de desembre de 2002 
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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 de desembre del 2002 
14:00 h. 
17 i 18 de desembre de 2002 

 

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

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

Ter-Freser: MARCAT (3) per sobre 2200 m 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

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

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

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 18: intervals de núvols mitjos i alts. No s’esperen precipitacions. Temperatures en lleuger a moderat 
ascens. Vent del SW de 20 a 30 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dijous, 19: molt ennuvolat o cobert, amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat moderada. 
Cota de neu a 2000 m baixant a 1600 m. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger a moderat 
descens. Vent de component est fluix. 
Divendres, 20: ennuvolat o molt ennuvolat, amb xàfecs, ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat 
moderada. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense canvis. Vent de component est fluix. 
Dissabte, 21: intervals de núvols amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Temperatures sense canvis. Vent 
variable fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
En tots els sectors el mantell és continu per sobre dels 1500-1600 m en totes les orientacions. A 2200 m els gruixos 
oscilꞏlen entre 20-60 cm. A cotes altes de tots els sectors el mantell és irregular degut a l’acció del vent del sud.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aquest matí està plovent feblement fins a la cota 2400-2500 m. Durant el dia d’ahir les temperatures van ser 
notablement altes, amb valors màxims, a 2000 m entre els 2 i els 10ºC. Les altes temperatures i aquest plugim 
matinal han humitejat superficialment el mantell, tot i que internament la neu es manté freda. A cotes altes hi neva 
feblement amb vents febles a moderats del SW i W. Les plaques de vent existents a cotes altes, especialment als 
vessants obacs, es mantenen fràgils. El perill d’allaus és MARCAT (3) per damunt de 2200 m i MODERAT (2) per 
sota d’aquesta cota a tots els sectors. És possible el desencadenament de plaques de vent per sobrecàrrega feble 
a cotes altes, especialment als vessants N. Les plaques antigues situades en orientacions S, en general estan ben 
estabilitzades. Les nevades febles que estan caient a cotes altes amb vent de W i SW formaran, localment, noves 
plaques als vessants orientats a N i NE, susceptibles de desencadenar-se per sobrecàrrega feble. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les altes temperatures i les precipitacions febles a moderades en forma líquida a cotes altes que s’esperen fins 
dijous humitejaran el mantell substancialment. Serà possible el desencadenament de colades humides de petites 
dimensions a cotes baixes. La baixada posterior de temperatures encrostarà i estabilitzarà el mantell a cotes baixes 
i mitges. 
  
Evolució del perill:  ESTACIONARI  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 18 de desembre de 2002 
 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 51 / 281 - 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, 18 de desembre del 2002 
14:00 h. 
18 i 19 de desembre de 2002 

 
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). 
Dijous, 19: cel molt ennuvolat o cobert. Precipitacions persistents febles a moderades. Cota de neu a 2600 baixant 
a 2300 . Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component W de 20 a 30 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Divendres, 20: ennuvolat disminuint a poc ennuvolat al matí, amb xàfecs febles a primeres hores. Cota de neu a 
2000 m. Boires al fons de les valls. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest fluix. 
Dissabte, 21: intervals de núvols preferentment mitjos i alts. Boires al fons de les valls, localment presistents. 
Temperatures sense canvis significatius. Vent moderat de l’oest. 
Diumenge, 22: predomini de cel poc ennuvolat, amb intervals de núvols alts. Boires al fons de les valls, localment 
persistents. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent moderat de l’oest.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu per damunt de 1300-1400 m. Els gruixos a 2200 m en general oscilꞏlen entre 
50-130 cm, tot i que existeixen grans acumulacions a totes les orientacions. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant el dia d’ahir les temperatures van ser notablement altes i es van produir plugims intermitents fins a 2500 m, 
que no van acumular quantitats significatives. A 2000 m les màximes van arribar fins els 10ºC a l’Aran-Franja Nord 
de la Pallaresa. A la resta de sectors van oscilꞏlar entre els 4 i els 7ºC. Les temperatures mínimes d’aquesta 
matinada han estat positives fins a cotes superiors als 2500 m. Aquestes condicions han afavorit la humidificació 
del mantell, provocant el desencadenament espontani d’allaus de neu humida de fons per sota dels 2400 m, 
especialment a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A cotes altes es mantenen grans acumulacions, especialment 
en orientacions N, NE i NW. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) doncs és possible el desencadenament 
d’allaus espontànies de neu humida de mida mitjana, en totes les orientacions. A cotes baixes aquestes allaus 
poden ser de fons. Les precipitacions febles a moderades que s’esperen per sobre dels 2300-2600 m amb vent de 
W, formaran noves plaques de vent preferentment als vessants orientats a E i SE.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El lleuger a moderat descens de les temperatures que s’espera per als propers dies i la desaparició de les 
precipitacions afavorirà l’estabilització del mantell. 
 
Evolució del perill:  EN LLEUGER DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 19 de desembre de 2002 
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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 de desembre del 2002 
14:00 h. 
18 i 19 de desembre de 2002 

 

 
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). 
Dijous, 19: cel molt ennuvolat o cobert. Precipitacions persistents febles a moderades. Cota de neu a 2600 baixant 
a 2300 . Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component W de 20 a 30 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Divendres, 20: ennuvolat disminuint a poc ennuvolat al matí, amb xàfecs febles a primeres hores. Cota de neu a 
2000 m. Boires al fons de les valls. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest fluix. 
Dissabte, 21: intervals de núvols preferentment mitjos i alts. Boires al fons de les valls, localment presistents. 
Temperatures sense canvis significatius. Vent moderat de l’oest. 
Diumenge, 22: predomini de cel poc ennuvolat, amb intervals de núvols alts. Boires al fons de les valls, localment 
persistents. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent moderat de l’oest.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Ter-Freser el mantell és continu per damunt dels 2000 m i discontinu de 1600-1700 m als vessants sud. A la resta 
de sectors el mantell és continu per sobre dels 1600-1700 m. A 2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 10-50 cm. A cotes 
altes de tots els sectors el mantell és irregular degut a l’acció del vent del sud.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant el dia d’ahir les temperatures van ser notablement altes i es van produir plugims intermitents fins a 2500 m, 
que no van acumular quantitats significatives. Les màximes van oscilꞏlar entre els 5 i els 10ºC a 2000 m. Les 
temperatures mínimes d’aquesta matinada han estat positives fins a cotes superiors als 2500 m. Aquestes 
condicions han afavorit la humidificació de tot el mantell i, localment, hi ha hagut caigudes espontànies d’allaus de 
fusió de mida petita. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) doncs és possible el desencadenament d’allaus 
espontànies de fusió de mida mitjana, sobretot per damunt dels 2000 m. Per sota d’aquesta cota les allaus poden 
ser de fons. Les nevades, que s’esperen a cotes altes, acompanyades de vent del W, formaran noves plaques de 
vent preferentment als vessants E i SE 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El lleuger a moderat descens de les temperatures que s’espera per als propers dies i la desaparició de les 
precipitacions afavorirà l’estabilització del mantell. 
 
Evolució del perill:  EN LLEUGER DESCENS 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 19 de desembre de 2002 
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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 de desembre del 2002 
14:00 h. 
19 i 20 de desembre de 2002 

 
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, 20: cel molt cobert o cobert. Precipitacions generalitzades, de febles a moderades i localment 
persistents. Cota de neu a 1900 m. Temperatures sense canvis. Vent de l’E i SE de 30 a 45 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dissabte, 21: cel amb intervals de núvols, preferent de núvols mitjos i alts. Boires a les valls . Temperatures en 
lleuger ascens. Vent fluix del W i SW. 
Diumenge, 22: Predomini de cel poc ennuvolat, amb intervals de núvols alts. Boires a les valls. Temperatures en 
lleuger a moderat ascens. Vent del W i SW fluix a moderat. 
Dilluns, 23: cel amb intervals de núvols i possibilitat d’algun xàfec feble. Cota de neu a 2000 m. Boires a les valls. 
Temperatures sense canvis. Vent del W i SW fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és discontinu per damunt de 1200 m i continu per damunt de 1500-1600 m als vessants 
nord, i discontinu per sobre dels 1500 m i continu per sobre dels 1700-1800 m als vessants sud. Els gruixos a 2200 
m en general oscilꞏlen entre 40-130 cm, tot i que existeixen grans acumulacions a totes les orientacions.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant el dia d’ahir es van mantenir les altes temperatures tot i que van desaparèixer les precipitacions. A 2000 m 
les màximes van seguit anormalment altes, assolint-se valors de fins a 12ºC a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A 
la resta de sectors van oscilꞏlar entre els 5 i els 9ºC. Les temperatures mínimes d’aquesta matinada han seguit 
positives, semblants a les d’ahir, fins a cotes superiors als 2500 m. Durant el dia d’ahir es van produir 
desencadenaments espontanis d’allaus de fusió, alguns dels quals van ser de fons. El mantell es troba molt 
humitejat i s’ha compactat notablement aquests darrers dies. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) doncs és 
possible el desencadenament d’allaus espontànies de neu humida de mida mitjana, en totes les orientacions, 
sobretot durant el dia d’avui. La disminució de temperatura que s’espera per aquesta tarda i durant el dia de demà 
afavorirà l’encrostament superficial del mantell i, per tant, la seva estabilització. Tot i així les nevades, que 
s’esperen moderades i persistents, acompanyades de vent d’E i de SE, formaran plaques especialment als 
vessants orientats a W i NW. D’aquesta manera el perill restarà MARCAT (3) a cotes altes, mentre que a la resta el 
perill disminuirà a MODERAT (2). A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, en cas que les nevades es mantinguin 
febles, el perill es baixarà a MODERAT (2) a totes les cotes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les temperatures suaus, però més baixes que les actuals, que s’esperen per als propers dies, tendiran a estabilitzar 
gradualment el mantell 
 
Evolució del perill:  EN LLEUGER DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 20 de desembre de 2002 
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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 de desembre del 2002 
14:00 h. 
19 i 20 de desembre de 2002 

 

 
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). 
Divendres, 20: cel molt cobert o cobert. Precipitacions generalitzades, de febles a moderades i localment 
persistents. Cota de neu a 1600 m. Temperatures sense canvis. Vent de l’E i SE de 30 a 45 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dissabte, 21: cel amb intervals de núvols, preferent de núvols mitjos i alts. Boires a les valls . Temperatures en 
lleuger ascens. Vent fluix del W i SW. 
Diumenge, 22: Predomini de cel poc ennuvolat, amb intervals de núvols alts. Boires a les valls. Temperatures en 
lleuger a moderat ascens. Vent del W i SW fluix a moderat. 
Dilluns, 23: cel amb intervals de núvols i possibilitat d’algun xàfec feble. Cota de neu a 2000 m. Boires a les valls. 
Temperatures sense canvis. Vent del W i SW fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Ter-Freser el mantell és continu per damunt dels 2000 m i discontinu de 1600-1700 m als vessants sud. A la resta 
de sectors el mantell és continu per sobre dels 1600-1700 m. A 2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 10-50 cm. A cotes 
altes de tots els sectors el mantell és irregular degut a l’acció del vent del sud.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant el dia d’ahir es van mantenir les altes temperatures tot i que van desaparèixer les precipitacions. A 2000 m 
les màximes van oscilꞏlar entre els 5 i els 12ºC, mentre que les mínimes es van mantenir per sobre dels 0ºC. Durant 
el dia d’ahir es van produir desencadenaments espontanis d’allaus de fusió, alguns dels quals van ser de fons. El 
mantell es troba molt humitejat i s’ha compactat notablement aquests darrers dies. A tots els sectors el perill és 
MARCAT (3) doncs és possible el desencadenament d’allaus espontànies de neu humida de mida mitjana, en totes 
les orientacions, sobretot durant el dia d’avui. La disminució de temperatura que s’espera per aquesta tarda i durant 
el dia de demà afavorirà l’encrostament superficial del mantell i, per tant, la seva estabilització. Tot i així les 
nevades, que s’esperen moderades i persistents, acompanyades de vent d’E i de SE, formaran plaques de vent 
especialment als vessants orientats a W i NW. D’aquesta manera el perill restarà MARCAT (3) a cotes altes, 
mentre que a la resta el perill disminuirà a MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El lleuger a moderat descens de les temperatures que s’espera per als propers dies i la desaparició de les 
precipitacions afavorirà l’estabilització del mantell. 
 
Evolució del perill:  EN LLEUGER DESCENS 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 20 de desembre de 2002 
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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 de desembre del 2002 
14:00 h. 
20 i 21 de desembre de 2002 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) en disminució a MODERAT (2) 

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) en disminució a MODERAT (2) 

Pallaresa: MARCAT (3) en disminució a MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 21: cel ennuvolat passant a intervals de núvols. Vent del W-SW de 30 a 40 km/h. Temperatures sense 
canvis o en lleuger augment.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Diumenge, 22: predomini de cel poc ennuvolat, amb intervals de núvols alts. Boires a les valls. Temperatures en 
lleuger ascens. Vent del W-SW fluix a moderat. 
Dilluns, 23: cel amb intervals de núvols alts i mitjos. Bancs de boira a les valls. Temperatures sense canvis. Vent 
del W-SW fluix a moderat. 
Dimarts, 24: ennuvolat augmentant al final de la jornada a molt ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles. 
Cota de neu a 2200 m. Algunes boires a les valls. Temperatures sense canvis o en lleuger augment. Vent de 
component W fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és discontinu per damunt de 1200 m i continu per damunt de 1600-1700 m als vessants 
nord, i discontinu per sobre dels 1500 m i continu per sobre dels 1700-1800 m als vessants sud. Els gruixos a 2200 
m en general oscilꞏlen entre 30-130 cm, tot i que existeixen grans acumulacions a totes les orientacions.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures segueixen mantenint-se altes tot i que algunes mínimes han baixat per sota dels 0ºC aquesta 
matinada. A 2000 m les màximes d’ahir no van superar els 7ºC mentre que les mínimes van baixar a valors entre 1 
i –1ºC, excepte a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa on han estat lleugerament més altes. Les caigudes 
espontànies d’allaus han anat minvant. El mantell encara es manté amb cohesió molt feble superficialment a causa 
de l’humitejament dels darrers dies. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) doncs encara és possible el 
desencadenament d’allaus espontànies de neu humida als vessants que encara no s’hagin purgat i en totes les 
orientacions. Aquestes allaus poden ser de mida mitjana. En cas que aquesta nit el cel s’assereni, el perill d’allaus 
passarà demà a MODERAT (2) doncs això afavoriria l’encrostament superficial. Durant les hores de màxima 
insolació serà possible el desencadenament d’allaus de fusió de petites dimensions, especialment als vessants 
sud. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Tot i que els propers dies les temperatures han de pujar, durant les nits, que s’esperen serenes, el mantell 
s’encrostarà superficialment. Així doncs el conjunt del mantell guanyarà estabilitat. 
 
Evolució del perill:  EN DESCENS 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 21 de desembre de 2002 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 20 de desembre del 2002 
14:00 h. 
20 i 21 de desembre de 2002 

 

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

MARCAT (3) en disminució a 
MODERAT (2) 

Ter-Freser: MARCAT (3) en disminució a 
MODERAT (2) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) en disminució a 
MODERAT (2) 

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

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 21: cel ennuvolat passant a intervals de núvols. Vent del W-SW de 30 a 40 km/h. Temperatures sense 
canvis o en lleuger augment.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Diumenge, 22: predomini de cel poc ennuvolat, amb intervals de núvols alts. Boires a les valls. Temperatures en 
lleuger ascens. Vent del W-SW fluix a moderat. 
Dilluns, 23: cel amb intervals de núvols alts i mitjos. Bancs de boira a les valls. Temperatures sense canvis. Vent 
del W-SW fluix a moderat. 
Dimarts, 24: ennuvolat augmentant al final de la jornada a molt ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles. 
Cota de neu a 2200 m. Algunes boires a les valls. Temperatures sense canvis o en lleuger augment. Vent de 
component W fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Ter-Freser el mantell és continu per damunt dels 2000 m i discontinu de 1600-1700 m als vessants sud. A la resta 
de sectors el mantell és continu per sobre dels 1600-1700 m. A 2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 10-50 cm. A lloms 
i carenes el mantell ha anat desapareixent per efecte de la fusió.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures segueixen mantenint-se altes tot i que les mínimes han baixat per sota dels 0ºC aquesta 
matinada. A 2000 m les màximes d’ahir no van superar els 9ºC mentre que les mínimes van baixar a valors entre 0 
i –3ºC. Les caigudes espontànies d’allaus han anat minvant. Les baixes temperatures d’aquesta matinada han 
afavorit un lleuger encrostament del mantell. Tot i així el mantell encara es manté amb cohesió molt feble a causa 
de l’humitejament dels darrers dies. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) doncs encara és possible el 
desencadenament d’allaus espontànies de neu humida als vessants que encara no s’hagin purgat i en totes les 
orientacions. Aquestes allaus poden ser de mida mitjana. En cas que aquesta nit el cel s’assereni, el perill d’allaus 
passarà demà a MODERAT (2) doncs això afavoriria l’encrostament superficial. Durant les hores de màxima 
insolació serà possible el desencadenament d’allaus de fusió de petites dimensions, especialment als vessants 
sud. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Tot i que els propers dies les temperatures han de pujar, durant les nits, que s’esperen serenes, el mantell 
s’encrostarà superficialment. Així doncs el conjunt del mantell guanyarà estabilitat. 
 
Evolució del perill:  EN DESCENS  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 21 de desembre de 2002 
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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 de desembre del 2002 
14:00 h. 
21, 22 i 23 de desembre de 2002 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FEBLE (1), MODERAT (2) a partir de migdia 

Ribagorçana-Vall Fosca: FEBLE (1), MODERAT (2) a partir de migdia 

Pallaresa: FEBLE (1), MODERAT (2) a partir de migdia 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 22: intervals de núvols mitjos i alts. Vent del W i NW de 15 a 30 km/h. Temperatures en lleuger ascens.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dilluns, 23: cel amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger ascens. Vent del SW moderat. 
Dimarts, 24: intervals de núvols. Temperatures en lleuger descens. Vent de component W moderat. 
Dimecres, 25: Intervals de núvols amb possibilitat de precipitacions febles. Temperatures en lleuger descens. Vent 
de component W moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és discontinu per damunt de 1500 m i continu per damunt de 1800-2000 m als vessants 
nord. Als vessants sud és continu per sobre dels 1800-2000 m. Els gruixos a 2200 m en general oscilꞏlen entre els 
70-130 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i 60-80 cm a la resta de sectors, tot i que existeixen grans acumulacions a 
totes les orientacions. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant la nit passada el cel s’ha asserenat a tots els sectors i les mínimes han baixat lleugerament, amb valors a 
2000 m entre 1 i –3ºC. Això ha permès que el mantell es refredés superficialment, encrostant-se. Per sota de les 
crostes, encara es manté una capa de neu humida amb baixa cohesió. A tots els sectors el perill és FEBLE (1) a 
primera hora del dia en què el mantell es troba ben regelat i estable. A partir de migdia el perill passarà a 
MODERAT (2) doncs les altes temperatures diürnes i la radiació solar fondran la crosta superficial podent-se 
produir desencadenaments espontanis d’allaus de neu humida, en general de mida petita i sobretot als vessants 
orientats a sud. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Tot i que els propers dies les temperatures han de seguir sent altes, mentre a les nits el cel es mantingui serè, el 
mantell s’encrostarà superficialment. D’aquesta manera es mantindrà l’actual situació de perill. 
 
Evolució del perill:  ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 23 de desembre de 2002 
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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 de desembre del 2002 
14:00 h. 
21, 22 i 23 de desembre de 2002 

 

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

FEBLE (1), MODERAT (2) a 
partir de migdia 

Ter-Freser: FEBLE (1), MODERAT (2) a partir 
de migdia 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1), MODERAT (2) a 
partir de migdia 

Prepirineu: FEBLE (1), MODERAT (2) a partir 
de migdia 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 22: intervals de núvols mitjos i alts. Vent del W i NW de 15 a 30 km/h. Temperatures en lleuger ascens.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dilluns, 23: cel amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger ascens. Vent del SW moderat. 
Dimarts, 24: intervals de núvols. Temperatures en lleuger descens. Vent de component W moderat. 
Dimecres, 25: Intervals de núvols amb possibilitat de precipitacions febles. Temperatures en lleuger descens. Vent 
de component W moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Ter-Freser el mantell és discontinu per damunt dels 1800 m als vessants sud, mentre que als vessants nord el 
mantell és discontinu a partir de 1600-1700 m i continu a partir dels 2000 m. A la resta de sectors el mantell és 
continu per sobre dels 1700-1900 m. A 2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 5 i 30 cm al Ter-Freser i entre 10-50 cm a 
la resta de sectors. A lloms i carenes el mantell ha anat desapareixent per efecte de la fusió. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant la nit passada el cel s’ha asserenat a tots els sectors i les mínimes han baixat lleugerament, amb valors a 
2000 m entre 3 i –3ºC. Això ha permès que el mantell es refredés superficialment, encrostant-se. Per sota de les 
crostes, encara es manté una capa de neu humida amb baixa cohesió. A tots els sectors el perill és FEBLE (1) a 
primera hora del dia en què el mantell es troba ben regelat i estable. A partir de migdia el perill passarà a 
MODERAT (2) doncs les altes temperatures diürnes i la radiació solar fondran la crosta superficial podent-se 
produir desencadenaments espontanis d’allaus de neu humida, en general de mida petita i sobretot als vessants 
orientats a sud. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Tot i que els propers dies les temperatures han de seguir sent altes, mentre a les nits el cel es mantingui serè, el 
mantell s’encrostarà superficialment. D’aquesta manera es mantindrà l’actual situació de perill. 
 
Evolució del perill:  ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 23 de desembre de 2002 
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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 de desembre del 2002 
14:00 h. 
23 i 24 de desembre de 2002 

 
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, 24: intervals de núvols mitjos i alts. Possibilitat d’alguna precipitació al final del dia. Cota de neu a 2000 m. 
Vent a 1500 m en atmosfera lliure WSW 25 km/h, a 3000 m W 15 km/h. Temperatures en lleuger a moderat 
descens. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dimecres, 25: ennuvolat o molt ennuvolat amb algun xàfec localment moderat. Cota de neu a 1800 m. 
Temperatures en moderat descens. Vent del nord-oest moderat. 
Dijous, 26: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de l’oest fluix. 
Divendres, 27: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs localment moderats que poden ser localment forts. Cota de neu 
a 1400 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del sud-oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors la neu és present per damunt de 1500 m, però continu per damunt de 1800-2000 m als vessants 
nord. Als vessants sud és continu per sobre dels 1800-2000 m. Els gruixos a 2200 m en general oscilꞏlen entre els 
50-120 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i 50-70 cm a la resta de sectors, tot i que existeixen grans acumulacions a 
totes les orientacions. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures continuen anormalment elevades i en augment (a 2200 m, màximes d’ahir diumenge entre 7ºC i 
10ºC, mínimes de la matinada de dilluns entre 2ºC i 6ºC). Cal destacar les acusades inversions tèrmiques, amb 
glaçades als fons de valls. El mantell ja no s’encrosta per la nit. S’incrementa la velocitat del vent, cops de 60 km/h 
de l’W i SW. El mantell està força humit i amb baixa cohesió; només es presenta encrostat per damunt de 2500 m. 
A tots els sectors el perill és MODERAT (2), especialment a migdia, quan es podran produir desencadenaments 
espontanis d’allaus de neu humida, en general de mida petita i sobretot als vessants orientats a sud. Algunes de les 
allaus podran ser de fons. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
A partir de dimarts el mantell tendirà a encrostar-se i estabilitzar-se encara més. L’únic element de perill vindrà 
donat per la neu recent que es pugui acumular dimecres. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN DESCENS.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 24 de desembre de 2002 
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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 de desembre del 2002 
14:00 h. 
23 i 24 de desembre de 2002 

 

 
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). 
Dimarts, 24: intervals de núvols mitjos i alts. Possibilitat d’alguna precipitació al final del dia. Cota de neu a 2000 m. 
Vent a 1500 m en atmosfera lliure WSW 25 km/h, a 3000 m W 15 km/h. Temperatures en lleuger a moderat 
descens. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dimecres, 25: ennuvolat o molt ennuvolat amb algun xàfec localment moderat. Cota de neu a 1800 m. 
Temperatures en moderat descens. Vent del nord-oest moderat. 
Dijous, 26: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de l’oest fluix. 
Divendres, 27: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs localment moderats que poden ser localment forts. Cota de neu 
a 1400 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del sud-oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Ter-Freser el mantell és discontinu per damunt dels 1800 m als vessants sud, mentre que als vessants nord el 
mantell és discontinu a partir de 1600-1700 m i continu a partir dels 2000 m. A la resta de sectors el mantell és 
continu per sobre dels 1700-1900 m. A 2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 5 i 30 cm al Ter-Freser i entre 10-50 cm a 
la resta de sectors. A lloms i carenes el mantell ha anat desapareixent per efecte de la fusió. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures continuen anormalment elevades, especialment al Ter-Freser, i van en augment (a 2200 m, 
màximes d’ahir diumenge entre 9ºC i 11ºC, mínimes de la matinada de dilluns entre 3ºC i 7ºC). Cal destacar les 
acusades inversions tèrmiques, amb glaçades als fons de valls. El mantell ja no s’encrosta per la nit. El vent es 
manté fluix de direcció variable. El mantell està força humit i amb baixa cohesió; només es presenta encrostat per 
damunt de 2500 m. A tots els sectors el perill és MODERAT (2), especialment a migdia, quan es podran produir 
desencadenaments espontanis d’allaus de neu humida, en general de mida petita i sobretot als vessants orientats a 
sud. Algunes de les allaus podran ser de fons.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
A partir de dimarts el mantell tendirà a encrostar-se i estabilitzar-se encara més. L’únic element de perill vindrà 
donat per la neu recent que es pugui acumular dimecres. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN DESCENS.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 24 de desembre de 2002 
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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 de desembre del 2002 
14:00 h. 
24, 25, 26 i 27 de desembre de 2002 

 
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, 25: molt ennuvolat. Precipitacions en general febles i ocasionals. Temperatures sense canvis 
significatius. Vent a 1500 en atmosfera lliure de l’W 20-40 km/h, a 3000 m de l’W 40-60 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dijous, 26: poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de 
l’oest moderat amb intervals de fort. 
Divendres, 27: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs localment moderats i possibilitat que siguin ocasionalment 
tempestuosos. Cota de neu a 2000 m baixant a 1500 m. Temperatures en moderat descens. Vent del sud-oest 
moderat girant al final del dia a nord-oest moderat a fort. 
Dissabte, 28: ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs localment moderats, més freqüents a la cara nord. Cota de 
neu a 1200 m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent del nord-oest fort amb intervals de molt fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors la neu és present per damunt de 1500 m, però continu per damunt de 1800-2000 m. Els gruixos a 
2200 m en general oscilꞏlen entre els 50-120 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i 50-70 cm a la resta de sectors, tot i 
que existeixen grans acumulacions a totes les orientacions.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Finalment, les temperatures han començat a davallar a partir de dilluns al vespre. Les màximes de dilluns encara 
van ser anormalment elevades (a 2200 m, valors entre 7ºC i 12ºC), mentre que les mínimes de la matinada de 
dimarts ja són negatives (valors entre –1ºC i –3ºC). El mantell s’ha tornat a encrostar. El vent bufa fluix de l’W i NW. 
A tots els sectors el perill és MODERAT (2). El mantell es troba endurit pel regel i està ben estabilitzat. Al seu 
damunt s’acumularà neu recent, encara que amb poc gruix. No obstant, allà on nevi, es formaran algunes plaques 
de vent poc gruixudes, especialment en orientacions E i S, que podran desprendre pel pas d’un esquiador.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
A partir de divendres, les nevades ja més abundoses i el vent fort inestabilitzaran el mantell amb formació de 
plaques de vent fràgils. 
 
Evolució del perill: EN ASCENS DIVENDRES.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 27 de desembre de 2002 
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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 de desembre del 2002 
14:00 h. 
24, 25, 26 i 27 de desembre de 2002 

 

 
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, 25: molt ennuvolat. Precipitacions en general febles i ocasionals. Temperatures sense canvis 
significatius. Vent a 1500 en atmosfera lliure de l’W 20-40 km/h, a 3000 m de l’W 40-60 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dijous, 26: poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de 
l’oest moderat amb intervals de fort. 
Divendres, 27: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs localment moderats i possibilitat que siguin ocasionalment 
tempestuosos. Cota de neu a 2000 m baixant a 1500 m. Temperatures en moderat descens. Vent del sud-oest 
moderat girant al final del dia a nord-oest moderat a fort. 
Dissabte, 28: ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs localment moderats, més freqüents a la cara nord. Cota de 
neu a 1200 m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent del nord-oest fort amb intervals de molt fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Ter-Freser el mantell és discontinu per damunt dels 1800 m als vessants sud, mentre que als vessants nord el 
mantell és discontinu a partir de 1600-1700 m i continu a partir dels 2000 m. A la resta de sectors el mantell és 
continu per sobre dels 1700-1900 m. A 2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 5 i 30 cm al Ter-Freser i entre 10-50 cm a 
la resta de sectors. A lloms i carenes el mantell ha anat desapareixent per efecte de la fusió. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Finalment, les temperatures han començat a davallar a partir de dilluns al vespre. Les màximes de dilluns encara 
van ser anormalment elevades (a 2200 m, valors entre 8ºC i 11ºC), mentre que les mínimes de la matinada de 
dimarts ja són negatives (valors entre 0ºC i –1ºC). El mantell s’ha tornat a encrostar lleugerament. El vent bufa fluix 
de l’W. A tots els sectors el perill és MODERAT (2). El mantell es troba endurit pel regel i ha guanyat certa 
estabilitat. Al seu damunt s’acumularà neu recent, encara que amb poc gruix. No obstant, allà on nevi, es formaran 
algunes plaques de vent poc gruixudes, especialment en orientacions E i S, que podran desprendre pel pas d’un 
esquiador. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
A partir de divendres, les nevades ja més abundoses i el vent fort inestabilitzaran el mantell amb formació de 
plaques de vent fràgils. 
 
Evolució del perill: EN ASCENS DIVENDRES.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 27 de desembre de 2002 
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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 de desembre del 2002 
14:00 h. 
27 i 28 de desembre de 2002 

 
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). 
Dissabte, 28: ennuvolat, amb intervals de molt ennuvolat al principi. Xàfecs localment moderats i tempestuosos. 
Cota de neu a 1400 m. Temperatures mínimes en moderat descens i màximes sense canvis. Vent en atmosfera 
lliure a 1500 del SW (70-90 km/h), a 3000 m del SW (80-100 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Diumenge, 29: ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1300 m pujant a 1800 m. 
Temperatures sense canvis. Vent del NW fort a molt fort disminuint al llarg del dia. 
Dilluns, 30: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component W fluix. 
Dimarts, 31: ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu a 1500 m. Temperatures màximes en lleuger 
descens i mínimes en lleuger a ascens. Vent de component N fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors la neu és present per damunt de 1500 m, però continu per damunt de 1800-2000 m. Els gruixos a 
2200 m en general oscilꞏlen entre els 40-110 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i 40-60 cm a la resta de sectors. Al 
matí de divendres ha començat a nevar per damunt de 1800 m, baixant de cota.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Tot i que les temperatures van davallar a mitjans de setmana, encara es mantenen superiors a les normals per 
l’època (a 2200 m, màximes de dijous entre 4ºC i 6ºC, mínimes de divendres entre –2º i –3ºC). Les temperatures 
estan iniciant un nou descens, excepte a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa on el vent és fort del S (cop màxim de 
106 km/h) i té caràcter föhn. Ha començat a nevar de forma moderada a primera hora del matí a la Ribagorçana-
Vallfosca i a la Pallaresa (al migdia ja s’han acumulat entre 5-10 cm de neu recent) amb vent del S i SW. A tots els 
sectors el perill és actualment MODERAT (2), però pujant a MARCAT (3) conforme continuï nevant. A excepció de 
la neu recent, la resta del mantell està encrostat i ben estabilitzat. A tots els sectors es formaran plaques de vent, 
primer en orientacions E i N i posteriorment en orientacions E i S, que es podran desprendre fàcilment pel pas 
d’una persona. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Diumenge, el vent fort del nord continuarà formant plaques de vent fràgils en orientacions E i S. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 28 de desembre de 2002 
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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 de desembre del 2002 
14:00 h. 
27 i 28 de desembre de 2002 

 

 
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). 
Dissabte, 28: ennuvolat, amb intervals de molt ennuvolat al principi. Xàfecs localment moderats i tempestuosos. 
Cota de neu a 1400 m. Temperatures mínimes en moderat descens i màximes sense canvis. Vent en atmosfera 
lliure a 1500 del SW (70-90 km/h), a 3000 m del SW (80-100 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Diumenge, 29: ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1300 m pujant a 1800 m. 
Temperatures sense canvis. Vent del NW fort a molt fort disminuint al llarg del dia. 
Dilluns, 30: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component W fluix. 
Dimarts, 31: ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu a 1500 m. Temperatures màximes en lleuger 
descens i mínimes en lleuger a ascens. Vent de component N fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Ter-Freser el mantell és discontinu per damunt dels 1800 m fins als cims als vessants sud, mentre que als 
vessants nord és continu a partir dels 2000 m. A la resta de sectors el mantell és continu per sobre dels 1800-2000 
m. A 2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 5 i 20 cm al Ter-Freser i entre 10-40 cm a la resta de sectors. A lloms i 
carenes el mantell ha anat desapareixent per efecte de la fusió. Al matí de divendres ha començat a nevar per 
damunt de 1800 m, baixant de cota. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Tot i que les temperatures van davallar a mitjans de setmana, encara es mantenen superiors a les normals per 
l’època (a 2200 m, màximes de dijous entre 5ºC i 6ºC, mínimes de divendres entre 0º i 1ºC). Les temperatures 
estan iniciant un nou descens. Ha començat a nevar de forma feble a moderada al matí al Perafita-Puigpedrós i al 
Prepirineu amb vent fort del S i SW (cops de fins a 90 km/h). A tots els sectors el perill és actualment MODERAT 
(2), però pujant a MARCAT (3) conforme continuï nevant. A excepció de la neu recent, la resta del mantell està 
encrostat i ben estabilitzat. A tots els sectors es formaran plaques de vent, primer en orientacions E i N i 
posteriorment en orientacions E i S, que es podran desprendre fàcilment pel pas d’una persona. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Diumenge, el vent fort del nord continuarà formant plaques de vent fràgils en orientacions E i S. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 28 de desembre de 2002 
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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 de desembre del 2002 
14:00 h. 
28, 29 i 30 de desembre de 2002 

 
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). 
Diumenge, 29: ennuvolat. Precipitacions febles a primeres hores. Cota de neu a 1300 m. Temperatures mínimes en 
lleuger descens i màximes sense canvis. Vent en atmosfera lliure a 1500 m del NW 40-50 km/h; a 3000 m del SW 
60-70 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dilluns, 30: ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs febles. Cota de neu a 1500 m. Temperatures en descens, 
moderat les mínimes i lleuger les màximes. Vent de component W fluix. 
Dimarts, 31: ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs febles a moderats. Cota de neu a 1300 m. Temperatures 
mínimes en lleuger a moderat ascens i màximes en lleuger descens. Vent del NW moderat. 
Dimecres, 1: poc ennuvolat. Temperatures en descens. Lleuger a moderat les mínimes i lleuger les màximes. Vent 
de component W fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu per damunt de 1700-1800 m, encara que és present amb poc gruix per 
damunt de 1500 m. Els gruixos a 2200 m en general oscilꞏlen entre els 70-130 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a 
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i els 40-70 cm a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Amb el pas d’un front ha nevat de forma generalitzada en les últimes 24 hores. S’han acumulat entre 20-30 cm de 
neu recent a tots els sectors. Les temperatures han baixat lleugerament (a 2200 m, màximes de divendres entre 
1ºC i 6ºC i mínimes de dissabte entre –3º i –4ºC). Divendres va bufar vent fort dels SW i avui dissabte ho fa del NW 
entre moderat i fort (algun cop de 90 km/h a la Pallaresa). S’han format plaques de vent generalitzades en 
orientacions N, E i S. Se’n continuaran formant en les properes hores. Aquestes plaques són molt fràgils i es poden 
desprendre fàcilment pel pas d’una persona, donant lloc a allaus de placa de dimensions mitjanes. Per sota de les 
plaques i la neu recent, el mantell està encrostat i ben estabilitzat internament. El perill d’allaus a tots els sectors és 
MARCAT (3).  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Durant els propers dies poden formar-se noves plaques de vent sobre les ja existents. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 30 de desembre de 2002 
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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 de desembre del 2002 
14:00 h. 
28, 29 i 30 de desembre de 2002 

 
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). 
Diumenge, 29: ennuvolat. Precipitacions febles a primeres hores. Cota de neu a 1300 m. Temperatures mínimes en 
lleuger descens i màximes sense canvis. Vent en atmosfera lliure a 1500 m del NW 40-50 km/h; a 3000 m del SW 
60-70 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dilluns, 30: ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs febles. Cota de neu a 1500 m. Temperatures en descens, 
moderat les mínimes i lleuger les màximes. Vent de component W fluix. 
Dimarts, 31: ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs febles a moderats. Cota de neu a 1300 m. Temperatures 
mínimes en lleuger a moderat ascens i màximes en lleuger descens. Vent del NW moderat. 
Dimecres, 1: poc ennuvolat. Temperatures en descens. Lleuger a moderat les mínimes i lleuger les màximes. Vent 
de component W fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Prepirineu i al Ter-Freser el mantell és discontinu per damunt dels 1800 m fins als cims als vessants sud, mentre 
que als vessants nord és continu a partir dels 2000 m; els gruixos oscilꞏlen entre 5-30 cm. Al Perafita-Puigpedrós i al 
vessant nord del Cadí-Moixeró el mantell és continu per damunt de 1800-1900 m; els gruixos oscilꞏlen entre 40-80 
cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Amb el pas d’un front ha nevat de forma generalitzada en les últimes 24 hores al Perafita-Puigpedrós i al vessant 
nord del Cadí-Moixeró (entre 10-20 cm de neu recent), mentre que al Prepirineu la nevada ha estat feble (entre 5-
10 cm) i al Ter-Freser molt feble (gruixos inferiors a 5 cm). Les temperatures han baixat lleugerament (a 2200 m, 
màximes de divendres entre 4ºC i 5ºC i mínimes de dissabte entre –2º i –3ºC). Divendres va bufar vent fort dels SW 
i avui dissabte ho fa del NW moderat, incrementant-se a fort (cops màxims de 90 km/h al Perafita-Puigpedrós). Al 
Perafita-Puigpedrós i al vessant nord del Cadí-Moixeró el perill d’allaus és MARCAT (3). S’han format plaques de 
vent generalitzades en orientacions N, E i S. Se’n continuaran formant en les properes hores. Aquestes plaques 
són molt fràgils i es poden desprendre fàcilment pel pas d’una persona, donant lloc a allaus de placa, localment de 
dimensions mitjanes.  
Al Prepirineu i al Ter-Freser el perill d’allaus és MODERAT (2). S’ha format alguna placa de vent molt local a sota 
de colls i carenes, que es poden desprendre pel pas d’una persona. A tots els sectors, per sota de les plaques i la 
neu recent, el mantell està encrostat i ben estabilitzat internament. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les plaques de vent tendiran a estabilitzar-se. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 30 de desembre de 2002 
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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 de desembre del 2002 
14:00 h. 
30 i 31 de desembre de 2002 

 
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 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 (INM). 
Dimarts, 31: ennuvolat a molt ennuvolat. Precipitacions febles, persistents a la cara nord. Cota de neu a 1400 m, 
pujant a 1800 m. Temperatures en lleuger descens. Vent a 1500 m en l’atmosfera lliure NW de 30-50 km/h, a 3000 
m del SW 50-70 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dimecres, 1: cel ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles, cota de neu a 1800 m, pujant a 2200 m. 
Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent del nord-oest moderat a fort. 
Dijous, 2: intervals nuvolosos amb predomini de núvols mitjos i alts amb possibilitat de precipitacions febles. Cota 
de neu a 2200 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent de component oest moderat. 
Divendres, 3: cel molt ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu a 2200 m. 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 l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu en vessant sud per damunt 
de 1800 m i de 1600 m en vessants nord; els gruixos general oscilꞏlen entre els 70-130 cm. A la Pallaresa el 
mantell és continu en vessant sud per damunt de 2000 m i de 1600 m en vessants nord; els gruixos, en general, 
oscilꞏlen entre els 40-70 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Després de les nevades del dia 28 les temperatures s’han tornat a disparar cap amunt aquesta passada nit (a 2200 
m, màximes del diumenge 29 entre 4ºC i 8ºC i mínimes la matinada del dilluns 30 entre 1ºC i 3ºC). La neu recent de 
l’última nevada ha estat escombrada pel vent del nord i afloren les crostes antigues; només en punts protegits del 
vent es manté aquesta capa de neu recent humida d’entre 10-30 cm. A cotes altes hi ha plaques de vent en 
vessants S i E, que en general poden desprendre’s pel pas d’un grup de persones. A mig matí del dilluns 30 ha 
començat a nevar a tots els sectors per damunt de 1800-1900 m amb vents fluixos a moderats de l’oest; aquesta 
neu es diposita damunt d’un mantell endurit. El perill d’allaus és MARCAT (3) a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa 
on les nevades del dia 28 van ser més abundoses i on pot nevar més amb l’episodi actual; a la Ribagorçana-
Vallfosca i a la Pallaresa el perill d’allaus augmentarà a MARCAT (3) per damunt de 2200 m. En tots aquest indrets 
es formaran plaques de vent en orientacions E i S que podran desprendre’s pel pas d’una persona en forma 
d’allaus de placa; de forma natural poden caure allaus de neu recent de petites dimensions. Per sota de 2200 m el 
perill és MODERAT (2); hi ha la possibilitat d’alguna allau de fons degut a la pluja a qualsevol orientació.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Durant els propers dies poden formar-se noves plaques de vent sobre les ja existents, per damunt de 2200 m. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 31 de desembre de 2002 
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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 de desembre del 2002 
14:00 h. 
30 i 31 de desembre de 2002 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) Prepirineu: MODERAT (2) al sector occidental 
FEBLE (1) al sector oriental 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 31: ennuvolat a molt ennuvolat. Precipitacions febles, persistents a la cara nord. Cota de neu a 1400 m, 
pujant a 1800 m. Temperatures en lleuger descens. Vent a 1500 m en l’atmosfera lliure NW de 30-50 km/h, a 3000 
m del SW 50-70 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dimecres, 1: cel ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles, cota de neu a 1800 m, pujant a 2200 m. 
Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent del nord-oest moderat a fort. 
Dijous, 2: intervals nuvolosos amb predomini de núvols mitjos i alts amb possibilitat de precipitacions febles. Cota 
de neu a 2200 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent de component oest moderat. 
Divendres, 3: cel molt ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu a 2200 m. Temperatures sense canvis o en 
lleuger descens. Vent de component oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Ter-Freser la neu és present per damunt de 1800 m en llocs obacs, però el mantell és discontinu fins als cims a 
causa del vent i la fusió; els gruixos oscilꞏlen entre 5-30 cm. Al Prepirineu més occidental, al Perafita-Puigpedrós i al 
vessant nord del Cadí-Moixeró el mantell és continu per damunt de 2000 m en orientacions sud i de 1700-1800 m 
en orientacions nord; als vessants oest el mantell és discontinu degut al vent; els gruixos oscilꞏlen entre 40-80 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Després de les nevades del dia 28 les temperatures s’han tornat a disparar cap amunt aquesta passada nit (a 2200 
m, màximes del diumenge 29 entre 6ºC i 8ºC i mínimes la matinada del dilluns 30 entre 4ºC i 7ºC). De moment, el 
mantell està força endurit i estabilitzat a tots els sectors. La neu recent de l’última nevada ha estat escombrada pel 
vent del nord i afloren les crostes antigues; només en punts protegits del vent al Perafita-Puigpedrós i al Vessant 
Nord del Cadí-Moixeró es manté aquesta capa de neu recent humida d’entre 5-15 cm. En aquests dos sectors el 
perill d’allaus és MODERAT (2); a cotes altes hi ha plaques de vent en vessants N, S i E, que podrien desprendre’s 
pel pas d’un grup de persones; les nevades previstes poden formar noves plaques, però seran bastant locals en 
orientacions E i S. Al Ter-Freser el perill és MODERAT (2) per damunt de 2200 m i FEBLE (1) per sota. Al sector 
lleidatà del Prepirineu el perill és MODERAT (2) i FEBLE (1) al barceloní i gironí.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Al Perafita-Puigpedrós i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró podran formar-se noves plaques els propers dies. A la 
resta el mantell continuarà endurit a cotes altes. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 31 de desembre de 2002 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 31 de desembre del 2002 
14:00 h. 
31 de desembre de 2002 i 1 i 2 de gener 
de 2003

 
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 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 (INM). 
Dimecres 1: Ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu a 1800 m pujant a 2000 m. 
Temperatures en lleuger ascens. Vent del NW (20-40 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dijous 2: Ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu 2200 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent 
de component oest moderat. 
Divendres 3: Cel molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 2200 m. Temperatures en 
lleuger descens. Vent de component oest feble a moderat. 
Dissabte 4: Ennuvolat amb precipitacions febles a la cara nord. A la resta, intervals nuvolosos. Cota de neu 2000 
m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest feble.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Ribagorçana-Vallfosca i a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu en vessant sud per damunt 
de 1800 m i de 1600 m en vessants nord; els gruixos general oscilꞏlen entre els 70-130 cm. A la Pallaresa el 
mantell és continu en vessant sud per damunt de 2000 m i de 1600 m en vessants nord; els gruixos, en general, 
oscilꞏlen entre els 50-70 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Dilluns, dia 30, a mig matí va començar a nevar i les nevades encara es mantenen de forma residual. Han estat 
abundants a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, amb gruixos localment de fins a 40 cm de neu recent; a la 
Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa s’han acumulat entre 2-15 cm. Les temperatures han tornat a davallar la 
matinada del dimarts 31 després de la forta pujada de dilluns 30 (a 2200 m, màximes del dilluns entre 6ºC i 8ºC i 
mínimes de dimarts entre –4ºC i –5ºC). El vent ha bufat del SW i NW, amb cops de fins a 104 km/h. A la 
Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa hi ha un nivell superficial de neu recent humida entre 10-25 cm que a l’Aran 
localment arriba als 50-60 cm. Aquesta neu recent es troba damunt d’un mantell encrostat i estable, tot i que per 
damunt de 2500 m aquest encrostament és molt feble o inexistent. Hi ha plaques de vent, noves i antigues, en 
orientacions N, E i S que poden desprendre’s pel pas d’una persona com a allaus de placa, molt abundants a 
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, on el perill d’allaus és MARCAT (3); les allaus de placa poden ser de 
dimensions mitjanes; també són possibles allaus de neu recent de forma natural en pendents drets. A la 
Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa el perill d’allaus és MARCAT (3) per damunt de 2200 m i MODERAT (2) per 
sota; les plaques de vent són més primes i aïllades però fràgils per damunt de 2200 m. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
La possibilitat de pluges fins a 2200 m pot provocar allaus de fusió, algunes de fons, localment de dimensions 
mitjanes a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa a cotes mitges. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 2 de gener de 2003 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 31 de desembre del 2002 
14:00 h. 
31 de desembre de 2002 i 1 i 2 de 
gener de 2003 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) Prepirineu: MODERAT (2) al sector occidental 
FEBLE (1) al sector oriental 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres 1: Ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu a 1800 m pujant a 2000 m. 
Temperatures en lleuger ascens. Vent del NW (20-40 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dijous 2: Ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu 2200 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent 
de component oest moderat. 
Divendres 3: Cel molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 2200 m. Temperatures en 
lleuger descens. Vent de component oest feble a moderat. 
Dissabte 4: Ennuvolat amb precipitacions febles a la cara nord. A la resta, intervals nuvolosos. Cota de neu 2000 
m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest feble.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Ter-Freser la neu és present per damunt de 1800 m en llocs obacs, però el mantell és discontinu fins als cims a 
causa del vent i la fusió; els gruixos oscilꞏlen entre 5-30 cm. Al Prepirineu més occidental, al Perafita-Puigpedrós i al 
vessant nord del Cadí-Moixeró el mantell és continu per damunt de 2000 m en orientacions sud i de 1700-1800 m 
en orientacions nord; als vessants oest el mantell és discontinu degut al vent; els gruixos oscilꞏlen entre 40-80 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Dilluns, dia 30, ha nevat de forma molt feble, entre 1-5 cm de neu recent. Les temperatures han tornat a davallar la 
matinada del dimarts 31 després de la forta pujada de dilluns 30 (a 2200 m, màximes del dilluns entre 8ºC i 9ºC i 
mínimes de dimarts entre –3ºC i –4ºC). El vent ha bufat del SW i NW, amb cops de fins a 60 km/h. El mantell està 
força endurit i estabilitzat a tots els sectors. Actualment el vent del NW s’endú l’escassa neu recent i afloren les 
crostes antigues; només en punts protegits del vent al Perafita-Puigpedrós i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró es 
manté una capa de neu recent humida d’entre 5-10 cm. En aquests dos sectors el perill d’allaus és MODERAT (2); 
a cotes altes hi ha plaques de vent en vessants N, S i E, que podrien desprendre’s pel pas d’un grup de persones. 
Al Ter-Freser el perill és MODERAT (2) per damunt de 2200 m i FEBLE (1) per sota. Al sector lleidatà del 
Prepirineu el perill és MODERAT (2) i FEBLE (1) al barceloní i gironí.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El mantell tendirà a humitejar-se novament degut a l’augment de les temperatures. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 2 de gener de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 3 de gener de 2003 
14:00 h. 
3 i 4 de gener de 2003 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) per sobre de 2500 m, MODERAT (2) per sota 

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) per sobre de 2300 m, MODERAT (2) per sota 

Pallaresa: MARCAT (3) per sobre de 2300 m, MODERAT (2) per sota 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 4: ennuvolat a molt ennuvolat. Precipitacions febles, més probables al vessant nord. Cota de neu a 1800 
m baixant a 1400 m al final del dia. Temperatures en moderat descens. Vent de component W de 30 a 60 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Diumenge, 5: cel ennuvolat amb precipitacions febles a moderades a darreres hores. Cota de neu a 1300 m. 
Temperatures en moderat descens. Vent de component W moderat. 
Dilluns, 6: Cel ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs febles a moderats, localment forts. Cota de neu a 1000 m. 
Temperatures en lleuger descens o sense canvis. Vent de component sud feble al matí girant a component N fort a 
la tarda. 
Dimarts, 7: ennuvolat o molt ennuvolat. Possibilitat de xàfecs febles a moderats. Cota de neu a 1300 m. 
Temperatures en lleuger ascens. Al matí vent de component N fort, girant i disminuint a component W moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Ribagorçana-Vallfosca i a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu als vessants sud per damunt 
de 1900 m i de 1700 m als vessants nord; els gruixos general oscilꞏlen entre els 70-150 cm. A la Pallaresa el 
mantell és continu als vessants sud per damunt de 2000 m i de 1700 m als vessants nord; els gruixos, en general, 
oscilꞏlen entre els 50-70 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant el dia d’ahir les temperatures van arribar fins a valors, a 2000 m, entre els 4 i els 7ºC. Les mínimes 
d’aquesta matinada s’han mantingut amb valors entre els 1 i els –3ºC. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa 
va ploure feblement fins a 2300-2400 m. Per sobre d’aquesta cota es van acumular gruixos d’entre 5 i 10 cm de 
neu recent. Aquestes nevades han caigut acompanyades de vents moderats de l’W, formant plaques especialment 
als vessants orientats a l’E, susceptibles de desprendre’s pel pas d’una persona. A l’Aran el mantell es troba molt 
humit per sota dels 2500 m, mentre que a la resta de sectors el mantell es troba molt humit per sota dels 2200 m. 
Per sobre d’aquestes cotes es mantenen les plaques velles encara amb certa fragilitat en orientacions N, E i S, que 
poden despendre’s, sobretot, pel pas d’un grup de persones. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill 
és MARCAT (3) per sobre de 2300 m doncs es poden desencadenar plaques de vent per sobrecàrrega feble, 
sobretot als vessants orientats a l’E. A l’Aran el perill és MARCAT (3) per sobre dels 2500 m doncs encara es 
mantenen plaques fràgils que poden arribar a ser de dimensions mitjanes. Per sota d’aquestes cotes poden 
desencadenar-se purgues i petites allaus de fusió, especialment als vessants més drets exposats al sud. A partir de 
demà al matí es podrien formar noves plaques a l’Aran localitzades als vessants est i a totes les cotes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El mantell s’anirà encrostant a mesura que baixin les temperatures i, per tant estabilitzant-se internament. Tot i així 
les nevades febles amb vent d’W que s’esperen fins diumenge mantindran la formació de plaques, especialment als 
vessants E, generalitzant-se el perill MARCAT (3) a totes les cotes. A partir de dilluns 6, es reafirmaria aquesta 
situació de perill amb les noves nevades que s’esperen, primer amb vent de sud i posteriorment amb vent de N, 
formant noves plaques principalment en vessants N i S. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT. 

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 4 de gener de 2003 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 3 de gener de 2003 
14:00 h. 
3 i 4 de gener de 2003 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) Prepirineu: MODERAT (2) al sector occidental 
FEBLE (1) al sector oriental 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 4: ennuvolat a molt ennuvolat. Precipitacions febles. Cota de neu a 1800 m baixant a 1400 m al final del 
dia. Temperatures en moderat descens. Vent de component W de 30 a 60 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Diumenge, 5: cel ennuvolat amb precipitacions febles a moderades a darreres hores. Cota de neu a 1300 m. 
Temperatures en moderat descens. Vent de component W moderat. 
Dilluns, 6: Cel ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs febles a moderats, localment forts. Cota de neu a 1000 m. 
Temperatures en lleuger descens o sense canvis. Vent de component sud feble al matí girant a component N fort a 
la tarda. 
Dimarts, 7: ennuvolat o molt ennuvolat. Possibilitat de xàfecs febles a moderats. Cota de neu a 1300 m. 
Temperatures en lleuger ascens. Al matí vent de component N fort, girant i disminuint a component W moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Ter-Freser la neu és present per damunt de 1800 m en llocs obacs, però el mantell és discontinu fins als cims a 
causa del vent i la fusió; els gruixos oscilꞏlen entre 5-25 cm. Al Prepirineu més occidental, al Perafita-Puigpedrós i al 
vessant nord del Cadí-Moixeró el mantell és continu per damunt de 2000 m en orientacions sud i de 1700-1800 m 
en orientacions nord; als vessants oest el mantell és discontinu degut al vent; els gruixos oscilꞏlen entre 30-70 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant el dia d’ahir les temperatures màximes, a 2000 m, van pujar fins a valors entre els 5 i els 10ºC al sector més 
oriental. Les mínimes d’aquesta matinada s’han mantingut entre els 0 i els 3ºC. A tots els sectors el mantell es 
troba molt humit, tot i que internament es mantenen algunes crostes. Al Perafita-Puigpedrós i al vessant nord del 
Cadí-Moixeró el perill d’allaus és MODERAT (2); a cotes altes es mantenen plaques de vent, sobretot en vessants 
N, que podrien desprendre’s pel pas d’un grup de persones. Al Ter-Freser el perill és MODERAT (2) per damunt de 
2200 m i FEBLE (1) per sota. Al sector occidental del Prepirineu el perill és MODERAT (2) i FEBLE (1) a la resta. 
En tots els sectors és possible el desencadenament de purgues o petites allaus de fusió en vessants sud i de fort 
pendent. A partir de demà al matí el mantell es regelarà a tots els sectors, sobretot a cotes baixes, però les 
nevades febles que s’esperen, amb vents de l’W formaran, de forma localitzada, petites plaques en vessants 
orientats principalment a l’E.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El mantell s’anirà encrostant a mesura que baixin les temperatures i, per tant estabilitzant-se internament. Tot i així 
les nevades febles amb vent d’W que s’esperen fins diumenge mantindran la formació de plaques, especialment als 
vessants E, generalitzant-se el perill MODERAT (2) a totes les cotes. A partir de dilluns 6, el perill augmentaria a 
MARCAT (3) amb les noves nevades que s’esperen, primer amb vent de sud i posteriorment amb vent de N, 
formant noves plaques principalment en vessants N i S. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT. 

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 4 de gener de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 4 de gener de 2003 
14:00 h. 
4, 5 i 6 de gener de 2003 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) per sobre de 2500 m, MODERAT (2) per sota 

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) per sobre de 2300 m, MODERAT (2) per sota 

Pallaresa: MARCAT (3) per sobre de 2300 m, MODERAT (2) per sota 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 5: ennuvolat augmentant a molt ennuvolat. Precipitacions febles a moderades a partir de la tarda. Cota 
de neu a 1100 m. Temperatures en moderat descens. Vent del NW (30 a 40 km/h) girant a la tarda a S (20 a 30 
km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dilluns, 6: ennuvolat o cobert amb xàfecs moderats, ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat forta o 
molt forta. Cota de neu a 900 m. Temperatures sense canvis. Vent del S i SE fluix girant a NW moderat a fort. 
Dimarts, 7: ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu a 900 m pujant a 1300 m. 
Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de component W moderat. 
Dimecres, 8: Intervals de núvols, amb xàfecs febles a moderats. Cota de neu a 1200 m. Temperatures sense 
canvis o en lleuger ascens. Vent de component W moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Ribagorçana-Vallfosca i a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu als vessants sud per damunt 
de 1900 m i de 1700 m als vessants nord; els gruixos general oscilꞏlen entre els 70-150 cm. A la Pallaresa el 
mantell és continu als vessants sud per damunt de 2000 m i de 1700 m als vessants nord; els gruixos, en general, 
oscilꞏlen entre els 50-70 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures han disminuït notablement respecte els darrers dies amb mínimes, a 2200 m, entre els –3 i els –
8ºC. El vent d’W que ahir va bufar moderadament s’ha encalmat permetent la formació de gebre de superfície en 
alguns punts. La superfície del mantell s’ha encrostat, tot i que en molts casos les crostes es trenquen pel pas 
d’una persona. Les plaques que es van formar durant el dia d’ahir, especialment a la Pallaresa i a la Ribagorçana-
Vall Fosca, sobretot als vessants E, es mantenen fràgils i poden desencadenar-se pel pas d’una persona. Per 
sobre dels 2500 m a l’Aran, i dels 2300 m a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, es mantenen les plaques 
velles encara amb certa fragilitat en orientacions N, E i S, que poden despendre’s, sobretot, pel pas d’un grup de 
persones. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MARCAT (3) per sobre de 2300 m doncs es 
poden desencadenar plaques de vent per sobrecàrrega feble, sobretot als vessants orientats a l’E. A l’Aran el perill 
és MARCAT (3) per sobre dels 2500 m doncs encara es mantenen plaques fràgils que poden arribar a ser de 
dimensions mitjanes. Per sota d’aquestes cotes el mantell es troba encrostat i estable tot i que, de forma 
localitzada, als vessants E hi ha plaques fràgils.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
A partir de dilluns 6, el perill MARCAT (3) es generalitzarà a tots els sectors si es confirmen les nevades previstes. 
Es formaran noves plaques principalment als vessants N, NW, S i SE. Durant les nevades podran desencadenar-se 
allaus espontànies de neu recent i de placa, que poden arribar a ser de dimensions mitjanes. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 7 de gener de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 4 de gener de 2003 
14:00 h. 
4, 5 i 6 de gener de 2003 

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

MODERAT (2) per sobre de 
2500 m, FEBLE (1) per sota 

Ter-Freser: MODERAT (2) per sobre de 2500 
m, FEBLE (1) per sota 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) per sobre de 
2500 m, FEBLE (1) per sota 

Prepirineu: MODERAT (2) per sobre de 2500 
m, FEBLE (1) per sota 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 5: ennuvolat augmentant a molt ennuvolat. Precipitacions febles a moderades a partir de la tarda. Cota 
de neu a 1100 m. Temperatures en moderat descens. Vent del NW (30 a 40 km/h) girant a la tarda a S (20 a 30 
km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dilluns, 6: ennuvolat o cobert amb xàfecs moderats, ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat forta o 
molt forta. Cota de neu a 900 m. Temperatures sense canvis. Vent del S i SE fluix girant a NW moderat a fort. 
Dimarts, 7: ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu a 900 m pujant a 1300 m. 
Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de component W moderat. 
Dimecres, 8: Intervals de núvols, amb xàfecs febles a moderats. Cota de neu a 1200 m. Temperatures sense 
canvis o en lleuger ascens. Vent de component W moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Ter-Freser la neu és present per damunt de 1800 m en llocs obacs, però el mantell és discontinu fins als cims a 
causa del vent i la fusió; els gruixos oscilꞏlen entre 5-25 cm. Al Prepirineu més occidental, al Perafita-Puigpedrós i al 
vessant nord del Cadí-Moixeró el mantell és continu per damunt de 2000 m en orientacions sud i de 1700-1800 m 
en orientacions nord; als vessants oest el mantell és discontinu degut al vent; els gruixos oscilꞏlen entre 30-70 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures han disminuït notablement respecte els darrers dies amb mínimes, a 2200 m, entre els –2 i els –
5ºC. El vent està en calma. El mantell, que ahir estava molt humit, avui es troba molt encrostat. A tots els sectors 
aquest és molt estable per sota dels 2500 m donat l’important regel que s’ha produït, i on el perill és FEBLE (1). Per 
sobre d’aquestes cotes encara es mantenen plaques de vent, sobretot als vessants N i E, que poden desprendre’s, 
sobretot, pel pas d’un grup de persones. Així doncs, i per sobre dels 2500 m, el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
A partir de dilluns 6, el perill augmentarà a MARCAT (3) a tots els sectors si es confirmen les nevades previstes. Es 
formaran noves plaques principalment als vessants N, NW, S i SE. Durant les nevades podran desencadenar-se 
allaus espontànies de neu recent i de placa, que poden arribar a ser de dimensions mitjanes. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 7 de gener de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 8 de gener de 2003 
14:00 h. 
8 i 9 de gener de 2003 

 
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) als vessants E, S i SE, MODERAT (2) a la resta 

Pallaresa: MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 9: ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs febles, localment moderats. Cota de neu a 700 m baixant a 300 m. 
Temperatures en lleuger descens, incrementant-se a la tarda. Vent del NW de 15 a 35 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Divendres, 10: intervals de núvols amb probabilitat de nevades febles, tendint durant el dia a poc ennuvolat. 
Temperatures en moderat descens. Vent de component N fluix a moderat. 
Dissabte, 11: intervals de núvols a la cara nord amb nevades febles i poc ennuvolat o serè a la resta. Temperatures 
en lleuger descens. Vent de component N moderat. 
Diumenge, 12: cel poc ennuvolat o serè. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de component N 
moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu des del fons de les valls, si bé a cotes baixes el gruix del mantell és molt 
reduït. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca els gruixos oscilꞏlen, a 2200 m, entre 70 i 
120 cm. A la Pallaresa, els gruixos oscilꞏlen entre 50 i 70 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A 2200 m les temperatures màximes han pujat lleugerament respecte ahir amb valors entre els 0 i els –6ºC, de la 
mateixa manera que les mínimes, amb valors entre els –5 i els –9ºC. Ahir el vent es va mantenir encalmat. 
Aquestes condicions no han afavorit l’estabilització de les abundants plaques existents. A tots els sectors el perill és 
MARCAT (3), especialment als vessants orientats a E, S i SE, on les plaques, molt fràgils, poden trencar-se pel pas 
d’una sola persona. Aquestes allaus poden ser de dimensions mitjanes. Internament el mantell es manté ben 
consolidat. A la Ribagorçana-Vall Fosca als vessants orientats a N i W principalment, el vent s’ha endut la neu 
recent de pales i lloms deixant al descobert les crostes velles i llises. Tot i així, a les raconades hi resten petites 
plaques localitzades però que igualment poden desencadenar-se per una sobrecàrrega feble. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades febles previstes per als propers dies, acompanyades de temperatures molt baixes i vents de NW i N, 
mantindran l’actual situació de perill, formant noves plaques i mantenint-ne la fragilitat. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 9 de gener de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 8 de gener de 2003 
14:00 h. 
8 i 9 de gener de 2003 

 
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) sector occidental, 
MODERAT (2) a la resta 

Prepirineu: MARCAT (3) sector occidental, 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 9: ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs febles, localment moderats. Cota de neu a 700 m baixant a 300 m. 
Temperatures en lleuger descens, incrementant-se a la tarda. Vent del NW de 15 a 35 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Divendres, 10: intervals de núvols amb probabilitat de nevades febles, tendint durant el dia a poc ennuvolat. 
Temperatures en moderat descens. Vent de component N fluix a moderat. 
Dissabte, 11: intervals de núvols a la cara nord amb nevades febles i poc ennuvolat o serè a la resta. Temperatures 
en lleuger descens. Vent de component N moderat. 
Diumenge, 12: cel poc ennuvolat o serè. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de component N 
moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu des del fons de les valls, si bé a cotes baixes el gruix del mantell és molt 
reduït. Al Perafita-Puigpedrós i al sector occidental del Prepirineu i del Vessant Nord del Cadí-Moixeró els gruixos, a 
2200 m, oscilꞏlen entre 40 i 60 cm. A la resta de sectors els gruixos oscilꞏlen entre els 20 i els 40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A 2200 m, les màximes van pujar lleugerament amb valors entre els 4 i els –5ºC, mentre que les mínimes es van 
mantenir entre els –5 i –9ºC. Aquesta matinada ha caigut una feble nevada a tots els sectors d’entre 1 i 2 cm. Ahir 
el vent es va mantenir encalmat. Aquestes condicions no han afavorit l’estabilització de les plaques existents. 
Sobretot al sector oriental del Cadí-Moixeró, Prepirineu i a tot el Ter-Freser el vent ha deixat els lloms orientats a N i 
W amb les crostes velles o sense neu, mentre que als vessants E i S aquest vent va formar plaques localitzades, 
però tot i així molt fràgils. A la resta de sectors les plaques són més generals i de dimensions més grans. Al 
Perafita-Puigpedrós i sector occidental del Cadí-Moixeró i Prepirineu, el perill és MARCAT (3) doncs és possible el 
desencadenament de plaques de vent pel pas d’una persona, sobretot als vessants orientats a S, SE i E, que 
poden ser de dimensions mitjanes. A la resta de sectors el perill és MODERAT (2) doncs les plaques, tot i que són 
molt fràgils i poden ser desencadenades pel pas d’una persona, són localitzades i en general de petites dimensions

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades febles previstes per als propers dies, acompanyades de temperatures molt baixes i vents de NW i N, 
mantindran l’actual situació de perill, formant noves plaques i mantenint-ne la fragilitat. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 9 de gener de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 9 de gener de 2003 
14:00 h. 
9 i 10 de gener de 2003 

 
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) als vessants E, S i SE, MODERAT (2) a la resta 

Pallaresa: MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 10: ennuvolat a molt ennuvolat amb nevades febles a totes les cotes. Temperatures en lleuger descens, 
incrementant-se a la tarda. Vent de NW de 20 a 45 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dissabte, 11: intervals de núvols a la cara nord amb nevades febles i poc ennuvolat o serè a la resta. Temperatures 
en lleuger descens. Vent de component N fort als cims i moderat a la resta. 
Diumenge, 12: cel poc ennuvolat o serè. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de component N 
moderat a fort als cims i extrem oriental i fluix a moderat a la resta. 
Dilluns, 13: cel poc ennuvolat o serè. Temperatures en lleuger ascens. Vent del N moderat als cims i extrem 
oriental i fluix a moderat a la resta. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu des del fons de les valls, si bé a cotes baixes el gruix del mantell és molt 
reduït. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca els gruixos oscilꞏlen, a 2200 m, entre 70 i 
120 cm. A la Pallaresa, els gruixos oscilꞏlen entre 50 i 110 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A 2200 m les temperatures màximes s’han mantingut amb valors entre els -1 i els –6ºC, mentre que les mínimes 
han baixat notablement amb valors entre els –8 i els –11ºC. El vent ahir va ser feble de W i NW. Aquestes 
condicions no han afavorit l’estabilització de les abundants plaques existents. A tots els sectors el perill és 
MARCAT (3), especialment als vessants orientats a E, S i SE, on les plaques, molt fràgils, poden trencar-se pel pas 
d’una sola persona. Aquestes allaus poden ser de dimensions mitjanes. Ocasionalment podria haver-hi algun 
desencadenament natural de placa. Internament el mantell es manté ben consolidat. A la Ribagorçana-Vall Fosca 
als vessants orientats a N i W principalment, el vent s’ha endut la neu recent de pales i lloms deixant al descobert 
les crostes velles i llises. Tot i així, a les raconades hi resten petites plaques localitzades però que igualment poden 
desencadenar-se per una sobrecàrrega feble. Les nevades febles que s’esperen amb vent de NW per a demà 
formaran noves plaques sobre les ja existents.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El temps serè o poc ennuvolat que s’espera per als propers dies però amb temperatures molt baixes mantindrà les 
plaques fràgils. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 10 de gener de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 9 de gener de 2003 
14:00 h. 
9 i 10 de gener de 2003 

 
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) sector occidental, 
MODERAT (2) a la resta 

Prepirineu: MARCAT (3) sector occidental, 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 10: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger descens, incrementant-se a la tarda. Vent de NW de 20 a 45 
km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dissabte, 11: poc ennuvolat o serè. Temperatures en lleuger descens. Vent de component N fort als cims i a 
l’extrem oriental i moderat a la resta. 
Diumenge, 12: cel poc ennuvolat o serè. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de component N 
moderat a fort als cims i extrem oriental i fluix a moderat a la resta. 
Dilluns, 13: cel poc ennuvolat o serè. Temperatures en lleuger ascens. Vent del N moderat als cims i extrem 
oriental i fluix a moderat a la resta. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu des del fons de les valls, si bé a cotes baixes el gruix del mantell és molt 
reduït. Al Perafita-Puigpedrós i al sector occidental del Prepirineu i del Vessant Nord del Cadí-Moixeró els gruixos, a 
2200 m, oscilꞏlen entre 40 i 60 cm. A la resta de sectors els gruixos oscilꞏlen entre els 20 i els 40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A 2200 m, les màximes van baixar lleugerament amb valors entre els 0 i els –4ºC, mentre que les mínimes s’han 
mantingut entre –5 i –10ºC. Ahir al vespre va nevar deixant gruixos d’entre 4 i 10 cm a tots els sectors. Ahir el vent 
va bufar moderadament d’E al Ter-Freser i de NW al Perafita-Puigpedrós i Cadí-Moixeró. Aquestes condicions no 
han afavorit l’estabilització de les plaques existents. Sobretot al sector oriental del Cadí-Moixeró, Prepirineu i a tot el 
Ter-Freser el vent ha deixat els lloms orientats a N i W amb les crostes velles o sense neu, mentre que als vessants 
E i S aquest vent va formar plaques localitzades, però tot i així molt fràgils. A la resta de sectors les plaques són 
més generals i de dimensions més grans. Al Perafita-Puigpedrós i sector occidental del Cadí-Moixeró i Prepirineu, 
el perill és MARCAT (3) doncs és possible el desencadenament de plaques de vent pel pas d’una persona, sobretot 
als vessants orientats a S, SE i E, que poden ser de dimensions mitjanes. A la resta de sectors el perill és 
MODERAT (2) doncs les plaques, tot i que són molt fràgils i poden ser desencadenades pel pas d’una persona, són 
localitzades i en general de petites dimensions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El temps serè o poc ennuvolat que s’espera per als propers dies però amb temperatures molt baixes mantindrà les 
plaques fràgils. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 10 de gener de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 9 de gener de 2003 
14:00 h. 
9 i 10 de gener de 2003 

 
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) als vessants E, S i SE, MODERAT (2) a la resta 

Pallaresa: MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 10: ennuvolat a molt ennuvolat amb nevades febles a totes les cotes. Temperatures en lleuger descens, 
incrementant-se a la tarda. Vent de NW de 20 a 45 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dissabte, 11: intervals de núvols a la cara nord amb nevades febles i poc ennuvolat o serè a la resta. Temperatures 
en lleuger descens. Vent de component N fort als cims i moderat a la resta. 
Diumenge, 12: cel poc ennuvolat o serè. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de component N 
moderat a fort als cims i extrem oriental i fluix a moderat a la resta. 
Dilluns, 13: cel poc ennuvolat o serè. Temperatures en lleuger ascens. Vent del N moderat als cims i extrem 
oriental i fluix a moderat a la resta. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu des del fons de les valls, si bé a cotes baixes el gruix del mantell és molt 
reduït. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca els gruixos oscilꞏlen, a 2200 m, entre 70 i 
120 cm. A la Pallaresa, els gruixos oscilꞏlen entre 50 i 110 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A 2200 m les temperatures màximes s’han mantingut amb valors entre els -1 i els –6ºC, mentre que les mínimes 
han baixat notablement amb valors entre els –8 i els –11ºC. El vent ahir va ser feble de W i NW. Aquestes 
condicions no han afavorit l’estabilització de les abundants plaques existents. A tots els sectors el perill és 
MARCAT (3), especialment als vessants orientats a E, S i SE, on les plaques, molt fràgils, poden trencar-se pel pas 
d’una sola persona. Aquestes allaus poden ser de dimensions mitjanes. Ocasionalment podria haver-hi algun 
desencadenament natural de placa. Internament el mantell es manté ben consolidat. A la Ribagorçana-Vall Fosca 
als vessants orientats a N i W principalment, el vent s’ha endut la neu recent de pales i lloms deixant al descobert 
les crostes velles i llises. Tot i així, a les raconades hi resten petites plaques localitzades però que igualment poden 
desencadenar-se per una sobrecàrrega feble. Les nevades febles que s’esperen amb vent de NW per a demà 
formaran noves plaques sobre les ja existents.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El temps serè o poc ennuvolat que s’espera per als propers dies però amb temperatures molt baixes mantindrà les 
plaques fràgils. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 10 de gener de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 9 de gener de 2003 
14:00 h. 
9 i 10 de gener de 2003 

 
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) sector occidental, 
MODERAT (2) a la resta 

Prepirineu: MARCAT (3) sector occidental, 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 10: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger descens, incrementant-se a la tarda. Vent de NW de 20 a 45 
km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dissabte, 11: poc ennuvolat o serè. Temperatures en lleuger descens. Vent de component N fort als cims i a 
l’extrem oriental i moderat a la resta. 
Diumenge, 12: cel poc ennuvolat o serè. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de component N 
moderat a fort als cims i extrem oriental i fluix a moderat a la resta. 
Dilluns, 13: cel poc ennuvolat o serè. Temperatures en lleuger ascens. Vent del N moderat als cims i extrem 
oriental i fluix a moderat a la resta. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu des del fons de les valls, si bé a cotes baixes el gruix del mantell és molt 
reduït. Al Perafita-Puigpedrós i al sector occidental del Prepirineu i del Vessant Nord del Cadí-Moixeró els gruixos, a 
2200 m, oscilꞏlen entre 40 i 60 cm. A la resta de sectors els gruixos oscilꞏlen entre els 20 i els 40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A 2200 m, les màximes van baixar lleugerament amb valors entre els 0 i els –4ºC, mentre que les mínimes s’han 
mantingut entre –5 i –10ºC. Ahir al vespre va nevar deixant gruixos d’entre 4 i 10 cm a tots els sectors. Ahir el vent 
va bufar moderadament d’E al Ter-Freser i de NW al Perafita-Puigpedrós i Cadí-Moixeró. Aquestes condicions no 
han afavorit l’estabilització de les plaques existents. Sobretot al sector oriental del Cadí-Moixeró, Prepirineu i a tot el 
Ter-Freser el vent ha deixat els lloms orientats a N i W amb les crostes velles o sense neu, mentre que als vessants 
E i S aquest vent va formar plaques localitzades, però tot i així molt fràgils. A la resta de sectors les plaques són 
més generals i de dimensions més grans. Al Perafita-Puigpedrós i sector occidental del Cadí-Moixeró i Prepirineu, 
el perill és MARCAT (3) doncs és possible el desencadenament de plaques de vent pel pas d’una persona, sobretot 
als vessants orientats a S, SE i E, que poden ser de dimensions mitjanes. A la resta de sectors el perill és 
MODERAT (2) doncs les plaques, tot i que són molt fràgils i poden ser desencadenades pel pas d’una persona, són 
localitzades i en general de petites dimensions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El temps serè o poc ennuvolat que s’espera per als propers dies però amb temperatures molt baixes mantindrà les 
plaques fràgils. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 10 de gener de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 10 de gener de 2003 
14:00 h. 
10 i 11 de gener de 2003 

 
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) als vessants E, S i SE, MODERAT (2) a la resta 

Pallaresa: MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 11: a la cara N molt ennuvolat. A la resta intervals de núvols. Nevades febles a la cara N a totes les cotes. 
Temperatures en moderat a notable descens. Vent de NW de 10 a 20 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Diumenge, 12: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Gelades moderades a fortes. Vent del N fluix. 
Dilluns, 13: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Gelades moderades. Vent del N fluix. 
Dimarts, 14: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Gelades febles a moderades. Vent del N 
fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu des del fons de les valls, si bé a cotes baixes el gruix del mantell és molt 
reduït. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, a 2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 100 i 130 cm. A la Ribagorçana-
Vall Fosca i a la Pallaresa, els gruixos oscilꞏlen entre 60 i 120 cm. A la Ribagorçana-Vall Fosca, als vessants N i W 
hi afloren les crostes dures i llises per efecte del vent, mentre que als vessants S a E hi ha sobreacumulacions.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A 2200 m les temperatures màximes van baixar lleugerament amb valors entre els -2 i els –8ºC, mentre que les 
mínimes d’aquesta matinada s’han mantingut amb valors entre els –9 i els –12ºC. A l’Aran.Franja Nord de la 
Pallaresa ha nevat de forma feble deixant gruixos d’entre 5 i 10 cm. El vent de N està bufant moderadament a la 
Ribagorçana-Vall Fosca. Les plaques, localitzades preferentment als vessants E, S i SE, segueixen mantenint-se 
molt fràgils, i se n’estan formant de noves als vessants S de la Ribagorçana-Vall Fosca.  A tots els sectors el perill 
és MARCAT (3), especialment als vessants indicats, on les plaques, molt fràgils, poden trencar-se pel pas d’una 
sola persona. Aquestes allaus poden ser de dimensions mitjanes. Ocasionalment podria haver-hi algun 
desencadenament natural de placa. Internament el mantell es manté ben consolidat. A la Ribagorçana-Vall Fosca, 
tot i que els vessants N i W es troben molt encrostats, a les raconades hi resten petites plaques localitzades però 
que igualment poden desencadenar-se per una sobrecàrrega feble. El vent de NW que s’espera per a demà 
formarà noves plaques preferentment en vessants SE i prop de lloms i carenes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El temps estable i fred que s’espera per als propers dies mantindrà les plaques fràgils. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 11 de gener de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 10 de gener de 2003 
14:00 h. 
10 i 11 de gener de 2003 

 
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) sector occidental, 
MODERAT (2) a la resta 

Prepirineu: MARCAT (3) sector occidental, 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 11: intervals de núvols. Temperatures en moderat a notable descens. Vent de NW de 10 a 20 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Diumenge, 12: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Gelades moderades a fortes. Vent del N fluix. 
Dilluns, 13: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Gelades moderades. Vent del N fluix. 
Dimarts, 14: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Gelades febles a moderades. Vent del N 
fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu des del fons de les valls, si bé a cotes baixes el gruix del mantell és molt 
reduït. Al Perafita-Puigpedrós i al sector occidental del Prepirineu i del Vessant Nord del Cadí-Moixeró els gruixos, a 
2200 m, oscilꞏlen entre 40 i 60 cm. A la resta de sectors els gruixos oscilꞏlen entre els 20 i els 40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A 2200 m, les temperatures màximes d’ahir es van mantenir amb valors entre els 0 i els –4ºC, mentre que les 
mínimes d’aquesta matinada han baixat lleugerament amb valors entre –7 i –10ºC. Aquesta nit i matinada el vent 
de N ha bufat moderadament al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser, formant noves plaques sobre les ja existents. 
Sobretot al sector oriental del Cadí-Moixeró, Prepirineu i a tot el Ter-Freser el vent ha deixat els lloms orientats a N i 
W amb les crostes velles o sense neu, mentre que als vessants E i S existeixen plaques localitzades, però tot i així 
molt fràgils. A la resta de sectors les plaques són més generals i de dimensions més grans. Al Perafita-Puigpedrós i 
sector occidental del Cadí-Moixeró i Prepirineu, el perill és MARCAT (3) doncs és possible el desencadenament de 
plaques de vent pel pas d’una persona, sobretot als vessants orientats a S, SE i E, que poden ser de dimensions 
mitjanes. A la resta de sectors el perill és MODERAT (2) doncs les plaques, tot i que són molt fràgils i poden ser 
desencadenades pel pas d’una persona, són localitzades i en general de petites dimensions.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El temps estable i fred que s’espera per als propers dies mantindrà les plaques fràgils. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 11 de gener de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 11 de gener de 2003 
14:00 h. 
11, 12 i 13 de gener de 2003 

 
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) als vessants E, S i SE, MODERAT (2) a la resta 

Pallaresa: MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 12: predomini de cel poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes sense canvis 
significatius. Vent de component N de 20 a 40 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dilluns, 13: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Gelades moderades a fortes, preferentment 
al fons de les valls. Vent de component N fluix. 
Dimarts, 14: poc ennuvolat. Temperatures en moderat ascens. Gelades moderades, preferentment al fons de les 
valls. Vent de component N moderat. 
Dimecres, 15: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Gelades moderades preferentment al 
fons de les valls. Vent variable fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu des del fons de les valls, si bé a cotes baixes el gruix és molt reduït. A 
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, a 2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 100 i 130 cm. A la Ribagorçana-Vall Fosca i 
a la Pallaresa, els gruixos oscilꞏlen entre 60 i 120 cm. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions sobretot als 
vessants orientats a S i SE. A la Ribagorçana-Vall Fosca el vent ha deixat les crostes velles al descobert als 
vessants N i W. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A 2200 m les temperatures màximes van seguir baixant amb valors entre els -2 i els –10ºC, igual que les mínimes 
d’aquesta matinada, amb valors entre els –8 i els –17ºC. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa està nevant de forma 
feble amb un gruix acumulat d’entre 5 a 10 cm. Aquesta nevada ha caigut damunt d’una capa de gebre que es va 
formar ahir. El vent, de component N, està bufant moderadament a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Les 
plaques, localitzades preferentment als vessants E, S i SE, segueixen mantenint-se molt fràgils i se’n segueixen 
formant de noves als vessants S en general. A tots els sectors el perill és MARCAT (3), especialment als vessants 
indicats, on les plaques, molt fràgils, poden trencar-se pel pas d’una sola persona. Aquestes allaus poden ser de 
dimensions mitjanes. Ocasionalment podria haver-hi algun desencadenament natural de placa. Internament el 
mantell es manté ben consolidat. A la resta de vessants les plaques, fràgils, són més localitzades i, en general, de 
petites dimensions. A la Ribagorçana-Vall Fosca, tot i que els vessants N i W es troben molt encrostats degut a 
l’acció del vent, a les raconades hi resten petites plaques localitzades però que igualment poden desencadenar-se 
per una sobrecàrrega feble. En aquests sectors el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El temps estable i fred que s’espera per als propers dies mantindrà les plaques fràgils. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 13 de gener de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 11 de gener de 2003 
14:00 h. 
11, 12 i 13 de gener de 2003 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) sector occidental, 
MODERAT (2) a la resta 

Prepirineu: MARCAT (3) sector occidental, 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 12: predomini de cel poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes sense canvis 
significatius. Vent de component N de 20 a 40 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dilluns, 13: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Gelades moderades a fortes, preferentment 
al fons de les valls. Vent de component N moderat a l’extrem oriental. 
Dimarts, 14: poc ennuvolat. Temperatures en moderat ascens. Gelades moderades, preferentment al fons de les 
valls. Vent de component N moderat. 
Dimecres, 15: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Gelades moderades preferentment al 
fons de les valls. Vent variable fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu des del fons de les valls, si bé a cotes baixes el gruix del mantell és molt 
reduït. Al Perafita-Puigpedrós i al sector occidental del Prepirineu i del Vessant Nord del Cadí-Moixeró els gruixos, a 
2200 m, oscilꞏlen entre 40 i 60 cm. A la resta de sectors els gruixos oscilꞏlen entre els 20 i els 40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A 2200 m, les temperatures màximes d’ahir van disminuir notablement amb valors entre els -4 i els –9ºC, mentre 
que les mínimes d’aquesta matinada han seguit baixant amb valors entre –7 i –15ºC. Des d’ahir el vent ha bufat 
moderadament de component N a tots els sectors formant noves plaques sobre les ja existents. Al sector oriental 
del Cadí-Moixeró i Prepirineu, als vessants E i S, existeixen plaques de vent que, tot i localitzades, es mantenen 
molt fràgils. A la resta de sectors les plaques són més generals i de dimensions més grans. Al Perafita-Puigpedrós i 
sector occidental del Cadí-Moixeró i Prepirineu, el perill és MARCAT (3) doncs és possible el desencadenament de 
plaques de vent pel pas d’una persona, sobretot als vessants orientats a S, SE i E, que poden ser de dimensions 
mitjanes. Al Ter-Freser el perill és MARCAT (3) sota de carenes i crestes predominantment dels vessants S i E 
principalment donat que les plaques, de mida mitjana, poden ser desencadenades per una sobrecàrrega feble. A la 
resta de sectors el perill és MODERAT (2) doncs les plaques, tot i que són molt fràgils i poden ser desencadenades 
pel pas d’una persona, són localitzades i en general de petites dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El temps estable i fred que s’espera per als propers dies mantindrà les plaques fràgils. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 13 de gener de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 13 de gener de 2003 
14:00 h. 
13 i 14 de gener de 2003 

 
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) als vessants E i S, MODERAT (2) a la resta 

Pallaresa: MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 14: Poc ennuvolat o seré. Temperatures en ascens, lleuger les mínimes i lleuger a moderat les màximes. 
Vent de component N (15-25 km/h) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dimecres, 15: Poc ennuvolat o seré. Temperatures en lleuger ascens. Glaçades moderades. Vent variable fluix. 
Dijous, 16: Poc ennuvolat o seré. Temperatures sense canvis. Glaçades febles a moderades. Vent variable fluix. 
Divendres, 17: Poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Glaçades febles a moderades. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és present des del fons de les valls, però els gruixos no són esquiables fins als 1700-
1800 m. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, a 2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 100 i 130 cm. A la Ribagorçana-
Vall Fosca i a la Pallaresa, els gruixos oscilꞏlen entre 60 i 120 cm. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions 
sobretot als vessants orientats a S i SE. A la Ribagorçana-Vall Fosca el vent ha deixat les crostes velles al 
descobert als vessants N i W.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant el dia d’ahir, diumenge, les temperatures es van recuperar lleugerament i s’està produint inversió tèrmica en 
algunes valls, amb valors màxims ahir a 2200 m entre 3ºC i –5ºC i mínims d’aquesta nit entre –8ºC i –16ºC. El vent 
bufa entre feble i moderat del N i NE. 
Les plaques que es van formar preferentment en vessants S i E es mantenen fràgils degut a les baixes 
temperatures que s’estan registrant. El vent del N continua acumulant neu en vessants S i formant noves plaques 
d’acusada fragilitat. Internament el mantell està ben consolidat. 
A tots els sectors el perill és MARCAT (3), especialment als vessants indicats, on les plaques poden trencar-se pel 
pas d’una persona i donar lloc a allaus de dimensions mitjanes. A la resta de vessants les plaques, fràgils, són més 
localitzades i, en general, de petites dimensions. A la Ribagorçana-Vall Fosca, tot i que els vessants N i W es 
troben molt encrostats degut a l’acció del vent, a les raconades hi resten petites plaques localitzades però que 
igualment poden desencadenar-se per una sobrecàrrega feble. En aquests sectors el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El progressiu augment de les temperatures previst estabilitzarà molt lentament el mantell. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 14 de gener de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 13 de gener de 2003 
14:00 h. 
13 i 14 de gener de 2003 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) sector occidental, 
MODERAT (2) a la resta 

Prepirineu: MARCAT (3) sector occidental, 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 14: Poc ennuvolat o seré. Temperatures en ascens, lleuger les mínimes i lleuger a moderat les màximes. 
Vent de component N (15-25 km/h) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dimecres, 15: Poc ennuvolat o seré. Temperatures en lleuger ascens. Glaçades moderades. Vent variable fluix. 
Dijous, 16: Poc ennuvolat o seré. Temperatures sense canvis. Glaçades febles a moderades. Vent variable fluix. 
Divendres, 17: Poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Glaçades febles a moderades. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu des del fons de les valls, però és esquiable a partir dels 1800-1900 m. Al 
Perafita-Puigpedrós i al sector occidental del Prepirineu i del Vessant Nord del Cadí-Moixeró els gruixos, a 2200 m, 
oscilꞏlen entre 40 i 60 cm. A la resta de sectors els gruixos oscilꞏlen entre els 20 i els 40 cm. El vent del N ha produït 
deflacions en lloms i carenes, especialment al sector més oriental on el terra queda al descobert. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant el dia d’ahir, diumenge, les temperatures es van recuperar lleugerament i s’està produint inversió tèrmica, 
amb valors màxims ahir a 2200 m entre 0ºC i –6ºC i mínims d’aquesta nit entre –8ºC i –16ºC. El vent bufa entre 
feble i moderat de component N. 
Al sector oriental del Cadí-Moixeró i Prepirineu, als vessants E i S, existeixen plaques de vent localitzades que es 
mantenen fràgils. A la resta de sectors les plaques són més generals i de dimensions més grans. El vent del N 
continua transportant neu i formant noves plaques d’acusada fragilitat en vessants S. 
Al Perafita-Puigpedrós i sector occidental del Cadí-Moixeró i Prepirineu, el perill és MARCAT (3) doncs és possible 
el desencadenament de plaques de vent pel pas d’una persona, sobretot als vessants orientats a S, SE i E, que 
poden ser de dimensions mitjanes. Al Ter-Freser el perill és MARCAT (3) sota de carenes i crestes dels vessants S 
i E principalment donat que les plaques, de mida mitjana, poden ser desencadenades per una sobrecàrrega feble. 
A la resta de sectors el perill és MODERAT (2) doncs les plaques, tot i que són fràgils i poden ser desencadenades 
pel pas d’una persona, són localitzades i en general de petites dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El progressiu augment de les temperatures previst estabilitzarà molt lentament el mantell. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 14 de gener de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 14 de gener de 2003 
14:00 h. 
14 i 15 de gener de 2003 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) sota colls i carenes en vessants E i S.  

MODERAT (2) a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) sota colls i carenes en vessants E i S.  

MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa: MARCAT (3) sota colls i carenes en vessants E i S.  

MODERAT (2) a la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 15: cel seré. Temperatures sense canvis les mínimes i en lleuger a moderat ascens les màximes. Vent de 
component N de 15-25 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dijous, 16: poc ennuvolat o seré. Temperatures sense canvis. Glaçades febles a moderades. Vent de NW moderat 
als cims i fluix a la resta. 
Divendres, 17: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Glaçades febles a moderades. Vent de component 
N moderat als cims i variable fluix a la resta. 
Dissabte, 18: intervals de núvols alts i mitjos. Temperatures en lleuger ascens. Glaçades febles. Vent de 
component sud fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és present des del fons de les valls, però els gruixos no són esquiables fins als 1400-
1600 m en vessants N i dels 1700-1800 m en vessants S. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, a 2200 m els 
gruixos oscilꞏlen entre 100 i 130 cm. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, els gruixos oscilꞏlen entre 60 i 
120 cm. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions sobretot als vessants orientats a S i SE; per contra, el vent ha 
deixat les crostes velles al descobert als vessants N i W.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Es manté el temps anticiclònic. Les temperatures continuen pujant a alta muntanya, però són les normals per 
l’època (a 2200 m, màximes d’ahir dilluns entre –3ºC i –5ºC i mínimes d’avui dimarts entre –5ºC i –6ºC, amb 
inversions tèrmiques). El vent bufa moderat del NE amb cops de fins a 70 km/h. En aquestes condicions la neu 
encara es manté poc transformada. Als vessants N i W més oberts predomina un mantell endurit per crostes 
antigues, mentre que als vessants E i S hi ha un nivell irregular de neu recent seca i freda. 
Les plaques que es van formar preferentment en vessants S i E es mantenen fràgils degut a les baixes 
temperatures. Internament el mantell està ben consolidat. 
A tots els sectors, el perill és MARCAT (3) sota colls i carenes dels vessants E i S, i de forma més local en vessants 
N arrecerats del vent, on les plaques poden trencar-se pel pas d’una persona i donar lloc a allaus, localment de 
dimensions mitjanes. A la resta el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El progressiu augment de les temperatures previst estabilitzarà molt lentament les plaques de vent. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 15 de gener de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 14 de gener de 2003 
14:00 h. 
14 i 15 de gener de 2003 

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

MARCAT (3) sota colls i 
carenes en vessants E i S.  
MODERAT (2) a la resta 

Ter-Freser: MARCAT (3) sota colls i carenes 
en vessants E i S.  
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) sota colls i 
carenes en vessants E i S.  
MODERAT (2) a la resta 

Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 15: cel seré. Temperatures sense canvis les mínimes i en lleuger a moderat ascens les màximes. Vent de 
component N de 15-25 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Dijous, 16: poc ennuvolat o seré. Temperatures sense canvis. Glaçades febles a moderades. Vent de NW moderat. 
Divendres, 17: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Glaçades febles a moderades. Vent de component 
N moderat als cims i variable fluix a la resta. 
Dissabte, 18: intervals de núvols alts i mitjos. Temperatures en lleuger ascens. Glaçades febles. Vent de 
component S fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu des del fons de les valls, però és esquiable a partir dels 1800-1900 m. Al 
Perafita-Puigpedrós i al sector occidental del Prepirineu i del Vessant Nord del Cadí-Moixeró els gruixos, a 2200 m, 
oscilꞏlen entre 40 i 60 cm. A la resta de sectors els gruixos oscilꞏlen entre els 20 i els 40 cm. El vent del N ha produït 
deflacions en lloms i carenes, especialment al sector més oriental on el terra queda al descobert. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Es manté el temps anticiclònic. Les temperatures continuen pujant a alta muntanya, però són les normals per 
l’època (a 2200 m, màximes d’ahir dilluns entre –1ºC i –4ºC i mínimes d’avui dimarts entre 0ºC i –3ºC, amb 
inversions tèrmiques). El vent bufa fluix a moderat del N i NE amb cops inferiors a 55 km/h. Als vessants N i W més 
oberts predomina un mantell endurit per crostes antigues, mentre que als vessants E i S hi ha un nivell irregular de 
neu recent seca i freda. 
Hi ha plaques de vent fràgils sota colls i carenes orientades al S i E, especialment al Perafita-Puigpedrós, al Ter-
Freser i meitat occidental del Cadí-Moixeró, on el perill és MARCAT (3), ja que poden produir-se allaus de placa pel 
pas d’una persona. Fora d’aquestes localitzacions el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El progressiu augment de les temperatures previst estabilitzarà molt lentament les plaques de vent. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 15 de gener de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 15 de gener de 2003 
14:00 h. 
15 i 16 de gener de 2003 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) sota colls i carenes en vessants E i S.  

MODERAT (2) a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) sota colls i carenes en vessants E i S.  

MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa: MARCAT (3) sota colls i carenes en vessants E i S.  

MODERAT (2) a la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 16: serè o poc ennuvolat. No s’esperen precipitacions. Temperatures sense canvis. Vent del N de 15-25 
km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Divendres, 17: poc ennuvolat o serè. Bancs de boira matinals a les valls. Temperatures en lleuger ascens. 
Glaçades febles. Vent de component W fluix amb N moderat al Pirineu oriental. 
Dissabte, 18: poc ennuvolat amb alguns intervals de núvols alts i mitjos. Bancs de boira matinals a les valls. 
Temperatures en lleuger ascens. Glaçades febles. Vent del NW fluix a moderat. 
Diumenge, 19: ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles i ocasionalment moderades. Cota de neu a 
1400 m. Temperatures en lleuger ascens. Glaçades febles. Vent de  l’W-NW moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és present des del fons de les valls, però els gruixos no són esquiables fins als 1400-
1600 m en vessants N i dels 1700-1800 m en vessants S. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, a 2200 m els 
gruixos oscilꞏlen entre 100 i 130 cm. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, els gruixos oscilꞏlen entre 60 i 
120 cm. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions sobretot als vessants orientats a S i SE; per contra, el vent ha 
deixat les crostes velles al descobert als vessants N i W.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Es manté el temps anticiclònic. Les temperatures continuen pujant a alta muntanya, especialment les màximes que 
ho han fet de forma notable. A 2200 m, màximes d’ahir dimarts al voltant del 5 ªC i mínimes d’avui dimecres al 
voltant dels –5 ºC. El vent bufa suau del NNW. Durant el dia d’ahir van caure purgues de neu i petites allaus de neu 
recent humida en orientacions S i SW. Als sectors obacs i arrecerats la neu encara es manté poc transformada. Als 
vessants N i W més oberts predomina un mantell endurit per crostes antigues, mentre que als vessants E i S hi ha 
un nivell irregular de neu recent seca i freda. 
Les plaques que es van formar preferentment en vessants S i E es mantenen encara fràgils però tendiran, all llarg 
dels pròxims dies, a estabilitzar-se lentament. Internament el mantell està ben consolidat. 
A tots els sectors, el perill és MARCAT (3) sota colls i carenes dels vessants E i S, i de forma més local en vessants 
N arrecerats del vent, on les plaques poden trencar-se pel pas d’una persona i donar lloc a allaus, localment de 
dimensions mitjanes. A la resta el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El progressiu augment de les temperatures previst estabilitzarà progressivament les plaques de vent. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 16 de gener de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 15 de gener de 2003 
14:00 h. 
15 i 16 de gener de 2003 

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

MARCAT (3) sota colls i 
carenes en vessants E i S.  
MODERAT (2) a la resta 

Ter-Freser: MODERAT (2) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) sota colls i 
carenes en vessants E i S.  
MODERAT (2) a la resta 

Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 16: serè o poc ennuvolat. No s’esperen precipitacions. Temperatures sense canvis. Vent del N de 15-25 
km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Divendres, 17: poc ennuvolat o serè. Bancs de boira matinals a les valls. Temperatures en lleuger ascens. 
Glaçades febles. Vent de component W fluix amb N moderat al Pirineu oriental. 
Dissabte, 18: poc ennuvolat amb alguns intervals de núvols alts i mitjos. Bancs de boira matinals a les valls. 
Temperatures en lleuger ascens. Glaçades febles. Vent del NW fluix a moderat. 
Diumenge, 19: ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles i ocasionalment moderades. Cota de neu a 
1400 m. Temperatures en lleuger ascens. Glaçades febles. Vent de  l’W-NW moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Ter-Freser el mantell és discontinu des de fons de vall, on hi ha poc gruix, fins als cims, especialment en 
vessants N i W degut a l’acció del vent. A la resta de sectors el mantell és continu des del fons de les valls, però és 
esquiable a partir dels 1800-1900 m. Al Perafita-Puigpedrós i al sector occidental del Prepirineu i del Vessant Nord 
del Cadí-Moixeró els gruixos, a 2200 m, oscilꞏlen entre 40 i 60 cm. A la resta de sectors els gruixos oscilꞏlen entre 
els 20 i els 40 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Es manté el temps anticiclònic. Les temperatures mínimes han baixat mentre que les màximes continuen pujant (a 
2200 m, màximes d’ahir dimarts entre 2ºC i 5ºC i mínimes d’avui dimecres entre -4ºC i –5ºC). El vent bufa fluix del 
N. Als vessants N i W més oberts predomina un mantell endurit per crostes antigues. Als vessants E i S la neu 
recent s’ha humidificat. 
Hi ha plaques de vent fràgils sota colls i carenes orientades al S i E, especialment al Perafita-Puigpedrós i meitat 
occidental del Cadí-Moixeró, on el perill és MARCAT (3), ja que poden produir-se allaus de placa pel pas d’una 
persona. Al Ter-Freser i al Prepirineu el mantell és irregular en tota la seva extensió, trobant-se les plaques molt 
localitzades en sectors arrecerats d’orientacions S i E. En aquests indrets el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El progressiu augment de les temperatures previst estabilitzarà molt lentament les plaques de vent. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 16 de gener de 2003 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 16 de gener de 2003 
14:00 h. 
16 i 17 de gener de 2003 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) sota colls i carenes en vessants E i S.  

MODERAT (2) a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) sota colls i carenes en vessants E i S.  

MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa: MARCAT (3) sota colls i carenes en vessants E i S.  

MODERAT (2) a la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 17: Poc ennuvolat augmentant a ennuvolat al sector oriental. Possibilitat de precipitacions febles al 
sector oriental a partir de migdia. Cota de neu a 1200 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord de 15-25 
km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dissabte, 18: poc ennuvolat amb alguns intervals de núvols alts i mitjos. Bancs de boira matinals a les valls. 
Temperatures en lleuger a moderat ascens. Glaçades febles. Vent del NW fluix a moderat. 
Diumenge, 19: Ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles, localment moderades al sector occidental. 
Cota de neu a 1400 m. Bancs de boira matinals a les valls. Temperatures en lleuger ascens. Glaçades febles. Vent 
del W al NW moderat. 
Dilluns, 20: Poc ennuvolat en general, augmentant a ennuvolat al final, al Pirineu Occidental i possibilitat d’algun 
xàfec. Cota de neu a 1500 m. Bancs de boira matinals a les valls. Glaçades febles. Vent del NW a W moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és present des del fons de les valls, però els gruixos no són esquiables fins als 1400-
1600 m en vessants N i dels 1700-1800 m en vessants S. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, a 2200 m els 
gruixos oscilꞏlen entre 100 i 130 cm. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, els gruixos oscilꞏlen entre 60 i 
120 cm. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions sobretot als vessants orientats a S i SE; per contra, el vent ha 
deixat les crostes velles al descobert als vessants N i W.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures màximes d’ahir han baixat i les mínimes s’han mantingut. A 2200 m, s’han enregistrat valors  
màxims d’ahir dimecres d’entre 1 i 3 ªC, i mínims d’avui dijous al voltant dels –5 ºC. El vent bufa suau del NNW. Als 
sectors obacs i arrecerats la neu encara es manté poc transformada. Als vessants N i W més oberts predomina un 
mantell endurit per crostes antigues. Les plaques que es van formar preferentment en vessants S i E es mantenen 
encara fràgils però tendiran, all llarg dels pròxims dies, a estabilitzar-se lentament. Internament el mantell està ben 
consolidat. 
A tots els sectors, el perill és MARCAT (3) sota colls i carenes dels vessants E i S, i de forma més local en vessants 
N arrecerats del vent, on les plaques poden trencar-se pel pas d’una persona i donar lloc a allaus, localment de 
dimensions mitjanes. A la resta el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
No s’esperen canvis significatius per als propers dies 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 17 de gener de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 92 / 281 - 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 gener de 2003 
14:00 h. 
16 i 17 de gener de 2003 

 
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, 17: Poc ennuvolat augmentant a ennuvolat al sector oriental. Possibilitat de precipitacions febles al 
sector oriental a partir de migdia. Cota de neu a 1200 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord de 15-25 
km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Dissabte, 18: poc ennuvolat amb alguns intervals de núvols alts i mitjos. Bancs de boira matinals a les valls. 
Temperatures en lleuger a moderat ascens. Glaçades febles. Vent del NW fluix a moderat. 
Diumenge, 19: Ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles, localment moderades al sector occidental. 
Cota de neu a 1400 m. Bancs de boira matinals a les valls. Temperatures en lleuger ascens. Glaçades febles. Vent 
del W al NW moderat. 
Dilluns, 20: Poc ennuvolat en general, augmentant a ennuvolat al final, al Pirineu Occidental i possibilitat d’algun 
xàfec. Cota de neu a 1500 m. Bancs de boira matinals a les valls. Glaçades febles. Vent del NW a W moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Ter-Freser el mantell és discontinu des de fons de vall, on hi ha poc gruix, fins als cims, especialment en 
vessants N i W degut a l’acció del vent. Al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró la neu és present des del 1700-
1800 m i es presenta deflactada als cims i carenes. Al Prepirineu la neu és present des dels 1500-1600 però amb 
poc gruix. Al Perafita-Puigpedrós i al sector occidental del Prepirineu i del Vessant Nord del Cadí-Moixeró els 
gruixos, a 2200 m, oscilꞏlen entre 40 i 60 cm. A la resta de sectors els gruixos oscilꞏlen entre els 20 i els 40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures s’han mantingut similars a les d’ahir amb valors màxims a 2200 m entre 2ºC i 5ºC i mínims entre 
.-4ºC i –5ºC. El vent bufa fluix del N i del NW. Als vessants N i W més oberts predomina un mantell endurit per 
crostes antigues. Als vessants E i S la neu recent s’ha humidificat. 
Hi ha plaques de vent fràgils molt localitzades sota colls i carenes orientades al S i E, especialment al Perafita-
Puigpedrós i meitat occidental del Cadí-Moixeró. A tots els sectors el perill és MODERAT (2), ja que poden produir-
se allaus de placa que en alguns casos es desencadenaran pel pas d’una persona.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
No s’esperen canvis significatius per als propers dies 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 17 de gener de 2003 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 17 de gener de 2003 
14:00 h. 
17 i 18 de gener de 2003 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) sota colls i carenes en vessants E i S.  

MODERAT (2) a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) sota colls i carenes en vessants E i S.  

MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa: MARCAT (3) sota colls i carenes en vessants E i S.  

MODERAT (2) a la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte. 18: Predomini del cel poc ennuvolat, augmentant la nuvolositat al final del dia per l’oest. No s’esperen 
precipitacions. Temperatures en lleuger ascens, localment moderat. Vent del N i NW de 20 a 25 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Diumenge, 19: Intervals de núvols augmentant a molt ennuvolat i a partir de migdia precipitacions localment 
moderades. Cota de neu a 1400 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component W fluix 
Dilluns, 20: Intervals de núvols predominant núvols mitjos i alts amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de 
neu a 1400 m. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent de component W fluix a moderat. 
Dimarts, 21: Intervals de núvols amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1400 m. Temperatures 
sense canvis. Vent del W moderat, 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és present des del fons de les valls. A l’Aran Franja Nord de la Pallaresa el mantell és 
continu en vessants nord a partir dels 1200-1300 m i dels 1700-1800 m en vessants sud. A la resta els gruixos no 
són esquiables fins als 1400-1600 m en vessants N i dels 1700-1800 m en vessants S. A l’Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa, a 2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 90 i 120 cm. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, els gruixos 
oscilꞏlen entre 50 i 110 cm. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions sobretot als vessants orientats a S i SE; per 
contra, el vent ha deixat les crostes velles al descobert als vessants N i W.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Des de migdia d’ahir dijous les temperatures han davallat de forma important. S’han enregistrat màximes diürnes 
d’ahir al voltant dels –3 ºC i mínimes d’avui al voltant dels –10 ºC. El vent bufa entre suau i moderat del NNW.  En 
aquestes condicions la neu es presenta freda, presentant-se poc transformada als sectors obacs i arrecerats. Als 
vessants N i W més oberts predomina un mantell endurit per crostes antigues que han aflorat degut a l’acció del 
vent de dies passats. Les plaques que es van formar preferentment en vessants S i E es mantenen encara fràgils. 
Internament el mantell està ben consolidat. 
A tots els sectors, el perill és MARCAT (3) sota colls i carenes dels vessants E i S, i de forma més local en vessants 
N arrecerats del vent, on les plaques poden trencar-se pel pas d’una persona i donar lloc a allaus, localment de 
dimensions mitjanes. A la resta el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les febles nevades anunciades per als propers dies no afectaran substancialment l’estabilitat del mantell nival. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 18 de gener de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 17 de gener de 2003 
14:00 h. 
17 i 18 de gener de 2003 

 
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. 18: Predomini del cel poc ennuvolat, augmentant la nuvolositat al final del dia per l’oest. No s’esperen 
precipitacions. Temperatures en lleuger ascens, localment moderat. Vent del N i NW de 20 a 25 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Diumenge, 19: Intervals de núvols augmentant a molt ennuvolat i a partir de migdia precipitacions localment 
moderades. Cota de neu a 1400 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component W fluix 
Dilluns, 20: Intervals de núvols predominant núvols mitjos i alts amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de 
neu a 1400 m. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent de component W fluix a moderat. 
Dimarts, 21: Intervals de núvols amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1400 m. Temperatures 
sense canvis. Vent del W moderat, 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Ter-Freser el mantell és discontinu des de fons de vall, on hi ha poc gruix, fins als cims, especialment en 
vessants N i W degut a l’acció del vent. Al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró la neu és present des del 1700-
1800 m i es presenta deflactada als cims i carenes. Al Prepirineu la neu és present des dels 1500-1600 però amb 
poc gruix. Al Perafita-Puigpedrós i al sector occidental del Prepirineu i del Vessant Nord del Cadí-Moixeró els 
gruixos, a 2200 m, oscilꞏlen entre 40 i 60 cm. A la resta de sectors els gruixos oscilꞏlen entre els 20 i els 40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Des de migdia d’ahir dijous les temperatures han davallat de forma important. S’han enregistrat màximes diürnes 
d’ahir al voltant dels –1 ºC i mínimes d’avui al voltant dels –10 ºC. El vent bufa entre suau i moderat del NNW. Als 
vessants N i W més oberts predomina un mantell endurit per crostes antigues que van aflorar degut a l’acció del 
vent dels dies passats. Als vessants E i S la neu recent la neu que es va humidificar en els passats dies s’ha 
encrostat. Hi ha plaques de vent fràgils molt localitzades sota colls i carenes orientades al S i E, especialment al 
Perafita-Puigpedrós i meitat occidental del Cadí-Moixeró. A tots els sectors el perill és MODERAT (2), ja que poden 
produir-se allaus de placa que en alguns casos es desencadenaran pel pas d’una persona.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les febles nevades anunciades per als propers dies no afectaran substancialment l’estabilitat del mantell nival. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 18 de gener de 2003 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 18 de gener de 2003 
14:00 h. 
18, 19 i 20 de gener de 2003 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) sota colls i carenes en vessants E i S.  

MODERAT (2) a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) sota colls i carenes en vessants E i S.  

MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa: MARCAT (3) sota colls i carenes en vessants E i S.  

MODERAT (2) a la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 19: Ennuvolat augmentant a molt ennuvolat. Pluges i xàfecs. Cota de neu a 1500 m baixant per la tarda 
a 1200 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent de N i NW de 20 a 35 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dilluns, 20: Ennuvolat augmentant, per la tarda, a molt ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de 
neu a 1500 m. Temperatures mínimes en moderat descens i màximes sense canvis. A l’extrem oriental vent del 
NW moderat a primeres hores i a la resta del W fluix a moderat. 
Dimarts, 21: Intervals de núvols amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1400 m. Temperatures en 
lleuger ascens. Vent del W fluix a moderat. 
Dimecres, 22: Ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu a 800 m. Temperatures en 
lleuger a moderat descens. Vent del N, fort a l’extrem oriental i als cims, i moderat a la resta 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és present des del fons de les valls. A l’Aran Franja Nord de la Pallaresa el mantell és 
continu en vessants nord a partir dels 1200-1300 m i dels 1700-1800 m en vessants sud. A la resta els gruixos no 
són esquiables fins als 1400-1600 m en vessants N i dels 1700-1800 m en vessants S. A l’Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa, a 2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 90 i 120 cm. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, els gruixos 
oscilꞏlen entre 50 i 110 cm. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions sobretot als vessants orientats a S i SE; per 
contra, el vent ha deixat les crostes velles al descobert als vessants N i W.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
La passada nit ha nevat de forma molt feble a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa, no superant-se, en cap cas, els 5 
cm de neu recent. Les temperatures han pujat lleugerament respecte les d’ahir. A 2200 m, s’han enregistrat 
màximes d’ahir divendres al voltant dels –2 ºC i mínimes d’avui dissabte al voltant dels –6 ºC. El vent bufa entre 
suau i moderat del NNW. Avui dissabte, el mantell nival presenta un nivell basal molt encrostat i cohesiu damunt del 
qual hi ha, als sectors obacs i arrecerats, un nivell de neu poc cohesiva i de gebre d’entre 10-15 cm de gruix. Als 
vessants més oberts, en orientacions N i W, predomina un mantell endurit per crostes antigues que han aflorat 
degut a l’acció del vent de dies passats. Les plaques que es van formar preferentment en vessants S i E es 
mantenen encara fràgils. En aquestes condicions, a tots els sectors, el perill és MARCAT (3) sota colls i carenes 
dels vessants E i S, i de forma més local en vessants N arrecerats del vent, on les plaques poden trencar-se pel 
pas d’una persona i donar lloc a allaus, localment de dimensions mitjanes. A la resta el perill és MODERAT (2). En 
funció del gruix de neu recent que s’acumuli per les nevades anunciades a partir de diumenge, el perill passaria a 
ser MARCAT (3) a tots els sectors, especialment per la formació de noves plaques en vessants E i S. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades anunciades per als propers dies augmentaran el perill d’allaus progressivament. 
Evolució del perill: EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 20 de gener de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 18 de gener de 2003 
14:00 h. 
18, 19 i 20 de gener de 2003 

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

MODERAT (2) dissabte 
passant a MARCAT (3)  

Ter-Freser: MODERAT (2) dissabte passant a 
MARCAT (3)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) dissabte 
passant a MARCAT (3)  

Prepirineu: MODERAT (2) dissabte passant a 
MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 19: Ennuvolat augmentant a molt ennuvolat. Pluges i xàfecs. Cota de neu a 1500 m baixant per la tarda 
a 1200 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent de N i NW de 20 a 35 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Dilluns, 20: Ennuvolat augmentant, per la tarda, a molt ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de 
neu a 1500 m. Temperatures mínimes en moderat descens i màximes sense canvis. A l’extrem oriental vent del 
NW moderat a primeres hores i a la resta del W fluix a moderat. 
Dimarts, 21: Intervals de núvols amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1400 m. Temperatures en 
lleuger ascens. Vent del W fluix a moderat. 
Dimecres, 22: Ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu a 800 m. Temperatures en 
lleuger a moderat descens. Vent del N, fort a l’extrem oriental i als cims, i moderat a la resta 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Ter-Freser el mantell és discontinu des de fons de vall, on hi ha poc gruix, fins als cims, especialment en 
vessants N i W degut a l’acció del vent. Al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró la neu és present des del 1700-
1800 m i es presenta deflactada als cims i carenes. Al Prepirineu la neu és present des dels 1500-1600 però amb 
poc gruix. Al Perafita-Puigpedrós i al sector occidental del Prepirineu i del Vessant Nord del Cadí-Moixeró els 
gruixos, a 2200 m, oscilꞏlen entre 40 i 60 cm. A la resta de sectors els gruixos oscilꞏlen entre els 20 i els 40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures han pujat respecte les d’ahir. Les màximes d’ahir divendres, s’han mantingut similars, amb valors 
al voltant dels –1 ºC i les mínimes d’avui dissabte han pujat amb valors al voltant dels –6 ºC. El vent bufa entre 
suau i moderat del NNE. El mantell nival presenta un nivell basal molt encrostat i cohesiu damunt del qual hi ha, als 
sectors obacs i arrecerats, un nivell de neu poc cohesiva i de gebre d’entre 10-15 cm de gruix. Als vessants més 
oberts, en orientacions N i W, predomina un mantell endurit per crostes antigues que van aflorar  per l’acció del 
vent de dies passats. Als vessants E i S el mantell nival es presenta encrostat. Hi ha plaques de vent fràgils molt 
localitzades sota colls i carenes orientades al S i E, especialment al Perafita-Puigpedrós i meitat occidental del 
Cadí-Moixeró. A tots els sectors el perill és MODERAT (2), ja que poden produir-se allaus de placa que en alguns 
casos es desencadenaran pel pas d’una persona. En funció del gruix de neu recent que s’acumuli per les nevades 
anunciades a partir de diumenge, el perill passaria a ser MARCAT (3) sota colls i carenes de tots els sectors, a la 
resta es mantindria en MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades anunciades per als propers dies augmentaran el perill d’allaus progressivament. 
Evolució del perill: EN LLEUGER ASCENS 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 20 de gener de 2003 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 20 de gener de 2003 
14:00 h. 
20 i 21 de gener de 2003 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
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 (INM). 
Dimarts, 22: ennuvolat o molt ennuvolat al començament, tendint pel matí a intervals nuvolosos. Precipitacions en 
general febles, més probables durant la primera meitat del dia. Cota de neu a 1600 m baixant a 1400 m. 
Temperatures mínimes en lleuger a moderat ascens i màximes sense canvis significatius. Vent a 1500 m de l’W-
SW de 50-80 km/h; a 3000 m vent de l’W-SW de 80-100 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dimecres, 22: ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1000 m. 
Temperatures en lleuger descens. Vent de l’W i NW moderat amb intervals de fort. 
Dijous, 23: a la cara nord, molt ennuvolat amb nevades febles a moderades. A la cara sud, intervals nuvolosos. 
Temperatures en moderat descens. Vent de component nord fort a molt fort. 
Divendres, 24: a la cara nord, molt ennuvolat amb possibilitat de nevades febles. A la cara sud, predomini de cels 
poc ennuvolats. Temperatures en moderat descens. Vent de component nord fort a molt fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és present des del fons de les valls, però de forma molt irregular. A l’Aran Franja Nord 
de la Pallaresa el mantell és continu en vessants nord a partir dels 1500 m en vessants N i de 1700 m en vessants 
sud. A la resta el mantell és continu és continu per damunt de 1600-1800 m. 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, a 2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 100 i 120 cm. A la Ribagorçana-Vall 
Fosca i a la Pallaresa, oscilꞏlen entre 50 i 110 cm. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions sobretot als vessants 
orientats a S i E; per contra, el vent ha deixat les crostes velles al descobert als vessants N i W. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant el cap de setmana ha nevat de forma feble a tots els sectors (màxim entre 10-15 cm a l’Aran-Franja Nord de 
la Pallaresa). Ahir diumenge les temperatures van baixar força després del pas del front, amb mínimes aquesta 
matinada entre –7ºC i –8ºC a 2200 m, però les temperatures novament tornen a pujar durant el dia d’avui dilluns, 
amb valors superiors als 0ºC a migdia. Tret de l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, el vent moderat de l’W ha 
escombrat la neu recent. Aquests dies passats, les baixes temperatures han fet disminuir la cohesió de la neu a 
prop de la superfície, damunt de la qual s’ha dipositat la neu recent i les noves plaques de vent. Als sectors obacs i 
arrecerats del vent, hi ha un nivell de neu recent i de gebre d’entre 10-20 cm de gruix. La part central i basal del 
mantell nival es presenta encrostada i ben estable. Als vessants més oberts, en orientacions N i W, predomina un 
mantell endurit per crostes antigues que han aflorat degut a l’acció del vent. S’han format noves plaques de vent 
fràgils en vessants S, E i N. A tots els sectors, el perill és MARCAT (3) per damunt de 2200 m, especialment als 
vessants indicats, i sobretot en vessants N arrecerats del vent. Les plaques de vent poden trencar-se pel pas d’una 
persona i donar lloc a allaus, localment de dimensions mitjanes. Per sota de 2200 m el perill és MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades anunciades per als propers dies augmentaran el perill d’allaus, especialment a partir de dimecres. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 21 de gener de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 20 de gener de 2003 
14:00 h. 
20 i 21 de gener de 2003 

 
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). 
Dimarts, 22: ennuvolat o molt ennuvolat al començament, tendint pel matí a intervals nuvolosos. Precipitacions en 
general febles, més probables durant la primera meitat del dia. Cota de neu a 1600 m baixant a 1400 m. 
Temperatures mínimes en lleuger a moderat ascens i màximes sense canvis significatius. Vent a 1500 m de l’W-
SW de 50-80 km/h, a 3000 m vent de l’W-SW de 80-100 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Dimecres, 22: ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1000 m. 
Temperatures en lleuger descens. Vent de l’W i NW moderat amb intervals de fort. 
Dijous, 23: a la cara nord, molt ennuvolat amb nevades febles a moderades. A la cara sud, intervals nuvolosos. 
Temperatures en moderat descens. Vent de component nord fort a molt fort. 
Divendres, 24: a la cara nord, molt ennuvolat amb possibilitat de nevades febles. A la cara sud, predomini de cels 
poc ennuvolats. Temperatures en moderat descens. Vent de component nord fort a molt fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Ter-Freser el mantell és discontinu des de fons de vall fins als cims, especialment en vessants S, N i W degut a 
l’acció del vent. Al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró la neu és present des del 1700-1800 m amb deflacions als 
cims i carenes. Al Prepirineu la neu és present des dels 1500-1600 m però amb poc gruix. Al Ter-Freser els gruixos 
oscilꞏlen entre 20-30 cm; a la resta de sectors són lleugerament superiors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant el cap de setmana ha nevat de forma molt feble a tots els sectors (gruixos de neu recent inferiors a 5 cm) 
Ahir diumenge les temperatures van baixar moderadament després del pas del front, amb mínimes aquesta 
matinada entre –5ºC i –9ºC a 2200 m, però les temperatures novament tornen a pujar durant el dia d’avui dilluns, 
amb valors superiors als 3ºC a migdia i gir del vent a SW. Aquests dies passats, les baixes temperatures han fet 
disminuir la cohesió de la neu a prop de la superfície, damunt de la qual molt localment s’ha format alguna placa de 
vent. La part central i basal del mantell nival es presenta encrostada i ben estable. Als vessants més oberts, en 
orientacions S, N i W, predomina un mantell endurit per crostes antigues que van aflorar per l’acció del vent de dies 
passats. Hi ha plaques de vent fràgils molt localitzades sota colls i carenes orientades al S i E, així com en indrets 
obacs arrecerats del vent, especialment al Perafita-Puigpedrós i meitat occidental del Cadí-Moixeró. A tots els 
sectors el perill és MODERAT (2), ja que podrien produir-se allaus de placa que, mol localment, es 
desencadenaran pel pas d’una persona en les orientacions indicades.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades anunciades per als propers dies augmentaran el perill d’allaus, especialment a partir de dimecres. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 21 de gener de 2003 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 21 de gener de 2003 
14:00 h. 
21 i 22 de gener de 2003 

 
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: MARCAT (3) per damunt de 2000 m. MODERAT (2) per sota 

Pallaresa: MARCAT (3) per damunt de 2000 m. MODERAT (2) per sota 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 22: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat per la tarda. Possibilitat de precipitacions febles per la tarda. 
Cota de neu a 1400 m baixant a 1200 m. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes sense canvis 
significatius. Vent a 1500 m de l’W de 50-80 km/h; a 3000 m vent de l’W-NW de 70-110 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dijous, 23: a la cara nord, molt ennuvolat amb precipitacions febles, cota de neu a 1100 m baixant a 800 m. A la 
cara sud, predomini de cels poc ennuvolats. Temperatures en moderat descens. Vent de component nord fort, i 
molt fort als cims. 
Divendres, 24: a la cara nord, molt ennuvolat disminuint durant el dia a poc ennuvolat, amb possibilitat de 
precipitacions febles. Cota de neu a 700 m. A la cara sud, predomini de cels poc ennuvolats. Temperatures 
màximes en lleuger descens i les mínimes moderat. Vent de component nord moderat a fort amb intervals de molt 
fort als cims. 
Dissabte, 25: predomini de cels poc ennuvolats. Bromes matinals al fons de les valls. Temperatures màximes en 
lleuger ascens i mínimes sense canvis significatius. Vent de component nord de feble a moderat amb intervals de 
fort als cims. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és present des del fons de les valls, però amb molt poc gruix. A l’Aran-Franja Nord de 
la Pallaresa el mantell és continu a partir dels 1500-1600 m en vessants sud. A la resta el mantell és continu per 
damunt de 1600-1800 m. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, a 2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 100 i 130 cm. A 
la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, oscilꞏlen entre 50 i 120 cm. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions 
sobretot als vessants orientats a S i E. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant la nit ha nevat de forma feble, localment moderada a la Ribagorçana-Vallfosca (màxim 15 cm de neu 
recent). Amb el pas de diversos fronts, les temperatures oscilꞏlen molt d’un dia per l’altre; avui han tornat a davallar 
(a 2200 m, màximes de dilluns entre 2ºC i 4ºC i mínimes d’aquesta matinada entre –5ºC i –7ºC). El vent bufa 
moderat de l’W-SW. Aquests dies passats, les baixes temperatures han fet disminuir la cohesió de la neu a prop de 
la superfície. Damunt d’aquest nivell feble s’ha dipositat la neu recent dels últims dies (10-20 cm), així com les 
plaques de vent que s’estan formant. La part central i basal del mantell nival es presenta encrostada i ben estable. 
A tots els sectors, el perill és MARCAT (3) per damunt de 2000 m, especialment als vessants E i N, on s’estan 
formant noves plaques de vent que es poden desprendre pel pas d’una persona com a allaus de placa, localment 
de mida mitjana. Per sota de 2000 m el perill és MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les temperatures baixes mantindran la neu inestable. Les nevades anunciades per als propers dies augmentaran el 
perill d’allaus, especialment a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 22 de gener de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 21 de gener de 2003 
14:00 h. 
21 i 22 de gener de 2003 

 
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, 22: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat per la tarda. Possibilitat de precipitacions febles per la tarda. 
Cota de neu a 1400 m baixant a 1200 m. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes sense canvis 
significatius. Vent a 1500 m de l’W de 50-80 km/h; a 3000 m vent de l’W-NW de 70-110 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Dijous, 23: a la cara nord, molt ennuvolat amb precipitacions febles, cota de neu a 1100 m baixant a 800 m. A la 
cara sud, predomini de cels poc ennuvolats. Temperatures en moderat descens. Vent de component nord fort, i 
molt fort als cims. 
Divendres, 24: a la cara nord, molt ennuvolat disminuint durant el dia a poc ennuvolat, amb possibilitat de 
precipitacions febles. Cota de neu a 700 m. A la cara sud, predomini de cels poc ennuvolats. Temperatures 
màximes en lleuger descens i les mínimes moderat. Vent de component nord moderat a fort amb intervals de molt 
fort als cims. 
Dissabte, 25: predomini de cels poc ennuvolats. Bromes matinals al fons de les valls. Temperatures màximes en 
lleuger ascens i mínimes sense canvis significatius. Vent de component nord de feble a moderat amb intervals de 
fort als cims. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors la neu és present des de fons de les valls, però amb molt poc gruix. A tots els sectors el mantell es 
troba afectat pel vent, però especialment al Ter-Freser on ha desaparegut en gran part d’orientacions S i W. Els 
gruixos oscilꞏlen entre 20-40 cm; disminuint des del Perafita-Puigpedrós cap al Ter-Freser. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant la nit ha nevat de forma feble, màxim 10 cm de neu recent al Perafita-Puigpedrós. Amb el pas de diversos 
fronts, les temperatures oscilꞏlen molt d’un dia per l’altre; avui han tornat a davallar (a 2200 m, màximes de dilluns 
entre 4ºC i 5ºC i mínimes d’aquesta matinada entre –4ºC i –5ºC). El vent ha bufat moderat de l’W-SW girant a NW. 
Aquests dies passats, les baixes temperatures han fet disminuir la cohesió de la neu a prop de la superfície. 
Damunt d’aquest nivell feble s’estan formant plaques de vent. La part central i basal del mantell nival es presenta 
encrostada i ben estable. Als vessants més oberts, en orientacions S, N i W, predomina un mantell endurit per 
crostes antigues que van aflorar per l’acció del vent de dies passats. Hi ha plaques de vent fràgils molt localitzades 
sota colls i carenes orientades al N, S i E, especialment al Perafita-Puigpedrós i meitat occidental del Cadí-Moixeró. 
A tots els sectors el perill és MODERAT (2), ja que podrien produir-se localment allaus de placa, que es 
desencadenaran pel pas d’una persona en les orientacions indicades.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les temperatures baixes mantindran la neu inestable. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 22 de gener de 2003 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 22 de gener de 2003 
14:00 h. 
22 i 23 de gener de 2003 

 
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: MARCAT (3) per damunt de 2000 m. MODERAT (2) per sota 

Pallaresa: MARCAT (3) per damunt de 2000 m. MODERAT (2) per sota 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 23: ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions febles a la cara nord, cota de neu a 1100 m baixant a 800 m. 
Temperatures en moderat descens. Vent en atmosfera lliure a 1500 m de l’W de 80-90 km/h; a 3000 m vent de NW 
de 100-120 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Divendres, 24: intervals nuvolosos, amb possibilitat de nevades febles a l’Aran. Temperatures en descens, moderat 
les mínimes i lleuger les màximes. Vent de component nord fort amb intervals de molt fort. 
Dissabte, 25: intervals nuvolosos, amb possibilitat d’alguna nevada feble a l’Aran. Temperatures màximes sense 
canvis o en lleuger ascens i mínimes en lleuger descens. Vent de component nord moderat amb intervals de fort. 
Diumenge, 26: intervals nuvolosos amb possibilitat de precipitacions febles, preferentment a l’Aran. Cota de neu a 
1000 m. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de component nord fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és present des del fons de les valls, però amb molt poc gruix. A l’Aran-Franja Nord de 
la Pallaresa el mantell és continu a partir dels 1500-1600 m en vessants sud. A la resta el mantell és continu per 
damunt de 1600-1800 m. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, a 2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 100 i 130 cm. A 
la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, oscilꞏlen entre 50 i 120 cm. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions 
sobretot als vessants orientats a S i E. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Al matí d’ahir va deixar de nevar. En les últimes 72 hores s’han acumulat entre 10-20 cm de neu recent. Les 
temperatures es mantenen baixes (a 2200 m, màximes de dimarts entre 0ºC i -3ºC i mínimes d’aquesta matinada 
entre –6ºC i –9ºC). El vent ha disminuït a feble de l’W-NW. Aquests dies passats, les baixes temperatures han fet 
disminuir la cohesió de la neu a prop de la superfície (capa de 20-30 cm de gruix). Damunt d’aquest nivell feble s’ha 
dipositat la neu recent dels últims dies, així com les plaques de vent que es van formar ahir. La part central i basal 
del mantell nival es presenta encrostada i ben estable. A tots els sectors, el perill és MARCAT (3) per damunt de 
2000 m, especialment als vessants E i N, on s’han format plaques de vent que es poden desprendre pel pas d’una 
persona com a allaus de placa, localment de mida mitjana. Per sota de 2000 m el perill és MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les temperatures baixes mantindran la neu inestable. Les nevades anunciades per als propers dies augmentaran 
lleugerament el perill d’allaus, especialment a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 23 de gener de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 22 de gener de 2003 
14:00 h. 
22 i 23 de gener de 2003 

 
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, 23: ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions febles a la cara nord, cota de neu a 1100 m baixant a 800 m. 
Temperatures en moderat descens. Vent en atmosfera lliure a 1500 m de l’W de 80-90 km/h; a 3000 m vent de NW 
de 100-120 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Divendres, 24: intervals nuvolosos, amb possibilitat de nevades febles a l’Aran. Temperatures en descens, moderat 
les mínimes i lleuger les màximes. Vent de component nord fort amb intervals de molt fort. 
Dissabte, 25: intervals nuvolosos, amb possibilitat d’alguna nevada feble a l’Aran. Temperatures màximes sense 
canvis o en lleuger ascens i mínimes en lleuger descens. Vent de component nord moderat amb intervals de fort. 
Diumenge, 26: intervals nuvolosos amb possibilitat de precipitacions febles, preferentment a l’Aran. Cota de neu a 
1000 m. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de component nord fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors la neu és present des de fons de les valls, però amb molt poc gruix. A tots els sectors el mantell es 
troba afectat pel vent, però especialment al Ter-Freser on ha desaparegut en gran part d’orientacions S i W. Els 
gruixos oscilꞏlen entre 20-40 cm; disminuint des del Perafita-Puigpedrós cap al Ter-Freser. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Al matí d’ahir va deixar de nevar al sector més occidental. En les últimes 72 hores s’han acumulat entre 5-15 cm de 
neu recent. Les temperatures es mantenen baixes (a 2200 m, màximes de dimarts entre 0ºC i -1ºC i mínimes 
d’aquesta matinada entre –7ºC i –9ºC). El vent ha disminuït a feble del NW. Aquests dies passats, les baixes 
temperatures han fet disminuir la cohesió de la neu a prop de la superfície (capa de 5-10 cm de gruix). Damunt 
d’aquest nivell feble s’han format plaques de vent. La part central i basal del mantell nival es presenta encrostada i 
ben estable. Als vessants més oberts, en orientacions S, N i W, predomina un mantell endurit per crostes antigues 
que han aflorat per l’acció del vent de dies passats. Hi ha plaques de vent fràgils molt localitzades sota colls i 
carenes orientades al N, S i E, especialment al Perafita-Puigpedrós i meitat occidental del Cadí-Moixeró. A tots els 
sectors el perill és MODERAT (2), ja que podrien produir-se localment allaus de placa, que es desencadenaran pel 
pas d’una persona en les orientacions indicades.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les temperatures baixes mantindran la neu inestable. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 23 de gener de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 23 de gener de 2003 
14:00 h. 
23 i 24 de gener de 2003 

 
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: MARCAT (3) per damunt de 2000 m. MODERAT (2) per sota 

Pallaresa: MARCAT (3) per damunt de 2000 m. MODERAT (2) per sota 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 24: ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions febles a la cara nord, cota de neu a 1000 m. 
Temperatures sense canvis. Vent en atmosfera lliure a 1500 m de l’W de 80-90 km/h; a 3000 m vent de NW de 
100-120 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dissabte, 25: intervals ennuvolats amb possibilitat d’alguna nevada feble a l’Aran. Temperatures màximes sense 
canvis o en lleuger ascens i mínimes en lleuger descens. Vent de component nord moderat amb intervals de fort. 
Diumenge, 26: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles, preferentment a l’Aran. Cota de neu a 1000 
m. Temperatures màximes en lleuger descens i mínimes en lleuger augment. Vent de component nord fort. 
Dilluns, 27: ennuvolat amb xàfecs febles. Cota de neu a 900 m. Temperatures en lleuger augment. Vent fort de 
component nord. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és present des del fons de les valls, però amb molt poc gruix. A l’Aran-Franja Nord de 
la Pallaresa el mantell és continu a partir dels 1500-1600 m. A la resta el mantell és continu per damunt de 1600-
1800 m. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, a 2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 100 i 130 cm. A la Ribagorçana-
Vall Fosca i a la Pallaresa, oscilꞏlen entre 50 i 120 cm. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions, sobretot als 
vessants orientats a S i E. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
La nit de dimecres ha tornat a nevar de forma feble (màxim 10 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa) amb vent 
molt fort del N-NW (cops de 120 km/h). Les temperatures es mantenen baixes (a 2200 m, màximes de dimecres 
entre 0ºC i -3ºC i mínimes d’aquesta matinada entre –9ºC i –11ºC). Aquests dies passats, les baixes temperatures 
han fet disminuir la cohesió de la neu a prop de la superfície (capa de 20-30 cm de gruix). Damunt d’aquest nivell 
feble s’està dipositant la neu transportada pel torb, en forma de plaques de vent, especialment en orientacions E i 
S. La part central i basal del mantell nival es presenta encrostada i ben estable. A tots els sectors, el perill és 
MARCAT (3) per damunt de 2000 m, especialment als vessants S, E i N (que estiguin protegits del vent), ja que les 
plaques de vent poden desprendre’s fàcilment pel pas d’una persona en forma d’allaus de placa, localment de mida 
mitjana. Per sota de 2000 m el perill és MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les temperatures baixes mantindran la neu inestable. Les nevades anunciades per als propers dies augmentaran 
lleugerament el perill d’allaus, especialment a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 24 de gener de 2003 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 23 de gener de 2003 
14:00 h. 
23 i 24 de gener de 2003 

 
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, 24: ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions febles a la cara nord, cota de neu a 1000 m. 
Temperatures sense canvis. Vent en atmosfera lliure a 1500 m de l’W de 80-90 km/h; a 3000 m vent de NW de 
100-120 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Dissabte, 25: intervals ennuvolats. Temperatures màximes sense canvis o en lleuger ascens i mínimes en lleuger 
descens. Vent de component nord moderat amb intervals de fort. 
Diumenge, 26: ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu a 1000 m. Temperatures 
màximes en lleuger descens i mínimes en lleuger augment. Vent de component nord fort. 
Dilluns, 27: ennuvolat amb xàfecs febles. Cota de neu a 900 m. Temperatures en lleuger augment. Vent fort de 
component nord. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors la neu és present des de fons de les valls, però amb molt poc gruix. A tots els sectors el mantell es 
troba afectat pel vent, però especialment al Ter-Freser on ha desaparegut en gran part d’orientacions S i W. Els 
gruixos oscilꞏlen entre 20-40 cm; disminuint des del Perafita-Puigpedrós cap al Ter-Freser. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
La nit de dimecres ha nevat de forma molt feble al nord del Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser (1 a 5 cm de neu 
recent) però amb vent molt fort del N-NE (cops de 135 km/h). Les temperatures es mantenen baixes (a 2200 m, 
màximes de dimecres entre 0ºC i -1ºC i mínimes d’aquesta matinada entre –7ºC i –8ºC). Aquests dies passats, les 
baixes temperatures han fet disminuir la cohesió de la neu a prop de la superfície (capa de 5-10 cm de gruix). 
Aquest nivell està sent redistribuït pel vent i s’estan formant plaques de vent de forma localitzada en vessants S, E i 
W, sobre nivells amb un ancoratge mínim. La part central i basal del mantell nival es presenta encrostada i ben 
estable. Als vessants més oberts, en orientacions N i W, predomina un mantell endurit per crostes antigues que han 
aflorat per l’acció del vent. Hi ha plaques de vent fràgils molt localitzades sota colls i carenes orientades al S, E i W. 
A tots els sectors el perill és MODERAT (2), ja que podrien produir-se localment allaus de placa, que es 
desencadenaran pel pas d’una persona en les orientacions indicades.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les temperatures baixes mantindran la neu inestable. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 24 de gener de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 24 de gener de 2003 
14:00 h. 
24 i 25 de gener de 2003 

 
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) a la meitat nord. MODERAT (2) a la meitat sud 

Pallaresa: MARCAT (3) a la meitat nord. MODERAT (2) a la meitat sud 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 25: poc ennuvolat o seré. Temperatures mínimes en moderat descens i màximes en lleuger descens. 
Vent en atmosfera lliure a 1500 m del N de 50-70 km/h; a 3000 m vent de NE de 80-110 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Diumenge, 26: al vessant nord, ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles persistents. Cota de neu a 
1200 m. A la resta, predomini de cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts. Temperatures mínimes en moderat 
ascens i màximes en lleuger a moderat ascens. Vent de component nord fort. 
Dilluns, 27: a la cara nord ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles persistents. Cota de neu a 1500 m. 
A la resta, predomini del cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts. Temperatures en lleuger a moderat 
ascens. Vent de component nord fort a moderat. 
Dimarts, 28: a la cara nord ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles persistents. Cota de neu a 1800 
m. A la resta, predomini del cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts. Temperatures mínimes en lleuger 
ascens i màximes en lleuger descens. Vent de component nord fort a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és present des del fons de les valls, però amb molt poc gruix. A l’Aran-Franja Nord de 
la Pallaresa el mantell és esquiable a partir dels 1500-1600 m. A la resta el mantell és continu per damunt de 1600-
1800 m. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, a 2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 110 i 150 cm. A la Ribagorçana-
Vall Fosca i a la Pallaresa, oscilꞏlen entre 50 i 130 cm. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions als vessants 
orientats a S i E. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
La matinada de divendres s’han intensificat les nevades a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa (10 a 30 cm de neu 
recent, amb neu granulada, especialment inestable). A la resta les nevades han estat febles (1 a 10 cm). El vent 
bufa molt fort del N-NW (cops de 120 km/h a la Ribagorçana). Les temperatures han baixat de forma acusada (a 
2200 m, màximes de dijous entre –7 ºC i -8ºC i mínimes d’aquesta matinada entre –9ºC i –11ºC). Aquests dies 
passats, les baixes temperatures han fet disminuir la cohesió de la neu a prop de la superfície (capa de 20-30 cm 
de gruix). Damunt d’aquest nivell feble s’està dipositant la neu transportada pel torb, en forma de plaques de vent, 
especialment en orientacions E i S. La part central i basal del mantell nival es presenta encrostada i ben estable i 
aflora en vessants molt exposats al vent del N. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a la meitat nord de la 
Ribagorçana-Vallfosca i de la Pallaresa, el perill és MARCAT (3) a totes les orientacions, ja que les plaques de vent 
poden desprendre’s fàcilment pel pas d’una persona i ser de mida mitjana. També són possibles allaus de neu 
recent de forma natural en pendents de forta inclinació. A la meitat sud de la Pallaresa i de la Ribagorçana el perill 
és MODERAT (2) amb possibilitat d’allaus de placa de vent pel pas d’una persona, localment sota colls i carenes 
orientades a l’E i al S. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les temperatures baixes mantindran la neu inestable. Les nevades anunciades per als propers dies augmentaran 
lleugerament el perill d’allaus, especialment a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 25 de gener de 2003 
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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 gener de 2003 
14:00 h. 
24 i 25 de gener de 2003 

 
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, 25: poc ennuvolat o seré. Temperatures mínimes en moderat descens i màximes en lleuger descens. 
Vent en atmosfera lliure a 1500 m del N de 50-70 km/h; a 3000 m vent de NE de 80-110 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Diumenge, 26: al vessant nord, ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles persistents. Cota de neu a 
1200 m. A la resta, predomini de cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts. Temperatures mínimes en moderat 
ascens i màximes en lleuger a moderat ascens. Vent de component nord fort amb intervals de molt fort a l’extrem 
oriental. 
Dilluns, 27: a la cara nord ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles persistents. Cota de neu a 1500 m. 
A la resta, predomini del cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts. Temperatures en lleuger a moderat 
ascens. Vent de component nord fort amb intervals de molt fort a l’extrem oriental. 
Dimarts, 28: a la cara nord ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles persistents. Cota de neu a 1800 
m. A la resta, predomini del cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts. Temperatures mínimes en lleuger 
ascens i màximes en lleuger descens. Vent de component nord fort amb intervals de molt fort a l’extrem oriental.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors la neu és present des de fons de les valls, però amb molt poc gruix. A tots els sectors el mantell es 
troba afectat pel vent, però especialment al Ter-Freser on ha desaparegut en gran part d’orientacions S i W. Els 
gruixos oscilꞏlen entre 20-40 cm; disminuint des del Perafita-Puigpedrós cap al Ter-Freser. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
La matinada de divendres ha nevat de forma feble (1 a 10 cm). El vent bufa molt fort del N-NW (cops de 110 km/h 
al Ter-Freser). Les temperatures han baixat de forma acusada (a 2200 m, màximes de dijous entre –6 ºC i -7ºC i 
mínimes d’aquesta matinada entre –9ºC i –11ºC). Aquests dies passats, les baixes temperatures han fet disminuir 
la cohesió de la neu a prop de la superfície (capa de 5-10 cm de gruix). Aquest nivell està sent redistribuït pel vent i 
s’estan formant plaques de vent de forma localitzada en vessants S, E i W, sobre nivells amb un ancoratge mínim. 
La part central i basal del mantell nival es presenta encrostada i ben estable i aflora als vessants més exposats al 
vent del N. Hi ha plaques de vent fràgils molt localitzades sota colls i carenes orientades al S, E i W. A tots els 
sectors el perill és MODERAT (2), ja que podrien produir-se localment allaus de placa, que es desencadenaran pel 
pas d’una persona en les orientacions indicades. A l’extrem nord del Perafita-Puigpedrós el perill és MARCAT (3) ja 
que les plaques de vent són més nombroses i gruixudes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les temperatures baixes mantindran la neu inestable. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 25 de gener de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 25 de gener de 2003 
14:00 h. 
25, 26 i 27 de gener de 2003 

 
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) a la meitat nord. MODERAT (2) a la meitat sud 

Pallaresa: MARCAT (3) a la meitat nord. MODERAT (2) a la meitat sud 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 26: Molt ennuvolat a la cara nord. A la resta, poc ennuvolat. Precipitacions febles a la cara nord, 
persistents a partir de la tarda. Cota de neu a 1200 m pujant a 2200 m al final. Temperatures en lleuger a moderat 
ascens. Vent a 1500 m en atmosfera lliure: del N (50-100 km/h); a 3000 m del N (100-130 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dilluns, 27: A la cara nord, ennuvolat o molt ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu 1800 
m. A la resta, predomini del cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts. Temperatures en lleuger a moderat 
ascens. Vent de component nord, fort a molt fort a cotes altes y de moderat a fluix a la resta. 
Dimarts, 28: A la cara nord, ennuvolat a molt ennuvolat amb probables precipitacions febles persistents. Cota de 
neu 1500 m baixant a 600 m al final. A la resta predomini del cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts. 
Temperatures en lleuger ascens, baixant al final. Vent de component nord, fort a molt fort a cotes altes i de moderat 
a feble a la resta. 
Dimecres, 29: Poc ennuvolat o seré. Temperatures en moderat descens. Vent del N-NE de moderat a fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és present des del fons de les valls, però amb molt poc gruix. A l’Aran-Franja Nord de 
la Pallaresa el mantell és esquiable a partir dels 1500-1600 m. A la resta el mantell és continu per damunt de 1700-
1800 m. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, a 2200 m els gruixos oscilꞏlen entre 110 i 160 cm. A la Ribagorçana-
Vall Fosca i a la Pallaresa, oscilꞏlen entre 50 i 130 cm. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions als vessants 
orientats a S i E. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant el dia d’ahir, divendres, les nevades van remetre fins desaparèixer. Les temperatures s’han mantingut baixes, amb valors 
màxims d’ahir a 2200 m entre –1 i –5ºC i mínims d’aquesta matinada entre –8 i –10ºC. El vent ha bufat fort del NW, amb 
ràfegues de fins a 115 km/h. S’han produït diversos desencadenaments d’allaus, tant de forma natural com accidental. 
Les baixes temperatures i les nevades dels dies passats, les darreres amb abundant neu granulada, especialment inestable, 
han format un nivell de molt baixa cohesió que a l’Aran-Franja nord Pallaresa arriba a assolir els 40-50 cm, essent de menor 
gruix a la Ribagorçana i la Pallaresa (20-30 cm). El vent fort del NW està transportant aquesta neu i formant plaques de vent 
sobretot en vessants E i S sobre nivells amb una cohesió mínima. La part central i basal del mantell nival es presenta 
encrostada i ben estable i aflora en vessants exposats al vent del N, especialment a la Ribagorçana i a la Pallaresa. A l’Aran-
Franja Nord de la Pallaresa i a la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa, el perill és MARCAT (3) a totes les 
orientacions, ja que les plaques de vent, bastant generalitzades i fràgils, poden desprendre’s fàcilment pel pas d’una persona i 
ser de mida mitjana. També són possibles allaus de neu recent de forma natural en pendents de forta inclinació. A la meitat sud 
de la Pallaresa i de la Ribagorçana el perill és MODERAT (2): les plaques de vent estan més localitzades sota colls i carenes 
orientats al S i a l’E i en recers del vent del N però són igualment fràgils.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El progressiu ascens de les temperatures tendirà a estabilitzar el mantell, tot i que les nevades previstes a la cara 
nord formaran noves plaques de vent. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 27 de gener de 2003 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 25 de gener de 2003 
14:00 h. 
25, 26 i 27 de gener de 2003 

 
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). 
Diumenge, 26: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent a 1500 m en atmosfera lliure: del N 
(50-100 km/h); a 3000 m del N (100-130 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Dilluns, 27: predomini del cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts. Temperatures en lleuger a moderat 
ascens. Vent de component nord, fort a molt fort. 
Dimarts, 28: predomini del cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts. Temperatures en lleuger ascens, baixant 
al final. Vent de component nord, fort a molt fort. 
Dimecres, 29: Poc ennuvolat o seré. Temperatures en moderat descens. Vent del N-NE fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors la neu és present des de fons de les valls, però amb molt poc gruix. A tots els sectors el mantell és 
discontinu per l’acció del vent, però especialment al Ter-Freser on ha desaparegut en gran part d’orientacions S i W. 
Els gruixos oscilꞏlen entre 20-45 cm; disminuint des del Perafita-Puigpedrós cap al Ter-Freser. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant el dia d’ahir les nevades van desaparèixer però el fort vent del NW es manté, amb cops de fins a 90 km/h. 
Les temperatures es mantenen baixes, amb màximes ahir d’entre –3ºC i –6ºC i mínimes d’aquesta nit d’entre –8ºC i 
–10ºC. 
El vent fort del NW ha redistribuït la neu recent i la que encara es conservava transportable degut a les baixes 
temperatures, formant plaques de vent d’acusada fragilitat sota colls i carenes en vessants S, E i W. La part central 
i basal del mantell nival es presenta encrostada i ben estable i aflora als vessants exposats al vent del N. A tots els 
sectors el perill és MODERAT (2), ja que podrien produir-se localment allaus de placa, que es desencadenaran pel 
pas d’una persona en les orientacions indicades. A l’extrem nord del Perafita-Puigpedrós el perill és MARCAT (3) ja 
que les plaques de vent són més nombroses i gruixudes i igualment fràgils.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El progressiu ascens de les temperatures tendirà a estabilitzar el mantell. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 27 de gener de 2003 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 109 / 281 - 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: 

Dilluns, 27 de gener de 2003 
14:00 h. 
27 i 28 de gener de 2003 

 
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) a la meitat nord. MODERAT (2) a la meitat sud 

Pallaresa: MARCAT (3) a la meitat nord. MODERAT (2) a la meitat sud 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 28: ennuvolat a molt ennuvolat. Nevades febles i persistents, més freqüents a la cara nord. Cota de neu a 1800 m 
baixant a la tarda fins a 800 m. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes en lleuger a moderat descens. Vent a 1500 
m en atmosfera lliure: del N (25-80 km/h); a 3000 m del N (60-90 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dimecres, 29:  a la cara nord, cobert amb nevades febles i persistents a qualsevol cota. A la resta, intervals nuvolosos amb 
possibilitat de nevades febles. Temperatures en moderat descens. Vent del NW fort amb intervals de molt fort als cims. 
Dijous, 30: a la cara nord, cobert amb nevades febles i persistents a qualsevol cota. A la resta, intervals nuvolosos amb 
possibilitat de nevades febles. Temperatures sense canvis. Vent del NW, fort amb intervals de molt fort als cims.  
Divendres, 31: a la cara nord, cobert amb nevades febles i persistents. A la resta, poc ennuvolat. Temperatures en moderat 
descens, vent del NW, fort amb intervals de molt fort als cims.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present des del fons de les valls; els gruixos a 2200 m oscilen entre 140-200 
cm. A la resta de sectors, entre la pluja i l’efecte foëhn, vent sec i càlid, la neu al terra ha remuntat fins a cotes de 1600-1800 m 
en vessants nord i fins a 1800-2000 m en vessants sud; els gruixos oscil.len entre 80-140 cm. A la Ribagorçana i a la Pallaresa 
molts lloms i carenes han estat escombrats de neu per acció del vent A tots els sectors s’han format noves sobreacumulacions 
als vessants orientats a S i E. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
L’estat de la neu ha canviat radicalment; diumenge la neu era seca i freda, mentre que avui dilluns el mantell està en estat de 
fusió. La matinada de diumenge va començar a nevar per damunt de 1000 m a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, meitat nord 
de la Ribagorçana i de la Pallaresa; la cota de neu ha pujat progressivament fins als 2200 m al matí de dilluns. En total, s’han 
acumulat entre 30-70 cm de neu recent a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 5 i 30 a la resta, disminuint de nord a sud. 
Les temperatures han pujat des de valors de dissabte al voltant de –9º a –13ºC fins a valors d’entre 1ºC i 3ºC la matinada de 
dilluns. El vent ha bufat molt fort del N-NW amb cops huracanats de 150 km/h a la Ribagorçana. 
A tots els sectors el mantell es troba en estat de fusió a la part superficial. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, aquest nivell de 
neu molt humida de baixa resistència és de fins 40-60 cm de gruix; a la resta el gruix és molt inferior i a molts punts de la meitat 
sud de la Ribagorçana i de la Pallaresa han desaparegut per acció del vent i afloren les crostes antigues, predominant un 
mantell endurit. El perill d’allaus a l’Aran-Franja Nord de la Ribagorçana és FORT (4); són molt possibles allaus de neu humida 
de grans dimensions de forma natural a qualsevol orientació i a cotes mitges i baixes. Per damunt de 2200 m, hi ha plaques de 
vent en orientacions sud que poden baixar de forma natural i ser de grans dimensions. A la meitat nord de la Ribagorçana i de la 
Pallaresa les allaus seran de menors dimensions; el perill és MARCAT (3); a la meitat sud d’aquests sectors el perill és 
MODERAT (2) per la presència d’alguna placa de vent a cotes altes en orientacions sud, que podria desprendre’s pel pas d’una 
persona. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades previstes mantindran el perill a l’Aran-Franja Nord, on fins i tot s’incrementarà, però allà on no nevi el mantell 
regelarà i s’estabilitzarà.  
 
Evolució del perill: EN AUGMENT A L’ARAN-FRANJA NORD DE LA PALLARESA I ESTACIONARI A LA RESTA

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 28 de gener de 2003 
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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 gener de 2003 
14:00 h. 
27 i 28 de gener de 2003 

 
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, 28: ennuvolat a molt ennuvolat. Nevades febles i persistents, més freqüents a la cara nord. Cota de neu a 1800 m 
baixant a la tarda fins a 800 m. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes en lleuger a moderat descens. Vent a 1500 
m en atmosfera lliure: del N (25-80 km/h); a 3000 m del N (60-90 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Dimecres, 29: a la cara nord, cobert amb nevades febles i persistents a qualsevol cota. A la resta, intervals nuvolosos amb 
possibilitat de nevades febles. Temperatures en moderat descens. Vent del NW fort amb intervals de molt fort als cims. 
Dijous, 30: a la cara nord, cobert amb nevades febles i persistents a qualsevol cota. A la resta, intervals nuvolosos amb 
possibilitat de nevades febles. Temperatures sense canvis. Vent del NW, fort amb intervals de molt fort a l’extrem oriental i als 
cims.  
Divendres, 31: a la cara nord, cobert amb nevades febles i persistents. A la resta, poc ennuvolat. Temperatures en moderat 
descens, vent del NW, fort amb intervals de molt fort a l’extrem oriental i als cims.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és discontinu per l’acció del vent, però especialment al Ter-Freser on ha desaparegut en gran part 
d’orientacions S i W. Al Perafita-Puigpedrós i al vessant nord del Cadí-Moixeró és continu per damunt de 1600-1800 m, al Ter-
Freser i Prepirineu per damunt de 1800-2000 m. Els gruixos oscilꞏlen entre 20-50 cm; disminuint des del Perafita-Puigpedrós cap 
al Ter-Freser. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ahir diumenge va nevar entre feble i moderadament amb gruixos inferiors als 10 cm de neu recent. Va començar nevant a 1000 
m però al final era pluja fins a 2200 m. Entre la pluja i l’efecte foëhn, vent sec i càlid del nord, el mantell s’ha humitejat 
notablement. Les temperatures han pujat des de valors de dissabte al voltant de –7º a –9ºC fins a valors d’entre 1ºC i 4ºC la 
matinada de dilluns. El vent ha bufat molt fort del N-NE amb cops huracanats de 150 km/h al Ter-Freser. 
S’han format plaques de vent sota colls i carenes en vessants S, E i W, especialment al Perafita-Puigpedrós i al vessant nord del 
Cadí-Moixeró, que poden desprendre’s pel pas d’una persona. En aquests sectors el perill és MARCAT (3). El mantell 
superficialment està en estat de fusió, amb baixa resistència, i poden seguir produint-se allaus de fusió de dimensions mitjanes, 
localment gran. Al Prepirineu i al Ter-Freser el perill és MODERAT (2), ja que les plaques són més locals. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades previstes podran inestabilitzar el mantell, especialment al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 28 de gener de 2003 
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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 gener de 2003 
14:00 h. 
28 i 29 de gener de 2003 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) en augment a MARCAT (3) 

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) en augment a MARCAT (3) 

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

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 29: Ennuvolat a molt ennuvolat. Precipitacions febles en general i persistents a la cara nord. A la resta, 
intervals nuvolosos amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 800 m baixant fins a 400 m al final del 
dia. Vent en moderat descens, notable localment. Vent en atmosfera lliure: a 1500 m del N (40-60 km/h) i a 3000 m 
del N (60-90 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dijous, 30: A la cara nord, cobert amb nevades moderades i persistents a qualsevol cota. A la resta, predomini 
d’intervals nuvolosos amb precipitacions febles. Temperatures sense canvis. Gelades moderades. Vent del nord-
oest fort amb intervals de molt fort. 
Divendres, 31: A la cara nord, cobert amb nevades moderades i persistents. A la resta, predomini del cel ennuvolat 
amb precipitacions febles. Temperatures en moderat descens. Gelades fortes a moderades. Vent del nord-oest fort 
amb intervals de molt fort. 
Dissabte, 1: A la cara nord, cobert amb nevades febles i persistents. A la resta, amb intervals nuvolosos i 
possibilitat de nevades febles. Temperatures en lleuger ascens. Gelades fortes a moderades. Vent del nord-oest 
fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present per sobre de 1300-1400 m; els gruixos a 2200 m oscilen 
entre 140-200 cm. A la resta de sectors, és continu a partir de 1600-1800 m en vessants nord i de 1800-2000 m en 
vessants sud; els gruixos oscil.len entre 80-140 cm. A la Ribagorçana i a la Pallaresa molts lloms i carenes han 
estat escombrats de neu per acció del vent. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions als vessants orientats a S.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ahir a mig matí va deixar de ploure a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, l’aigua va arribar fins als 2200-2400 m. Les 
temperatures han pujat respecte a dies passats (a 2200 m, màximes d’ahir dilluns entre 2ºC i 4ºC i mínimes la 
matinada de dimarts entre 0ºC i –2ºC) L’estat de la neu ha tornat a canviar de forma apreciable; la neu, en estat de 
fusió ahir, s’ha regelat aquesta matinada. Al migdia i degut a la insolació es presenta humida superficialment, però 
només uns pocs centímetres. El vent ha disminuït de força i bufa fluix a moderat del NW. 
El perill d’allaus a l’Aran-Franja Nord de la Ribagorçana és MARCAT (3) per sobre de 2400 m, degut a les grans 
plaques de vent que s’han format, especialment en vessants orientats al sud, i que poden desprendre’s localment 
pel pas d’una persona. També són possibles algunes allaus de fusió a migdia en orientacions sud, en general de 
petites dimensions, especialment per sota de 2400 m. A la resta de sectors predomina un mantell antic i encrostat; 
el perill és MODERAT (2), per la presència d’alguna placa de vent a cotes altes en orientacions sud, que localment 
podria desprendre’s pel pas d’una persona. A última hora de d’avui dimarts pot començar a nevar a l’Aran-Franja 
Nord de la Pallaresa. De cara a demà dimecres, el perill d’allaus es generalitzaria a MARCAT (3). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades previstes, el fort vent i les baixes temperatures faran augmentar el perill d’allaus a tots els sectors, 
especialment a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.  
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 29 de gener de 2003 
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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 gener de 2003 
14:00 h. 
28 i 29 de gener de 2003 

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

MODERAT (2) en augment a 
MARCAT (3) 

Ter-Freser: MODERAT (2) en augment a 
MARCAT (3) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2)  Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 29: Ennuvolat a molt ennuvolat. Precipitacions febles en general i persistents a la cara nord. A la resta, 
intervals nuvolosos amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 800 m baixant fins a 400 m al final del 
dia. Vent en moderat descens, notable localment. Vent en atmosfera lliure: a 1500 m del N (40-60 km/h) i a 3000 m 
del N (60-90 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Dijous, 30: A la cara nord, cobert amb nevades moderades i persistents a qualsevol cota. A la resta, predomini 
d’intervals nuvolosos amb precipitacions febles. Temperatures sense canvis. Gelades moderades. Vent del nord-
oest fort amb intervals de molt fort. 
Divendres, 31: A la cara nord, cobert amb nevades moderades i persistents. A la resta, predomini del cel ennuvolat 
amb precipitacions febles. Temperatures en moderat descens. Gelades fortes a moderades. Vent del nord-oest fort 
amb intervals de molt fort. 
Dissabte, 1: A la cara nord, cobert amb nevades febles i persistents. A la resta, amb intervals nuvolosos i 
possibilitat de nevades febles. Temperatures en lleuger ascens. Gelades fortes a moderades. Vent del nord-oest 
fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Perafita-Puigpedrós i al vessant nord del Cadí-Moixeró el mantell és continu per damunt de 1600-1800 m en 
punts obacs i de 2000-2100 m en orientacions sud. Al Ter-Freser i al Prepirineu és discontinu fins als cims, 
especialment en vessants N i W. Els gruixos oscilꞏlen entre 20-40 cm; disminuint des del Perafita-Puigpedrós cap al 
Ter-Freser. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
El mantell humit d’ahir, degut als plugims i al foëhn, ha donat lloc a un mantell lleugerament regelat i endurit aquest 
matí. Ahir les temperatures diürnes van arribar, a 2200 m, a valors entre 3ºC i 5ºC mentre que les mínimes aquesta 
matinada no han baixat de 2ºC. El vent bufa moderat del N. 
A tots els sectors el perill és MODERAT (2). Hi ha plaques de vent sota colls i carenes en vessants S, especialment 
al Perafita-Puigpedrós i al vessant nord del Cadí-Moixeró, que localment poden desprendre’s pel pas d’una 
persona. El mantell superficialment està lleugerament humit al centre del dia.  
Durant el dia de demà dimecres el perill pot augmentar a MARCAT (3) al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser, 
especialment a la part més nord, degut a les nevades previstes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades previstes, el fort vent i les baixes temperatures faran augmentar el perill d’allaus al Perafita-Puigpedrós 
i al Ter-Freser, especialment.   
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 29 de gener de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 29 de gener de 2003 
14:00 h. 
29 i 30 de gener de 2003 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) en augmenta a FORT (4) 

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) 

Pallaresa: MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 30: Cobert a la cara nord i ennuvolat o molt ennuvolat a la cara sud. Nevades moderades i persistents a la 
cara nord i febles a la cara sud. Neu a totes les cotes. Temperatures en moderat descens. Vent en atmosfera lliure: 
a 1500 m del N-NW (70-90 km/h); vent a 3000 m del N (120-140 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Divendres, 31: Molt ennuvolat a la cara nord i ennuvolat a la cara sud. Nevades febles a moderades, més freqüents 
a la cara nord, on poden ser persistents. Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord fort a molt fort.
Dissabte, 1: A la cara nord, ennuvolat a molt ennuvolat amb nevades febles. A la resta, intervals nuvolosos. 
Temperatures en lleuger ascens. Vent de component nord fort amb intervals de molt fort. 
Diumenge, 2: A la cara nord, ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles, de neu a partir dels 900 m. A la 
resta, intervals nuvolosos. Temperatures en moderat ascens. Vent del nord-oest moderat amb intervals de fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és present per damunt de 900 m. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 150-200 cm a 
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 80-140 cm a la resta. A tots els sectors s’han format noves acumulacions 
als vessants orientats a S i E.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Dimarts a la nit va començar a nevar per damunt de 900 m a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i aquesta matinada 
a la resta de sectors. La nevada es manté moderada a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa on fins a mig matí 
s’havien acumulat 25-30 cm de neu recent; a la resta neva de forma feble i intermitent amb quantitats acumulades 
de fins a 15 cm. Les temperatures han baixat de forma notable (a 2200 m, màximes diürnes d’ahir dimarts entre 
0ºC i 2ºC i mínimes d’avui dimecres entre -9ºC i –11ºC). El vent bufa moderat del NW. 
La neu recent s’està dipositant damunt de crostes superficials, encara que per damunt de 2600 m ho fa damunt 
d’un mantell més afeblit. El perill d’allaus a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa és MARCAT (3) augmentant 
progressivament a FORT (4) la tarda de dimecres a mesura que continuï nevant. Es produiran allaus de neu recent, 
que demà podran ser de dimensions mitjanes, localment grans. A cotes altes poden produir-se allaus de placa de 
grans dimensions de forma natural, especialment en orientacions S i E. A la resta de sectors, el perill augmentarà a 
MARCAT (3), per la mateixa situació de formació de plaques de vent, encara que de menors dimensions i extensió. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
La continuació de les nevades, el fort vent i les baixes temperatures faran augmentar el perill d’allaus a tots els 
sectors, especialment a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.  
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 30 de gener de 2003 
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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 gener de 2003 
14:00 h. 
29 i 30 de gener de 2003 

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

MODERAT (2) en augment a 
MARCAT (3) 

Ter-Freser: MODERAT (2) en augment a 
MARCAT (3) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) en augment a 
MARCAT (3) 

Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 30: Cobert a la cara nord i ennuvolat o molt ennuvolat a la cara sud. Nevades moderades i persistents a la 
cara nord i febles a la cara sud. Neu a totes les cotes. Temperatures en moderat descens. Vent del N-NW (60-80 
km/h); Vent a 1500 m del N-NW (70-90 km/h) i, Vent a 3000 m del N (120-140 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Divendres, 31: Molt ennuvolat a la cara nord i ennuvolat a la cara sud. Nevades febles a moderades, més freqüents 
a la cara nord, on poden ser persistents. Temperatures en lleuger descens. Vent de component nord fort a molt fort.
Dissabte, 1: A la cara nord, ennuvolat a molt ennuvolat amb nevades febles. A la resta, intervals nuvolosos. 
Temperatures en lleuger ascens. Vent de component nord fort amb intervals de molt fort. 
Diumenge, 2: A la cara nord, ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles, de neu a partir dels 900 m. A la 
resta, intervals nuvolosos. Temperatures en moderat ascens. Vent del nord-oest moderat amb intervals de fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Perafita-Puigpedrós i al vessant nord del Cadí-Moixeró el mantell és continu per damunt de 1600-1800 m en 
punts obacs i de 2000-2100 m en orientacions sud, tot i que ha nevat lleugerament per damunt de 1000 m. Al Ter-
Freser i al Prepirineu el mantell és discontinu fins als cims, especialment en vessants N i W. Els gruixos oscilꞏlen 
entre 20-40 cm; disminuint des del Perafita-Puigpedrós cap al Ter-Freser.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
La matinada de dimecres ha començat a nevar feblement (entre 1-5 cm de neu recent) a tots els sectors excepte al 
Prepirineu. Les temperatures han baixat de forma notable (a 2200 m, màximes diürnes d’ahir dimarts entre 4ºC i 
6ºC i mínimes d’avui dimecres entre -7ºC i –8ºC). El vent bufa moderat a fort del N-NE. 
La neu recent s’està acumulant damunt d’un mantell encrostat i endurit, fins i tot inexistent. A tots els sectors el 
perill és MODERAT (2) amb possibilitat que augmenti a MARCAT (3) si continua nevant, més probable al Perafita-
Puigpedrós i al Ter-Freser. Hi ha plaques de vent sota colls i carenes en vessants S que localment poden 
desprendre’s pel pas d’una persona. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades previstes, el fort vent i les baixes temperatures faran augmentar el perill d’allaus al Perafita-
Puigpedrós i al Ter-Freser, especialment.  
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 30 de gener de 2003 
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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 gener de 2003 
14:00 h. 
30 i 31 de gener de 2003 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FORT (4) augmentant a MOLT FORT (5) 

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) 

Pallaresa: MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 31: Cobert a la vessant nord i molt ennuvolat a la vessant sud. Nevades moderades, persistents a la 
vessant nord. Neu a totes les cotes. Temperatures en moderat descens. Vent a l’atmosfera lliure: a 1500 m del N-
NW (70-90 km/h), 3000 m del N (100-120 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dissabte, 1: Molt ennuvolat amb precipitacions moderades a la vessant nord i febles al sud. Cota de neu a 300 m 
pujant a 800 m. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Gelades fortes. Vent de 
component nord fort amb intervals de molt fort. 
Diumenge, 2: Molt ennuvolat amb precipitacions moderades a la vessant nord i febles a la sud, de neu a partir dels 
900 m. Temperatures mínimes en moderat ascens i les màximes en lleuger ascens. Vent del nord-oest moderat 
amb intervals de fort. 
Dilluns, 3: Molt ennuvolat amb precipitacions moderades a la vessant nord i febles a la sud, de neu a partir dels 900 
m pujant a 1300 m. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent del nord-oest moderat amb intervals de fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és present per damunt de 900 m. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 170-230 cm a 
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 80-160 cm a la resta. A tots els sectors s’han format grans acumulacions 
als vessants orientats a S i E.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Des de la nit de dimarts està nevant de forma intermitent, amb intensitat moderada a forta, a tots els sectors, amb 
major intensitat a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. En aquest sector han caigut en les darreres 24 hores entre 40-
65 cm, a la resta entre 20-40 cm, disminuint de nord a sud. Les temperatures es mantenen molt baixes (a 2200 m, 
màximes d’ahir dimecres entre –6ºC i –9ºC i mínimes d’avui dijous entre -11ºC i –13ºC). El vent bufa moderat a fort 
del NW. 
Ja hi ha un nivell de neu seca, freda i poc cohesiva de fins a 80 cm de gruix, que descansa sobre un mantell 
encrostat. Als vessant orientats al N i NW sovint afloren les crostes antigues per acció del vent, especialment a la 
meitat sud de la Ribagorçana i de la Pallaresa. Per contra, s’estan formant grans i extenses plaques de vent en 
vessants orientats al S i a l’E. Aquestes plaques són molt fràgils. El perill d’allaus és FORT (4) a l’Aran-Franja Nord 
de la Pallaresa augmentant a MOLT FORT (5) demà, especialment en vessants orientats al S, SE i SW. Són 
possibles allaus de grans dimensions de forma natural, tant de neu recent com de placa de vent en els vessants 
indicats. A la resta de sectors, el perill és MARCAT (3); les condicions són similars a les descrites però el gruix de 
neu inestable és menor. Són possibles allaus de neu recent de dimensions mitjanes i allaus de placa de vent 
localment de grans dimensions en orientacions S i E. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades disminuiran, però el fort vent i les baixes temperatures mantindran el perill d’allaus a tots els sectors.  
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 31 de gener de 2003 
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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 gener de 2003 
14:00 h. 
30 i 31 de gener de 2003 

 
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: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 31: Cobert a la vessant nord i molt ennuvolat a la vessant sud. Nevades moderades, persistents a la 
vessant nord. Neu a totes les cotes. Temperatures en moderat descens. Vent a l’atmosfera lliure: a 1500 m del N-
NW (70-90 km/h), 3000 m del N (100-120 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Dissabte, 1: Molt ennuvolat amb precipitacions moderades a la vessant nord i febles al sud. Cota de neu a 300 m 
pujant a 800 m. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Gelades fortes. Vent de 
component nord fort amb intervals de molt fort. 
Diumenge, 2: Molt ennuvolat amb precipitacions moderades a la vessant nord i febles a la sud, de neu a partir dels 
900 m. Temperatures mínimes en moderat ascens i les màximes en lleuger ascens. Vent del nord-oest moderat 
amb intervals de fort. 
Dilluns, 3: Molt ennuvolat amb precipitacions moderades a la vessant nord i febles a la sud, de neu a partir dels 900 
m pujant a 1300 m. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent del nord-oest moderat amb intervals de fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és present per damunt de 900 m. Al Ter-Freser i al Prepirineu el mantell és discontinu 
fins als cims, especialment en vessants N i W. Els gruixos oscilꞏlen entre 20-60 cm; disminuint des del Perafita-
Puigpedrós cap al Ter-Freser. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Des de la nit de dimarts està nevant de forma intermitent, amb intensitat entre feble i moderada. En les darreres 24 
hores han caigut entre 10-25 cm de neu recent, disminuint de nord a sud. Les temperatures es mantenen molt 
baixes (a 2200 m, màximes de dimecres entre –2ºC i -5ºC i mínimes d’avui dijous entre -10ºC i –13ºC). El vent bufa 
moderat a fort del N-NW. 
Hi ha un nivell de neu seca, freda i poc cohesiva de fins a 30 cm de gruix, que descansa sobre un mantell 
encrostat. Als vessant orientats al N i NW afloren les crostes antigues per acció del vent. Per contra, s’estan 
formant plaques de vent en vessants orientats al S i a l’E. Aquestes plaques són molt fràgils. A tots els sectors el 
perill és MARCAT (3) excepte al Prepirineu. Les plaques de vent poden desprendre’s pel pas d’una persona i fins i 
tot de forma natural i ser de dimensions mitjanes. Al Prepirineu el perill és MODERAT (2), per l’existència 
d’antigues plaques localitzades sota colls i carenes en orientacions S i E

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades disminuiran, però el fort vent i les baixes temperatures mantindran la situació estacionària.  
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 31 de gener de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 31 de gener de 2003 
14:00 h. 
31 de gener i 1 de febrer de 2003 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MOLT FORT (5) 

Ribagorçana-Vall Fosca: FORT (4) 

Pallaresa: FORT (4) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 1: Ennuvolat o molt ennuvolat. Nevades moderades a la cara nord i febles a la resta. Cota de neu a 300 
m pujant als 900. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vent a l’atmosfera lliure: 
a 1500 m del N-NW (80-60 km/h) i a 3000 m del N (110-90 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Diumenge, 2: Ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions, moderades a la cara nord i febles a la resta. Cota de 
neu a 900 m. Temperatures en moderat ascens. Vent de component oest fluix a moderat. 
Dilluns, 3: Intervals nuvolosos amb precipitacions, moderades a la Vall d’Aran i febles a la resta. Cota de neu a 
1000 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component oest fluix a moderat. 
Dimarts, 4: Molt ennuvolat amb precipitacions moderades, localment fortes a la Vall d’Aran. Cota de neu a 1500 m. 
Temperatures sense canvis. Vent de component oest fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és present des del fons de les valls. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 200-300 cm a 
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 100-160 cm a la resta. A tots els sectors s’han format grans acumulacions 
als vessants orientats a S i E.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Va començar a nevar dimarts a la nit. En les últimes 24 hores han caigut fins a 100 cm de neu recent a l’Aran-
Franja Nord de la Pallaresa i quantitats entre 20 i 50 cm a la Ribagorçana i a la Pallaresa. La intensitat de la nevada 
disminueix de nord a sud. En el últims tres dies s’han acumulat fins a 150 cm de neu recent. Aquesta neu és molt 
seca i molt freda. El vent bufa del N i NW amb cops huracanats (cops de 166 km/h). La neu està sent transportada 
pel torb i s’estan formant enormes sobreacumulacions de neu en vessants S, SE i SW a tots els sectors. Les 
temperatures continuen baixant (a 2200 m, màximes d’ahir dijous entre –10ºC i –11ºC i mínimes d’avui divendres 
entre -16ºC i –18ºC).  
El perill d’allaus és MOLT FORT (5) a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Són molt probables allaus de grans 
dimensions de forma natural, tant de neu recent com de placa. Les allaus podran afectar les zones situades als 
fons de les valls. A la Ribagorçana i a la Pallaresa el perill d’allaus és FORT (4). Són possibles allaus de grans 
dimensions de forma natural, tant de neu recent com de placa especialment en vessants orientats al S, SE i SW. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El manteniment de les nevades, el fort vent i les baixes temperatures mantindran el perill d’allaus a tots els sectors, 
especialment a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.  
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 1 de febrer de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 31 de gener de 2003 
14:00 h. 
31 de gener i 1 de febrer de 2003 

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

FORT (4) Ter-Freser: FORT (4) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 1: Ennuvolat o molt ennuvolat. Nevades moderades a la cara nord i febles a la resta. Cota de neu a 300 
m pujant als 900. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vent a l’atmosfera lliure: 
a 1500 m del N-NW (80-60 km/h) i a 3000 m del N (110-90 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Diumenge, 2: Ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions, moderades a la cara nord i febles a la resta. Cota de 
neu a 900 m. Temperatures en moderat ascens. Vent de component oest fluix a moderat. 
Dilluns, 3: Intervals nuvolosos amb precipitacions febles. Cota de neu a 1000 m. Temperatures en lleuger ascens. 
Vent de component oest fluix a moderat. 
Dimarts, 4: Molt ennuvolat amb precipitacions moderades. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense canvis. 
Vent de component oest fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és present des del fons de les valls. El fort vent està redistribuint la neu i la seva 
distribució és molt irregular. En general, els vessants orientats al N i NW estan sent escombrats i s’estan formant 
grans sobreacumulacions en vessants S, SE i SW.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Va començar a nevar dimarts a la nit. En les últimes 24 hores han caigut entre 30-50 cm al Perafita-Puigpedrós i al 
Ter-Freser i entre 10-30 cm al vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu. La quantitat de les nevades disminueix 
de nord a sud. En el últims tres dies s’han acumulat entre 40-70 cm de neu recent als sectors més al nord i entre 
10-30 cm als sectors més meridionals. Aquesta neu és molt seca i molt freda. El vent bufa del N i NE amb cops 
huracanats (cops de 152 km/h). La neu està sent transportada pel torb i s’estan formant grans sobreacumulacions 
de neu en vessants S, SE i SW. Les temperatures continuen baixant (a 2200 m, màximes d’ahir dijous entre –9ºC i 
–10ºC i mínimes d’avui divendres entre -16ºC i –17ºC).  
El perill d’allaus és FORT (4) al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser. Són possibles allaus de placa de vent grans 
dimensions de forma natural, especialment en vessants orientats al S, SE i SW. En canvi, als vessants nord afloren 
en alguns punts les crostes antigues i el mantell es presenta molt endurit. Al vessant nord del Cadí-Moixeró el perill 
és MARCAT (3) per la possibilitat d’allaus de forma natural de placa i de neu recent, en general de mida mitjana. Al 
Prepirineu el perill és MODERAT (2); predomina un mantell endurit però localment s’han format algunes plaques de 
vent en orientacions S, que poden desprendre’s pel pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
La possibilitat de nevades, el fort vent i les baixes temperatures mantindran la situació estacionària.  
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 1 de febrer de 2003 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 1 de febrer de 2003 
14:00 h. 
1, 2 i 3 de febrer de 2003 

 
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) 

Pallaresa: MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge 2: Ennuvolat o molt ennuvolat, amb nevades moderades a la cara nord i febles a la resta. Cota de neu a 
900 m. Temperatures mínimes en moderat ascens. Vent en atmosfera lliure a 1500 m del NW (30-40 km/h), a 3000 
m del N (40-60 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dilluns 3: Ennuvolat a molt ennuvolat amb nevades febles, moderades a la vall d’Aran. Cota de neu a 1300 m. 
Temperatures en lleuger ascens. Vent de component oest feble a moderat. 
Dimarts 4: Molt ennuvolat amb precipitacions moderades, localment fortes a la vall d’Aran. Cota de neu a 600 m 
baixant a 300 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest feble a moderat. 
Dimecres 5: Ennuvolat a molt ennuvolat amb nevades febles. Cota de neu 300 m. Temperatures en lleuger a 
moderat descens. Vent del nord oest moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és present des del fons de les valls. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 200-300 cm a 
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 100-160 cm a la resta. A tots els sectors s’han format grans acumulacions 
als vessants orientats a S i E.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les darreres hores el cel s’ha aclarit i ha deixat de nevar. Els gruixos acumulats durant els darrers tres dies atenyen 
els 150 cm a l’Aran-Franja nord Pallaresa i entre 20-50 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, disminuint 
de nord a sud; es tracta de neu freda i seca que durant les darreres hores s’ha apretat una mica per efecte de la 
insolació. El torb l’ha redistribuït fortament, ja que el vent ha continuat bufant molt fort del NW (cops de fins a 165 
km/h), especialment a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, on en vessants N, NE i NW afloren les antigues 
crostes de regel, mentre que en vessant S, SE i SW s’han format acumulacions que són molt grans a l’Aran-Franja 
nord de la Pallaresa. Les temperatures són molt baixes tot i que ja comencen a recuperar-se (màximes a 2200 m 
d’entre –9ªC i –11ºC i mínimes entre –15ºC i –18ºC). A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa s’han produït allaus 
naturals de grans dimensions que han assolit el fons de les valls. 
El perill d’allaus és FORT (4) a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Les grans sobreacumulacions que existeixen en 
vessants S, SE i SW són susceptibles de despendre’s al pas d’una persona i donar lloc a allaus de placa de grans 
dimensions. Són també possibles allaus naturals que podrien ser grans, tant de neu recent com de placa. Les 
allaus podran afectar les zones situades als fons de les valls. A la Ribagorçana i a la Pallaresa el perill d’allaus és 
MARCAT (3). Les acumulacions de neu en vessants S, SE i SW són més petites i discontinues que a l’Aran, però 
igualment fràgils i susceptibles de despendre’s al pas d’una persona. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades previstes acompanyades de vent i les baixes temperatures mantindran el perill d’allaus a tots els 
sectors, especialment a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa on fins i tot podria augmentar en cas que les nevades 
siguin moderades.  
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 3 de febrer de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 1 de febrer de 2003 
14:00 h. 
1, 2 i 3 de febrer de 2003 

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

MARCAT (3) en vessants S, SE 
i SW. MODERAT (2) a la resta. 

Ter-Freser: MARCAT (3) en vessants S, SE i 
SW. MODERAT (2) a la resta. 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2)  Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge 2: Ennuvolat o molt ennuvolat, amb nevades moderades a la cara nord i febles a la resta. Cota de neu a 
900 m. Temperatures mínimes en moderat ascens. Vent en atmosfera lliure a 1500 m del NW (30-40 km/h), a 3000 
m del N (40-60 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Dilluns 3: Ennuvolat a molt ennuvolat amb nevades febles. Cota de neu a 1300 m. Temperatures en lleuger ascens. 
Vent de component oest feble a moderat. 
Dimarts 4: Molt ennuvolat amb precipitacions moderades. Cota de neu a 600 m baixant a 300 m. Temperatures en 
lleuger descens. Vent de component oest feble a moderat. 
Dimecres 5: Ennuvolat a molt ennuvolat amb nevades febles. Cota de neu 300 m. Temperatures en lleuger a 
moderat descens. Vent del nord oest moderat amb intervals de fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és present des del fons de les valls. El fort vent està redistribuint la neu i la seva 
distribució és molt irregular. En general, els vessants orientats al N i NW estan sent escombrats i en molts punts 
afloren les antigues crostes de regel o fins i tot el terra. S’estan formant grans sobreacumulacions en vessants S, 
SE i SW. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les darreres hores ha deixat de nevar i el cel s’ha aclarit. Els gruixos de neu acumulats els darrers tres dies 
disminueixen de nord a sud i estan entre 40-60 cm als sectors situats més al nord i entre 10-30 cm als més 
meridionals. Es tracta de neu seca i freda, que està sent fortament redistribuïda pel torb, ja que el vent bufa molt 
fort del N i NE (cops de fins 160 km/h). Les temperatures són molt baixes (màximes a 2200 m d’entre –12ºC i –
13ºC i mínimes entre –15ºC i –16ºC). 
El perill d’allaus és MARCAT (3) en vessants S, SE i SW del Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser, doncs són 
possibles allaus de placa de vent al pas d’una persona, que podran ser de mitjanes dimensions. Al Prepirineu i al 
vessant nord del Cadí-Moixeró el perill és MODERAT (2), les precipitacions han estat menors i les plaques són més 
petites i disperses, però igualment fràgils. Als vessants nord de tots els sectors afloren sovint les crostes antigues i 
el mantell es presenta molt endurit, excepte a les raconades protegides del vent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades previstes acompanyades de vent i les baixes temperatures mantindran el perill d’allaus a tots els 
sectors. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 3 de febrer de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 1 de març de 2003 
14:00 h. 
1, 2 i 3 de març de 2003 

 
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) passant a FORT (4) 

Pallaresa: MARCAT (3) passant a FORT (4) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 2: Ennuvolat. Precipitacions febles i disperses. Cota de neu a 1800 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent a 1500 
a l’atmosfera lliure: NW de 20-40 km/h i a 3000 m del NW de 40-60 Km/h 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dilluns, 3: Ennuvolat amb precipitacions febles i disperses, localment moderades. Cota de neu a 1800 m. Temperatures sense 
canvis. Vent de component  W fluix a moderat. 
Dimarts, 4: Molt ennuvolat  ala cara N amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1900 m. Temperatures en lleuger 
augment. Vent del W fluix. 
Dimecres, Ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Temperatures sense canvis. Vent de component W fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell és continu a partir dels 1500-1600 m als vessants N i dels 1600-1700 m als vessants S. 
A l’Aran-Franja N de la Pallaresa és continu als vessants N des dels 1000 m i als vessants S a partir dels 1600-1700 m. En 
aquest sector els gruixos a 2200 m es mantenen entre 150-300 cm, mentre que a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa 
s’enregistren  gruixos entre 100-300 cm. La distribució de la neu és irregular trobant-se les sobreacumulacions més importants 
en vessants N, NW i W. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les darreres 24 hores no s’han produït nevades. Actualment està plovisquejant intermitentment en sectors de l’Aran Franja 
Nord de la Pallaresa. El cel es manté tapat a tots els sectors. El vent està bufant de forma feble del SW. Les temperatures 
mínimes, a 2200 m,  han pujat notablement, amb valors entre 0 i –3 ºC. Les màximes han pujat moderadament amb valors entre 
0  i –2 ºC. En alguns observatoris la temperatura a les 9 del matí a 2200 m es mantenia positiva. En aquestes condicions la neu 
s’està transformant a neu humida, especialment per sota dels 2300 m i a  l’Aran Franja Nord de la Pallaresa, on hi ha hagut 
caigudes d’allaus de neu recent de forma natural en cotes altes, caigudes d’allaus i purgues de neu humida en vessants S i 
desencadenaments de plaques de fons. A tots els vessants hi ha importants gruixos de neu però les sobreacumulacions més 
importants se centre en vessants orientats al N, W i NW.  A l’Aran Franja Nord de la Pallaresa el perill és FORT (4) per la 
caiguda d’allaus de fusió de forma natural, especialment per sota del 2300 m i pel desencadenament de plaques per una 
sobrecàrrega feble, especialment en vessants orientats al N, NW i W que poden ser de grans dimensions. És probable el 
desencadenament d’allaus de neu recent en totes les orientacions a cotes altes de l’Aran. 
A la resta de sectors el perill és MARCAT (3) per la caiguda espontània d’allaus de fusió per sota  dels 2300 m i especialment en 
vessants S, en general de mitjanes dimensions, i pel desencadenament d’allaus de placa per una sobrecàrrega feble, 
principalment en vessants orientats al N, NW i  W, en general de mida mitjana sense descartar-se la possibilitat d’algun de mida 
gran. En aquests sectors, de cara a diumenge el perill passarà a FORT (4) ja que la pujada de temperatures en les hores 
centrals del dia així com el cel tapat per la nit impediran que la neu es regeli i que es propicií, per tant la caiguda d’allaus de neu 
humida per sota de 2300 m, on la neu es troba transformada.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
La pujada de temperatures anunciada per als propers dies mantindrà la possibilitat de caiguda d’allaus de neu 
humida 
Evolució del perill: ESTACIONARI  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 3 de març de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 1 de març de 2003 
14:00 h. 
1, 2 i 3 de març de 2003 

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

MARCAT (3) passant  
a FORT (4) 

Ter-Freser: MARCAT (3) passant  
a FORT (4) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) passant  
a FORT (4) 

Prepirineu: MARCAT (3) passant  
a FORT (4) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 2: Ennuvolat. Precipitacions febles i disperses. Cota de neu a 1800 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent a 1500 
a l’atmosfera lliure: NW de 20-40 km/h i a 3000 m del NW de 40-60 Km/h 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Dilluns, 3: Ennuvolat amb precipitacions febles i disperses, localment moderades. Cota de neu a 1800 m. Temperatures sense 
canvis. Vent de component  W fluix a moderat. 
Dimarts, 4: Molt ennuvolat  ala cara N amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1900 m. Temperatures en lleuger 
augment. Vent del W fluix. 
Dimecres, Ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Temperatures sense canvis. Vent de component W fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu des dels 1300-1400 m. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 80-140 cm al 
Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró, i de 70 a 120 cm a la resta de sectors. El vent ha format sobreacumulacions 
de neu en vessants N, W i NW, que són especialment importants al Ter-Freser i al Vessant N del Cadí-Moixeró.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les darreres 24 hores no ha nevat. Les temperatures han pujat notablement amb màximes d’ahir entre 5 i 2ºC i 
mínimes d’avui entre –1 i  0 ºC. El vent ha bufat entre feble i moderat del W. En aquestes condicions la neu s’està 
transformant a neu humida, especialment per sota de 2300 m. Atots els sectors hi ha hagut activitat d’allaus de neu 
humida i de placa de vent. El perill és MARCAT (ꞏ3) per la caiguda d’allaus de neu humida per sota de 2300 i 
especialment en vessants S, en general de mitjanes dimensions. És possible, també, el desencadenament de 
plaques per una feble sobrecàrrega als vessants N, NW i W, en general de mida mitjana tot i que no es descarta la 
possibilitat d’algun de mida gran, especialment al Ter-Freser i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró. De cara a 
diumenge el perill passarà a FORT (4) ja que la pujada de temperatures en les hores centrals del dia així com el cel 
tapat per la nit impediran que la neu es regeli i que es propicií, per tant la caiguda d’allaus de neu humida per sota 
de 2300 m, on la neu es troba transformada.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
La pujada de temperatures anunciada per als propers dies mantindrà la possibilitat de caiguda d’allaus de neu 
humida. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 3 de març de 2003 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 3 de febrer de 2003 
14:00 h. 
3 i 4 de febrer de 2003 

 
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) en vessants S, SE i SW. MODERAT (2) a la resta. 

Pallaresa: MARCAT (3) en vessants S, SE i SW. MODERAT (2) a la resta. 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 4: Molt ennuvolat o cobert. Precipitacions febles a moderades, persistents a la cara nord. Cota de neu a 
1300 m baixant a 500 m al final. Temperatures en lleuger descens, moderat a notable al final. Vent en atmosfera 
lliure: a 1500 m del W-NW de 30-70 km/h, a 3000 m NW de 100-130 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dimecres, 5: Ennuvolat o molt ennuvolat amb nevades febles. Algun banc de boira matinal a les valls. 
Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent del NW moderat, i fort a molt fort a cotes altes. 
Dijous, 6: Ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu pujant fins a 1200 m. Alguns bancs de 
boira matinal a les valls. Temperatures nocturnes sense canvis i diürnes en lleuger a moderat ascens. Vent del W 
de moderat a fluix. 
Divendres, 7: Ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs febles a moderats. Cota de neu a 1200 m. Temperatures en 
lleuger ascens. Vent variable i fluix 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és present des del fons de les valls. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 200-300 cm a 
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 100-160 cm a la resta. A tots els sectors s’han format grans acumulacions 
als vessants orientats a S i E.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les darreres hores el cel s’ha aclarit i ha deixat de nevar o ho ha fet molt feblement (2-3 cm). Els gruixos acumulats 
durant els darrers quatre dies atenyen els 150 cm a l’Aran-Franja nord Pallaresa i entre 20-50 cm a la Ribagorçana-
Vall Fosca i a la Pallaresa, disminuint de nord a sud. Les temperatures que van ser molt baixes el cap de setmana 
passat, s’han recuperat notablement amb valors mínims de –5 ºC i màxims de –4 ºC a 2200 m. A l’Aran franja nord 
de la Pallaresa la neu ha guanyat en humitat transformant-se en neu més pesada. En aquest sector han baixat 
allaus de placa de fons i purgues de neu humida. El perill és FORT (4) ja que es mantenen encara grans 
sobreacumulacions en vessants S, SE i SW que són susceptibles de despendre’s al pas d’una persona i donar lloc 
a allaus de placa de grans dimensions. Les nevades anunciades des d’avui fins a demà matí mantindran el perill 
d’allaus naturals que podrien ser grans, tant de neu recent com de placa. Les allaus podran afectar les zones 
situades als fons de les valls. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill d’allaus és MARCAT (3) als 
sectors arrecerats del vent, ja que les acumulacions de neu en vessants S, SE i SW es mantenen fràgils i 
susceptibles de despendre’s al pas d’una persona. Als sectors exposats al vent el perill és MODERAT (2) 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades previstes acompanyades de vent i les baixes temperatures mantindran el perill d’allaus a tots els 
sectors, especialment a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa on fins i tot podria augmentar en cas que les nevades 
siguin moderades.  
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 4 de febrer de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 3 de febrer de 2003 
14:00 h. 
3 i 4 de febrer de 2003 

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

MARCAT (3) en vessants S, SE 
i SW. MODERAT (2) a la resta. 

Ter-Freser: MARCAT (3) en vessants S, SE i 
SW. MODERAT (2) a la resta. 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2)  Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 4: Molt ennuvolat o cobert. Precipitacions febles a moderades, persistents a la cara nord. Cota de neu a 
1300 m baixant a 500 m al final. Temperatures en lleuger descens, moderat a notable al final. Vent en atmosfera 
lliure: a 1500 m del W-NW de 30-70 km/h, a 3000 m NW de 100-130 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Dimecres, 5: Ennuvolat o molt ennuvolat amb nevades febles. Algun banc de boira matinal a les valls. 
Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent del NW moderat, i fort a molt fort a cotes altes. 
Dijous, 6: Ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu pujant fins a 1200. Algun bancs de 
boira matinal a les valls. Temperatures nocturnes sense canvis i diürnes en lleuger a moderat ascens. Vent del W 
de moderat a fluix. 
Divendres, 7: Ennuvolat a molt ennuvolat amb xàfecs febles a moderats. Cota de neu a 1200 m. Temperatures en 
lleuger ascens, vent variable i fluix 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és present des del fons de les valls. El fort vent està redistribuint la neu i la seva 
distribució és molt irregular. En general, els vessants orientats al N i NW estan sent escombrats i en molts punts 
afloren les antigues crostes de regel o fins i tot el terra. S’estan formant grans sobreacumulacions en vessants S, 
SE i SW. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les darreres hores ha deixat de nevar i el cel s’ha aclarit. Els gruixos de neu acumulats els darrers quatre dies 
disminueixen de nord a sud i estan entre 40-60 cm als sectors situats més al nord i entre 10-30 cm als més 
meridionals. Es tracta de neu seca i freda, que es va redistribuir pel torb. Les temperatures s’han recuperat 
respecte els baixos valors assolits el cap de setmana passat (2200 m, màximes de –3ºC i mínimes de –5ºC). 
El perill d’allaus és MARCAT (3) en vessants S, SE i SW del Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser, doncs són 
possibles allaus de placa de vent al pas d’una persona, que podran ser de mitjanes dimensions. Al Prepirineu i al 
vessant nord del Cadí-Moixeró el perill és MODERAT (2); les precipitacions han estat menors i les plaques són més 
petites i disperses, però igualment fràgils. Als vessants nord de tots els sectors afloren sovint les crostes antigues i 
el mantell es presenta molt endurit, excepte a les raconades protegides del vent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades previstes acompanyades de vent i les baixes temperatures mantindran el perill d’allaus a tots els 
sectors. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 4 de febrer de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 2 de gener de 2003 
14:00 h. 
2 i 3 de gener de 2003 

 
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 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 (INM). 
Divendres, 3: intervals de núvols. Precipitacions localment moderades. Cota de neu a 2200 m, baixant a 1600 m al 
final del dia. Temperatures en lleuger descens. Vent de component W de 20 a 40 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dissabte, 4: ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1400 m. 
Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component W moderat. 
Diumenge, 5: cel ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1200 m. 
Temperatures sense canvis. Vent de component W moderat. 
Dilluns, 6: cel ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1000 m. 
Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de NW moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Ribagorçana-Vallfosca i a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu als vessants sud per damunt 
de 1900 m i de 1700 m als vessants nord; els gruixos general oscilꞏlen entre els 70-150 cm. A la Pallaresa el 
mantell és continu als vessants sud per damunt de 2000 m i de 1700 m als vessants nord; els gruixos, en general, 
oscilꞏlen entre els 50-70 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
El 31 va ser l’últim dia que va nevar; la nevada va ser abundant a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, amb gruixos 
localment de fins a 40 cm de neu recent, mentre que a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa es van acumular 
entre 2-15 cm. El vent va bufar fort del NW. Després d’una baixada transitòria de la temperatura, aquesta ha tornat 
a pujar de forma moderada (a 2200 m, màximes del dimecres entre 4ºC i 7ºC i mínimes de dijous entre 0ºC i 1ºC) i 
ha plogut feblement fins a 2500 m. La neu recent s’ha humitejat força; internament el mantell es manté encrostat i 
estable. A cotes mitjanes, han baixat algunes allaus de fons de dimensions mitjanes. 
Hi ha plaques de vent en orientacions N, E i S que poden desprendre’s pel pas d’una persona com a allaus de 
placa, especialment a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, on el perill d’allaus és MARCAT (3); les allaus de placa 
poden ser de dimensions mitjanes; també són possibles allaus de neu humida de forma natural en pendents drets. 
A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa el perill d’allaus és MARCAT (3) per damunt de 2400 m i MODERAT (2) 
per sota; les plaques de vent són més primes i aïllades però fràgils per damunt de 2400 m. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El mantell es mantindrà humit. A partir de demà a darrera hora augmentarà la formació de plaques de vent. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLAUGER AUGMENT.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 3 de gener de 2003 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 2 de gener de 2003 
14:00 h. 
2 i 3 de gener de 2003 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) Prepirineu: MODERAT (2) al sector occidental 
FEBLE (1) al sector oriental 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 3: intervals de núvols. Precipitacions febles. Cota de neu a 2200 m, baixant a 1600 m al final del dia. 
Temperatures en lleuger descens. Vent de component W de 20 a 40 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dissabte, 4: ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1400 m. 
Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component W moderat. 
Diumenge, 5: cel ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1200 m. 
Temperatures sense canvis. Vent de component W moderat. 
Dilluns, 6: cel ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1000 m. 
Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de NW moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Ter-Freser la neu és present per damunt de 1800 m en llocs obacs, però el mantell és discontinu fins als cims a 
causa del vent i la fusió; els gruixos oscilꞏlen entre 5-30 cm. Al Prepirineu més occidental, al Perafita-Puigpedrós i al 
vessant nord del Cadí-Moixeró el mantell és continu per damunt de 2000 m en orientacions sud i de 1700-1800 m 
en orientacions nord; als vessants oest el mantell és discontinu degut al vent; els gruixos oscilꞏlen entre 40-80 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
El 31 va ser l’últim dia que va nevar, encara que la nevada va ser molt feble (entre 1-5 cm). El vent va bufar fort del 
NW. Després d’una baixada transitòria de la temperatura, aquesta ha tornat a pujar de forma moderada (a 2200 m, 
màximes del dimecres entre 5ºC i 6ºC i mínimes de dijous entre 1ºC i 2ºC). En superfície el mantell es manté força 
humit; internament el mantell es troba encrostat i estable. 
Al Perafita-Puigpedrós i al vessant nord del Cadí-Moixeró el perill d’allaus és MODERAT (2); a cotes altes hi ha 
plaques de vent en vessants N, S i E, que podrien desprendre’s pel pas d’un grup de persones. Al Ter-Freser el 
perill és MODERAT (2) per damunt de 2200 m i FEBLE (1) per sota. Al sector occidental del Prepirineu el perill és 
MODERAT (2) i FEBLE (1) a la resta. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El mantell es mantindrà humit. A partir de demà a darrera hora el mantell s’encrostarà superficialment i, localment, 
podran formar-se plaques de vent. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLAUGER AUGMENT.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 3 de gener de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 5 de febrer de 2003 
14:00 h. 
5 i 6 de febrer de 2003 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MOLT FORT (5) 

Ribagorçana-Vall Fosca: FORT (4)  

Pallaresa: FORT (4)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 6: Ennuvolat. Possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 800 m pujant a 1200m. Temperatures 
sense canvis significatius. A l’atmosfera lliure a 1500 vent del NW de 30-50 km/h i a 3000 m del N de 50-60 km/h

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Divendres, 7: Cel ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix. 
Dissabte, 8: Poc ennuvolat. Temperatures sense canvis significatius. Vent variable fluix. 
Diumenge, 9: Poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent del NW moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors s’han produït, des d’ahir, nevades molt importants. El mantell és present, i amb gruixos 
importants, des del fons de les valls. A 2200 m, els gruixos oscilꞏlen entre 300-400 cm a l’Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa i entre 150-250 cm a la resta. S’han format importants sobreacumulacions en vessant S SE i SW que 
superen els valors abans esmentats. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les nevades han estat importants a tots els sectors. A l’Aran Franja Nord de la Pallaresa s’han acumulat gruixos de 
neu recent al voltants dels 120 cm en les últimes 24 hores, i al voltants dels 50 cm a la Ribagorçana Val Fosca i a la 
Pallaresa. El vent ha estat entre moderat i fort del N i del NW. Les temperatures van davallar fortament des d’ahir 
migdia. A L’Aran Franja Nord de la Pallaresa , a 2500 m les temperatures han estat de –13 ºC, avui a les 8 del matí. 
A La Ribagorçana Vall Fosca i a la Pallaresa s’han enregistrat, a 2200 m, valors màxims de –6.5 ºC i mínims de –
14 ºC. S’han produït allaus de forma natural a tots els sectors.  
En aquestes condicions s’ha dipositat una capa de neu recent molt inestable, de 120 cm a L’Aran Franja Nord de la 
Pallaresa, i d’uns 50 cm a la resta de sectors, damunt de les neu caiguda des de dijous passat. Als vessants 
orientats al S, SE i SW s’han dipositat importants acumulacions de neu transportada pel vent damunt de les 
plaques inestables ja existents. A l’Aran Franja Nord de la Pallaresa el perill és MOLT FORT (5) ja que és molt alta 
la probabilitat de caiguda d’allaus de grans dimensions de forma natural, tant de neu recent com de placa, 
especialment als vessants S, SE i SW. Aquestes allaus podran afectar les zones situades als fons de les valls. A la 
Ribagorçana i a la Pallaresa el perill d’allaus és FORT (4) per la probabilitat de desencadenament d’allaus de placa 
de forma natural i per sobrecàrrega feble que seran principalment de mitjanes dimensions, especialment en 
vessants orientats al S, SE i SW. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El lleuger augment de temperatures anunciat afavorirà, lentament, l’estabilització superficial de la neu. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 6 de febrer de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 5 de febrer de 2003 
14:00 h. 
5 i 6 de febrer de 2003 

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

FORT (4) en vessants S, 
MARCAT (3) a la resta  

Ter-Freser: MARCAT (3)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3)  Prepirineu: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 6: Poc ennuvolat. Temperatures sense canvis significatius. A l’atmosfera lliure a 1500 vent del NW de 30-50 
km/h i a 3000 m del N de 50-60 km/h 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Divendres, 7: Cel ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix. 
Dissabte, 8: Poc ennuvolat. Temperatures sense canvis significatius. Vent variable fluix. 
Diumenge, 9: Poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent del NW moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors, s’han produït des d’ahir nevades entre moderades i fortes. El mantell és present des del fons de 
les valls. El fort vent del N i NW ha redistribuït la neu trobant-se llocs amb poc gruix i vessants a sotavent amb grans 
sobreacumulacions. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les nevades que s’han produït des d’ahir han deixat gruixos moderats de neu recent. Les temperatures van 
davallar força des d’ahir a migdia. (a 2200 valors màxims al voltant dels –6 ºC i mínims al voltant dels –13 ºC). El 
vent ha bufat entre moderat i fort del NW. S’ha dipositat una capa de neu recent d’uns 60 cm al Perafita-
Puigpedrós, 30 cm al Ter-Freser i entre 10-20 cm a la resta de sectors. En aquestes condicions s’han dipositat 
importants acumulacions de neu en vessants orientats al S, SE i SW, més importants al Perafita-Puigpedrós on el 
perill és FORT (4) en aquestes orientacions per l’alta probabilitat de desencadenament d’allaus de placa de forma 
natural i per una sobrecàrrega de mitjanes dimensions. A la resta el perill és MARCAT (3) pel desencadenament de 
plaques principalment per sobrecàrrega feble.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El lleuger augment de temperatures anunciat afavorirà, lentament, l’estabilització superficial de la neu. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 6 de febrer de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 7 de febrer de 2003 
14:00 h. 
7 i 8 de febrer de 2003 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FORT (4) en vessants S, SE i SW 

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

Pallaresa: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 8: Cel poc ennuvolat. No s’esperen precipitacions. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent 
a l’atmosfera lliure a 1500 m del N de 10-20 km/h i a 300 m del N de 15-25 km/h

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Diumenge, 9: Poc ennuvolat augmentant a darrera hora a ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions a última hora, 
en general febles, de neu a 1000 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent variable fluix augmentant a NW 
moderat. 
Dilluns, 10: Intervals ennuvolats. Xàfecs localment moderats, de neu a 800 m. Temperatures en moderat descens. 
Vent de component N moderat amb intervals de fort. 
Dimarts, 11: Poc ennuvolat augmentant a ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component N fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és present des del fons de les valls. A l’Aran Franja Nord de la Pallaresa oscilꞏlen entre 250-400 cm a 
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 200-300 cm a la resta. S’han format importants sobreacumulacions en 
vessant S SE i SW que superen els valors abans esmentats. Als vessants orientats al N el mantell és irregular i 
endurit. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ha parat de nevar a tots els sectors. El vent s’ha mantingut en calma o feble del N. Les temperatures van començar 
a pujar moderadament des d’ahir a la tarda enregistrant-se avui a les 8 del matí valors al voltant dels –2 ºC a 2200. 
La pujada de temperatures diürnes d’avui ha afectat especialment els vessants assolellats i sobretot per sota de 
2000 m on la neu recent caiguda en els darrers dies s’ha vist transformada a neu humida. Les plaques existents en 
els vessants nord estan assentant-se lentament. A l’Aran Franja Nord de la Pallaresa el perill és FORT (4) en 
vessants orientats al Sud per la caiguda d’allaus de neu humida, especialment per sota dels 2000 m, que de fet ja 
s’estan produint. Als vessants N encara es manté la inestabilitat per l’existència de plaques que són susceptibles de 
desprendre’s per una feble sobrecàrrega i que poden ser de mida mitjana. En aquestes orientacions el perill és 
MARCAT (3). A la Ribagorçana Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell en vessants N es troba endurit. A la resta 
d’orientacions encara es mantenen plaques susceptibles de dependre’s per una feble sobrecàrrega. El perill en 
aquests sectors és MARCAT (3). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Es mantindrà el perill d’allaus de placa i de fusió. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 8 de febrer de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 7 de febrer de 2003 
14:00 h. 
7 i 8 de febrer de 2003 

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

MARCAT (3) al S, SE i SW 
MODERAT (2) a la resta 

Ter-Freser: MARCAT (3) al S, SE i SW 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) indrets arrecerats 
MODERAT (2) a la resta 

Prepirineu: MARCAT (3) vessants S, SW i SE 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 8: Cel poc ennuvolat. No s’esperen precipitacions. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent 
a l’atmosfera lliure a 1500 m del N de 10-20 km/h i a 300 m del N de 15-25 km/h

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Diumenge, 9: Poc ennuvolat augmentant a darrera hora a ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions a última hora, 
en general febles, de neu a 1000 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent variable fluix augmentant a NW 
moderat. 
Dilluns, 10: Intervals ennuvolats. Xàfecs localment moderats, de neu a 800 m. Temperatures en moderat descens. 
Vent de component N moderat amb intervals de fort. 
Dimarts, 11: Poc ennuvolat augmentant a ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component N fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és present des del fons de les valls. El vent dels dies passats fa que existeixen sectors amb poc gruix i 
vessants a sotavent amb grans sobreacumulacions, especialment al Perafita-Puigpedrós. Als vessants orientats al 
N el mantell es presenta especialment irregular i endurit.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ha parat de nevar a tots els sectors Les temperatures van començar a pujar el vespre d’ahir de forma moderada, 
enregistrant-se avui a les 8 del matí temperatures al voltant dels –1 a 2200 m. El vent s’ha calmat o ha bufat feble 
del N. La pujada de temperatures durant el dia d’avui ha afectat principalment als vessants S on la neu s’ha 
transformat, especialment per sota de 2000 m. En aquestes orientacions es mantenen importants acumulacions de 
neu, especialment al Perafita-Puigpedrós. Als vessants N el mantell es troba encrostat. A tots els sectors el perill és 
MARCAT (3) pel desencadenament de plaques per sobrecàrrega feble, principalment en vessants S, SE, SW i 
sectors arrecerats del vent. A la resta d’orientacions el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Es mantindrà el perill d’allaus de placa i de fusió. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 8 de febrer de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 8 de febrer de 2003 
14:00 h. 
8, 9 i 10 de febrer de 2003 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FORT (4) en vessants S, SE i SW 

MARCAT (3) a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) al S, SE i SW 

MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa: MARCAT (3) al S, SE i SW 

MODERAT (2) a la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 9: Poc ennuvolat, augmentant a ennuvolat a últimes hores. Possibilitat d’alguna precipitació feble al 
final. Cota de neu a 1000 m. Temperatures sense canvis. Vent a l’atmosfera lliure a 1500 m, del N de 15-25 km/h i 
a 3000 m del N de 25 a 35 km/h 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dilluns, 10: Ennuvolat amb possibilitat de xàfecs febles. Cota de neu a 700 m. Temperatures en descens, lleuger 
les mínimes i moderat les màximes. Vent del N i NE fluix amb intervals de moderat. 
Dimarts, 11: Poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent variable fluix. 
Dimecres, 12: Poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent variable fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és present des del fons de les valls. A l’Aran Franja Nord de la Pallaresa oscilꞏlen entre 250-400 cm i entre 200-300 
cm a la resta. Es mantenen importants sobreacumulacions en vessant S SE i SW que superen els valors abans esmentats. Als 
vessants orientats al N el mantell és irregular i endurit, especialment a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A tots els sectors les temperatures màximes d’ahir van pujar respecte les dels dies anteriors, i les mínimes s’han 
mantingut similars a les d’ahir. A 2200 m s’han enregistrat valors màxims al voltant dels 4 ºC, i mínims al voltant 
dels –6 ºC. El vent ha esta feble o molt feble del N, i a diversos indrets calmat. La pujada de temperatures diürnes 
ha afectat especialment els vessants assolellats i sobretot per sota de 2000 m, en vessants S, on la neu recent 
caiguda en els darrers dies s’ha vist transformada a neu humida durant el dia i lleugerament encrostada per la nit. 
Han caigut de forma espontània allaus i purgues superficials en aquestes cotes i orientacions. Per damunt 
d’aquesta cota i també en vessants S, SE i SW es mantenen importants acumulacions en forma de plaques en 
estat fràgil. A L’Aran Franja Nord de la Pallaresa s’han desencadenat allaus de placa de fons en aquestes 
orientacions. En aquest sector, als vessants N, les acumulacions de neu no són tant importants però es mantenen 
encara plaques fràgils. A La Vall Fosca i a la Pallaresa, els vessants N es troben encrostats i endurits. A l’Aran 
Franja Nord de la Pallaresa el perill és FORT (4) en vessants orientats al Sud per la caiguda d’allaus de neu 
humida, especialment per sota dels 2000 m i durant les hores centrals del dia. Per damunt d’aquesta cota poden 
desencadenar-se allaus de placa per sobrecàrrega feble que fins i tot poden ser de grans dimensions. Als vessants 
N encara es manté la inestabilitat per l’existència de plaques que són susceptibles de desprendre’s per una feble 
sobrecàrrega i que poden ser de mida mitjana. En aquestes orientacions el perill és MARCAT (3). A la Ribagorçana 
Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell en vessants N es troba endurit i el perill és MODERAT (2) A la resta 
d’orientacions encara es mantenen plaques susceptibles de dependre’s per una feble sobrecàrrega, que seran de 
mida mitjana. El perill en aquests sectors és MARCAT (3).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Es mantindrà el perill d’allaus de placa i de fusió durant les hores centrals del dia. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS 

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 10 de febrer de 2003 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 8 de febrer de 2003 
14:00 h. 
8, 9 i 10 de febrer de 2003 

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

MARCAT (3) al S, SE i SW 
MODERAT (2) a la resta 

Ter-Freser: MARCAT (3) al S, SE i SW 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) indrets arrecerats 
MODERAT (2) a la resta 

Prepirineu: MARCAT (3) vessants S, SW i SE 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 9: Poc ennuvolat, augmentant a ennuvolat a últimes hores. Possibilitat d’alguna precipitació feble al 
final. Cota de neu a 1000 m. Temperatures sense canvis. Vent a l’atmosfera lliure a 1500 m, del N de 15-25 km/h i 
a 3000 m del N de 25 a 35 km/h 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Dilluns, 10: Ennuvolat amb possibilitat de xàfecs febles. Cota de neu a 700 m. Temperatures en descens, lleuger 
les mínimes i moderat les màximes. Vent del N i NE fluix amb intervals de moderat. 
Dimarts, 11: Poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent variable fluix. 
Dimecres, 12: Poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent variable fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és present des del fons de les valls. Existeixen sectors amb poc gruix i vessants a sotavent amb grans 
sobreacumulacions, especialment al Perafita-Puigpedrós. Als vessants orientats al N el mantell es presenta 
especialment irregular i endurit. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A tots els sectors les temperatures màximes d’ahir van pujar respecte les dels dies anteriors, i les mínimes s’han 
mantingut similars a les d’ahir. A 2200 m s’han enregistrat valors màxims al voltant dels 4 ºC, i mínims al voltant 
dels –5 ºC. El vent ha esta feble o molt feble del N. 
La pujada de temperatures diürnes ha afectat principalment a les solanes i per sota dels 2000 m. En aquestes 
orientacions la neu s’ha transformat superficialment a fusió durant el dia, i s’encrosta lleugerament per la nit. Al 
Perafita-Puigpedrós hi ha hagut caigudes naturals de purgues de fusió superficial. Per damunt d’aquesta cota i en 
les mateixes orientacions es mantenen importants acumulacions de neu, especialment al Perafita-Puigpedrós. Als 
vessants N el mantell es troba encrostat. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) per damunt de 2000 m pel 
desencadenament de plaques per sobrecàrrega feble, principalment en vessants S, SE, SW i sectors arrecerats del 
vent. Per sota d’aquesta cota són possibles caigudes espontànies d’allaus de fusió en les hores centrals del dia. A 
la resta d’orientacions el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Es mantindrà el perill d’allaus de placa i de fusió durant les hores centrals del dia. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 10 de febrer de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 8 de febrer de 2003 
14:00 h. 
8, 9 i 10 de febrer de 2003 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FORT (4) en vessants S, SE i SW 

MARCAT (3) a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) al S, SE i SW 

MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa: MARCAT (3) al S, SE i SW 

MODERAT (2) a la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 9: Poc ennuvolat, augmentant a ennuvolat a últimes hores. Possibilitat d’alguna precipitació feble al 
final. Cota de neu a 1000 m. Temperatures sense canvis. Vent a l’atmosfera lliure a 1500 m, del N de 15-25 km/h i 
a 3000 m del N de 25 a 35 km/h 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dilluns, 10: Ennuvolat amb possibilitat de xàfecs febles. Cota de neu a 700 m. Temperatures en descens, lleuger 
les mínimes i moderat les màximes. Vent del N i NE fluix amb intervals de moderat. 
Dimarts, 11: Poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent variable fluix. 
Dimecres, 12: Poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent variable fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és present des del fons de les valls. A l’Aran Franja Nord de la Pallaresa oscilꞏlen entre 250-400 cm i entre 200-300 
cm a la resta. Es mantenen importants sobreacumulacions en vessant S SE i SW que superen els valors abans esmentats. Als 
vessants orientats al N el mantell és irregular i endurit, especialment a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A tots els sectors les temperatures màximes d’ahir van pujar respecte les dels dies anteriors, i les mínimes s’han 
mantingut similars a les d’ahir. A 2200 m s’han enregistrat valors màxims al voltant dels 4 ºC, i mínims al voltant 
dels –6 ºC. El vent ha esta feble o molt feble del N, i a diversos indrets calmat. La pujada de temperatures diürnes 
ha afectat especialment els vessants assolellats i sobretot per sota de 2000 m, en vessants S, on la neu recent 
caiguda en els darrers dies s’ha vist transformada a neu humida durant el dia i lleugerament encrostada per la nit. 
Han caigut de forma espontània allaus i purgues superficials en aquestes cotes i orientacions. Per damunt 
d’aquesta cota i també en vessants S, SE i SW es mantenen importants acumulacions en forma de plaques en 
estat fràgil. A L’Aran Franja Nord de la Pallaresa s’han desencadenat allaus de placa de fons en aquestes 
orientacions. En aquest sector, als vessants N, les acumulacions de neu no són tant importants però es mantenen 
encara plaques fràgils. A La Vall Fosca i a la Pallaresa, els vessants N es troben encrostats i endurits. A l’Aran 
Franja Nord de la Pallaresa el perill és FORT (4) en vessants orientats al Sud per la caiguda d’allaus de neu 
humida, especialment per sota dels 2000 m i durant les hores centrals del dia. Per damunt d’aquesta cota poden 
desencadenar-se allaus de placa per sobrecàrrega feble que fins i tot poden ser de grans dimensions. Als vessants 
N encara es manté la inestabilitat per l’existència de plaques que són susceptibles de desprendre’s per una feble 
sobrecàrrega i que poden ser de mida mitjana. En aquestes orientacions el perill és MARCAT (3). A la Ribagorçana 
Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell en vessants N es troba endurit i el perill és MODERAT (2) A la resta 
d’orientacions encara es mantenen plaques susceptibles de dependre’s per una feble sobrecàrrega, que seran de 
mida mitjana. El perill en aquests sectors és MARCAT (3).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Es mantindrà el perill d’allaus de placa i de fusió durant les hores centrals del dia. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS 

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 10 de febrer de 2003 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 8 de febrer de 2003 
14:00 h. 
8, 9 i 10 de febrer de 2003 

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

MARCAT (3) al S, SE i SW 
MODERAT (2) a la resta 

Ter-Freser: MARCAT (3) al S, SE i SW 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) indrets arrecerats 
MODERAT (2) a la resta 

Prepirineu: MARCAT (3) vessants S, SW i SE 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 9: Poc ennuvolat, augmentant a ennuvolat a últimes hores. Possibilitat d’alguna precipitació feble al 
final. Cota de neu a 1000 m. Temperatures sense canvis. Vent a l’atmosfera lliure a 1500 m, del N de 15-25 km/h i 
a 3000 m del N de 25 a 35 km/h 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Dilluns, 10: Ennuvolat amb possibilitat de xàfecs febles. Cota de neu a 700 m. Temperatures en descens, lleuger 
les mínimes i moderat les màximes. Vent del N i NE fluix amb intervals de moderat. 
Dimarts, 11: Poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent variable fluix. 
Dimecres, 12: Poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent variable fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és present des del fons de les valls. Existeixen sectors amb poc gruix i vessants a sotavent amb grans 
sobreacumulacions, especialment al Perafita-Puigpedrós. Als vessants orientats al N el mantell es presenta 
especialment irregular i endurit. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A tots els sectors les temperatures màximes d’ahir van pujar respecte les dels dies anteriors, i les mínimes s’han 
mantingut similars a les d’ahir. A 2200 m s’han enregistrat valors màxims al voltant dels 4 ºC, i mínims al voltant 
dels –5 ºC. El vent ha esta feble o molt feble del N. 
La pujada de temperatures diürnes ha afectat principalment a les solanes i per sota dels 2000 m. En aquestes 
orientacions la neu s’ha transformat superficialment a fusió durant el dia, i s’encrosta lleugerament per la nit. Al 
Perafita-Puigpedrós hi ha hagut caigudes naturals de purgues de fusió superficial. Per damunt d’aquesta cota i en 
les mateixes orientacions es mantenen importants acumulacions de neu, especialment al Perafita-Puigpedrós. Als 
vessants N el mantell es troba encrostat. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) per damunt de 2000 m pel 
desencadenament de plaques per sobrecàrrega feble, principalment en vessants S, SE, SW i sectors arrecerats del 
vent. Per sota d’aquesta cota són possibles caigudes espontànies d’allaus de fusió en les hores centrals del dia. A 
la resta d’orientacions el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Es mantindrà el perill d’allaus de placa i de fusió durant les hores centrals del dia. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 10 de febrer de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 10 de febrer de 2003 
14:00 h. 
10 i 11 de febrer de 2003 

 
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) al S, SE i SW 
MODERAT (2) a la resta 

Pallaresa: MARCAT (3) al S, SE i SW 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 11: Intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger ascens. Vent a l’atmosfera lliure: A 1500 m del 
N (10-20 km/h) i, a 3000 m del N (20-30 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dimecres, 12: Predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent de component nord fluix a 
moderat. 
Dijous, 13: Ennuvolat a molt ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1200 m baixant a 
800 m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent del nord-est fluix a moderat. 
Divendres, 13: Cel ennuvolat amb possibilitat d’algun xàfec feble. Cota de neu a 800 m. Temperatures en lleuger 
descens. Vent de l’est i nord-est fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és present des del fons de les valls a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i a la meitat N de la 
Ribagorçana-Vall Fosca. A la resta el mantell és continu als vessants N des del fons de les valls i des de 1500-1700 
m als vessants S. A 2200 m, a l’Aran-Franja N de la Pallaresa els gruixos oscilꞏlen entre 200-300 cm, mentre que a 
la resta de sectors oscilꞏlen entre 150-200 cm. Es mantenen importants sobreacumulacions en vessant S SE i SW 
que superen els valors abans esmentats. Als vessants orientats al N el mantell és irregular i endurit, especialment a 
la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures màximes, a 2200 m han baixat lleugerament amb valors entre els –1 i 3 ºC, mentre que les 
mínimes han baixat notablement amb valors entre –6 i –14 ºC. Aquesta matinada el vent de NW ha augmentat fins 
a moderat. Durant la nit passada ha nevat feblement a l’Aran-Franja N de la Pallaresa deixant gruixos no superiors 
als 5 cm. Durant el dia d’ahir encara van caure allaus de fusió als vessants orientats a S, de mida fins a mitjana, a 
l’Aran-Franja N de la Pallaresa. La radiació solar dels darrers dies ha anat humitejant el mantell als vessants S, 
especialment per sota dels 2200-2300 m mentre que les baixes temperatures nocturnes en provoquen 
l’encrostament superficial. Als vessants N, en general, la neu està poc transformada i es manté freda i seca. Als 
vessants S, SE i SW es mantenen importants acumulacions que es mantenen encara molt fràgils, especialment a 
l’Aran-Franja N de la Pallaresa. En aquest sector el perill és MARCAT (3), donat que és possible el 
desencadenament d’allaus de neu humida als vessants S, especialment a partir del migdia, i que serien de mida 
mitjana. Als vessants orientats a N i, en totes orientacions a cotes altes, hi ha grans plaques de vent que es 
mantenen molt fràgils i poden desencadenar-se per una sobrecàrrega feble. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la 
Pallaresa el mantell, en vessants N, està molt ventat i afloren les antigues crostes. En aquests sectors el perill és 
MODERAT (2) donat que en llocs arrecerats es mantenen fràgils plaques de vent. Als vessants orientats a S, i 
especialment a cotes altes, es mantenen grans acumulacions susceptibles de ser desencadenades pel pas d’una 
persona. En aquests sectors el perill és MARCAT (3), on no es descarten també, sobretot per sota dels 2200 m 
purgues o allaus de fusió, sobretot a partir del migdia.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El temps estable amb temperatures diürnes suaus i regel nocturn que s’espera fins dimecres mantindrà l’actual situació de perill.
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 11 de febrer de 2003 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 10 de febrer de 2003 
14:00 h. 
10 i 11 de febrer de 2003 

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

MARCAT (3) al S, SE i SW 
MODERAT (2) a la resta 

Ter-Freser: MARCAT (3) al S, SE i SW 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) indrets arrecerats 
MODERAT (2) a la resta 

Prepirineu: MARCAT (3) vessants S, SW i SE 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 11: Intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger ascens. Vent a l’atmosfera lliure: A 1500 m 
del N (10-20 km/h) i, a 3000 m del N (20-30 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Dimecres, 12: Predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent de component nord fluix a 
moderat. 
Dijous, 13: Ennuvolat a molt ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1200 m baixant a 
800 m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent del nord-est fluix a moderat. 
Divendres, 13: Cel ennuvolat amb possibilitat d’algun xàfec feble. Cota de neu a 800 m. Temperatures en lleuger 
descens. Vent de l’est i nord-est fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és present des del fons de les valls. Existeixen sectors amb poc gruix i vessants a sotavent amb grans 
sobreacumulacions, especialment al Perafita-Puigpedrós. Als vessants orientats al N el mantell es presenta 
especialment irregular i endurit. Al sector més oriental del Ter-Freser els vessants N es troben molt ventats i el 
mantell en molts sectors és inexistent. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A 2200 m les temperatures màximes s’han mantingut amb valors entre els 0 i els 4 ºC, mentre que les mínimes han 
baixat notablement amb valors entre els –11 i els –5 ºC. El vent del NW ha augmentat lleugerament aquesta 
matinada. Durant la nit passada ha nevat feblement deixant un gruix màxim de 5 cm al Perafita-Puigpedrós i al Ter-
Freser. Als vessants S la neu s’humiteja durant el dia, i s’encrosta lleugerament durant la nit. En aquests vessants, i 
sobretot per sobre dels 2000-2200 m es mantenen importants acumulacions de neu, especialment al Perafita-
Puigpedrós. Als vessants N el mantell es troba encrostat. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) per damunt de 
2000 m pel desencadenament de plaques de vent per sobrecàrrega feble, principalment en vessants S, SE, SW i 
sectors arrecerats del vent. Per sota d’aquesta cota són possibles caigudes espontànies de purgues i petites allaus 
de fusió durant les hores centrals del dia. A la resta d’orientacions el perill és MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El temps estable amb temperatures diürnes suaus i regel nocturn que s’espera fins dimecres mantindrà l’actual situació de perill.
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 11 de febrer de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 12 de febrer de 2003 
14:00 h. 
12 i 13 de febrer de 2003 

 
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) al S, SE i SW 
MODERAT (2) a la resta 

Pallaresa: MARCAT (3) al S, SE i SW 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 13: molt ennuvolat o cobert. Precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 700 m. Temperatures en moderat 
descens. Vent a l’atmosfera lliure a 1500 m, de NE de 10 a 20 km/h, a 3000 m de NE de 20 a 30 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Divendres, 14: molt ennuvolat o cobert amb nevades febles a moderades. Temperatures en descens, moderat les mínimes i 
lleuger les màximes. Gelades moderades. Vent de l’E i NE fluix. 
Dissabte, 15: intervals de núvols amb possibilitat de nevades febles a moderades. Temperatures en lleuger descens. Gelades 
notables. Vent del NE moderat. 
Diumenge, 16: Ennuvolat. Temperatures sense canvis. Gelades notables. Vent del NE moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és present des del fons de les valls a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i a la meitat N de la 
Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa. A la resta el mantell és continu als vessants N des del fons de les valls i 
des de 1500-1700 m als vessants S. A 2200 m, a l’Aran-Franja N de la Pallaresa els gruixos oscilꞏlen entre 150-300 
cm, mentre que a la resta de sectors oscilꞏlen entre 150-200 cm. Es mantenen importants sobreacumulacions en 
vessant S SE i SW que superen els valors abans esmentats. Als vessants orientats al N el mantell és irregular i 
encrostat, especialment a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A 2200 m les temperatures màximes d’ahir es van mantenir entre els 0 i -3ºC al sector N, mentre que van pujar 
entre 0 i 5ºC a la meitat sud. Pel que fa a les mínimes han seguit pujant amb valors entre els –1 i –6ºC. Els vents 
han estat febles de NW, principalment. Aquest matí ha començat a nevar feblement a l’Aran-Franja N de la 
Pallaresa. Durant els darrers dies els vessants S, per sota dels 2200-2400 m, s’han anat purgant i estabilitzant amb 
el cicle diari de fusió-regel. Als vessants N, en general, la neu està poc transformada i es manté freda i seca. Als 
vessants S, SE i SW, per sobre dels 2200 m, hi ha importants acumulacions que es mantenen encara molt fràgils, 
especialment a l’Aran-Franja N de la Pallaresa. En aquest sector el perill augmenta a MARCAT (3), doncs és 
possible el desencadenament de plaques de vent a cotes altes dels vessants S, i als vessants N. Aquestes plaques 
poden ser de mida mitjana, i fins i tot gran. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell, en vessants N, 
està molt ventat i hi afloren les antigues crostes. En aquests sectors el perill és MODERAT (2) donat que en llocs 
arrecerats es mantenen fràgils plaques de vent. Als vessants orientats a S, i especialment a cotes altes, es 
mantenen grans acumulacions susceptibles de ser desencadenades pel pas d’una persona. En aquests sectors el 
perill és MARCAT (3). A les parts més meridionals d’aquests dos sectors el mantell es troba molt ventat i encrostat i 
tan sols en raconades és possible l’existència de plaques de vent. En aquests sectors el perill és MODERAT (2). 
Les nevades que s’esperen per a demà formaran noves plaques en vessants orientats principalment a S i SW, a 
tots els sectors. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades que s’esperen per als propers dies, sempre acompanyades de vents del NE, formaran noves plaques en vessants 
orientats a S i SW. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT 

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 13 de febrer de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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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 febrer de 2003 
14:00 h. 
12 i 13 de febrer de 2003 

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

MARCAT (3) al S, SE i SW 
MODERAT (2) a la resta 

Ter-Freser: MARCAT (3) al S, SE i SW 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) indrets arrecerats 
MODERAT (2) a la resta 

Prepirineu: MARCAT (3) vessants S, SW i SE 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 13: molt ennuvolat o cobert. Precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 700 m. Temperatures en moderat 
descens. Vent a l’atmosfera lliure a 1500 m, de NE de 10 a 20 km/h, a 3000 m de NE de 20 a 30 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Divendres, 14: molt ennuvolat o cobert amb nevades febles a moderades. Temperatures en descens, moderat les mínimes i 
lleuger les màximes. Gelades moderades. Vent de l’E i NE fluix. 
Dissabte, 15: intervals de núvols amb possibilitat de nevades febles a moderades. Temperatures en lleuger descens. Gelades 
notables. Vent del NE moderat. 
Diumenge, 16: Ennuvolat amb possibilitat de nevades febles a moderades. Temperatures sense canvis. Gelades notables. Vent 
del NE moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és present des del fons de les valls però continu a partir de 1700 m als vessants S i de 1300-1400 m als 
vessants N al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró. A la resta de sectors el mantell és continu a partir de 1800-
2000 m als vessants S i 1700-1800 als vessants N. Existeixen sectors amb poc gruix i vessants a sotavent amb 
grans sobreacumulacions, especialment al Perafita-Puigpedrós. Els gruixos, a 2200 m oscilꞏlen entre 50-100 cm al 
Perafita-Puigpedrós i de 15 a 60 cm a la resta de sectors. Als vessants orientats al N el mantell es presenta 
especialment irregular i endurit. Al sector més oriental del Ter-Freser els vessants N es troben molt ventats i el 
mantell en molts sectors és inexistent. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A 2200 m les temperatures màximes han pujat lleugerament amb valors entre els -1 i els 4 ºC, mentre que les 
mínimes d’aquesta matinada s’han mantingut amb valors entre els –9 i els –2 ºC. Els vents han estat febles de N i 
NW, amb cops moderats al sector oriental. Als vessants sud, i a cotes altes, es mantenen importants acumulacions 
de neu, especialment al Perafita-Puigpedrós. A cotes baixes el mantell es troba ben estabilitzat gràcies al cicle de 
fusió-regel d’aquests darrers dies. Als vessants N el mantell es troba encrostat a cotes altes, mentre que a cotes 
baixes es manté una capa superficial de baixa cohesió. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) per damunt de 
2000 m pel desencadenament de plaques de vent per sobrecàrrega feble, principalment en vessants S, SE, SW i 
sectors arrecerats del vent. A la resta d’orientacions el perill és MODERAT (2) doncs en zones arrecerades es 
mantenen plaques de vent, en general de petites dimensions, que poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble. 
Les nevades que s’esperen per a demà formaran noves plaques en vessants orientats principalment a S i SW, a 
tots els sectors. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades que s’esperen per als propers dies, sempre acompanyades de vents del NE, formaran noves plaques en vessants 
orientats a S i SW. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 13 de febrer de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 12 de febrer de 2003 
14:00 h. 
12 i 13 de febrer de 2003 

 
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) al S, SE i SW 
MODERAT (2) a la resta 

Pallaresa: MARCAT (3) al S, SE i SW 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 13: molt ennuvolat o cobert. Precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 700 m. Temperatures en moderat 
descens. Vent a l’atmosfera lliure a 1500 m, de NE de 10 a 20 km/h, a 3000 m de NE de 20 a 30 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Divendres, 14: molt ennuvolat o cobert amb nevades febles a moderades. Temperatures en descens, moderat les mínimes i 
lleuger les màximes. Gelades moderades. Vent de l’E i NE fluix. 
Dissabte, 15: intervals de núvols amb possibilitat de nevades febles a moderades. Temperatures en lleuger descens. Gelades 
notables. Vent del NE moderat. 
Diumenge, 16: Ennuvolat. Temperatures sense canvis. Gelades notables. Vent del NE moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és present des del fons de les valls a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i a la meitat N de la 
Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa. A la resta el mantell és continu als vessants N des del fons de les valls i 
des de 1500-1700 m als vessants S. A 2200 m, a l’Aran-Franja N de la Pallaresa els gruixos oscilꞏlen entre 150-300 
cm, mentre que a la resta de sectors oscilꞏlen entre 150-200 cm. Es mantenen importants sobreacumulacions en 
vessant S SE i SW que superen els valors abans esmentats. Als vessants orientats al N el mantell és irregular i 
encrostat, especialment a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A 2200 m les temperatures màximes d’ahir es van mantenir entre els 0 i -3ºC al sector N, mentre que van pujar 
entre 0 i 5ºC a la meitat sud. Pel que fa a les mínimes han seguit pujant amb valors entre els –1 i –6ºC. Els vents 
han estat febles de NW, principalment. Aquest matí ha començat a nevar feblement a l’Aran-Franja N de la 
Pallaresa. Durant els darrers dies els vessants S, per sota dels 2200-2400 m, s’han anat purgant i estabilitzant amb 
el cicle diari de fusió-regel. Als vessants N, en general, la neu està poc transformada i es manté freda i seca. Als 
vessants S, SE i SW, per sobre dels 2200 m, hi ha importants acumulacions que es mantenen encara molt fràgils, 
especialment a l’Aran-Franja N de la Pallaresa. En aquest sector el perill augmenta a MARCAT (3), doncs és 
possible el desencadenament de plaques de vent a cotes altes dels vessants S, i als vessants N. Aquestes plaques 
poden ser de mida mitjana, i fins i tot gran. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell, en vessants N, 
està molt ventat i hi afloren les antigues crostes. En aquests sectors el perill és MODERAT (2) donat que en llocs 
arrecerats es mantenen fràgils plaques de vent. Als vessants orientats a S, i especialment a cotes altes, es 
mantenen grans acumulacions susceptibles de ser desencadenades pel pas d’una persona. En aquests sectors el 
perill és MARCAT (3). A les parts més meridionals d’aquests dos sectors el mantell es troba molt ventat i encrostat i 
tan sols en raconades és possible l’existència de plaques de vent. En aquests sectors el perill és MODERAT (2). 
Les nevades que s’esperen per a demà formaran noves plaques en vessants orientats principalment a S i SW, a 
tots els sectors. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades que s’esperen per als propers dies, sempre acompanyades de vents del NE, formaran noves plaques en vessants 
orientats a S i SW. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT 

EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 13 de febrer de 2003 
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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 febrer de 2003 
14:00 h. 
12 i 13 de febrer de 2003 

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

MARCAT (3) al S, SE i SW 
MODERAT (2) a la resta 

Ter-Freser: MARCAT (3) al S, SE i SW 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) indrets arrecerats 
MODERAT (2) a la resta 

Prepirineu: MARCAT (3) vessants S, SW i SE 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 13: molt ennuvolat o cobert. Precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 700 m. Temperatures en moderat 
descens. Vent a l’atmosfera lliure a 1500 m, de NE de 10 a 20 km/h, a 3000 m de NE de 20 a 30 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Divendres, 14: molt ennuvolat o cobert amb nevades febles a moderades. Temperatures en descens, moderat les mínimes i 
lleuger les màximes. Gelades moderades. Vent de l’E i NE fluix. 
Dissabte, 15: intervals de núvols amb possibilitat de nevades febles a moderades. Temperatures en lleuger descens. Gelades 
notables. Vent del NE moderat. 
Diumenge, 16: Ennuvolat amb possibilitat de nevades febles a moderades. Temperatures sense canvis. Gelades notables. Vent 
del NE moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és present des del fons de les valls però continu a partir de 1700 m als vessants S i de 1300-1400 m als 
vessants N al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró. A la resta de sectors el mantell és continu a partir de 1800-
2000 m als vessants S i 1700-1800 als vessants N. Existeixen sectors amb poc gruix i vessants a sotavent amb 
grans sobreacumulacions, especialment al Perafita-Puigpedrós. Els gruixos, a 2200 m oscilꞏlen entre 50-100 cm al 
Perafita-Puigpedrós i de 15 a 60 cm a la resta de sectors. Als vessants orientats al N el mantell es presenta 
especialment irregular i endurit. Al sector més oriental del Ter-Freser els vessants N es troben molt ventats i el 
mantell en molts sectors és inexistent. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A 2200 m les temperatures màximes han pujat lleugerament amb valors entre els -1 i els 4 ºC, mentre que les 
mínimes d’aquesta matinada s’han mantingut amb valors entre els –9 i els –2 ºC. Els vents han estat febles de N i 
NW, amb cops moderats al sector oriental. Als vessants sud, i a cotes altes, es mantenen importants acumulacions 
de neu, especialment al Perafita-Puigpedrós. A cotes baixes el mantell es troba ben estabilitzat gràcies al cicle de 
fusió-regel d’aquests darrers dies. Als vessants N el mantell es troba encrostat a cotes altes, mentre que a cotes 
baixes es manté una capa superficial de baixa cohesió. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) per damunt de 
2000 m pel desencadenament de plaques de vent per sobrecàrrega feble, principalment en vessants S, SE, SW i 
sectors arrecerats del vent. A la resta d’orientacions el perill és MODERAT (2) doncs en zones arrecerades es 
mantenen plaques de vent, en general de petites dimensions, que poden desprendre’s per una sobrecàrrega feble. 
Les nevades que s’esperen per a demà formaran noves plaques en vessants orientats principalment a S i SW, a 
tots els sectors. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades que s’esperen per als propers dies, sempre acompanyades de vents del NE, formaran noves plaques en vessants 
orientats a S i SW. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 13 de febrer de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 13 de febrer de 2003 
14:00 h. 
13 i 14 de febrer de 2003 

 
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) als vessants S per sobre de 2400 m 
MODERAT (2) a la resta 

Pallaresa: MARCAT (3) als vessants S per sobre de 2400 m 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 14: molt ennuvolat o cobert. Precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 400 m. Temperatures en lleuger a 
moderat descens. Vent de NE de 10 a 20 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dissabte, 15: intervals de núvols i possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 400 m. Temperatures sense canvis 
significatius. Vent de N i NE fluix. 
Diumenge, 16: intervals de núvols i possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 400 m. Temperatures sense canvis 
significatius. Vent del N i NE fluix. 
Dilluns, 17: intervals de núvols i possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 400 m. Temperatures sense canvis 
significatius. Vent de component E fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és present des del fons de les valls a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i a la meitat N de la Ribagorçana-Vall Fosca i 
de la Pallaresa. A la resta el mantell és continu als vessants N des del fons de les valls i des de 1500-1700 m als vessants S. A 
2200 m, a l’Aran-Franja N de la Pallaresa els gruixos oscilꞏlen entre 150-300 cm, mentre que a la resta de sectors oscilꞏlen entre 
150-200 cm. Es mantenen importants sobreacumulacions en vessant S, SE i SW que superen els valors abans esmentats. Als 
vessants orientats al N el mantell és irregular i encrostat, especialment a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A 2200 m les temperatures màximes d’ahir es van mantenir entre els 2 i -4ºC al sector N. Pel que fa a les mínimes han baixat 
amb valors entre –7 i –11ºC. Els vents han estat febles de NW. Durant el dia d’ahir i aquesta matinada ha nevat feblement 
deixant gruixos entre inapreciables, als sectors més meridionals, fins a 5 cm a l’Aran-Franja N de la Pallaresa. Durant els darrers 
dies els vessants S, per sota dels 2200-2400 m, s’han anat purgant i estabilitzant amb el cicle diari de fusió-regel. Als vessants 
N, en general, la neu està poc transformada i es manté freda i seca. Als vessants S, SE i SW, per sobre dels 2200 m, hi ha 
importants acumulacions que es mantenen encara molt fràgils, especialment a l’Aran-Franja N de la Pallaresa. En aquest sector 
el perill és MARCAT (3), doncs és possible el desencadenament de plaques de vent a cotes altes dels vessants S, i als vessants 
N, encara per sobrecàrrega feble, que poden ser de mida mitjana, i fins i tot gran. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el 
mantell, en vessants N, està molt ventat i hi afloren les antigues crostes. En aquests sectors el perill és MODERAT (2) donat que 
en llocs arrecerats es mantenen fràgils plaques de vent. Als vessants orientats a S, i especialment a cotes altes, es mantenen 
grans acumulacions susceptibles de ser desencadenades pel pas d’una persona. En aquests sectors el perill és MARCAT (3). A 
les parts més meridionals d’aquests dos sectors el mantell es troba molt ventat i encrostat i tan sols en raconades és possible 
l’existència de plaques de vent. En aquests sectors el perill és MODERAT (2). Les nevades que s’esperen per a avui i demà 
formaran noves plaques en vessants orientats principalment a S i SW, a tots els sectors.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades que s’esperen per als propers dies, sempre acompanyades de vents del NE, formaran noves plaques en vessants 
orientats a S i SW. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 14 de febrer de 2003 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 13 de febrer de 2003 
14:00 h. 
13 i 14 de febrer de 2003 

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

MARCAT (3) als vessants S 
per sobre de 2400 m 
MODERAT (2) a la resta 

Ter-Freser: MARCAT (3) als vessants S per 
sobre de 2400 m 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) per sobre de 2400 
m en indrets arrecerats  
MODERAT (2) a la resta 

Prepirineu: MARCAT (3) als vessants S per 
sobre de 2400 m 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 14: molt ennuvolat o cobert. Precipitacions febles a moderades més probables a la part oriental. Cota de neu a 400 
m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de NE de 10 a 20 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Dissabte, 15: intervals de núvols i possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 400 m. Temperatures sense canvis 
significatius. Vent de N i NE fluix. 
Diumenge, 16: intervals de núvols i possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 400 m. Temperatures sense canvis 
significatius. Vent del N i NE fluix. 
Dilluns, 17: intervals de núvols i possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 400 m. Temperatures sense canvis 
significatius. Vent de component E fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és present des del fons de les valls però continu a partir de 1700 m als vessants S i de 1300-1400 m als vessants N al 
Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró. A la resta de sectors el mantell és continu a partir de 1800-2000 m als vessants S i 1700-
1800 m als vessants N. Existeixen sectors amb poc gruix i vessants a sotavent amb grans sobreacumulacions, especialment al 
Perafita-Puigpedrós. Els gruixos, a 2200 m oscilꞏlen entre 40-90 cm al Perafita-Puigpedrós i de 15 a 60 cm a la resta de sectors. 
Als vessants orientats al N el mantell es presenta especialment irregular i endurit. Al sector més oriental del Ter-Freser els 
vessants N es troben molt ventats i el mantell en molts sectors és inexistent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A 2200 m les temperatures màximes han baixat entre 2 i els -4 ºC, mentre que les mínimes d’aquesta matinada 
s’han mantingut amb valors entre els –5 i els –11 ºC. Els vents han estat febles de N i NW, amb cops moderats al 
sector oriental. Als vessants sud, i a cotes altes, es mantenen importants acumulacions de neu, especialment al 
Perafita-Puigpedrós. A cotes baixes el mantell es troba ben estabilitzat gràcies al cicle de fusió-regel d’aquests 
darrers dies. Als vessants N el mantell es troba encrostat a cotes altes, mentre que a cotes baixes es manté una 
capa superficial de baixa cohesió. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) per damunt de 2400 m pel 
desencadenament de plaques de vent per sobrecàrrega feble, principalment en vessants S, SE, SW i sectors 
arrecerats del vent. A la resta d’orientacions el perill és MODERAT (2) doncs en zones arrecerades es mantenen 
plaques de vent, en general de petites dimensions, que poden desprendre’s per una sobrecàrrega forta. Les 
nevades que s’esperen per a demà formaran noves plaques en vessants orientats principalment a S i SW, a tots els 
sectors. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades que s’esperen per als propers dies, sempre acompanyades de vents del N i NE, formaran noves plaques en 
vessants orientats a S i SW. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 14 de febrer de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 14 de febrer de 2003 
14:00 h. 
14 i 15 de febrer de 2003 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) als vessants N i per sobre de 2400 m als S 

MODERAT (2) a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) als vessants S per sobre de 2400 m 

MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa: MARCAT (3) als vessants S per sobre de 2400 m 

MODERAT (2) a la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 15: ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions febles. Cota de neu a 500 m. Temperatures en lleuger descens. Vent a
l’atmosfera lliure, a 1500 m de N-NE de 10 a 20 km/h, a 3000 m de N-NE de 20 a 30 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Diumenge, 16: intervals de núvols. Cota de neu a 100 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del NE fluix a moderat. 
Dilluns, 17: intervals de núvols amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 200 m. Temperatures sense canvis 
significatius. Vent de component est fluix a moderat. 
Divendres, 18: ennuvolat a molt ennuvolat amb possibilitat de xàfecs febles. Cota de neu a 200 m. Temperatures sense canvis. 
Vent del SW moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és present des del fons de les valls a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i a la meitat N de la Ribagorçana-Vall Fosca i 
de la Pallaresa. A la resta el mantell és continu als vessants N des del fons de les valls i des de 1700-1800 m als vessants S. A 
2200 m, a l’Aran-Franja N de la Pallaresa els gruixos oscilꞏlen entre 150-300 cm, mentre que a la resta de sectors oscilꞏlen entre 
100-200 cm. Es mantenen importants sobreacumulacions en vessants S, SE i SW que superen els valors abans esmentats. Als 
vessants orientats al N el mantell és irregular i encrostat, especialment a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A 2200 m les temperatures màximes d’ahir van baixar lleugerament amb valors entre els -1 i -6ºC, mentre que les mínimes han 
seguit baixant amb valors entre –10 i –13ºC. Els vents han seguit febles de NW. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa ha nevat molt 
feblement aquesta nit deixant gruixos inapreciables. Els darrers dies, de sol, temperatures baixes i nits serenes, han afavorit 
l’estabilització dels vessants sud per sota del 2200-2400 m. Als vessants N, en general, està encara poc transformada i es 
manté freda i seca. Als vessants S, SE i SW, per sobre dels 2200 m, hi ha importants acumulacions que es mantenen encara 
fràgils. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa el perill és MARCAT (3), doncs és possible el desencadenament de plaques de vent a 
cotes altes dels vessants S, i als vessants N, encara per sobrecàrrega feble, que poden ser de mida mitjana, i fins i tot gran. A la 
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell, en vessants N, està molt ventat i hi afloren les antigues crostes. En aquests 
sectors el perill és MODERAT (2) donat que en llocs arrecerats es mantenen fràgils plaques de vent. Als vessants orientats a S, 
i especialment a cotes altes, es mantenen grans acumulacions susceptibles de ser desencadenades pel pas d’una persona. En 
aquests sectors el perill és MARCAT (3). A les parts més meridionals d’aquests dos sectors el mantell es troba molt ventat i 
encrostat i tan sols en raconades és possible l’existència de plaques de vent. En aquests sectors el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les baixes temperatures que s’esperen per als propers dies mantindran la situació actual d’estabilitat. Pel que fa a les nevades, 
que s’esperen febles amb vent de NE, podran formar, localment, noves plaques en vessants S i SW. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 15 de febrer de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 14 de febrer de 2003 
14:00 h. 
14 i 15 de febrer de 2003 

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

MARCAT (3) als vessants S 
per sobre de 2400 m 
MODERAT (2) a la resta 

Ter-Freser: MARCAT (3) als vessants S per 
sobre de 2400 m 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) per sobre de 2400 
m en indrets arrecerats  
MODERAT (2) a la resta 

Prepirineu: MARCAT (3) als vessants S per 
sobre de 2400 m 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 15: ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions febles, més probables a la part oriental. Cota de neu a 500 m. 
Temperatures en lleuger descens. Vent a l’atmosfera lliure, a 1500 m de N-NE de 10 a 20 km/h, a 3000 m de N-NE de 20 a 30 
km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Diumenge, 16: intervals de núvols. Cota de neu a 100 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del NE fluix a moderat. 
Dilluns, 17: intervals de núvols amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 200 m. Temperatures sense canvis 
significatius. Vent de component est fluix a moderat. 
Divendres, 18: ennuvolat a molt ennuvolat amb possibilitat de xàfecs febles. Cota de neu a 200 m. Temperatures sense canvis. 
Vent del SW moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és present des del fons de les valls però continu a partir de 1700 m als vessants S i de 1300-1400 m als vessants N al 
Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró. Al Ter-Freser és continu a partir de 1800-2000 m als vessants S i 1700-1800 m als 
vessants N. Pel que fa al Prepirineu el mantell és continu per sobre de 2000-2300 als vessants S i existent des de 1200 als 
vessants N, però continu a partir de 1800-2000 m. Al Perafita-Puigpedrós existeixen sectors amb poc gruix i vessants a sotavent 
amb grans sobreacumulacions. Els gruixos, a 2200 m oscilꞏlen entre 40-90 cm al Perafita-Puigpedrós i de 15 a 60 cm a la resta 
de sectors. Als vessants orientats al N el mantell es presenta especialment irregular i endurit. Al sector més oriental del Ter-
Freser els vessants N es troben molt ventats i el mantell en molts sectors és inexistent. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A 2200 m les temperatures màximes d’ahir van seguir baixant amb valors entre els 2 i -6 ºC, igual que les mínimes, 
amb valors entre els –9 i –12 ºC. Els vents van ser febles de S i aquesta matinada de N i NW. Als vessants sud, i a 
cotes altes, es mantenen importants acumulacions de neu, especialment al Perafita-Puigpedrós. A cotes baixes el 
mantell es troba ben estabilitzat gràcies al cicle de fusió-regel d’aquests darrers dies. Als vessants N el mantell es 
troba encrostat a cotes altes, mentre que a cotes baixes es manté una capa superficial de baixa cohesió. A tots els 
sectors el perill és MARCAT (3) per damunt de 2400 m pel desencadenament de plaques de vent per sobrecàrrega 
feble, en vessants S, SE, SW i sectors arrecerats del vent. A la resta d’orientacions el perill és MODERAT (2) doncs 
en zones arrecerades es mantenen plaques de vent, en general de petites dimensions, que poden desprendre’s per 
una sobrecàrrega forta. Les nevades previstes per avui i demà, que s’esperen febles amb vent de NE, podran formar, 
localment, noves plaques en vessants S i SW. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les baixes temperatures i les nevades febles que s’esperen per als propers dies mantindran la situació actual d’estabilitat. 
 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 15 de febrer de 2003 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 145 / 281 - 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, 15 de febrer de 2003 
14:00 h. 
15, 16 i 17 de febrer de 2003 

 
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) als vessants S per sobre de 2400 m 
MODERAT (2) a la resta 

Pallaresa: MARCAT (3) als vessants S per sobre de 2400 m 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 16: cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger descens, moderat les mínimes. Vent a l’atmosfera lliure a 1500 m de 
N-NE de 50 km/h, a 3000 m de N-NE de 70 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dilluns, 17: cel amb intervals de núvols i possibilitat de nevades febles. Cota de neu a 100 m. Boires a les valls. Gelades 
moderades. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent del NE fluix a moderat. 
Dimarts, 18: cel ennuvolat amb possibilitat d’algun xàfec. Cota de neu a 200 m. Boires a les valls. Gelades moderades. 
Temperatures en moderat ascens. Vent de component N de moderat a fluix. 
Dimecres, 19: Poc ennuvolat. Gelades moderades. Temperatures diürnes en moderat ascens. Vent variable fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és present des del fons de les valls a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i a la meitat N de la Ribagorçana-Vall Fosca i 
de la Pallaresa. A la resta el mantell és continu als vessants N des del fons de les valls i des de 1700-1800 m als vessants S. A 
2200 m, a l’Aran-Franja N de la Pallaresa els gruixos oscilꞏlen entre 150-300 cm, mentre que a la resta de sectors oscilꞏlen entre 
100-250 cm. Es mantenen importants sobreacumulacions en vessants S, SE i SW que superen els valors esmentats.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A 2200 m les temperatures màximes d’ahir es van mantenir entre els 0 i -5ºC, mentre que les mínimes han seguit baixant amb 
valors entre –9 i –15ºC. El vent va estar en calma a l’Aran-Franja N de la Pallaresa i feble de W i NW a la resta de sectors. A la 
Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca ha nevat deixant gruixos de fins a 20 cm al sector més oriental, i 10 cm al sector 
occidental. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, tot i que el mantell s’ha anat estabilitzant als vessants S, en vessants sense 
ancoratges encara és possible el desencadenament espontani de plaques de fons, en general de mida petita. A cotes altes 
d’aquests vessants les plaques de vent encara es mantenen fràgils. Als vessants N d’aquesta zona la neu es va assentant 
lentament i es manté freda i seca. A la resta de sectors a cotes altes dels vessants S hi ha importants acumulacions que es 
mantenen encara fràgils. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa el perill és MARCAT (3), doncs és possible el desencadenament de 
plaques de vent a cotes altes dels vessants S, mentre que als vessants N és possible el desencadenament de plaques per 
sobrecàrrega feble en els pendents més drets. No es descarta el desencadenament espontani de plaques de fons a cotes 
baixes dels vessants S. A la Ribagorçana-Vall Fosca el perill és MODERAT (2) donat que en llocs arrecerats hi ha plaques de 
vent que encara es mantenen fràgils. Als vessants orientats a S, i especialment a cotes altes, es mantenen grans acumulacions 
susceptibles de ser desencadenades pel pas d’una persona. En aquests sectors el perill és MARCAT (3). La neu que ha caigut 
aquesta matinada, especialment a la Pallaresa, ha caigut amb vent molt feble i, tan sols en pendents molt drets és possible el 
desencadenament espontani de purgues i colades de neu recent. Per a demà diumenge el vent de N i NE formarà noves 
plaques de vent en vessants S i SW. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades febles amb vents de NE que s’esperen per als propers dies formaran noves plaques de vent en vessants orientats 
a S i SW principalment. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 17 de febrer de 2003 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 15 de febrer de 2003 
14:00 h. 
15, 16 i 17 de febrer de 2003 

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

MARCAT (3) als vessants S 
per sobre de 2400 m 
MODERAT (2) a la resta 

Ter-Freser: MARCAT (3) als vessants S per 
sobre de 2400 m 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) per sobre de 2400 
m en indrets arrecerats  
MODERAT (2) a la resta 

Prepirineu: MARCAT (3) als vessants S per 
sobre de 2400 m 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 16: cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger descens, moderat les mínimes. Vent a l’atmosfera lliure a 1500 m de 
N-NE de 50 km/h, a 3000 m de N-NE de 70 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Dilluns, 17: cel amb intervals de núvols i possibilitat de nevades febles, preferentment al sector oriental. Cota de neu a 100 m. 
Boires a les valls. Gelades moderades. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent del NE fluix a moderat. 
Dimarts, 18: cel ennuvolat amb possibilitat d’algun xàfec. Cota de neu a 200 m. Boires a les valls. Gelades moderades. 
Temperatures en moderat ascens. Vent de component N de moderat a fluix. 
Dimecres, 19: Poc ennuvolat. Gelades moderades. Temperatures diürnes en moderat ascens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu des del fons de les valls. Els gruixos, a 2200 m oscilꞏlen entre 50-100 cm al Perafita-
Puigpedrós i al Cadí-Moixeró, i de 20 a 70 cm a la resta de sectors. Al Perafita-Puigpedrós existeixen grans sobreacumulacions 
als vessants orientats a S. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A 2200 m les temperatures màximes d’ahir es van mantenir amb valors entre els 2 i -5 ºC, igual que les mínimes, 
amb valors entre els –7 i –13 ºC. Els vents van ser febles de N i NW. Durant aquesta nit i matinada ha nevat de 
forma moderada a tots els sectors acumulant gruixos d’entre 15 i 30 cm a tots els sectors. Als vessants sud, i a 
cotes altes, es mantenen importants acumulacions de neu, especialment al Perafita-Puigpedrós. A tots els sectors 
el perill és MARCAT (3) per damunt de 2400 m pel desencadenament de plaques de vent per sobrecàrrega feble, 
en vessants S, SE, SW i sectors arrecerats del vent. A la resta d’orientacions el perill és MODERAT (2) doncs en 
zones arrecerades es mantenen plaques de vent, en general de petites dimensions, que poden desprendre’s per 
una sobrecàrrega forta, i que han quedat cobertes per la nevada d’aquesta nit. La neu recent caiguda ha estat poc 
transportada pel vent i tan sols en pendents molt drets és possible la caiguda de purgues i colades de neu recent de forma 
espontània. Per a demà el vent de N i NE formarà noves plaques en vessants orientats a S i SW, especialment a cotes altes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades febles amb vents de NE que s’esperen per als propers dies formaran noves plaques de vent en vessants orientats 
a S i SW principalment, sobre les ja existents. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 17 de febrer de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 17 de febrer de 2003 
14:00 h. 
17 i 18 de febrer de 2003 

 
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) als vessants S per sobre de 2400 m 
MODERAT (2) a la resta 

Pallaresa: MARCAT (3) als vessants S per sobre de 2400 m 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 18: Intervals de núvols. Possibilitat de nevades febles a totes les cotes. Temperatures mínimes sense canvis i màximes 
en lleuger a moderat ascens. Vent a l’atmosfera lliure a 1500 m del SE de 20-30 km/h i a 3000 m de NE girant a S de 20-30 
km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dimecres, 19: Ennuvolat o molt ennuvolat , xàfecs febles a moderats. Cota de neu a 400 m pujant a 1000 m al final del dia. 
Temperatures en lleuger ascens o sense canvis. Gelades febles a moderades. Vent de component S moderat. 
Dijous, 20: Ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs moderats, localment forts. Cota de neu a 1000 m. Temperatures en lleuger 
ascens. Vent de component N fluix a moderat. 
Divendres, 21: Ennuvolat disminuint a poc ennuvolat durant el matí amb possibilitat d’algun xàfec al principi. Cota de neu a 1000 
m. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de component N fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és present des del fons de les valls a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i a la meitat N de la Ribagorçana-Vall Fosca i 
de la Pallaresa. A la resta el mantell és continu als vessants N des del fons de les valls i des de 1700-1800 m als vessants S. A 
2200 m, a l’Aran-Franja N de la Pallaresa els gruixos oscilꞏlen entre 150-300 cm, mentre que a la resta de sectors oscilꞏlen entre 
100-250 cm. Es mantenen importants sobreacumulacions en vessants S, SE i SW que superen els valors esmentats.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A tots els sectors les temperatures van iniciar una davallada molt forta el diumenge que actualment es manté. A 2200 m les 
temperatures màximes d’ahir van assolir valors d’entre –8 i –11 ºC. Les mínimes d’avui també han estat força baixes amb valors 
al voltant dels –15 ºC. El vent ha estat entre fluix i moderat del NW. En aquestes condicions la neu superficialment es presenta 
molt freda en totes les orientacions. Les plaques de vent que es van formar durant el cap de setmana en vessants orientats al S, 
SE i SW es presenten fràgils, especialment a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa. En aquest sector es manté la possibilitat de 
desencadenament espontani de plaques de fons en vessants sense ancoratges, en general de mida petita. A la resta de sectors 
a cotes altes dels vessants S hi ha importants acumulacions en estat fràgil. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa el perill és 
MARCAT (3), doncs és possible el desencadenament de plaques de vent a cotes altes dels vessants S, mentre que als vessants 
N és possible el desencadenament de plaques per sobrecàrrega feble en els pendents més drets. No es descarta el 
desencadenament espontani de plaques de fons a cotes baixes dels vessants S. A la Ribagorçana-Vall Fosca el perill és 
MODERAT (2) donat que en llocs arrecerats hi ha plaques de vent fràgils. Als vessants orientats a S, i especialment a cotes 
altes, es mantenen grans acumulacions susceptibles de ser desencadenades pel pas d’una persona. En aquests sectors el perill 
és MARCAT (3) 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Es mantindrà el perill per desencadenament de plaques de vent 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 18 de febrer de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 17 de febrer de 2003 
14:00 h. 
17 i 18 de febrer de 2003 

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

MARCAT (3) als vessants S 
per sobre de 2200 m 
MODERAT (2) a la resta 

Ter-Freser: MARCAT (3) als vessants S per 
sobre de 2200 m 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) per sobre de 2200 
m en indrets arrecerats  
MODERAT (2) a la resta 

Prepirineu: MARCAT (3) als vessants S per 
sobre de 2200 m 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 18: Intervals de núvols. Possibilitat de nevades febles, més probables en el Pirineu Oriental, a totes les cotes. 
Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger a moderat ascens. Vent a l’atmosfera lliure a 1500 m del SE de 20-30 
km/h i a 3000 m de NE girant a S de 20-30 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Dimecres, 19: Ennuvolat o molt ennuvolat , xàfecs febles a moderats. Cota de neu a 400 m pujant a 1000 m al final del dia. 
Temperatures en lleuger ascens o sense canvis. Gelades febles a moderades. Vent de component S moderat. 
Dijous, 20: Ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs moderats, localment forts. Cota de neu a 1000 m. Temperatures en lleuger 
ascens. Vent de component N fluix a moderat. 
Divendres, 21: Ennuvolat disminuint a poc ennuvolat durant el matí amb possibilitat d’algun xàfec al principi. Cota de neu a 1000 
m. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de component N fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu des del fons de les valls. Els gruixos, a 2200 m oscilꞏlen entre 50-100 cm al Perafita-
Puigpedrós i al Cadí-Moixeró, i de 20 a 70 cm a la resta de sectors. Al Perafita-Puigpedrós existeixen grans sobreacumulacions 
als vessants orientats a S. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ha nevat de forma molt feble o inapreciable a tots els sectors. Les temperatures van iniciar una davallada molt forta el diumenge 
que actualment es manté. A 2200 m les temperatures màximes d’ahir van assolir valors d’entre –4 i –7 ºC. Les mínimes d’avui 
també han estat força baixes amb valors al voltant dels –13 ºC. El vent ha estat entre fluix i moderat del N i del NE. En aquestes 
condicions la neu es presenta freda superficialment i les plaques formades durant el cap de setmana per les precipitacions i vent 
dels dies passats es presenten fràgils. Als vessants sud, i a cotes altes, es mantenen importants acumulacions de neu, 
especialment al Perafita-Puigpedrós. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) per damunt de 2200 m pel 
desencadenament de plaques de vent per sobrecàrrega feble, en vessants S, SE, SW i sectors arrecerats del vent. 
A la resta d’orientacions el perill és MODERAT (2) doncs en zones arrecerades es mantenen plaques de vent, en 
general de petites dimensions, que poden desprendre’s per una sobrecàrrega forta. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades acompanyades de vent  formaran noves plaques de vent.. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 18 de febrer de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 18 de febrer de 2003 
14:00 h. 
18 i 19 de febrer de 2003 

 
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) als vessants S per sobre de 2200 m 
MODERAT (2) a la resta 

Pallaresa: MARCAT (3) als vessants S per sobre de 2200 m 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 19: Ennuvolat o tapat. Nevades febles a moderades persistents. Cota de neu a 400 m pujant a 1000 m al final del dia. 
Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent a l’atmosfera lliure a 1500 m, de S-SE de 30-60 km/h i a 3000 m del SW de 40-
70 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dijous, 20 Molt ennuvolat o tapat. Pluges febles a primeres hores. Cota de neu a 1000 m Temperatures en lleuger ascens. Vent 
del NW moderat. 
Divendres, 21: Intervals de núvols. Possibilitat d’algun xàfec aïllat a primeres hores. Cota de neu a 1200 m. Temperatures 
mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vent de component N moderat disminuint a fluix. 
Dissabte, 22: Intervals de núvols. Possibilitat de precipitacions febles i disperses. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense 
canvis. Vent de component E fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Les febles nevades que s’han donat al Pirineu Occidental no han variat substancialment la distribució de la neu en aquest 
sector. El mantell és present des del fons de les valls a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i a la meitat N de la Ribagorçana-Vall 
Fosca i de la Pallaresa. A la resta el mantell és continu als vessants N des del fons de les valls i des de 1700-1800 m als 
vessants S. A 2200 m, a l’Aran-Franja N de la Pallaresa els gruixos oscilꞏlen entre 150-300 cm, mentre que a la resta de sectors 
oscilꞏlen entre 100-250 cm. Es mantenen importants sobreacumulacions en vessants S, SE i SW que superen els valors 
esmentats. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ha nevat feblement a tots els sectors, no superant-se en cap cas el gruix de 10 cm de neu recent. Els gruixos acumulats han 
estat de 6 cm a la Pallaresa-Vall Fosca, y 2 cm a la Pallaresa y a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa. Les temperatures 
segueixen sent molt baixes. A 2200 m les temperatures màximes d’ahir van assolir valors d’entre –7 i –12 ºC. Les mínimes 
d’avui també han estat força baixes amb valors al voltant dels –16 ºC. El vent ha estat fluix del E i SE. La neu superficialment es 
presenta molt freda en totes les orientacions. En vessants N la capa de neu superficial presenta una baixa cohesió. En vessants 
sud i a nivell superficial hi ha una petita crosta de regel per sota de la qual la neu es presenta poc cohesiva i freda. Les plaques 
de vent al S, SE i SW es mantenen fràgils, especialment a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i per damunt dels 2200 m a la resta 
de sectors. A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca no es descarta la caiguda de petites allaus de neu recent en pendents 
drets. A l’Aran Franja Nord de la Pallaresa es manté la possibilitat de desencadenament espontani de plaques de fons en 
vessants sense ancoratges, en general de mida petita. En aquest sector el perill és MARCAT (3), doncs és possible el 
desencadenament de plaques de vent a cotes altes dels vessants S, mentre que als vessants N és possible el 
desencadenament de plaques per sobrecàrrega feble en els pendents més drets. No es descarta el desencadenament 
espontani de plaques de fons a cotes baixes dels vessants S. A la Ribagorçana-Vall Fosca el perill és MARCAT (3) degut al 
desencadenament de plaques en vessants S per una sobrecàrrega feble, especialment per damunt de 2200 m. Són possibles 
caigudes naturals de petites allaus de neu recent en totes les orientacions. A la resta el perill és MODERAT (2) 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades acompanyades de vent, formaran noves plaques de vent 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 19 de febrer de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 18 de febrer de 2003 
14:00 h. 
18 i 19 de febrer de 2003 

 
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) a la resta 

Ter-Freser: MARCAT (3) per sobre de 2200 m 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) per sobre de 2200 
m en indrets arrecerats  
MODERAT (2) a la resta 

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

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 19: Ennuvolat o tapat. Nevades febles a moderades persistents. Cota de neu a 400 m pujant a 1200 m al final del dia. 
Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent a l’atmosfera lliure a 1500 m, de S-SE de 30-60 km/h i a 3000 m del SW de 40-
70 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Dijous, 20 Molt ennuvolat o tapat. Xàfecs forts. Cota de neu a 1200 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent del SE moderat 
amb intervals de fort. 
Divendres, 21: Intervals de núvols. Possibilitat d’algun xàfec aïllat a primeres hores. Cota de neu a 1200 m. Temperatures 
mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vent de component N moderat disminuint a fluix. 
Dissabte, 22: Intervals de núvols. Possibilitat de precipitacions febles i disperses. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense 
canvis. Vent de component E fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Ha nevat de forma moderada a tots els sectors, trobant-se el mantell continu des del fons de les valls. Els gruixos, a 2200 m 
oscilꞏlen entre 60-110 cm al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró, i de 30 a 80 cm a la resta de sectors. Al Perafita-Puigpedrós 
existeixen grans sobreacumulacions als vessants orientats a S.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les nevades moderades que s’han donat des d’ahir a la nit han deixat una capa de neu recent molt seca amb gruixos que 
oscil.len entre els 10 i 20 cm, sent més importants al Prepirineu i al Ter-Freser. Les temperatures s’han mantingut molt baixes, i 
fins i tot han davallat encara més les màximes amb valors d’entre –7 i –9 ºC. Les mínimes d’avui també han estat força baixes 
amb valors al voltant dels –13 ºC. El vent ha estat entre fluix i moderat del S i del SE. En aquestes condicions existeix a tots els 
sectors una capa de neu recent sense cohesió que en alguns casos s’ha dipositat damunt de crostes de regel antigues. 
Actualment s’estan formant plaques de vent en vessants N. Als vessants sud, i a cotes altes, es mantenen importants 
acumulacions de neu en estat fràgil, especialment al Perafita-Puigpedrós. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) 
per damunt de 2200 m pel desencadenament de plaques de vent per sobrecàrrega feble, en totes les orientacions. 
Es possible també la caiguda d’allaus de neu recent de forma natural, especialment al Ter-Freser i al Prepirineu. A 
la resta d’orientacions el perill és MODERAT (2) doncs en zones arrecerades es mantenen plaques de vent, en 
general de petites dimensions, que poden desprendre’s per una sobrecàrrega forta. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades acompanyades de vent  formaran noves plaques de vent i es mantindrà el perill per caigudes naturals d’allaus de 
neu recent. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 19 de febrer de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 19 de febrer de 2003 
14:00 h. 
19 i 20 de febrer de 2003 

 
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) passant a FORT (4) 

Pallaresa: MARCAT (3) passant a FORT (4) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 20: Cel tapat. Xàfecs generalitzats moderats. Cota de neu a 1000 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent a 
l’atmosfera lliure a 1500 m del SE de 20-40 km/h i a 3000 m del S SE de 40-60 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Divendres, 21: Molt ennuvolat tendint a intervals de núvols amb xàfecs localment moderats, més probables a primeres hores. 
Cota de neu a 800-1000 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent del NE fluix en general. 
Dissabte, 22: Ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions febles i ocasionals. Cota de neu a 1000 m. Temperatures sense canvis 
o en lleuger ascens. Vent del SE fluix amb intervals de moderat. 
Diumenge, 23: Ennuvolat. Xàfecs ocasionals i en general febles. Cota de neu a 1200 m. Temperatures sense canvis o en lleuger 
ascens. Vent del SE fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Actualment s’estan produint nevades entre moderades i fortes a la Pallaresa i a la Ribagorçana Vall Fosca. El mantell és present 
des del fons de les valls a tots els sectors però els gruixos importants estan a partir dels 1500 m. A l’Aran-Franja N de la 
Pallaresa fins a hores d’ara no s’han produït precipitacions, per tant els gruixos a 2200 m es mantenen entre 150-300 cm, 
mentre que a la resta de sectors estan augmentant, enregistrant-se gruixos entre 120-260 cm. S’estan formant 
sobrecaumulacions importants en vessants N, especilament a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En la passada nit ha nevat entre feble i moderadament a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa deixant gruixos de neu 
recent al voltant dels 15 cm. A hores d’ara les nevades s’estan intensificant i els gruixos de neu recent s’estan incrementant de 
forma important. Les temperatures màximes d’ahir van augmentar lleugerament tot i que segueixen sent baixes i les mínimes 
s’han mantingut similars. A 2200 m les temperatures màximes d’ahir van assolir valors d’entre –3 i –7 ºC. Les mínimes d’avui 
també han estat força baixes amb valors al voltant dels –13 ºC. El vent ha estat entre fluix i moderat del SE i SW. Actualment a 
la Ribagorçana-Vall fosca i a la Pallaresa s’està incrementant la velocitat del vent en aquestes mateixes orientacions. En 
aquests sectors s’està dipositant una capa de neu recent molt freda i poc cohesiva que està sent transportada cap a vessants N 
on s’estan formant sobreacumulacions importants de neu. Actualment a la Ribagorçana_Vall Fosca, el perill és MARCAT (3) pel 
desencadenament de plaques de vent per una sobrecàrrega feble, especialment en vessants N, NE i NW. En funció de les 
nevades caigudes aquest vespre el perill passaria a FORT (4) pel desencadenament de plaques i d’allaus de neu recent de 
forma natural que fins i tot podrien ser de grans dimensions. A l’Aran Franja Nord de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) ja que 
és possible el desencadenament de plaques de vent en vessants S, mentre que als vessants N és possible el desencadenament 
de plaques per sobrecàrrega feble en els pendents més drets.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades acompanyades de vent previstes formaran noves plaques de vent o engruixiran les actuals. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 20 de febrer de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 19 de febrer de 2003 
14:00 h. 
19 i 20 de febrer de 2003 

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

MARCAT (3) passant a  
FORT (4) 

Ter-Freser: MARCAT (3) passant a  
FORT (4) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) passant a  
FORT (4) 

Prepirineu: MARCAT (3) passant a  
FORT (4) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 20: Cel tapat. Xàfecs generalitzats moderats que poden ser persistents. Cota de neu a 1000 m. Temperatures sense 
canvis significatius. Vent a l’atmosfera lliure a 1500 m del SE de 20-40 km/h i a 3000 m del S SE de 40-60 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Divendres, 21: Molt ennuvolat tendint a intervals de núvols amb xàfecs localment moderats, més probables a primeres hores. 
Cota de neu a 800-1000 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent del NE fluix en general. 
Dissabte, 22: Ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions febles i ocasionals. Cota de neu a 1000 m. Temperatures sense canvis 
o en lleuger ascens. Vent del SE fluix amb intervals de moderat. 
Diumenge, 23: Ennuvolat. Xàfecs ocasionals i en general febles. Cota de neu a 1200 m. Temperatures sense canvis o en lleuger 
ascens. Vent del SE fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Actualment està nevant de forma entre moderada i forta a tots els sectors, trobant-se el mantell continu des del fons de les valls. 
Els gruixos, a 2200 m oscilꞏlen entre 80-120 cm al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró, i de 40 a 90 cm a la resta de sectors. El 
vent del S està formant sobreacumulacions de neu en vessants N.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En la passada nit ha nevat entre feble i moderadament a tots els sectors deixant gruixos de neu recent al voltant dels 15 cm. A 
hores d’ara les nevades s’estan intensificant i els gruixos de neu recent s’estan incrementant de forma important. Les 
temperatures han augmentat lleugerament tot i que segueixen sent baixes. A 2200 m les temperatures màximes d’ahir van 
assolir valors al voltant dels -4 ºC i mínimes de –9 ºC. El vent ha estat entre fluix i moderat del SE i SW. Actualment s’està 
incrementant la velocitat del vent en aquestes mateixes orientacions. Actualment s’està dipositant una capa de neu recent molt 
freda i poc cohesiva que està sent transportada cap a vessants N on s’estan formant sobreacumulacions importants de neu. A 
tots els sectors el perill és MARCAT (3) pel desencadenament de plaques de vent per una sobrecàrrega feble, especialment en 
vessants N i que en general seran de mida mitjana. Són possibles, també, caigudes d’allaus de neu recent de forma natural. En 
funció de la neu recent acumulada durant la tarda-nit d’avui el perill passaria a FORT (4) per la caiguda de plaques de vent i 
allaus de neu recent de forma natural que fins i tot podrien ser de grans dimensions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades acompanyades de vent previstes formaran noves plaques de vent o engruixiran les actuals. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 20 de febrer de 2003 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 20 de febrer de 2003 
14:00 h. 
20 i 21 de febrer de 2003 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) passant a FORT (4) al límit sud. 

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) passant a FORT (4) 

Pallaresa: MARCAT (3) passant a FORT (4) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 21: Molt ennuvolat a ennuvolat. Xàfecs localment moderats preferentment a primeres hores. Cota de neu a 1000 m 
pujant a 1200 m. Temperatures en augment lleuger a moderat. Vent a l’atmosfera lliure a 1500 del NE de 20-40 km/h i a 3000 m 
del Ne de 30-40 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dissabte, 22: Ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions febles i ocasionals. Cota de neu a 1200 m. Temperatures en lleuger 
ascens. Vent de component E fluix amb intervals de moderat. 
Diumenge, 23: Ennuvolat. Xàfecs febles, localment moderats. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense canvis. Vent de 
component E fluix amb intervals de moderat. 
Dilluns, 24: Molt ennuvolat amb xàfecs localment moderats. Cota de neu a 1300 m. Temperatures sense canvis. Vent del E fluix 
a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Durant el dia d’avui s’han produït nevades entre moderades i fortes a la Pallaresa i a la Ribagorçana Vall Fosca. A l’Aran Franja 
Nord de la Pallaresa han estat moderades al límit sud i febles al límit nord. El mantell és present des del fons de les valls a tots 
els sectors però els gruixos importants estan a partir dels 1500 m. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa els gruixos a 2200 m es 
mantenen entre 150-300 cm, mentre que a la resta de sectors estan augmentant, enregistrant-se gruixos entre 140-270 cm. 
S’han format sobrecaumulacions importants en vessants N, especialment a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Han nevat de forma moderada la Ribagorçana-Vall Fosca, a la Pallaresa i al límit sud de l’Aran deixant gruixos de neu recent al 
voltant dels 30 cm, 20 cm i 15 cm respectivament. Les temperatures han iniciat un lleuger ascens avui pel matí. A 2200 m les 
temperatures màximes d’ahir van assolir valors d’entre –4 i –6 ºC i les mínimes entre –6 i –7 ºC. El vent ha estat entre fluix i 
moderat de component S o variable. La capa de neu recent molt freda i poc cohesiva que s’ha dipositat ha estat transportada 
cap als vessants N on s’estan formant sobreacumulacions importants de neu. Actualment a la Ribagorçana_Vall Fosca, el perill 
és MARCAT (3) pel desencadenament de plaques de vent per una sobrecàrrega feble en general de mitjanes dimensions i per 
la caiguda d’allaus de neu recent, de forma natural especialment en vessants N, NE i NW. En funció de les nevades previstes 
per les properes hores el perill passaria a FORT (4) pel desencadenament de plaques i caiguda d’allaus de neu recent de forma 
natural que fins i tot podrien ser de grans dimensions. Al límit sud l’Aran les sobreacumulacions de neu recent s’ha dipositat 
damunt d’una capa molt poc cohesiva; en aquests indrets el perill de desencadenament de plaques per una sobrecàrrega feble 
o fins i tot de forma natural és molt marcat. A l’Aran Franja Nord de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) ja que és possible el 
desencadenament de plaques de vent en vessants S, mentre que als vessants N és possible el desencadenament de plaques 
per sobrecàrrega feble en els pendents més drets. En aquest sector i en funció de les nevades caigudes en el decurs del dia 
d’avui el perill passaria a FORT (4) al límit sud. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Es mantindrà el perill pel desencadenament de plaques i caigudes naturals d’allaus de neu recent. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 21 de febrer de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 20 de febrer de 2003 
14:00 h. 
20 i 21 de febrer de 2003 

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

MARCAT (3) passant a  
FORT (4) 

Ter-Freser: MARCAT (3) passant a  
FORT (4) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FORT (4) Prepirineu: FORT (4) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 21: Molt ennuvolat a ennuvolat. Xàfecs localment moderats preferentment a primeres hores. Cota de neu a 1000 m 
pujant a 1200 m. Temperatures en augment lleuger a moderat. Vent a l’atmosfera lliure a 1500 del NE de 20-40 km/h i a 3000 m 
del Ne de 30-40 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Dissabte, 22: Ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions febles i ocasionals. Cota de neu a 1200 m. Temperatures en lleuger 
ascens. Vent de component E fluix amb intervals de moderat. 
Diumenge, 23: Ennuvolat. Xàfecs febles, localment moderats. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense canvis. Vent de 
component E fluix amb intervals de moderat. 
Dilluns, 24: Molt ennuvolat amb xàfecs localment moderats. Cota de neu a 1300 m. Temperatures sense canvis. Vent del E fluix 
a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Actualment està nevant de forma entre moderada i forta a tots els sectors, trobant-se el mantell continu des del fons de les valls. 
Els gruixos, a 2200 m oscilꞏlen entre 80-130 cm al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró, i de 40 a 100 cm a la resta de sectors. 
El vent del S està formant sobreacumulacions de neu en vessants N.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Al Prepirineu i al vessant N del Cadí Moixeró ha nevat de forma important en el decurs de les darreres 24 hores acumulant-se 
gruixos de neu recent superiors al 50 cm. A la resta de sectors ha nevat entre feble i moderadament deixant gruixos de neu 
recent al voltant dels 15 cm. Les temperatures han iniciat un lleuger augment aquest matí. A 2200 m les temperatures màximes 
d’ahir van estar al voltant dels –5 ºC i les mínimes d’avui entre –5 i –7 ªC. El vent ha estat del S entre feble i moderat. Al 
Prepirineu i al Cadí Moixeró la neu recent acumulada es presenta sense cohesió. El vent del S està formant importants 
sobreacumulacions en vessants N i sectors arrecerats del vent. En ambdós sectors el perill és FORT (4) per la caiguda d’allaus 
de neu recent i desencadenament de forma natural de plaques de vent en indrets arrecerats del vent i per una sobrecàrrega 
feble, que seran de mida gran. A la resta de sectors el perill és MARCAT (3) pel desencadenament de plaques de vent per una 
sobrecàrrega feble, especialment en vessants N i que en general seran de mida mitjana. Són possibles, també, caigudes 
d’allaus de neu recent de forma natural. En funció de la neu recent acumulada durant la tarda-nit d’avui el perill passaria a FORT 
(4) per la caiguda de plaques de vent i allaus de neu recent de forma natural que fins i tot podrien ser de grans dimensions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Es mantindrà el perill pel desencadenament de plaques i caigudes naturals d’allaus de neu recent. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 21 de febrer de 2003 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 21 de febrer de 2003 
14:00 h. 
21 i 22 de febrer de 2003 

 
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). 
Dissabte, 22: Predomini del cel ennuvolat. Possibilitat d’alguna precipitació feble. Cota de neu a 1200 m. Temperatures sense 
canvis o en lleuger ascens. Vent a l’atmosfera lliure a 1500 m del SE-S de 20-35 km/h i a 3000 m del SE de 30-40 km/h

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Diumenge, 23: Ennuvolat. Xàfecs febles a moderats. Cota de neu a 1400 m. Temperatures sense canvis. Vent del SE fluix 
Dilluns, 24: Ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1400 m. Temperatures sense canvis. 
Vent del SE fluix. 
Dimarts, 25: Ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1400 m. Temperatures en lleuger 
ascens. Vent del SE moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Les febles nevades que s’han produït fins a la matinada d’avui no han variat la distribució del mantell nival. El mantell és present 
des del fons de les valls a tots els sectors però els gruixos importants estan a partir dels 1500 m. A l’Aran-Franja N de la 
Pallaresa els gruixos a 2200 m es mantenen entre 150-300 cm, mentre que a la resta de sectors estan augmentant, 
enregistrant-se gruixos entre 140-270 cm. S’han format sobrecaumulacions importants en vessants N, especialment a la 
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les nevades que es van donar en el dia d’ahir han deixat gruixos de 10 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa , 5 cm al 
límit sud de l’Aran i inferiors als 5 cm al límit N de l’Aran Franja N de la Pallaresa.. Les temperatures s’han mantingut similars a 
les d’ahir. A 2200 m les temperatures màximes han estat entre –4 i –5 ºC i les mínimes entre –6 i –7 ºC. El vent ha estat fluix i 
de direcció variable. Superficialment la neu es manté freda i poc cohesiva. Es mantenen sobreacumulacions de neu ventada en 
orientacions N que en el cas de l’Aran Franja Nord de la Pallaresa se situen per sobre d’un nivell poc cohesiu i a la resta de 
sectors damunt de superfícies regelades. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) pel desencadenament de plaques de vent 
per una sobrecàrrega feble, especialment en vessants N i sectors arrecerats del vent, en general de mitjanes dimensions i per la 
caiguda d’allaus de neu recent, de forma natural, principalment ala Ribagorçana Vall-Fosca i a la Pallaresa. No es descarta la 
possibilitat de desencadenament de plaques de vent en vessants S.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Es mantindrà el perill pel desencadenament de plaques i caigudes naturals d’allaus de neu recent. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 22 de febrer de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 21 de febrer de 2003 
14:00 h. 
21 i 22 de febrer de 2003 

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

MARCAT (3) passant a FORT 
(4) 

Ter-Freser: MARCAT (3) passant a FORT (4) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) passant a FORT 
(4) 

Prepirineu: MARCAT (3) passant a FORT (4) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 22: Predomini del cel ennuvolat. Possibilitat d’alguna precipitació feble. Cota de neu a 1200 m. Temperatures sense 
canvis o en lleuger ascens. Vent a l’atmosfera lliure a 1500 m del SE-S de 20-35 km/h i a 3000 m del SE de 30-40 km/h

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Diumenge, 23: Ennuvolat. Xàfecs febles a moderats. Cota de neu a 1400 m. Temperatures sense canvis. Vent del SE fluix 
Dilluns, 24: Ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1400 m. Temperatures sense canvis. 
Vent del SE fluix. 
Dimarts, 25: Ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1400 m. Temperatures en lleuger 
ascens. Vent del SE moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
En les últimes 24 hores ha nevat entre feble i moderadament  a tots els sectors, trobant-se el mantell continu des del fons de les 
valls. Els gruixos, a 2200 m oscilꞏlen entre 80-130 cm al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró, i de 40 a 100 cm a la resta de 
sectors. El vent del S ha format sobreacumulacions de neu en vessants N. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les últimes 24 hores s’han produït nevades a tots els sectors, més importants al sectors més orientals. El gruixos de neu 
nova oscil.len entre els 20 cm al Ter-Freser i inferiors al 10 cm a la resta de sectors. Les temperatures s’han mantingut similars a 
les d’ahir. A 2200 m les temperatures màximes d’ahir van estar al voltant dels –4ºC i les mínimes d’avui entre –5 i –7 ªC. Al 
Prepirineu i al Vessant N del Cadí Moixeró el vent del S que es va donar ahir ha format importants sobreacumulacions de neu en 
forma de plaques en vessants orientats al N. i indrets arrecerats del vent. Al Ter-Freser el vent del E ha format importants 
sobreacumulacions en vessant orientats al W. Al Vessant Nord del Cadí-.Moixeró s’han desencadenat allaus de forma natural. A 
tots els sectors el perill és MARCAT (3) pel desencadenament de plaques de vent de mida mitjana per una sobrecàrrega feble, 
especialment en vessants W i SW del Ter-Freser i en orientacions N a la resta de sectors. Són possibles, també, caigudes 
d’allaus de neu recent de forma natural a qualsevol orientació. El perill tendirà a passar a FORT (4) pel desencadenament 
d’allaus de placa per una sobrecàrrega feble que fins i tot podrien se de grans dimensions 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Es mantindrà el perill pel desencadenament de plaques i caigudes naturals d’allaus de neu recent. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 22 de febrer de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 22 de febrer de 2003 
14:00 h. 
22, 23 i 24 de febrer de 2003 

 
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). 
Diumenge, 23 : Predomini del cel ennuvolat. Possibilitat d’alguna precipitació feble, cota de neu 1500 m. Temperatures sense 
canvis o en lleuger ascens. Vent en l’atmosfera lliure: a 1500 m del S de 20-30 km/h; a 3000 m del S-SW de 10-20 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dilluns, 24: Ennuvolat a molt ennuvolat. Precipitacions febles, cota de neu a 1500 m. Temperatures sense canvis. Vent del SE 
fluix. 
Dimarts, 25: Molt ennuvolat. Precipitacions generalitzades i persistents, localment moderades. Cota de neu a 1800 m. 
Temperatures sense canvis. Vent de l’est fluix a moderat. 
Dimecres, 26: Molt ennuvolat. Precipitacions generalitzades i persistents, localment moderades. Cota de neu a 1800 m. 
Temperatures sense canvis. Vent del SE fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és present des del fons de les valls, però a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa no és esquiable fins els 1600 m 
en vessants N i fins els 1800 m en vessants S. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa és esquiable en vessant N en totes les cotes i 
en vessants S a partir dels 1400-1500 m. En aquest sector els gruixos a 2200 m es mantenen entre 150-300 cm, mentre que a 
la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s’enregistren  gruixos entre 120-250 cm. S’han format sobrecaumulacions importants 
en vessants N i W. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les nevades han desaparegut les darreres 24 h, tot i que a hores d’ara neva novament de forma feble. Les temperatures han 
pujat respecte ahir, especialment les màximes, que a 2200 m han estat entre 0 i +3 ºC, mentre que les mínimes s’han mantingut 
entre –5 i –8 ºC. El vent ha estat fluix i de direcció variable. Superficialment la neu es manté freda i poc cohesiva en vessants N 
mentre que en els S s’ha encrostat lleugerament. Es mantenen sobreacumulacions de neu ventada en orientacions N que en el 
cas de l’Aran Franja Nord de la Pallaresa se situen per sobre d’un nivell poc cohesiu i a la resta de sectors damunt de 
superfícies regelades, i que en tot cas presenten una acusada fragilitat. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) pel 
desencadenament de plaques de vent per el pas d’una persona, especialment en vessants N i NW i sectors arrecerats del vent, 
en general de mitjanes dimensions. Les plaques en vessants S han guanyat estabilitat, però no es descarta algun possible 
desencadenament a cotes altes i pel pas d’un grup d’esquiadors.  Les nevades previstes per demà formaran noves plaques de 
vent o engruixiran les ja existents en vessants N i W.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les temperatures suaus que es preveuen estabilitzaran lentament les plaques dels vessants N, mentre que les nevades 
acompanyades de vent de component E i S en formaran de noves. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 24 de febrer de 2003 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 22 de febrer de 2003 
14:00 h. 
22, 23 i 24 de febrer de 2003 

 
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). 
Diumenge, 23 : Predomini del cel ennuvolat. Possibilitat d’alguna precipitació feble, cota de neu 1500 m. Temperatures sense 
canvis o en lleuger ascens. Vent en l’atmosfera lliure: a 1500 m del S de 20-30 km/h; a 3000 m del S-SW de 10-20 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Dilluns, 24: Ennuvolat a molt ennuvolat. Precipitacions febles, cota de neu a 1500 m. Temperatures sense canvis. Vent del SE 
fluix. 
Dimarts, 25: Molt ennuvolat. Precipitacions generalitzades i persistents, localment moderades. Cota de neu a 1800 m. 
Temperatures sense canvis. Vent de l’est fluix a moderat. 
Dimecres, 26: Molt ennuvolat. Precipitacions generalitzades i persistents, localment moderades. Cota de neu a 1800 m. 
Temperatures sense canvis. Vent del SE fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu des del fons de les valls. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 80-130 cm al Perafita-
Puigpedrós i al Cadí-Moixeró, i de 70 a 100 cm a la resta de sectors. El vent ha format sobreacumulacions de neu en vessants N 
i W, que són especialment grans al Cadí-Moixeró i al Prepirineu.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les darreres 24 h només s’han produït nevades molt febles que no han acumulat gruixos significatius. Les temperatures 
màximes d’ahir van pujar notablement, amb valors a 2200 m entre 0 i –2ºC; mentre que les mínimes d’aquesta nit s’han 
mantingut entre –5 i –8ºC. El vent ha format sobreacumulacions de neu en vessants N i W, que són més importants al 
Prepirineu i especialment al Vessant N del Cadí-Moixeró.  A tots els sectors el perill és MARCAT (3) pel desencadenament de 
plaques de vent de mida mitjana pel pas d’un esquiador. Les plaques són més abundants i gruixudes en vessants N i W, tot i 
que se’n troben també en tota la resta d’orientacions. Les nevades que es preveuen pels propers dies, acompanyades de vent 
del S i del E formaran noves plaques de vent en orientacions N i W, o engruixiran les que ja existeixen. No es descarta algun 
desencadenament d’allaus de neu recent de forma natural, en general de mida petita.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les temperatures suaus que es preveuen estabilitzaran lentament les plaques dels vessants N, mentre que les nevades 
acompanyades de vent de component E i S en formaran de noves. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 24 de febrer de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 24 de febrer de 2003 
14:00 h. 
24 i 25 de febrer de 2003 

 
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, 25: Cel molt ennuvolat. Precipitacions febles persistents. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense 
canvis significatius. Vent a l’atmosfera lliure: a 1500 m del SE (25-50 km/h) i, a 3000 m del S (50-80 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dimecres, 26: Molt ennuvolat o cobert. Precipitacions persistents i moderades. Cota de neu a 1500 m. 
Temperatures sense canvis. Vent de l’est moderat. 
Dijous, 27: Molt ennuvolat. Precipitacions persistents moderades. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense 
canvis. Vent de component est moderat. 
Divendres, 28: Molt ennuvolat disminuint a ennuvolat. Possibilitat de precipitacions febles a moderades, a primeres 
hores. Cota de neu a 1600 m. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de component est fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és present des del fons de les valls, però a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa no és esquiable 
fins els 1600 m en vessants N i fins els 1800 m en vessants S. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa és esquiable en 
vessant N en totes les cotes i en vessants S a partir dels 1400-1500 m. En aquest sector els gruixos a 2200 m es 
mantenen entre 150-300 cm, mentre que a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s’enregistren  gruixos entre 
120-250 cm. S’han format sobrecaumulacions importants en vessants N i W.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
El cap de setmana ha nevat de forma feble i dispersa amb quantitats inapreciables a tots els sectors.  Les 
temperatures han anat pujant fins a màximes que ahir van ser positives, amb valors entre 1 i 5ºC, mentre que les 
mínimes es van quedar entre els –3 i –5ºC. El vent ha estat feble de S i SW. Els gruixos han anat disminuint a 
causa de la boira i de les relativament altes temperatures. Superficialment la neu es manté freda i poc cohesiva en 
vessants N. Als vessants S la neu es troba humida superficialment. Durant el dia d’ahir van baixar allaus 
espontànies de fusió als vessants S de l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Es mantenen sobreacumulacions de neu 
ventada en orientacions N que en el cas de l’Aran Franja Nord de la Pallaresa se situen per sobre d’un nivell poc 
cohesiu i a la resta de sectors damunt de superfícies regelades, i que en tot cas presenten una acusada fragilitat. A 
tots els sectors el perill és MARCAT (3) pel desencadenament de plaques de vent pel pas d’una persona, 
especialment en vessants N i NW i sectors arrecerats del vent, en general de mitjanes dimensions. Les plaques en 
vessants S han guanyat estabilitat, però no es descarta algun possible desencadenament a cotes altes i pel pas 
d’un grup d’esquiadors.  Durant les hores centrals del dia, i en cas que surti el sol, és possible la caiguda d’allaus 
espontànies de fusió als vessants S, que poden ser de fons, i de mitjanes dimensions, especialment a l’Aran-Franja 
Nord de la Pallaresa. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades moderades i persistents que s’esperen per als propers dies acompanyades de vent del E, formaran 
noves plaques en vessants predominantment W. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 25 de febrer de 2003 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 24 de febrer de 2003 
14:00 h. 
24 i 25 de febrer de 2003 

 
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). 
Dimarts, 25: Cel molt ennuvolat. Precipitacions febles persistents, més intenses i freqüents al Pirineu 
Oriental. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent a l’atmosfera lliure: a 
1500 m del SE (25-50 km/h) i, a 3000 m del S (50-80 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Dimecres, 26: Molt ennuvolat o cobert. Precipitacions persistents i moderades. Cota de neu a 1500 m. 
Temperatures sense canvis. Vent de l’est moderat. 
Dijous, 27: Molt ennuvolat. Precipitacions persistents moderades. Cota de neu a 1500 m. Temperatures 
sense canvis. Vent de component est moderat. 
Divendres, 28: Molt ennuvolat disminuint a ennuvolat. Possibilitat de precipitacions febles a moderades, 
a primeres hores. Cota de neu a 1600 m. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de 
component est fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu des del fons de les valls. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 80-
130 cm al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró, i de 70 a 100 cm a la resta de sectors. El vent ha format 
sobreacumulacions de neu en vessants N i W, que són especialment grans al Cadí-Moixeró i al 
Prepirineu. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant el cap de setmana ha nevat de forma feble i dispersa acumulant gruixos de fins a 5 cm de neu 
recent. Les temperatures han anat pujant amb màximes, a 2200 m, entre 2 i 5ºC i mínimes entre –2 i –
5ºC. El vent ha estat feble del W. A tots els sectors es manté una capa superficial poc transformada de 
baixa cohesió. Hi ha sobreacumulacions de neu en vessants N i W, que són més importants al Prepirineu 
i especialment al Vessant N del Cadí-Moixeró.  A tots els sectors el perill és MARCAT (3) pel 
desencadenament de plaques de vent de mida mitjana pel pas d’un esquiador. Les plaques són més 
abundants i gruixudes en vessants N i W, tot i que se’n troben també en tota la resta d’orientacions. 
Durant les hores centrals del dia, i si surt el sol, és possible el desencadenament d’allaus de fusió en 
vessants orientats al sud, que poden ser de mida mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades moderades i persistents que s’esperen per als propers dies acompanyades de vent del E, 
formaran noves plaques en vessants predominantment W. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 25 de febrer de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 25 de febrer de 2003 
14:00 h. 
25 i 26 de febrer de 2003 

 
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)  

Pallaresa: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 26: cel molt ennuvolat o cobert. Precipitacions a la cara S, moderades, generalitzades i localment 
persistents. A la cara N, en general febles. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent a 
l’atmosfera lliure a 1500 m del SE de 50-60 km/h. A 3000 m del SE de 80 a 100 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dijous, 27: molt ennuvolat o cobert. Pluges i xàfecs moderats. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense canvis. Vent de SE 
moderat amb intervals de fort. 
Divendres, 28: molt ennuvolat tendint a la tarda a intervals de núvols. Possibilitat de pluges i xàfecs localment moderats a 
primeres hores. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense canvis. Vent del E i NE fluix. 
Dissabte, 29: predomini de cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és present des del fons de les valls, però a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa no és esquiable fins a partir dels 
1600-1800 m als vessants N i fins dels 1800-2000 m als vessants S. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa és esquiable en vessant 
N en totes les cotes i en vessants S a partir dels 1400-1500 m. En aquest sector els gruixos a 2200 m es mantenen entre 150-
300 cm, mentre que a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s’enregistren  gruixos entre 100-250 cm. Hi ha importants 
sobrecaumulacions en vessants N i W. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Des d’aquesta matinada plou de forma feble fins a 1800 m a la Val d’Aran, acumulant-se fins a 10 mm de precipitació. A la resta 
de sectors ha nevat de forma feble a partir de 1200-1300 m acumulant-se un gruix de fins a 5 cm. A 2200 m les temperatures 
màximes d’ahir van baixar significativament amb valors entre –3 i –4ºC, excepte a la Val d’Aran que es van mantenir vora els 
0ºC. Pel que fa a les mínimes es van mantenir entre –4 i –6 ºC, mentre que a la Val d’Aran van pujar fins a valors entre –1 i –
3ºC. El vent ha estat principalment de S i SE moderat. A la Val d’Aran el mantell es troba especialment humit als vessants sud, i 
als vessants N per sota de 2000-2200 m. Durant el dia d’ahir van caure allaus espontànies de fusió de mida mitjana. A la resta 
de sectors la neu es manté freda i superficialment manté molt baixa cohesió. Es mantenen sobreacumulacions de neu ventada 
en orientacions N que en el cas de l’Aran Franja Nord de la Pallaresa se situen per sobre d’un nivell poc cohesiu i a la resta de 
sectors damunt de superfícies regelades, i que en tot cas presenten una acusada fragilitat. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa 
el perill és FORT (4) pel desencadenament d’allaus espontànies de fusió, especialment als vessants S i per sota dels 2000-2200 
m als vessants N, on per sobre d’aquesta cota es mantenen plaques de vent que poden ser desencadenades per una 
sobrecàrrega feble. A la resta de sectors el perill és MARCAT (3) pel desencadenament de plaques de vent pel pas d’una 
persona, especialment en vessants N i NW i sectors arrecerats del vent, en general de mitjanes dimensions. Les plaques en 
vessants S han guanyat estabilitat, però no es descarta algun possible desencadenament a cotes altes i pel pas d’un grup 
d’esquiadors. Les nevades moderades que s’esperen per avui i demà, acompanyades de vent de S i SE formaran noves 
plaques en vessants orientats principalment a N i NW. És possible també el desencadenament d’allaus de neu recent en 
pendents suficientment drets. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades previstes per als propers dies acompanyades de vent de component S formaran noves plaques en 
vessants orientats a N i NW principalment. Es produiran també allaus de neu recent en totes les orientacions en 
pendents suficientment drets 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa i EN LLEUGER AUGMENT a la resta.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 26 de febrer de 2003 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 25 de febrer de 2003 
14:00 h. 
25 i 26 de febrer de 2003 

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

MARCAT (3) passant a 
FORT(4) 

Ter-Freser: MARCAT (3) passant a FORT(4) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) passant a 
FORT(4) 

Prepirineu: MARCAT (3) passant a FORT(4) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 26: cel molt ennuvolat o cobert. Precipitacions a la cara S, moderades, generalitzades i localment 
persistents. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent a l’atmosfera lliure a 1500 m del 
SE de 50-60 km/h. A 3000 m del SE de 80 a 100 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Dijous, 27: molt ennuvolat o cobert. Pluges i xàfecs moderats localment persistents. Cota de neu a 1500 m. 
Temperatures sense canvis. Vent de SE moderat amb intervals de fort. 
Divendres, 28: molt ennuvolat tendint a la tarda a intervals de núvols. Pluges i xàfecs localment moderats a 
primeres hores. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense canvis. Vent del E i NE fluix. 
Dissabte, 29: predomini de cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu des dels 1300-1400 m als vessants N i dels 1500-1700 m als vessants S. Els 
gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 80-140 cm al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró, i de 50 a 100 cm a la resta de 
sectors. El vent ha format sobreacumulacions de neu en vessants N i W, que són especialment grans al Cadí-
Moixeró i al Prepirineu. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aquest matí ha començat a nevar a tots els sectors. A 2200 m les temperatures màximes d’ahir van baixar 
significativament amb valors entre –2 i –3ºC, mentre que les mínimes es van mantenir entre els –3 i –4ºC. El vent 
ha estat del NE entre feble i moderat al sector més oriental. A tots els sectors es manté una capa superficial poc 
transformada de baixa cohesió i de notable gruix. Hi ha sobreacumulacions de neu en vessants N i W, que són més 
importants al Prepirineu i especialment al Vessant N del Cadí-Moixeró. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) 
per la possibilitat de desencadenament de plaques de vent de mida mitjana pel pas d’un esquiador. Les plaques 
són més abundants i gruixudes en vessants N i W, tot i que se’n troben també en la resta d’orientacions. Les 
nevades que s’esperen per avui i demà, moderades i persistents, amb vents de S i SE, s’acumularan sobre un 
mantell molt inestable en superfície. A partir de demà el perill passarà a FORT (4) a tots els sectors. És possible el 
desencadenament d’allaus espontànies de neu recent durant i després de les nevades, de mida mitjana, en totes 
les orientacions, així com de placa per sobrecàrrega feble en vessants orientats principalment a N i NE.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades moderades que s’esperen per als propers dies acompanyades de vents de S i SE es dipositaran 
sobre un mantell molt inestable afavorint el desencadenament d’allaus de neu recent i de placa, especialment en 
vessants N i NE. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 26 de febrer de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 26 de febrer de 2003 
14:00 h. 
26 i 27 de febrer de 2003 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: FORT (4)  

Pallaresa: FORT (4) a la meitat sud, MARCAT (3) a la meitat nord 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 27: Molt ennuvolat o cobert. Precipitacions moderades i febles. Cota de neu a 1500 m. Temperatures sense canvis 
significatius. Vent a l’atmosfera lliure: a 1500 m del SE (30-40 km/h) girant a N-NE (20-30 km/h) i, a 3000 m del SE (50-60 km/h) 
girant a N-NE (30-40 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Divendres, 28: Poc ennuvolat augmentant a la tarda a ennuvolat de núvols mitjos i alts. Temperatures màximes en lleuger 
ascens i mínimes en lleuger descens. Vent del nord-est fluix. 
Dissabte, 1: Ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix. 
Diumenge, 2: Ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions localment moderades a la Vall d’Aran i possibilitat d’alguna 
precipitació feble a la resta. Temperatures en lleuger descens. Vent de component oest fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell és continu a partir dels 1600-1700 m als vessants N i dels 1800-2000 m als vessants S. 
A l’Aran-Franja N de la Pallaresa és continu als vessants N en totes les cotes i als vessants S a partir dels 1400-1500 m. En 
aquest sector els gruixos a 2200 m es mantenen entre 150-300 cm, mentre que a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa 
s’enregistren  gruixos entre 100-300 cm. Hi ha importants sobreacumulacions en vessants N i W. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant el dia d’ahir va seguir nevant , a partir de 2000-2200 m a la Vall d’Aran i de 1500 m a la resta. A la Vall d’Aran s’han 
acumulat fins a 30 cm de neu nova al sector S, mentre que al sector N les nevades han estat més minses. A la Ribagorçana-Vall 
Fosca i al S de la Pallaresa s’han acumulat gruixos d’entre 30 i 60 cm, mentre que al N de la Pallaresa les precipitacions han 
estat molt febles. Les temperatures han pujat en general, amb màximes d’ahir amb valors entre els –1 i –3ºC, i mínimes 
d’aquesta matinada, amb valors entre –2 i –4ºC. El vent, de SE principalment, ha bufat i està bufant amb cops molt forts. A la 
Vall d’Aran el mantell es troba especialment humit als vessants sud, i als vessants N per sota de 2200-2400 m. Durant el dia 
d’ahir van seguir caient allaus espontànies de fusió de mida mitjana. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la meitat S de la Pallaresa 
s’han acumulat gruixos notables de neu recent, especialment als vessants N i NW, on s’han format importants plaques de vent 
damunt de les existents. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és FORT (4) pel desencadenament d’allaus espontànies 
de fusió, especialment als vessants S i per sota dels 2000-2200 m als vessants N, on per sobre d’aquesta cota s’han format 
noves plaques de vent que poden ser desencadenades per una sobrecàrrega feble. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la meitat 
sud de la Pallaresa el perill és FORT (4) doncs s’han format importants plaques de vent en vessants N i NW que poden 
desprendre’s de forma espontània i poden ser de mitjanes i grans dimensions. A la meitat N de la Pallaresa i a la Franja N de la 
Pallaresa el perill és MARCAT (3) pel desencadenament de plaques de vent pel pas d’una persona, especialment en vessants N 
i NW i sectors arrecerats del vent, en general de mitjanes dimensions. Les nevades moderades que s’esperen fins a demà, 
acompanyades de vent de SE seguiran engruixint les plaques situades als vessants N i NW. És probable el desencadenament 
d’allaus de neu recent en totes les orientacions, que poden arribar a ser de mida mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El temps serè amb temperatures lleugerament més altes que s’espera per a divendres i dissabte, afavorirà 
l’inestabilització, sobretot, dels vessants sud. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 27 de febrer de 2003 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 26 de febrer de 2003 
14:00 h. 
26 i 27 de febrer de 2003 

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

MARCAT (3) passant a 
FORT(4) 

Ter-Freser: FORT(4) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FORT(4) Prepirineu: FORT(4) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 27: Molt ennuvolat o cobert. Precipitacions moderades i localment persistents. Cota de neu a 1500 m. 
Temperatures sense canvis significatius. Vent a l’atmosfera lliure: a 1500 m del SE (30-40 km/h) girant a N-NE (20-
30 km/h) i, a 3000 m del SE (50-60 km/h) girant a N-NE (30-40 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Divendres, 28: Poc ennuvolat augmentant a la tarda a ennuvolat de núvols mitjos i alts. Temperatures màximes en 
lleuger ascens i mínimes en lleuger descens. Vent del nord-est fluix amb intervals de moderat, tendint a variable 
fluix. 
Dissabte, 1: Ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix. 
Diumenge, 2: Ennuvolat a molt ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Temperatures en lleuger 
descens. Vent de component oest fluix a moderat

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu des dels 1600-1700 m. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 80-140 cm al 
Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró, i de 50 a 100 cm a la resta de sectors. El vent ha format sobreacumulacions 
de neu en vessants N i NW, que són especialment importants al Ter-Freser.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant la nit passada ha nevat acumulant gruixos de fins a 40 cm al Ter Freser, i fins a 30 cm a la resta de sectors. 
La cota de neu, en general s’ha mantingut entre els 1600-1700 m, tot i que al Prepirineu s’ha situat al voltant dels 
2000-2100 m. A 2200 m les temperatures màximes d’ahir van pujar lleugerament amb valors entre 0 i –1ºC i 
mínimes entre –3 i –5ºC. El vent, de S i SE, ha bufat de forma moderada al sector oriental i sud, mentre que al 
sector nord ha estat feble. Les nevades de les darreres hores s’han acumulat sobre un mantell poc estable en 
superfície, formant-se noves plaques sobre les preexistents en vessants principalment NW. Al Prepirineu la cota de 
neu ha pujat fins els 2100 m, humitejant-se el mantell de forma notable per sota d’aquesta cota. Al  Vessant Nord 
del Cadí-Moixeró, al Ter-Freser i al Prepirineu el perill és FORT (4), doncs és probable el desencadenament 
d’allaus de neu recent i de placa, sobretot en vessants orientats a N i NW, de forma espontània i poden ser de 
mitjanes i fins i tot de grans dimensions. Al Prepirineu és probable el desencadenament d’allaus de fusió de mida 
mitjana, sobretot per sota dels 2200 m i en totes les orientacions. Al Perafita-Puigpedrós el perill és MARCAT (3) 
per la possibilitat de desencadenament de plaques de vent de mida mitjana pel pas d’un esquiador. Les plaques 
són més abundants i gruixudes en vessants N i W, tot i que se’n troben també en la resta d’orientacions. Les 
nevades que s’esperen fins demà, moderades i persistents, amb vents del SE, s’acumularan sobre un mantell molt 
inestable en superfície, afavorint el desencadenament d’allaus espontànies de neu recent i de placa.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El temps serè amb temperatures lleugerament més altes que s’espera per a divendres i dissabte, afavorirà 
l’inestabilització, sobretot, dels vessants sud. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 27 de febrer de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 27 de febrer de 2003 
14:00 h. 
27 i 28 de febrer de 2003 

 
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). 
Divendres, 28: Intervals de núvols. No s’esperen precipitacions. Temperatures sense canvis significatius. Vent a l’atmosfera 
lliure: a 1500 m del S (20-40 km/h) i a 3000 m del SW (30-40 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dissabte, 1: Cel amb intervals de núvols augmentant a molt ennuvolat amb precipitacions febles a partir de la tarda. Cota de neu 
a 1800 m baixant a 1500 m. Algun banc de boira matinal a les valls. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix. 
Diumenge, 2: Cel ennuvolat amb alguna precipitació feble dispersa. Cota de neu a 1200 m pujant a 1500 m. Algun xàfec de 
boira matinal a les valls. Temperatures sense canvis. Vent del W al NW moderat. 
Dilluns, 3: Cel ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació feble dispersa. Cota de neu a 1500 m pujant a 1800 m. Algun 
banc de boira matinal a les valls. Temperatures sense canvis. Vent de component W moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell és continu a partir dels 1500-1600 m als vessants N i dels 1600-1700 m als vessants S. 
A l’Aran-Franja N de la Pallaresa és continu als vessants N des dels 1000 m i als vessants S a partir dels 1600-1700 m. En 
aquest sector els gruixos a 2200 m es mantenen entre 150-300 cm, mentre que a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa 
s’enregistren  gruixos entre 100-300 cm. Hi ha importants sobreacumulacions en vessants N i W. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les darreres 24 hores ha nevat de forma feble a l’Aran (5 cm), moderada a la franja Nord de la Pallaresa (20 cm) i forta a la 
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa (30-60 cm).  El vent ha bufat suau del S o s’ha mantingut calmat. Les temperatures, a 
2200 m,  han baixat respecte les d’ahir, amb valors màxims entre –1 i –2 ºC i mínims entre –4 i –7 ºC. El vent fort de  SE que es 
va donar durant el dia d’ahir conjuntament amb les nevades ha format importants sobreacumulacions en vessants N i W. Les 
pluges d’ahir que es van donar a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa van humitejar fortament la neu propiciant la caiguda d’allaus 
de neu humida i allaus de placa de fons. A la resta de sectors també s’han desencadenat allaus. 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) per la caiguda espontània d’allaus de fusió, especialment per sota  
dels 2000-2200 m i en vessants S, en general de mitjanes dimensions, i pel desencadenament d’allaus de placa per una 
sobrecàrrega feble, principalment en vessants orientats al N, NW i  W.  A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és 
FORT (4) doncs s’han format importants plaques de vent en vessants N i NW que poden desprendre’s de forma espontània i 
poden ser de mitjanes i grans dimensions. És probable el desencadenament d’allaus de neu recent en totes les orientacions, en 
general de  mida mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les febles nevades anunciades per als propers dies mantindran la possibilitat de caigudes espontànies d’allaus. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 28 de febrer de 2003 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 27 de febrer de 2003 
14:00 h. 
27 i 28 de febrer de 2003 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FORT(4) Prepirineu: MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 28: Intervals de núvols. No s’esperen precipitacions. Temperatures sense canvis significatius. Vent a l’atmosfera 
lliure: a 1500 m del S (20-40 km/h) i a 3000 m del SW (30-40 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Dissabte, 1: Cel amb intervals de núvols augmentant a molt ennuvolat amb precipitacions febles a partir de la tarda. Cota de neu 
a 1800 m baixant a 1500 m. Algun banc de boira matinal a les valls. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix. 
Diumenge, 2: Cel ennuvolat amb alguna precipitació feble dispersa. Cota de neu a 1200 m pujant a 1500 m. Algun xàfec de 
boira matinal a les valls. Temperatures sense canvis. Vent del W al NW moderat. 
Dilluns, 3: Cel ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació feble dispersa. Cota de neu a 1500 m pujant a 1800 m. Algun 
banc de boira matinal a les valls. Temperatures sense canvis. Vent de component W moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu des dels 1600-1700 m. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 80-140 cm al 
Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró, i de 50 a 100 cm a la resta de sectors. El vent ha format sobreacumulacions 
de neu en vessants N i NW, que són especialment importants al Ter-Freser.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les darreres 24 hores ha nevat acumulant-se gruixos de fins a 50 cm al Ter Freser i al Prepirineu,  fins a 30 cm 
al vessant Nord del Cadí-Moixeró i fins a 20 cm al Perafita-Puigpedrós.. A 2200 m les temperatures màximes d’ahir 
van baixar lleugerament  amb valors entre -1 i –2ºC i mínimes entre –4 i –6ºC. El vent s’ha calmat o ha bufat suau 
del S. Les nevades de les darreres hores s’han acumulat sobre un mantell poc estable en superfície, formant-se 
noves plaques sobre les preexistents en vessants N, W i NW. Al Prepirineu la lleu pujada de temperatures ha 
afavorit l’assentament de la neu humida que va caure ahir. En aquest sector el perill és MARCAT (ꞏ3) per la 
caiguda d’allaus de neu recent humida en general de mitjanes dimensions i pel desencadenament de plaques per 
una feble sobrecàrrega a cotes altes dels vessants N, NW i W. Al  Vessant Nord del Cadí-Moixeró i al Ter-Freser el 
perill és FORT (4), doncs és probable el desencadenament d’allaus de neu recent i de placa, sobretot en vessants 
orientats a N, W i NW, de forma espontània i poden ser de mitjanes i fins i tot de grans dimensions. Al Perafita-
Puigpedrós el perill és MARCAT (3) per la possibilitat de desencadenament de plaques de vent de mida mitjana pel 
pas d’un esquiador. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les febles nevades anunciades per als propers dies mantindran la possibilitat de caigudes espontànies d’allaus. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 28 de febrer de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 28 de febrer de 2003 
14:00 h. 
28 de febrer i 1 de març de 2003 

 
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). 
Dissabte, 1: Intervals de núvols. Possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1800 m. Temperatures en lleuger ascens. 
Vent a l’atmosfera lliure: a 1500 m del W (10-20 km/h) i a 3000 m del W (30-40 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Diumenge, 2: Cel ennuvolat amb precipitacions febles i disperses. Cota de neu a 1800 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent 
del W de feble a moderat. 
Dilluns, 3: Intervals de núvols amb possibilitat de precipitacions febles i disperses. Temperatures en lleuger ascens. Vent del W 
de feble a moderat. 
Dimarts, 4: Cel ennuvolat amb precipitacions febles i disperses. Cota de neu a 1800 m. Temperatures sense canvis. Vent del W 
de feble a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell és continu a partir dels 1500-1600 m als vessants N i dels 1600-1700 m als vessants S. 
A l’Aran-Franja N de la Pallaresa és continu als vessants N des dels 1000 m i als vessants S a partir dels 1600-1700 m. En 
aquest sector els gruixos a 2200 m es mantenen entre 150-300 cm, mentre que a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa 
s’enregistren  gruixos entre 100-300 cm. La distribució de la neu és irregular trobant-se les sobreacumulacions més importants 
en vessants N, NW i W. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les darreres 24 hores no s’han produït nevades a la Ribagorçana-Vall Fosca i en la Pallaresa, tant sols molt localment en el 
Aran han caigut gruixos màxims 20cm i en la Franja N de la Pallaresa gruixos inapreciables (màxim 5cm). Ha gebrat a tots els 
sectors. Les temperatures, a 2200 m,  han baixat respecte les d’ahir, amb valors màxims entre –1 i –3 ºC i mínims entre –6 i –8 
ºC. El vent ha format importants sobreacumulacions de neu en vessants orientats al N, W i NW. A tots els sectors hi ha hagut 
activitat d’allaus. S’han produït caigudes d’allaus de neu humida a cotes baixes de l’Aran Franja N de la Pallaresa i 
desencadenament s d’allaus de placa en cotes altes i mitges de tots els sectors.  Actualment el cel està serè i el vent el calma. 
La pujada de temperatures en les hores centrals del dia propiciarà la caiguda d’allaus de neu humida a tots els sectors en cotes 
baixes, on la neu es troba transformada. A cotes altes de tots els sectors la neu, superficialment, encara es manté freda i sense 
cohesió, especialment a l’Aran. 
A tots els sectors el perill és MARCAT (3) per la caiguda espontània d’allaus de fusió, especialment per sota  dels 2000-2200 m i 
en vessants S, en general de mitjanes dimensions, i pel desencadenament d’allaus de placa per una sobrecàrrega feble, 
principalment en vessants orientats al N, NW i  W, en general de mida mitjana sense descartar-se la possibilitat d’algun de mida 
gran. És probable el desencadenament d’allaus de neu recent en totes les orientacions a cotes altes, en general de  mida 
mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
La pujada de temperatures anunciada per als propers dies mantindrà la possibilitat de caiguda d’allaus de neu 
humida, especialment en les hores centrals del dia. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte 1 de Març de 2003 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 28 de febrer de 2003 
14:00 h. 
28 de febrer i 1 de març de 2003 

 
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, 1: Intervals de núvols. Possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1800 m. Temperatures en lleuger ascens. 
Vent a l’atmosfera lliure: a 1500 m del W (10-20 km/h) i a 3000 m del W (30-40 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Diumenge, 2: Cel ennuvolat amb precipitacions febles i disperses. Cota de neu a 1800 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent 
del W de feble a moderat. 
Dilluns, 3: Intervals de núvols amb possibilitat de precipitacions febles i disperses. Temperatures en lleuger ascens. Vent del W 
de feble a moderat. 
Dimarts, 4: Cel ennuvolat amb precipitacions febles i disperses. Cota de neu a 1800 m. Temperatures sense canvis. Vent del W 
de feble a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu des dels 1300-1400 m. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 80-140 cm al 
Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró, i de 70 a 120 cm a la resta de sectors. El vent ha format sobreacumulacions 
de neu en vessants N, W i NW, que són especialment importants al Ter-Freser i al Vessant N del Cadí-Moixeró.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En les darreres 24 hores ha nevat de forma feble o inapreciable a tots els sectors amb gruixos màxims no superiors 
als 8 cm en cap cas. A 2200 m les temperatures màximes d’ahir es van mantenir  amb valors entre -1 i –2ºC i 
mínimes d’avui lleugerament més entre –4 i –7ºC. El vent s’ha mantingut en calma o ha estat fluix i de direcció 
variable. En vessants S i a cotes baixes la neu s’ha humitejat. A cotes altes i especialment en vessants N es manté 
freda, poc transformada però al mateix temps bastant compactada. A tots els sectors el perill és MARCAT (ꞏ3) per 
la caiguda d’allaus de neu humida, especialment en les hores centrals del dia, a cotes baixes i en vessants S, en 
general de mitjanes dimensions. És possible, també, el desencadenament de plaques per una feble sobrecàrrega 
als vessants N, NW i W, en general de mida mitjana tot i que no es descarta la possibilitat d’algun de mida gran, 
especialment al Ter-Freser i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
La pujada de temperatures anunciada per als propers dies mantindrà la possibilitat de caiguda d’allaus de neu 
humida, especialment en les hores centrals del dia. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte 1 de Març de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 3 de març de 2003 
14:00 h. 
3 i 4 de març de 2003 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MOLT FORT (5) per sota 2200 m 

FORT (4) per damunt 
Ribagorçana-Vall Fosca: FORT (4),  especialment a migdia 

Pallaresa: FORT (4),  especialment a migdia 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 4: intervals nuvolosos de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent en 
atmosfera lliure a 1500 m del NW 20-30 km/h; a 3000 m del NW 40-50 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dimecres, 5: poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger descens. Vent de 
component sud fluix. 
Dijous, 6: ennuvolat o molt ennuvolat, amb possibilitat de precipitacions febles i disperses, més probables a l’Aran. 
Cota de neu a 1800 m. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent variable fluix. 
Divendres, 7: intervals nuvolosos de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell és continu a partir dels 1500-1600 m als vessants N i dels 1700-1800 m als 
vessants S. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa és continu als vessants N des dels 1100 m i als vessants S a partir 
dels 1700-1800 m. En aquest sector els gruixos a 2200 m es mantenen entre 150-300 cm, mentre que a la 
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s’enregistren  gruixos entre 100-300 cm. La distribució de la neu és 
irregular trobant-se les sobreacumulacions més importants en vessants N, NW i W. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Des de la nit de diumenge està plovent per sota de 2200-2300 m, de forma moderada a l’Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa (15 mm fins a les 14,00 h) i de forma feble a la resta. El vent està bufant moderat del NW i s’estan 
formant plaques de vent per damunt de 2300 m, on la precipitació és en forma de neu. El perill d’allaus és MOLT 
FORT (5) a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa, per sota dels 2200 m, on es produiran allaus de forma natural de 
grans dimensions de neu humida, a qualsevol orientació, i que poden involucrar tot el gruix del mantell. Per damunt 
de 2200 m el perill és FORT (4), per la possibilitat d’allaus de placa de vent de grans dimensions que es 
desprendran pel pas d’una persona, especialment en orientacions N, E i S.  A la resta de sectors el perill és FORT 
(4) per la possibilitat d’allaus de neu humida, freqüentment de grans dimensions i a qualsevol orientació, 
especialment al migdia de demà dimarts. A cotes altes es manté la possibilitat d’allaus de placa de vent pel pas 
d’una persona, especialment en orientacions N, W i NW. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
La nit de dimarts a dimecres pot regelar i estabilitzar lleugerament la part superficial del mantell. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 4 de març de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 170 / 281 - 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: 

Dilluns, 3 de març de 2003 
14:00 h. 
3 i 4 de març de 2003 

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

FORT (4), especialment a migdia Ter-Freser: FORT (4), especialment a migdia 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FORT (4), especialment a migdia Prepirineu: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 4: intervals nuvolosos de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent en 
atmosfera lliure a 1500 m del NW 20-30 km/h; a 3000 m del NW 40-50 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Dimecres, 5: poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger descens. Vent de 
component sud fluix. 
Dijous, 6: ennuvolat o molt ennuvolat, amb possibilitat de precipitacions febles i disperses. Cota de neu a 1800 m. 
Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent variable fluix. 
Divendres, 7: intervals nuvolosos de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu des dels 1400-1500 m. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 80-140 cm al 
Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró, i de 70 a 120 cm a la resta de sectors. El vent ha format sobreacumulacions 
de neu en vessants N, W i NW, que són especialment importants al Ter-Freser i al Vessant N del Cadí-Moixeró.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ha plogut de forma feble per sota de 2200-2300 m al Perafita-Puigpedrós. A 2200 m, les temperatures màximes 
d’ahir diumenge oscilꞏlaven entre 3º i 5ºC, i les mínimes d’aquesta matinada entre –2º i –3ºC. El vent està bufant 
moderat del NW. El mantell s’està humitejant i aquest procés s’accentuarà demà, quan especialment a migdia el 
perill serà FORT (4) a tots els sectors excepte al Prepirineu on serà MARCAT (3), per la possibilitat d’allaus 
naturals de neu humida a qualsevol orientació, i que poden ser de grans dimensions. És possible, també, el 
desencadenament de plaques pel pas d’una persona als vessants N, NW i W, localment de mida gran.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
La nit de dimarts a dimecres pot regelar i estabilitzar lleugerament la part superficial del mantell. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 4 de març de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 4 de març de 2003 
14:00 h. 
4 i 5 de març de 2003 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: FORT (4) 

Pallaresa: FORT (4) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 5: Intervals nuvolosos a ennuvolats i molt ennuvolats. Precipitacions febles a últimes hores. Cota de neu 
a 1900 m. Temperatures sense canvis. Vent a l’atmosfera lliure: a 1500 m del SE (20-30 km/h) i, a 3000 m del SE 
(30-40 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dijous, 6: Ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles i disperses, més probables a la Vall d’Aran. Cota de 
neu a 1900 m. Temperatures màximes en descens lleuger a moderat i mínimes sense canvis. Vent de component 
sud fluix a moderat. 
Divendres, 7: Intervals nuvolosos de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix. 
Dissabte, 8: Intervals nuvolosos amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1700 m. Temperatures 
sense canvis. Vent variable fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
S’han produït nevades al sector Aran –Franja N de la Pallaresa. A la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell és continu 
a partir dels 1700-1800 m als vessants N i dels 1900-2000 m als vessants S. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa és 
continu als vessants N des dels 1300 m i als vessants S a partir dels 1800 m. En aquest sector els gruixos a 2200 
m es mantenen entre 150-300 cm, mentre que a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s’enregistren  gruixos 
entre 100-300 cm. La distribució de la neu és irregular trobant-se les sobreacumulacions més importants en 
vessants N, NW i W. El vent del N ha format noves sobreacumulacions en vessants S. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
S’han produït nevades a L’Aran Franja N de la Pallaresa, amb gruixos de 10 cm de neu recent humida. Les 
temperatures a 2200 m han estat, les mínimes entre –3 i –2 ºC i les màximes entre 0 i 2 ºC, sent algunes d’elles, 
màximes diürnes d’avui. El vent està bufant del NW moderat, produint-se cops de fort ahir a la tarda. S’han formant 
plaques de vent per damunt de 2100-2200 m, on la precipitació ha estat  en forma de neu a l’Aran Franja N de la 
Pallaresa on  la neu, en general es presenta humida, mentre que a la resta de sectors i degut a la fusió, la neu és 
vella y humida. A tots els sectors hi ha hagut activitat per allaus, especialment a l’Aran on les allaus han estat de 
grans dimensions. El perill és FORT (4) per la possibilitat d’allaus de neu humida, freqüentment de grans 
dimensions i a qualsevol orientació. No es descarta la possibilitat d’allaus de fons, especialment a l’Aran Franja 
Nord de la Pallaresa. A cotes altes es manté la possibilitat d’allaus de placa de vent pel pas d’una persona, 
especialment en orientacions N, W i NW. A L’Aran Franja Nord de la Pallaresa poden desencadenar-se plaques per 
sobrecàrrega feble, localment en cotes altes dels vessants orientats a S i SE.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Es mantindrà la possibilitat de caigudes naturals d’allaus de neu humida 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 5 de març de 2003 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 4 de març de 2003 
14:00 h. 
4 i 5 de març de 2003 

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

FORT (4) Ter-Freser: FORT (4) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FORT (4) Prepirineu: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 5: Intervals nuvolosos a ennuvolats i molt ennuvolats. Precipitacions febles a últimes hores. Cota de neu 
a 1900 m. Temperatures sense canvis. Vent a l’atmosfera lliure: a 1500 m del SE (20-30 km/h) i, a 3000 m del SE 
(30-40 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Dijous, 6: Ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions febles i disperses. Cota de neu a 1900 m. Temperatures 
màximes en descens lleuger a moderat i mínimes sense canvis. Vent de component sud fluix a moderat. 
Divendres, 7: Intervals nuvolosos de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix. 
Dissabte, 8: Intervals nuvolosos amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1700 m. Temperatures 
sense canvis. Vent variable fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Ter-Freser, al Perafita-Puigpedrós, al Vessant N del Cadí-Moixeró i vessants N del Prepirineu el mantell és 
continu des dels 1500-1600 m i dels 1700 m en vessants sud del Prepirineu. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 
80-140 cm al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró, i de 70 a 120 cm a la resta de sectors. Es mantenen 
sobreacumulacions de neu en vessants N, W i NW, que són especialment importants al Ter-Freser i al Vessant N 
del Cadí-Moixeró. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Al Ter-Freser i al Perafita–Puigpedrós s’han enregistrat pluges fins a 2400 m, de 20 mm. A 2200 m, les 
temperatures màximes han estat entre 2 i 5 i les mínimes entre –1º i 0ºC. Les temperatures a la mateixa cota avui 
pel matí oscilꞏlaven entre 1 i 3 ºC El vent està bufant moderat del NW, però es van donar cops forts de fins a 120 
km/h ahir per la tarda. El procés d’humidificació del mantell s’ha anat incrementant des d’ahir, presentant-se la neu 
vella i humida. El perill és FORT (4) a tots els sectors excepte al Prepirineu on serà MARCAT (3), per la possibilitat 
d’allaus naturals de neu humida a qualsevol orientació, i que poden ser de grans dimensions. És possible, també, el 
desencadenament de plaques pel pas d’una persona als vessants N, NW i W, localment de mida gran.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Es mantindrà la possibilitat de caiguda d’allaus de neu humida de forma natural. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 5 de març de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 5 de març de 2003 
14:00 h. 
5 i 6 de març de 2003 

 
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). 
Dijous, 6: molt ennuvolat de matinada, tendint a intervals nuvolosos pel matí. Xàfecs en general febles de matinada 
i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1900 m. Temperatures nocturnes en lleuger ascens i diürnes en 
notable descens. Vent a l’atmosfera lliure: a 1500 m del SE 20 km/h girant al mig dia a NW 30 km/h; a 3000 m del 
SE 50-70 km/h girant al mig dia a NW 30-50km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Divendres, 7: a la cara nord, ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació feble a última hora, de neu a 1500 m. 
A la resta, intervals nuvolosos preferentment de núvols mitjos i alts. Temperatures en moderat ascens. Vent de 
component oest fluix. 
Dissabte, 8: predomini de cels poc ennuvolats. Temperatures en moderat descens. Vent del nord-oest moderat. 
Diumenge, 9: poc ennuvolat. Temperatures en moderat ascens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell és continu a partir dels 1700-1800 m als vessants N i dels 
1900-2000 m als vessants S. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa és continu als vessants N des dels 1300 m i als 
vessants S a partir dels 1800 m. En aquest sector els gruixos a 2200 m es mantenen entre 150-300 cm, mentre que 
a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s’enregistren  gruixos entre 100-300 cm. La distribució de la neu és 
irregular trobant-se les sobreacumulacions més importants en vessants N, NW i W. El vent del N ha format noves 
sobreacumulacions en vessants S. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les últimes nevades són del dilluns i localitzades a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Les temperatures han 
augmentat de forma moderada (a 2200 m màximes de dimarts entre 8º i 9ºC, i mínimes de dimecres entre 3º i 4ºC). 
No obstant, el mantell ha regelat lleugerament, i de forma més important per damunt de 2400 m. Al migdia, el 
mantell tornarà a humitejar-se notablement. El perill és MARCAT (3) a tots els sectors, especialment avui dimecres 
a partir de migdia. Hi ha possibilitat d’allaus de neu humida, localment de grans dimensions i a qualsevol orientació. 
No es descarta la possibilitat d’allaus de fons, especialment a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa. A cotes altes es 
manté la possibilitat d’allaus de placa de vent pel pas d’una persona, especialment en orientacions N, W i NW; a 
L’Aran Franja Nord de la Pallaresa en totes les orientacions. Demà dijous, poden formar-se noves plaques de vent 
a cotes altes en vessants N, que es podran desprendre pel pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El mantell tendirà a encrostar-se i endurir-se. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa la possibilitat de precipitacions, 
mantindrà la formació i presència de plaques de vent inestables per damunt de 2000 m. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 6 de març de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 5 de març de 2003 
14:00 h. 
5 i 6 de març de 2003 

 
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: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 6: molt ennuvolat de matinada, tendint a intervals nuvolosos pel matí. Xàfecs en general febles de matinada 
i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1900 m. Temperatures nocturnes en lleuger ascens i diürnes en 
notable descens. Vent a l’atmosfera lliure: a 1500 m del SE 20 km/h amb intervals de 50 km/h girant al mig dia a 
NW 30 km/h amb intervals de 60 km/h; a 3000 m del SE 50-70 km/h girant al mig dia a NW 30-50km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Divendres, 7: a la cara nord, ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació feble a última hora, de neu a 1500 m. 
A la resta, intervals nuvolosos preferentment de núvols mitjos i alts. Temperatures en moderat ascens. Vent de 
component oest fluix. 
Dissabte, 8: predomini de cels poc ennuvolats. Temperatures en moderat descens. Vent del nord-oest moderat. 
Diumenge, 9: poc ennuvolat. Temperatures en moderat ascens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Ter-Freser, al Perafita-Puigpedrós, al Vessant N del Cadí-Moixeró i vessants N del Prepirineu el mantell és 
continu des dels 1500-1600 m i dels 1700 m en vessants sud del Prepirineu. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 
80-140 cm al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró, i de 70 a 120 cm a la resta de sectors. Es mantenen 
sobreacumulacions de neu en vessants N, W i NW, que són especialment importants al Ter-Freser i al Vessant N 
del Cadí-Moixeró. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les últimes precipitacions són de dilluns i concentrades al Ter-Freser i al Perafita–Puigpedrós, amb cota de neu per 
damunt de 2400 m Les temperatures han augmentat de forma moderada (a 2200 m màximes de dimarts entre 8º i 
9ºC, i mínimes de dimecres entre 3º i 4ºC). No obstant, el mantell ha regelat lleugerament, i de forma més important 
per damunt de 2400 m. Al migdia el mantell tornarà a humitejar-se notablement. El perill és MARCAT (3) a tots els 
sectors, excepte al Prepirineu, especialment avui dimecres a partir de migdia. Hi ha possibilitat d’allaus de neu 
humida, localment de grans dimensions i a qualsevol orientació. És possible, també, el desencadenament de 
plaques de vent pel pas d’una persona als vessants N, NW i W, localment de mida gran.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El mantell tendirà a encrostar-se i endurir-se.  
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 6 de març de 2003 
 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 6 de març de 2003 
14:00 h. 
6 i 7 de març de 2003 

 
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 de 2000 m. MODERAT (2) per sota 

Pallaresa: MARCAT (3) per sobre de 2000 m. MODERAT (2) per sota 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Informació no disponible per vaga del INM 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Tot i que ha nevat lleugerament, no hi canvis en la distribució del mantell. A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall 
Fosca el mantell és continu a partir dels 1700-1800 m als vessants N i dels 1900-2000 m als vessants S. A l’Aran-
Franja N de la Pallaresa és continu als vessants N des dels 1300 m i als vessants S a partir dels 1800 m. En aquest 
sector els gruixos a 2200 m es mantenen entre 150-300 cm, mentre que a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la 
Pallaresa s’enregistren gruixos entre 100-300 cm. La distribució de la neu és irregular trobant-se les 
sobreacumulacions a totes les orientacions.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant la nit ha nevat feblement a tots els sectors, entre 1-5 cm, amb alguna tempesta a la Ribagorçana. La cota de 
neu inicialment s’ha situat a 2000 m, baixant al llarg de la matinada fins a 1600 m. Les temperatures mínimes han 
baixat notablement (a 2200 m màximes de dimecres entre 5º i 7ºC, i mínimes de dijous entre -3º i -4ºC). La neu 
recent s’ha acumulat damunt d’un mantell lleugerament endurit pel regel, de major duresa per damunt de 2200 m. 
Durant demà divendres, a migdia la neu més superficial es presentarà força humida. A l’Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa el perill és MARCAT (3) per possibilitat d’allaus de placa de vent a cotes altes, a qualsevol orientació, pel 
pas d’una persona, que podrien ser de mida mitjana. Per sota de 2000 m podria haver alguna allau natural de fusió, 
en vessants assolellats i força drets, també de dimensions mitjanes. A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa el 
perill és MARCAT (3) per damunt de 2000 m per la possibilitat d’allaus de placa de vent a cotes altes, a qualsevol 
orientació, pel pas d’una persona, que podrien ser de mida mitjana. Per sota de 2000 el perill és MODERAT (2); no 
es descarta la possibilitat d’alguna allau de fusió, en general de petites dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El mantell tendirà a encrostar-se de nit i humitejar-se de dia. Es mantindrà el perill d’allaus de placa de vent a cotes 
altes. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 7 de març de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 6 de març de 2003 
14:00 h. 
6 i 7 de març de 2003 

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

MARCAT (3) per sobre 2000 m. 
MODERAT (2) per sota 

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). 
Informació no disponible per vaga del INM 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Tot i que ha nevat lleugerament, no hi canvis en la distribució del mantell. Al Ter-Freser, al Perafita-Puigpedrós, al 
Vessant N del Cadí-Moixeró i vessants N del Prepirineu el mantell és continu des dels 1500-1600 m i dels 1700 m 
en vessants sud del Prepirineu. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 80-140 cm al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-
Moixeró, i de 70 a 120 cm a la resta de sectors. Es mantenen sobreacumulacions de neu en vessants N, W i NW, 
que són especialment importants al Ter-Freser i al Vessant N del Cadí-Moixeró.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant la nit ha nevat feblement a tots els sectors, entre 1-5 cm. Les temperatures mínimes han baixat notablement 
(a 2200 m màximes de dimecres entre 8º-10ºC, i mínimes de dijous al voltant de -3ºC). La neu recent s’ha dipositat 
damunt d’un mantell lleugerament endurit pel regel, de major duresa per damunt de 2200 m. Durant demà 
divendres, a migdia la neu més superficial es presentarà força humida. el perill és MARCAT (3) per damunt de 2000 
m per la possibilitat d’allaus de placa de vent a cotes altes, a qualsevol orientació, pel pas d’una persona, que 
podrien ser de mida mitjana. Per sota de 2000 el perill és MODERAT (2); no es descarta la possibilitat d’alguna 
allau de fusió, en general de petites dimensions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El mantell tendirà a encrostar-se de nit i humitejar-se de dia. Es mantindrà el perill d’allaus de placa de vent a cotes 
altes. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 7 de març de 2003 
 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 7 de març de 2003 
14:00 h. 
7 i 8 de març de 2003 

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

MODERAT (2) durant la resta del dia 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) a partir de migdia 

MODERAT (2) durant la resta del dia 
Pallaresa: MARCAT (3) a partir de migdia 

MODERAT (2) durant la resta del dia 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Informació no disponible per vaga del INM 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell és continu a partir dels 1700-1800 m als vessants N i dels 
1900-2000 m als vessants S. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa és continu als vessants N des dels 1300 m i als 
vessants S a partir dels 1800 m. En aquest sector els gruixos a 2200 m es mantenen entre 150-300 cm, mentre que 
a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s’enregistren gruixos entre 100-300 cm. La distribució de la neu és 
irregular trobant-se les sobreacumulacions a totes les orientacions.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ahir va predominar el temps seré o poc ennuvolat. Les temperatures van baixar, però avui inicien un ascens 
transitori (a 2200 m màximes de dijous entre 1º i -2ºC, i mínimes de divendres entre 0º i -2ºC). El mantell està 
sotmès al cicle d’humitejament diürn i regel nocturn. Així, està endurit durant el matí i s’estova al llarg del dia. A 
cotes altes encara hi ha alguna obaga amb un nivell superficial de neu seca. A tots els sectors el perill és MARCAT 
(3) a partir de migdia per la possibilitat d’allaus de fusió de dimensions mitjanes en vessants assolellats, 
especialment a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A cotes altes, localment, hi pot haver alguna allau de placa de 
vent pel pas d’una persona, que podria ser de mida mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
A partir de diumenge s’inicia un augment de les temperatures que humitejarà notablement el mantell. Augmentarà 
la possibilitat d’allaus de fusió. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 8 de març de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 7 de març de 2003 
14:00 h. 
7 i 8 de març de 2003 

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

MARCAT (3) a partir de migdia 
MODERAT (2) durant la resta  

Ter-Freser: MARCAT (3) a partir de migdia 
MODERAT (2) durant la resta  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) a partir de migdia 
MODERAT (2) durant la resta  

Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Informació no disponible per vaga del INM 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu des dels 1500-1600 m als vessants N i dels 1700-1800 m en vessants sud. Els gruixos a 2200 
m oscilꞏlen entre 80-140 cm al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró, i de 70 a 120 cm a la resta de sectors. Es 
mantenen sobreacumulacions de neu en vessants N, W i NW, que són especialment importants al Ter-Freser i al 
Vessant N del Cadí-Moixeró.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ahir el cel es va anar ennuvolant sense que hi hagués precipitacions apreciables, excepte algun punt del sud del 
Ter-Freser on va caure algun xàfec. Les temperatures van baixar, però avui inicien un ascens transitori (a 2200 m 
màximes de dijous al voltant de 0ºC, i mínimes de divendres entre 0º i -1ºC). El mantell està sotmès al cicle 
d’humitejament diürn i regel nocturn. Així, està endurit durant el matí i s’estova al llarg del dia. A tots els sectors el 
perill és MARCAT (3) a partir de migdia per la possibilitat d’allaus de fusió de dimensions mitjanes en vessants 
assolellats. A cotes altes, localment, hi pot haver alguna allau de placa de vent pel pas d’una persona, que podria 
ser de mida mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
A partir de diumenge s’inicia un augment de les temperatures que humitejarà notablement el mantell. Augmentarà 
la possibilitat d’allaus de fusió. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 8 de març de 2003 
 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 8 de març de 2003 
14:00 h. 
8, 9 i 10 de març de 2003 

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

MODERAT (2) durant la resta del dia 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) a partir de migdia 

MODERAT (2) durant la resta del dia 
Pallaresa: MARCAT (3) a partir de migdia 

MODERAT (2) durant la resta del dia 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Informació no disponible per vaga del INM 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell és continu a partir dels 1700-1800 m als vessants N i dels 
1900-2000 m als vessants S. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa és continu als vessants N des dels 1300 m i als 
vessants S a partir dels 1800 m. En aquest sector els gruixos a 2200 m es mantenen entre 150-300 cm, mentre que 
a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s’enregistren gruixos entre 100-300 cm. La distribució de la neu és 
irregular trobant-se les sobreacumulacions a totes les orientacions.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
La última nevada va caure el dia 5 (entre 1-10 cm). Les temperatures diürnes van pujar de forma notable però les 
nocturnes han davallat (a 2200 m màximes de divendres entre 7º i 11ºC, i mínimes de dissabte entre -3º i -6ºC). El 
mantell està sotmès al cicle d’humitejament diürn i regel nocturn. Així, està endurit durant el matí i s’estova al llarg 
del dia. A cotes altes encara hi ha alguna obaga amb un nivell superficial de neu seca. A tots els sectors el perill és 
MARCAT (3) a partir de migdia per la possibilitat d’allaus de fusió de dimensions mitjanes en vessant assolellats 
avui dissabte, però a qualsevol orientació demà diumenge. A cotes altes, molt localment, hi pot haver alguna allau 
de placa de vent pel pas d’una persona, que podria ser de mida mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
A partir de diumenge s’inicia un augment de les temperatures que humitejarà notablement el mantell. Augmentarà 
la possibilitat d’allaus de fusió. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 10 de març de 2003 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 8 de març de 2003 
14:00 h. 
8, 9 i 10 de març de 2003 

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

MARCAT (3) a partir de migdia 
MODERAT (2) durant la resta  

Ter-Freser: MARCAT (3) a partir de migdia 
MODERAT (2) durant la resta  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) a partir de migdia 
MODERAT (2) durant la resta  

Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Informació no disponible per vaga del INM 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu des dels 1500-1600 m als vessants N i dels 1700-1800 m en vessants sud. Els gruixos a 2200 
m oscilꞏlen entre 80-140 cm al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró, i de 70 a 120 cm a la resta de sectors. Es 
mantenen sobreacumulacions de neu en vessants N, W i NW, que són especialment importants al Ter-Freser i al 
Vessant N del Cadí-Moixeró.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
La última nevada va caure el dia 5, però de caràcter molt feble (entre 1-5 cm). Les temperatures diürnes van pujar 
de forma notable però les nocturnes han davallat (a 2200 m màximes de divendres entre 7º i 10ºC, i mínimes de 
dissabte entre -3º i -4ºC). El mantell està sotmès al cicle d’humitejament diürn i regel nocturn. Així, està endurit 
durant el matí i s’estova al llarg del dia. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) a partir de migdia per la 
possibilitat d’allaus de fusió de dimensions mitjanes en vessants assolellats, però a qualsevol orientació demà 
diumenge. A cotes altes, molt localment, hi pot haver alguna allau de placa de vent pel pas d’una persona, que 
podria ser de mida mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
A partir de diumenge s’inicia un augment de les temperatures que humitejarà notablement el mantell. Augmentarà 
la possibilitat d’allaus de fusió. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 10 de març de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 10 de març de 2003 
14:00 h. 
10 i 11 de març de 2003 

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

MODERAT (2) durant la resta del dia 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) a partir de migdia 

MODERAT (2) durant la resta del dia 
Pallaresa: MARCAT (3) a partir de migdia 

MODERAT (2) durant la resta del dia 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 11: Cel poc ennuvolat o serè. Temperatures sense canvis significatius. Vent variable (10-20 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dimecres, 12: Intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix. 
Dijous,13: Intervals nuvolosos, preferentment de tipus mitjos i alts. Possibilitat d’algun xàfec feble a la cara nord. 
Cota de neu a 1900 m. Temperatures en lleuger descens. Vent variable fluix. 
Divendres, 14: Poc ennuvolat. Temperatures en descens lleuger a moderat. Vent de component est fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell és continu a partir dels 1700-1800 m als vessants N i dels 
1900-2000 m als vessants S. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa és continu als vessants N des dels 1400 m i als 
vessants S a partir dels 1900 m. En aquest sector els gruixos a 2200 m es mantenen entre 150-300 cm, mentre que 
a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s’enregistren gruixos entre 100-300 cm. La distribució de la neu és 
irregular trobant-se les sobreacumulacions a totes les orientacions.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant el cap de setmana el cel ha estat seré i el vent fluix. Les temperatures han continuat pujant lleugerament (a 
2200 m màximes de diumenge entre 8º i 11ºC, i mínimes de dilluns entre -1º i 2ºC). El mantell està sotmès al cicle 
d’humitejament diürn i regel nocturn. Així, està endurit durant el matí i s’estova al llarg del dia. A cotes altes encara 
hi ha alguna obaga amb un nivell superficial de neu seca. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) a partir de 
migdia per la possibilitat d’allaus de fusió de dimensions mitjanes a qualsevol orientació. A cotes altes, molt 
localment, hi pot haver alguna allau de placa de vent pel pas d’una persona, que podria ser de mida mitjana. 

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

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 11 de març de 2003 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 10 de març de 2003 
14:00 h. 
10 i 11 de març de 2003 

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

MARCAT (3) a partir de migdia 
MODERAT (2) durant la resta  

Ter-Freser: MARCAT (3) a partir de migdia 
MODERAT (2) durant la resta  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) a partir de migdia 
MODERAT (2) durant la resta  

Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 11: Cel poc ennuvolat o serè. Temperatures sense canvis significatius. Vent variable (10-20 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Dimecres, 12: Intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix. 
Dijous,13: Intervals nuvolosos, preferentment de tipus mitjos i alts. Possibilitat d’algun xàfec feble a la cara nord. 
Cota de neu a 1900 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord-oest moderat. 
Divendres, 14: Poc ennuvolat amb intervals nuvolosos a l’extrem oriental. Temperatures en descens lleuger a 
moderat. Vent de component est fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu des dels 1600-1700 m als vessants N i dels 1900-2000 m en vessants sud. Els gruixos a 2200 
m oscilꞏlen entre 70-130 cm al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró, i de 60 a 90 cm a la resta de sectors. Es 
mantenen sobreacumulacions de neu en vessants N, W i NW, que són especialment importants al Ter-Freser i al 
Vessant N del Cadí-Moixeró.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant el cap de setmana el cel ha estat seré i el vent fluix. Les temperatures han continuat pujant lleugerament (a 
2200 m màximes de diumenge entre 5º i 7ºC, i mínimes de dilluns entre -1º i 2ºC). El mantell està sotmès al cicle 
d’humitejament diürn i regel nocturn. Així, està endurit durant el matí i s’estova al llarg del dia. A tots els sectors el 
perill és MARCAT (3) a partir de migdia per la possibilitat d’allaus de fusió de dimensions mitjanes a qualsevol 
orientació. A cotes altes, molt localment, hi pot haver alguna allau de placa de vent pel pas d’una persona, que 
podria ser de mida mitjana. 

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

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 11 de març de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 11 de març de 2003 
14:00 h. 
11 i 12 de març de 2003 

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

MODERAT (2) durant la resta del dia 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) a partir de migdia 

MODERAT (2) durant la resta del dia 
Pallaresa: MARCAT (3) a partir de migdia 

MODERAT (2) durant la resta del dia 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 12: Cel poc ennuvolat amb intervals ennuvolats de núvols alts. No s’esperen precipitacions. 
Temperatures sense canvis. Vent a l’atmosfera lliure: a 1500 m del W-NW (20-30 km/h) i, a 3000 m del W (30-40 
km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dijous, 13: Poc ennuvolat, amb intervals ennuvolats de núvols alts. Temperatures mínimes en lleuger ascens i 
màximes sense canvis o en lleuger descens. Vent variable fluix. 
Divendres, 14: Intervals ennuvolats amb possibilitat d’alguns xàfecs febles i dispersos. Temperatures en lleuger a 
moderat descens. Vent de component est fluix. 
Dissabte, 15: Intervals ennuvolats amb probabilitat de xàfecs en general febles i ocasionalment tempestuosos. 
Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent de component est fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell és continu a partir dels 1700-1800 m als vessants N i dels 
1900-2000 m als vessants S. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa és continu als vessants N des dels 1400 m i als 
vessants S a partir dels 1900 m. En aquest sector els gruixos a 2200 m es mantenen entre 140-280 cm, mentre que 
a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s’enregistren gruixos entre 100-280 cm. La distribució de la neu és 
irregular trobant-se les sobreacumulacions a totes les orientacions.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ha continuat el temps anticiclònic, cel serè i vents fluixos. Les temperatures han pujat lleugerament (a 2200 m 
màximes de dilluns entre 7º i 11ºC, i mínimes de dimarts entre 2º i 4ºC). El mantell està sotmès al cicle 
d’humitejament diürn i regel nocturn, encara que feble. Així, està endurit durant el matí i s’estova al llarg del dia. A 
cotes altes encara hi ha alguna obaga amb un nivell superficial de neu seca. A tots els sectors el perill és MARCAT 
(3) a partir de migdia per la possibilitat d’allaus de fusió de dimensions mitjanes a qualsevol orientació. A cotes 
altes, molt localment, hi pot haver alguna allau de placa de vent pel pas d’un grup de persones, que podria ser de 
mida mitjana.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Fins dijous, no hi haurà variacions en l’estat del mantell nival.  
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 12 de març de 2003 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 11 de març de 2003 
14:00 h. 
11 i 12 de març de 2003 

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

MARCAT (3) a partir de migdia 
MODERAT (2) durant la resta  

Ter-Freser: MARCAT (3) a partir de migdia 
MODERAT (2) durant la resta  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) a partir de migdia 
MODERAT (2) durant la resta  

Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 12: Cel poc ennuvolat amb intervals ennuvolats de núvols alts. No s’esperen precipitacions. 
Temperatures sense canvis. Vent a l’atmosfera lliure: a 1500 m del W-NW (20-30 km/h) i, a 3000 m del W (30-40 
km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Dijous, 13: Poc ennuvolat, amb intervals ennuvolats de núvols alts. Temperatures mínimes en lleuger ascens i 
màximes sense canvis o en lleuger descens. Vent del nord-oest moderat al Pirineu de Girona i variable fluix a la 
resta. 
Divendres, 14: Intervals ennuvolats amb possibilitat d’alguns xàfecs febles i dispersos. Temperatures en lleuger a 
moderat descens. Vent de component est fluix. 
Dissabte, 15: Intervals ennuvolats amb probabilitat de xàfecs en general febles i ocasionalment tempestuosos. 
Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent de component est fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu des dels 1600-1700 m als vessants N i dels 1900-2000 m en vessants sud. Els gruixos a 2200 
m oscilꞏlen entre 70-130 cm al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró, i de 60 a 90 cm a la resta de sectors. Es 
mantenen sobreacumulacions de neu en vessants N, W i NW, que són especialment importants al Ter-Freser i al 
Vessant N del Cadí-Moixeró.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ha continuat el temps anticiclònic, cel serè i vents fluixos. Les temperatures han pujat lleugerament (a 2200 m 
màximes de dilluns entre 7º i 10ºC, i mínimes de dimarts entre 4º i 5ºC). El mantell està sotmès al cicle 
d’humitejament diürn i regel nocturn, encara que feble. Així, està endurit durant el matí i s’estova al llarg del dia. A 
cotes altes encara hi ha alguna obaga amb un nivell superficial de neu seca. A tots els sectors el perill és MARCAT 
(3) a partir de migdia per la possibilitat d’allaus de fusió de dimensions mitjanes a qualsevol orientació. A cotes 
altes, molt localment, hi pot haver alguna allau de placa de vent pel pas d’un grup de persones, que podria ser de 
mida mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Fins dijous, no hi haurà variacions en l’estat del mantell nival.  
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 12 de març de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 12 de març de 2003 
14:00 h. 
12 i 13 de març de 2003 

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

MODERAT (2) durant la resta del dia 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) a partir de migdia 

MODERAT (2) durant la resta del dia 
Pallaresa: MARCAT (3) a partir de migdia 

MODERAT (2) durant la resta del dia 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 13: Poc ennuvolat, amb intervals ennuvolats de núvols alts. No s’esperen precipitacions. Temperatures 
sense canvis significatius. Vent a l’atmosfera lliure: a 1500 m del N-NW (30-60 km/h) i, a 3000 m del N-NW (40-70 
km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Divendres, 14: Cel amb intervals nuvolosos i possibilitat d’alguns xàfecs febles i dispersos. Boirines matinals. 
Temperatures en lleuger descens. Vent de component est fluix. 
Dissabte, 15: Cel amb intervals nuvolosos i possibilitat de xàfecs febles i dispersos, ocasionalment tempestuosos. 
Boirines matinals. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent de component est fluix. 
Diumenge, 16: Cel amb intervals nuvolosos i possibilitat de xàfecs febles i dispersos, ocasionalment tempestuosos. 
Boirines matinals. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent de component est fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell és continu a partir dels 1700-1800 m als vessants N i dels 
1900-2000 m als vessants S. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa és continu als vessants N des dels 1400 m i als 
vessants S a partir dels 1900 m. En aquest sector els gruixos a 2200 m es mantenen entre 140-280 cm, mentre que 
a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s’enregistren gruixos entre 100-280 cm. La distribució de la neu és 
irregular trobant-se les sobreacumulacions a totes les orientacions.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ha continuat el temps anticiclònic, cel serè i vents fluixos. Les temperatures han pujat lleugerament (a 2200 m 
màximes de dimarts entre 9º i 13ºC, i mínimes de dimecres entre 2º i 5ºC). El mantell està sotmès al cicle 
d’humitejament diürn i regel nocturn, encara que feble. Així, està lleugerament endurit durant el matí i s’estova al 
llarg del dia. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) a partir de migdia per la possibilitat d’allaus de fusió de 
dimensions mitjanes a qualsevol orientació. Ha baixat alguna allau de fusió de fons fins i tot entrada la nit. A cotes 
altes, molt localment, hi pot haver alguna allau de placa de vent pel pas d’un grup de persones, que podria ser de 
mida mitjana.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
S’accentuarà el regel i disminuirà el ritme de fusió.   
 
Evolució del perill: EN DESCENS.  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 13 de març de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 12 de març de 2003 
14:00 h. 
12 i 13 de març de 2003 

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

MARCAT (3) a partir de migdia 
MODERAT (2) durant la resta  

Ter-Freser: MARCAT (3) a partir de migdia 
MODERAT (2) durant la resta  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) a partir de migdia 
MODERAT (2) durant la resta  

Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 13: Poc ennuvolat, amb intervals ennuvolats de núvols alts. No s’esperen precipitacions. Temperatures 
sense canvis significatius. Vent a l’atmosfera lliure: a 1500 m del N-NW (30-60 km/h) i, a 3000 m del N-NW (40-70 
km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Divendres, 14: Cel amb intervals nuvolosos i possibilitat d’alguns xàfecs febles i dispersos. Boirines matinals. 
Temperatures en lleuger descens. Vent de component est fluix. 
Dissabte, 15: Cel amb intervals nuvolosos i possibilitat de xàfecs febles i dispersos, ocasionalment tempestuosos. 
Boirines matinals. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent de component est fluix. 
Diumenge, 16: Cel amb intervals nuvolosos i possibilitat de xàfecs febles i dispersos, ocasionalment tempestuosos. 
Boirines matinals. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent de component est fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu des dels 1600-1700 m als vessants N i dels 1900-2000 m en vessants sud. Els gruixos a 2200 
m oscilꞏlen entre 70-130 cm al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró, i de 60 a 90 cm a la resta de sectors. Es 
mantenen sobreacumulacions de neu en vessants N, W i NW, que són especialment importants al Ter-Freser i al 
Vessant N del Cadí-Moixeró.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ha continuat el temps anticiclònic, cel serè i vents fluixos. Les temperatures han pujat lleugerament (a 2200 m 
màximes de dimarts entre 9º i 12ºC, i mínimes de dimecres entre 4º i 5ºC). El mantell està sotmès al cicle 
d’humitejament diürn i regel nocturn, encara que feble. Així, està lleugerament endurit durant el matí i s’estova al 
llarg del dia. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) a partir de migdia per la possibilitat d’allaus de fusió de 
dimensions mitjanes a qualsevol orientació. A cotes altes, molt localment, hi pot haver alguna allau de placa de vent 
pel pas d’un grup de persones, que podria ser de mida mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
S’accentuarà el regel i disminuirà el ritme de fusió.   
 
Evolució del perill: EN DESCENS. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 13 de març de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 13 de març de 2003 
14:00 h. 
13 i 14 de març de 2003 

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

MODERAT (2) durant la resta del dia 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) a partir de migdia 

MODERAT (2) durant la resta del dia 
Pallaresa: MARCAT (3) a partir de migdia 

MODERAT (2) durant la resta del dia 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 14: Predomini del cel ennuvolat. Possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1800 m. 
Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent a l’atmosfera lliure: a 1500 m variable (10-15 km/h) i, a 3000 m 
del N-NW (15-25 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dissabte, 15: Predomini del cel ennuvolat amb precipitacions ocasionals en general febles. Cota de neu a 1600 m 
baixant a 1200 m. Boirines matinals. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en moderat descens. Vent de 
l’est i nord-est fluix a moderat. 
Diumenge,16: Predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger a moderat descens i màximes 
sense canvis. Vent de component nord fluix a moderat. 
Dilluns, 17: Cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent 
de component nord fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell és continu a partir dels 1700-1800 m als vessants N i dels 
1900-2000 m als vessants S. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa és continu als vessants N des dels 1400 m i als 
vessants S a partir dels 1900 m. En aquest sector els gruixos a 2200 m es mantenen entre 130-280 cm, mentre que 
a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s’enregistren gruixos entre 90-270 cm. La distribució de la neu és 
irregular trobant-se les sobreacumulacions a totes les orientacions.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ha continuat el temps anticiclònic, cel serè i vents fluixos. Les temperatures s’han mantingut altes (a 2200 m 
màximes de dimecres entre 9º i 12ºC, i mínimes de dijous, en lleuger descens, entre 1º i 3ºC). El mantell està 
sotmès al cicle d’humitejament diürn i regel nocturn, encara que feble. Així, està lleugerament endurit durant el matí 
i s’estova al llarg del dia. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) a partir de migdia per la possibilitat d’allaus de 
fusió de dimensions mitjanes a qualsevol orientació. A cotes altes, molt localment, hi pot haver alguna allau de 
placa de vent pel pas d’un grup de persones, que podria ser de mida mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
S’accentuarà el regel i disminuirà el ritme de fusió.   
 
Evolució del perill: EN DESCENS.  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 14 de març de 2003 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 13 de març de 2003 
14:00 h. 
13 i 14 de març de 2003 

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

MARCAT (3) a partir de migdia 
MODERAT (2) durant la resta  

Ter-Freser: MARCAT (3) a partir de migdia 
MODERAT (2) durant la resta  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) a partir de migdia 
MODERAT (2) durant la resta  

Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 14: Predomini del cel ennuvolat. Possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1800 m. 
Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent a l’atmosfera lliure: a 1500 m variable (10-15 km/h) i, a 3000 m 
del N-NW (15-25 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Dissabte, 15: Predomini del cel ennuvolat amb precipitacions ocasionals en general febles. Cota de neu a 1600 m 
baixant a 1200 m. Boirines matinals. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en moderat descens. Vent de 
l’est i nord-est fluix a moderat. 
Diumenge,16: Predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger a moderat descens i màximes 
sense canvis. Vent de component nord fluix a moderat. 
Dilluns, 17: Cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent 
de component nord fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu des dels 1600-1700 m als vessants N i dels 1900-2000 m en vessants sud. Els gruixos a 2200 
m oscilꞏlen entre 70-130 cm al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró, i de 60 a 90 cm a la resta de sectors. Es 
mantenen sobreacumulacions de neu en vessants N, W i NW, que són especialment importants al Ter-Freser i al 
Vessant N del Cadí-Moixeró.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ha continuat el temps anticiclònic, cel serè i vents fluixos. Les temperatures es mantenen altes (a 2200 m màximes 
de dimecres entre 7º i 12ºC, i mínimes de dijous, en moderat descens, entre 0º i 1ºC). El mantell està sotmès al 
cicle d’humitejament diürn i regel nocturn, encara que feble. Així, està lleugerament endurit durant el matí i s’estova 
al llarg del dia. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) a partir de migdia per la possibilitat d’allaus de fusió de 
dimensions mitjanes a qualsevol orientació. A cotes altes, molt localment, hi pot haver alguna allau de placa de vent 
pel pas d’un grup de persones, que podria ser de mida mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
S’accentuarà el regel i disminuirà el ritme de fusió.   
 
Evolució del perill: EN DESCENS. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 14 de març de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 14 de març de 2003 
14:00 h. 
14 i 15 de març de 2003 

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

MODERAT (2) durant la resta del dia 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) a partir de migdia 

MODERAT (2) durant la resta del dia 
Pallaresa: MARCAT (3) a partir de migdia 

MODERAT (2) durant la resta del dia 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 15: Cel ennuvolat a molt ennuvolat. Precipitacions febles, localment moderades. Cota de neu a 1800 m 
baixant al final del dia a 1200 m. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes en moderat descens. Vent a 
l’atmosfera lliure: a 1500 m del sud-est (10-25 km/h) i, a 3000 m del nord (25-30 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Diumenge, 16: Predomini de cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger descens. Vent de component est fluix. 
Dilluns, 17: Cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent de component est fluix. 
Dimarts, 18: Cel poc ennuvolat o serè. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell és continu a partir dels 1700-1800 m als vessants N i dels 
1900-2000 m als vessants S. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa és continu als vessants N des dels 1400 m i als 
vessants S a partir dels 1900 m. En aquest sector els gruixos a 2200 m es mantenen entre 130-280 cm, mentre que 
a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s’enregistren gruixos entre 90-270 cm. La distribució de la neu és 
irregular trobant-se les sobreacumulacions a totes les orientacions.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ha continuat el temps anticiclònic, cel serè i vents fluixos. Les temperatures es mantenen altes, tot i que han iniciat 
un lleuger descens (a 2200 m màximes de dijous entre 9º i 11ºC, i mínimes de divendres entre -1º i 2ºC). El mantell 
està sotmès al cicle d’humitejament diürn i regel nocturn, encara que feble. Així, està lleugerament endurit durant el 
matí i s’estova al llarg del dia. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) a partir de migdia per la possibilitat d’allaus 
de fusió de dimensions mitjanes a qualsevol orientació. A cotes altes, molt localment, hi pot haver alguna allau de 
placa de vent pel pas d’un grup de persones, que podria ser de mida mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
S’accentuarà el regel i disminuirà el ritme de fusió.   
 
Evolució del perill: EN DESCENS.  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 15 de març de 2003 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 14 de març de 2003 
14:00 h. 
14 i 15 de març de 2003 

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

MARCAT (3) divendres 
MODERAT (2) dissabte  

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) divendres 
MODERAT (2) dissabte  

Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 15: Cel ennuvolat a molt ennuvolat. Precipitacions febles, localment moderades. Cota de neu a 1800 m 
baixant al final del dia a 1200 m. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes en moderat descens. Vent a 
l’atmosfera lliure: a 1500 m del sud-est (10-25 km/h) i, a 3000 m del nord (25-30 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Diumenge, 16: Predomini de cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger descens. Vent de component est fluix. 
Dilluns, 17: Cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent de component est fluix. 
Dimarts, 18: Cel poc ennuvolat o serè. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu des dels 1600-1700 m als vessants N i dels 1900-2000 m en vessants sud. Els gruixos a 2200 
m oscilꞏlen entre 60-120 cm al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró, i de 50 a 90 cm a la resta de sectors. Es 
mantenen sobreacumulacions de neu en vessants N, W i NW, que són especialment importants al Ter-Freser i al 
Vessant N del Cadí-Moixeró.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ha continuat el temps anticiclònic, cel serè i vents fluixos. Les temperatures es mantenen altes, tot i que han iniciat 
un lleuger descens (a 2200 m màximes de dijous entre 9º i 11ºC, i mínimes de divendres entre 0º i -2ºC). El mantell 
està sotmès al cicle d’humitejament diürn i regel nocturn, encara que feble. Així, està lleugerament endurit durant el 
matí i s’estova al llarg del dia. A tots els sectors el perill disminueix a MODERAT (2) demà dissabte; degut al 
descens de temperatures i a l’augment de la nuvolositat s’afavorirà un regel més profund. No obstant, a partir de 
migdia d’avui divendres encara persisteix la possibilitat d’allaus de fusió de dimensions mitjanes a qualsevol 
orientació. A cotes altes, molt localment, hi pot haver alguna allau de placa de vent pel pas d’un grup de persones, 
que podria ser de mida mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
S’accentuarà el regel i disminuirà el ritme de fusió. Davant la possibilitat de nevades, de cara diumenge podria 
formar-se alguna placa de vent en orientacions S i W. 
 
Evolució del perill: EN DESCENS. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 15 de març de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 15 de març de 2003 
14:00 h. 
15, 16 i 17 de març de 2003 

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

MODERAT (2) durant la resta del dia 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) a partir de migdia 

MODERAT (2) durant la resta del dia 
Pallaresa: MARCAT (3) a partir de migdia 

MODERAT (2) durant la resta del dia 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 16: ennuvolat tendint a poc ennuvolat. Temperatures en moderat descens. Vent a l’atmosfera lliure: a 
1500 m de l’est sud-est (20-30 km/h), a 3000 m de l’est (20-40 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dilluns, 17: Cel poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger a moderat descens i màximes en lleuger ascens. 
Vent de component est fluix. 
Dimarts, 18: Cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent variable fluix amb predomini de la 
component est. 
Dimecres, 19: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis significatius. Vent variable fluix amb predomini de la 
component nord. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell és continu a partir dels 1800-1900 m als vessants N i dels 
1900-2000 m als vessants S. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa és continu als vessants N des dels 1500 m i als 
vessants S a partir dels 1900 m. En aquest sector els gruixos a 2200 m es mantenen entre 130-270 cm, mentre que 
a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s’enregistren gruixos entre 90-270 cm. La distribució de la neu és 
irregular trobant-se les sobreacumulacions a totes les orientacions.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Es manté l’absència de nevades i el cel poc ennuvolat. Les temperatures han continuat en moderat descens (a 
2200 m màximes de divendres entre 3º i 6ºC, i mínimes de dissabte entre -2º i -5ºC). El mantell està sotmès al cicle 
d’humitejament diürn i regel nocturn, més perllongat. Així, està endurit durant el matí i s’estova al llarg del dia. A 
tots els sectors el perill és MARCAT (3) a partir de migdia per la possibilitat d’allaus de fusió de dimensions mitjanes 
a qualsevol orientació. A cotes altes, molt localment, hi pot haver alguna allau de placa de vent pel pas d’un grup de 
persones, que podria ser de mida mitjana.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Tornarà a predominar el cicle fusió-regel. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 17 de març de 2003 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 15 de març de 2003 
14:00 h. 
15, 16 i 17 de març de 2003 

 
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, 16: ennuvolat tendint a poc ennuvolat. Temperatures en moderat descens. Vent a l’atmosfera lliure: a 
1500 m de l’est sud-est (20-30 km/h), a 3000 m de l’est (20-40 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Dilluns, 17: Cel poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger a moderat descens i màximes en lleuger ascens. 
Vent de component est fluix. 
Dimarts, 18: Cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent variable fluix amb predomini de la 
component est. 
Dimecres, 19: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis significatius. Vent variable fluix amb predomini de la 
component nord. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu des dels 1700-1800 m als vessants N i dels 1900-2000 m en vessants sud. Els gruixos a 2200 
m oscilꞏlen entre 50-110 cm al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró, i de 50 a 80 cm a la resta de sectors. Es 
mantenen sobreacumulacions de neu en vessants N, W i NW, que són especialment importants al Ter-Freser i al 
Vessant N del Cadí-Moixeró.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Està augmentant la nuvolositat d’est a oest. Les temperatures han continuat en moderat descens (a 2200 m 
màximes de divendres entre 5º i 8ºC, i mínimes de dissabte entre -3º i -4ºC). El mantell està sotmès al cicle 
d’humitejament diürn i regel nocturn, més perllongat. A tots els sectors el perill és MODERAT (2); predominarà un 
mantell endurit pel regel amb possibilitat d’alguna nevada feble, que no afectarà substancialment l’estat del mantell. 
Demà diumenge s’estovarà i humitejarà lleugerament. No es descarta la possibilitat d’alguna allau de fusió o de neu 
recent, en cas que nevi, en vessants assolellats força drets, en general de petites dimensions. A cotes altes, molt 
localment, hi pot haver alguna allau de placa de vent pel pas d’un grup de persones, que podria ser de mida 
mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Tornarà a predominar el cicle fusió-regel. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 17 de març de 2003 
 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 193 / 281 - 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: 

Dilluns, 17 de març de 2003 
14:00 h. 
17 i 18 de març de 2003 

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

MODERAT (2) durant la resta del dia 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) a partir de migdia 

MODERAT (2) durant la resta del dia 
Pallaresa: MARCAT (3) a partir de migdia 

MODERAT (2) durant la resta del dia 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 18: Poc ennuvolat o serè. No s’esperen precipitacions. Temperatures mínimes en lleuger descens y 
màximes en lleuger ascens.. Vent a 1500 a l’atmosfera lliure del N-NW de 20-30 km/h i a 3000 m del N-NW de 30-
50 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dimecres, 19: Poc ennuvolat o serè. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent del NE fluix tendint a 
variable fluix. 
Dijous 20: Poc ennuvolat o serè. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent variable fluix. 
Divendres, 21: Poc ennuvolat o serè. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell és continu a partir dels 1800-1900 m als vessants N i dels 
2000-2100 m als vessants S. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa és continu als vessants N des dels 1500 m i als 
vessants S a partir dels 1900 m. En aquest sector els gruixos a 2200 m es mantenen entre 130-270 cm, mentre que 
a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s’enregistren gruixos entre 90-270 cm. La distribució de la neu és 
irregular trobant-se les sobreacumulacions a totes les orientacions.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En la passada nit hi ha hagut inversió tèrmica. Les temperatures han continuat en moderat descens (a 2200 m 
màximes de diumenge entre 1º i 3ºC, i mínimes de dilluns entre -5º i -7ºC). El mantell està sotmès al cicle 
d’humitejament diürn i regel nocturn, més perllongat. Així, està endurit durant el matí i s’estova al llarg del dia. A 
tots els sectors el perill és MARCAT (3) a partir de migdia per la possibilitat d’allaus de fusió de dimensions mitjanes 
a qualsevol orientació. A cotes altes, molt localment, hi pot haver alguna allau de placa de vent pel pas d’un grup de 
persones, que podria ser de mida mitjana.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Predominarà el cicle fusió-regel. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 18 de març de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 17 de març de 2003 
14:00 h. 
17 i 18 de març de 2003 

 
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). 
Dimarts, 18: Poc ennuvolat o serè. No s’esperen precipitacions. Temperatures mínimes en lleuger descens y 
màximes en lleuger ascens.. Vent a 1500 a l’atmosfera lliure del N-NW de 20-30 km/h i a 3000 m del N-NW de 30-
50 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Dimecres, 19: Poc ennuvolat o serè. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent del NE fluix tendint a 
variable fluix. 
Dijous 20: Poc ennuvolat o serè. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent variable fluix. 
Divendres, 21: Poc ennuvolat o serè. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu des dels 1700-1800 m als vessants N i dels 2000-2100 m en vessants sud. Els gruixos a 2200 
m oscilꞏlen entre 50-110 cm al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró, i de 50 a 80 cm a la resta de sectors. Es 
mantenen sobreacumulacions de neu en vessants N, W i NW, que són especialment importants al Ter-Freser i al 
Vessant N del Cadí-Moixeró.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
En la passada nit hi ha hagut inversió tèrmica. Les temperatures han continuat en moderat descens (a 2200 m 
màximes de diumenge entre -2º i 3ºC, i mínimes de dilluns entre -5º i -6ºC). Les baixes temperatures que es van 
assolir durant el cap de setmana han endurit el mantell nival. A tots els sectors el perill és MODERAT (2) ja que no 
es descarta la possibilitat d’alguna allau de fusió en vessants assolellats força drets, en general de petites 
dimensions. A cotes altes, molt localment, hi pot haver alguna allau de placa de vent pel pas d’un grup de 
persones, que podria ser de mida mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Predominarà el cicle fusió-regel. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 18 de març de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 18 de març de 2003 
14:00 h. 
18 i 19 de març de 2003 

 
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, 19: Poc ennuvolat o serè. No s’esperen precipitacions. Temperatures en lleuger descens. Vent a 1500 m 
a l’atmosfera lliure del E-SE de 30-50 km/h i a 3000 m del E-SE de 20-40 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dijous, 20: Cel poc ennuvolat o serè. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent variable fluix. 
Divendres, 21: Cel poc ennuvolat o serè. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix. 
Dissabte, 22: Cel ennuvolat amb possibilitat d’algun xàfec. Temperatures en lleuger descens. Vent de component E 
fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell és continu a partir dels 1800-1900 m als vessants N i dels 
2000-2100 m als vessants S. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa és continu als vessants N des dels 1500 m i als 
vessants S a partir dels 1900 m. En aquest sector els gruixos a 2200 m es mantenen entre 130-270 cm, mentre que 
a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s’enregistren gruixos entre 90-270 cm. La distribució de la neu és 
irregular trobant-se les sobreacumulacions a totes les orientacions.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A tots els sectors, les temperatures han pujat respecte les d’ahir, especialment les màximes que han estat a 2200 
m  entre 6º i 5ºC. Les mínimes han pujat lleugerament amb valors, avui dimarts, entre -4º i -3ºC. El vent ha estat 
entre suau i moderat del NW i del NE. Actualment el mantell s’estova durant el dia i es regela durant la nit. A tots 
els sectors el perill és MODERAT (2) per la possibilitat d’allaus de fusió, especialment en les hores centrals del dia 
a qualsevol orientació i preferentment en pendents drets, que en general seran de petites dimensions. A cotes 
altes, molt localment, hi pot haver alguna allau de placa de vent susceptible de despendre’s pel pas d’un grup de 
persones, que en alguns casos podrien ser de  mida mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Predominarà el cicle fusió-regel. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 19 de març de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 18 de març de 2003 
14:00 h. 
18 i 19 de març de 2003 

 
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, 19: Poc ennuvolat o serè. No s’esperen precipitacions. Temperatures en lleuger descens. Vent a 1500 m 
a l’atmosfera lliure del E-SE de 30-50 km/h i a 3000 m del E-SE de 20-40 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Dijous, 20: Cel poc ennuvolat o serè. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent variable fluix. 
Divendres, 21: Cel poc ennuvolat o serè. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix. 
Dissabte, 22: Cel ennuvolat amb possibilitat d’algun xàfec. Temperatures en lleuger descens. Vent de component E 
fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu des dels 1700-1800 m als vessants N i dels 2000-2100 m en vessants sud. Els gruixos a 2200 
m oscilꞏlen entre 50-110 cm al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró, i de 50 a 80 cm a la resta de sectors. Es 
mantenen sobreacumulacions de neu en vessants N, W i NW, que són especialment importants al Ter-Freser i al 
Vessant N del Cadí-Moixeró.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A tots els sectors, les temperatures han pujat respecte les d’ahir, especialment les màximes que han estat a 2200 
m  entre 5º i 3ºC. Les mínimes han pujat lleugerament amb valors, avui dimarts, entre -2º i -3ºC. El vent ha estat 
entre suau i moderat del NW. El perill és MODERAT (2) ja que no es descarta la possibilitat d’alguna allau de fusió 
en vessants assolellats força drets, en general de petites dimensions. A cotes altes, molt localment, hi pot haver 
alguna allau de placa de vent, susceptible de despendre’s pel pas d’un grup de persones, que podria ser de mida 
mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Predominarà el cicle fusió-regel. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 19 de març de 2003 
 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 19 de març de 2003 
14:00 h. 
19 i 20 de març de 2003 

 
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, 19: Poc ennuvolat. No s’esperen precipitacions. Temperatures en lleuger ascens. Vent a l’atmosfera 
lliure a 1500 m de N de 10-20 km/h i a 300 m del N de 10-25 km/h

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Informació no disponible per vaga a l’INM 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Les febles precipitacions d’ahir al vespre no han modificat la distribució del mantell nival. A la Pallaresa i a la 
Ribagorçana-Vall Fosca el mantell és continu a partir dels 1800-1900 m als vessants N i dels 2000-2100 m als 
vessants S. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa és continu als vessants N des dels 1500 m i als vessants S a partir 
dels 1900 m. En aquest sector els gruixos a 2200 m es mantenen entre 130-270 cm, mentre que a la Ribagorçana-
Vall Fosca i a la Pallaresa s’enregistren gruixos entre 90-270 cm. La distribució de la neu és irregular trobant-se les 
sobreacumulacions a totes les orientacions.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures van davallar a partir d’ahir al migdia enregistrant-se valors màxims d’ahir, a 2200 m, entre 4º i 
1ºC, i mínimes d’avui entre -5º i -8ºC. S’han produït febles precipitacions a tots els sectors, que en cap cas han 
superat els 5 cm El vent ha estat entre suau i moderat variable. El regel nocturn afavoreix l’estabilitat del mantell 
nival. A tots els sectors el perill és MODERAT (2) per la possibilitat d’allaus de fusió, especialment en les hores 
centrals del dia a qualsevol orientació i preferentment en pendents drets, que en general seran de petites 
dimensions. A cotes altes, molt localment, hi pot haver alguna allau de placa de vent susceptible de despendre’s 
pel pas d’un grup de persones, que en alguns casos podrien ser de  mida mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Predominarà el cicle fusió-regel. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 20 de març de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 19 de març de 2003 
14:00 h. 
19 i 20 de març de 2003 

 
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, 19: Poc ennuvolat. No s’esperen precipitacions. Temperatures en lleuger ascens. Vent a l’atmosfera 
lliure a 1500 m de N de 10-20 km/h i a 300 m del N de 10-25 km/h

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Informació no disponible per vaga a l’INM 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Les febles precipitacions d’ahir al vespre no han modificat la distribució de la neu. El mantell és continu des dels 
1700-1800 m als vessants N i dels 2000-2100 m en vessants sud. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 50-110 cm al 
Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró, i de 50 a 80 cm a la resta de sectors. Es mantenen sobreacumulacions de 
neu en vessants N, W i NW, que són especialment importants al Ter-Freser i al Vessant N del Cadí-Moixeró.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures van davallar a partir d’ahir al migdia enregistrant-se valors màxims d’ahir, a 2200 m, entre 0º i 
3ºC, i mínimes d’avui entre -5º i -6ºC. S’han produït febles precipitacions a tots els sectors, que en cap cas han 
superat els 5 cm El vent ha estat entre suau i moderat variable. La davallada de temperatures ha afavorit el regel a 
tots els sectos i en totes les oreintacions.El perill és MODERAT (2) ja que no es descarta la possibilitat d’alguna 
allau de fusió especialment en vessants assolellats força drets, en general de petites dimensions. A cotes altes, 
molt localment, hi pot haver alguna allau de placa de vent, susceptible de despendre’s pel pas d’un grup de 
persones, que podria ser de mida mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Predominarà el cicle fusió-regel. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 20 de març de 2003 
 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 20 de març de 2003 
14:00 h. 
20 i 21 de març de 2003 

 
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). 
Informació no disponible per vaga a l’INM 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Informació no disponible per vaga a l’INM 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell és continu a partir dels 1800-1900 m als vessants N i dels 
2000-2100 m als vessants S. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa és continu als vessants N des dels 1500 m i als 
vessants S a partir dels 1900 m. En aquest sector els gruixos a 2200 m es mantenen entre 130-270 cm, mentre que 
a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s’enregistren gruixos entre 90-270 cm. La distribució de la neu és 
irregular trobant-se les sobreacumulacions a totes les orientacions.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures màximes han pujat enregistrant-se valors màxims, a 2200 m, entre 2º i 4ºC, mentre que les 
mínimes s’han mantingut amb valors entre -5º i -6ºC. El vent ha estat moderat del N i NW. Durant la nit i matinada 
el mantell nival es regela, mentre que la pujada de temperatures diürna provoca la fusió, especialment en 
superfície, de la neu. El perill és MODERAT (2) ja que no es descarta la possibilitat d’alguna allau de fusió 
especialment en vessants assolellats força drets, en general de petites dimensions A cotes altes, molt localment, hi 
pot haver alguna allau de placa de vent susceptible de despendre’s pel pas d’un grup de persones, que en alguns 
casos podrien ser de  mida mitjana.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Predominarà el cicle fusió-regel. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 21 de març de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 20 de març de 2003 
14:00 h. 
20 i 21 de març de 2003 

 
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). 
Informació no disponible per vaga a l’INM 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Informació no disponible per vaga a l’INM 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu des dels 1700-1800 m als vessants N i dels 2000-2100 m en vessants sud. Els gruixos a 2200 
m oscilꞏlen entre 50-110 cm al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró, i de 50 a 80 cm a la resta de sectors. Es 
mantenen sobreacumulacions de neu en vessants N, W i NW, que són especialment importants al Ter-Freser i al 
Vessant N del Cadí-Moixeró.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
S’han enregistrat valors màxims, a 2200 m, entre 3º i 1ºC, i mínims al voltant dels -3ºC. El vent ha estat moderat del 
N i NE. Durant la nit i matinada el mantell nival es regela, mentre que la pujada de temperatures diürna provoca la 
fusió, especialment en superfície, de la neu. El perill és MODERAT (2) ja que no es descarta la possibilitat d’alguna 
allau de fusió especialment en vessants assolellats força drets, en general de petites dimensions. A cotes altes, 
molt localment, hi pot haver alguna allau de placa de vent, susceptible de despendre’s pel pas d’un grup de 
persones, que podria ser de mida mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Predominarà el cicle fusió-regel. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 21 de març de 2003 
 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 21 de març de 2003 
14:00 h. 
21 i 22 de març de 2003 

 
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) al migdia 
FEBLE (1) a la resta del dia 

Pallaresa: MODERAT (2) al migdia 
FEBLE (1) a la resta del dia 

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell és continu a partir dels 1800-1900 m als vessants N i dels 
2000-2100 m als vessants S. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa és continu als vessants N des dels 1500 m i als 
vessants S a partir dels 1900 m. En aquest sector els gruixos a 2200 m es mantenen entre 130-270 cm, mentre que 
a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s’enregistren gruixos entre 90-270 cm. La distribució de la neu és 
irregular trobant-se les sobreacumulacions a totes les orientacions.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures màximes s’han mantingut amb valors màxims, a 2200 m, entre 2º i 4ºC, mentre que les mínimes 
han pujat lleugerament amb valors entre -5º i -3ºC. El vent ha estat entre fluix i moderat del N i NW. Durant la nit i 
matinada el mantell nival es regela, mentre que la pujada de temperatures diürna provoca la fusió de la neu, 
especialment en superfície. A l’Aran –Franja Nord de la Pallaresa, el perill és MODERAT (2) ja que no es descarta 
la possibilitat de caigudes d’allaus de fusió especialment en vessants assolellats força drets, en general de petites 
dimensions A cotes altes, molt localment, hi pot haver alguna allau de placa de vent susceptible de despendre’s pel 
pas d’un grup de persones, que en alguns casos podrien ser de mida mitjana. A la resta de sectors el perill és 
MODERAT (2) en les hores centrals del dia per la possibilitat de caigudes d’allaus de neu humida en pendents 
drets, en general de mida petita. Durant la resta del dia el perill és FEBLE (1)

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Predominarà el cicle fusió-regel. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 22 de març de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 21 de març de 2003 
14:00 h. 
 21 i 22 de març de 2003 

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

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

Ter-Freser: MODERAT (2) al migdia 
FEBLE (1) a la resta del dia 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

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

Prepirineu: MODERAT (2) al migdia 
FEBLE (1) a la resta del dia 

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu des dels 1800-1900 m als vessants N i dels 2000-2100 m en vessants sud. Els gruixos a 2200 
m oscilꞏlen entre 50-110 cm al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró, i de 50 a 80 cm a la resta de sectors. Es 
mantenen sobreacumulacions de neu en vessants N, W i NW, que són especialment importants al Ter-Freser i al 
Vessant N del Cadí-Moixeró.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
S’han enregistrat valors màxims, a 2200 m, entre 2º i 1ºC, i mínims entre -3ºC i –2ºC. El vent ha estat moderat del 
N i NE. Durant la nit i matinada el mantell nival es regela, mentre que la pujada de temperatures diürna provoca la 
fusió de la neu, especialment en superfície. El perill és MODERAT (2) en les hores centrals de dia ja que no es 
descarta la possibilitat d’alguna allau de fusió especialment en vessants assolellats força drets, en general de 
petites dimensions. Durant la resta del dia el perill és FEBLE (1)

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Predominarà el cicle fusió-regel. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 22 de març de 2003 
 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 22 de març de 2003 
14:00 h. 
22, 23 i 24 de març de 2003 

 
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) al migdia 
FEBLE (1) a la resta del dia 

Pallaresa: MODERAT (2) al migdia 
FEBLE (1) a la resta del dia 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 23: Intervals de núvols. No s’esperen precipitacions. Cota de neu a 1900 m. Temperatures sense canvis 
significatius. Vent a l’atmosfera lliure a 1500 m del SE de 20-30 km/h, i 3000 m del SE de 30-40 km/h

 
TEMPS PASSAT AL PIRINEU OCCIDENTAL (ICC). 
A tots els sectors les temperatures màximes han pujat enregistrant-se, a 2200 m,  valors màxims entre 4º i 6ºC, 
mentre que les mínimes s’han mantingut pràcticament igual que les d’ahir amb valors entre -6º i -3ºC. El vent ha 
estat entre feble i moderat del S i del W. 

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell és continu a partir dels 1800-1900 m als vessants N i dels 
2000-2100 m als vessants S. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa és continu als vessants N des dels 1600-1700 m i 
als vessants S a partir dels 1900-2000 m. En aquest sector els gruixos a 2200 m es mantenen entre 120-260 cm, 
mentre que a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s’enregistren gruixos entre 80-260 cm. La distribució de la 
neu és irregular trobant-se les sobreacumulacions a totes les orientacions.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
El cicle fusió-regel continua sent el procés predominant en el mantell nival. Durant el dia es forma una capa 
superficial de neu humida que es regela durant la nit. A l’Aran –Franja Nord de la Pallaresa, el perill és MODERAT 
(2) ja que no es descarta la possibilitat de caigudes d’allaus de fusió especialment en vessants assolellats força 
drets, en general de petites dimensions. A la resta de sectors el perill és MODERAT (2) en les hores centrals del 
dia per la possibilitat de caigudes d’allaus de neu humida en pendents drets, en general de mida petita. Durant la 
resta del dia el perill és FEBLE (1). A cotes altes de tots els sectors, molt localment en vessants nord, hi pot haver 
alguna allau de placa de vent susceptible de despendre’s pel pas d’una persona, que en general serien de mida 
petita. Les febles nevades anunciades per la tarda de dissabte i matinada de diumenge, acompanyades de vent del 
SE formarien molt localment, petites plaques en cotes altes i vessants N, susceptibles de desprendre’s pel pas 
d’una persona. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
No s’esperen canvis significatius en el decurs de les properes 48 i 72 hores. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 24 de març de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 22 de març de 2003 
14:00 h. 
22, 23 i 24 de març de 2003 

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

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

Ter-Freser: MODERAT (2) al migdia 
FEBLE (1) a la resta del dia 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

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

Prepirineu: MODERAT (2) al migdia 
FEBLE (1) a la resta del dia 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 23: Intervals de núvols. No s’esperen precipitacions. Cota de neu a 1900 m. Temperatures sense canvis 
significatius. Vent a l’atmosfera lliure a 1500 m del SE de 20-30 km/h, i 3000 m del SE de 30-40 km/h

 
TEMPS PASSAT AL PIRINEU ORIENTAL (ICC). 
En general a tots els sectors, excepte al Prepirineu, les temperatures màximes han pujat moderadament amb valors 
màxims d’ahir divendres, a 2200 m, entre 2º i 6ºC. Al Prepirineu les màximes han baixat lleugerament, enregistrant-
se valors lleugerament més baixos (1 ºC a 2300 m). A tots els sectors les mínimes han baixat respecte les d’ahir 
amb valors entre -5ºC i –4ºC. El vent ha estat moderat del S i del W.

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu des dels 1800-1900 m als vessants N i dels 2000-2100 m en vessants sud. Els gruixos a 2200 
m oscilꞏlen entre 50-110 cm al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró, i de 50 a 80 cm a la resta de sectors. Es 
mantenen sobreacumulacions de neu en vessants N, W i NW, que són especialment importants al Ter-Freser i al 
Vessant N del Cadí-Moixeró.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
El cicle fusió-regel continua sent el procés predominant en el mantell nival. Durant el dia es forma una capa 
superficial de neu humida que es regela durant la nit. El perill és MODERAT (2) en les hores centrals de dia ja que 
no es descarta la possibilitat d’alguna allau de fusió especialment en vessants assolellats força drets, en general de 
petites dimensions. A cotes altes, molt localment en vessants nord, hi pot haver alguna allau de placa de vent 
susceptible de despendre’s pel pas d’una persona, que en general serien de mida petita. Durant la resta del dia el 
perill és FEBLE (1). Les febles nevades anunciades per la tarda de dissabte i matinada de diumenge, 
acompanyades de vent del SE formarien molt localment, petites plaques en cotes altes i vessants N, susceptibles 
de desprendre’s pel pas d’una persona. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
No s’esperen canvis significatius en el decurs de les properes 48 i 72 hores. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 24 de març de 2003 
 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 24 de març de 2003 
14:00 h. 
24 i 25 de març de 2003 

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

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

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Informació no disponible per vaga del personal de l’INM. 

 
TEMPS PASSAT AL PIRINEU OCCIDENTAL (ICC). 
Diumenge, les temperatures van augmentar lleugerament respecte a dissabte, a 2200 m, valors màxims entre 4º i 
6ºC, i mínimes d’avui dilluns entre –2º i –4ºC. El vent ha bufat feble.

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell és continu a partir dels 1800-1900 m als vessants N i dels 
2000-2100 m als vessants S. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa és continu als vessants N des dels 1600-1700 m i 
als vessants S a partir dels 1900-2000 m. En aquest sector els gruixos a 2200 m es mantenen entre 120-260 cm, 
mentre que a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s’enregistren gruixos entre 80-260 cm. La distribució de la 
neu és irregular trobant-se les sobreacumulacions a totes les orientacions.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
El cicle fusió-regel continua sent el procés predominant en el mantell nival. Durant el dia es forma una capa 
superficial de neu humida que es regela durant la nit. A l’Aran –Franja Nord de la Pallaresa, el perill és MODERAT 
(2) ja que no es descarta la possibilitat de caigudes d’allaus de fusió especialment en vessants assolellats força 
drets, en general de petites dimensions. A la resta de sectors el perill és MODERAT (2) en les hores centrals del 
dia per la possibilitat de caigudes d’allaus de fusió en pendents drets, en general de mida petita. Durant la resta del 
dia el perill és FEBLE (1). A cotes altes de tots els sectors, molt localment en vessants nord, hi pot haver alguna 
allau de placa de vent susceptible de despendre’s pel pas d’una persona, que en general serien de mida petita. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
No s’esperen canvis significatius en el decurs de les properes 48 i 72 hores. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 25 de març de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 24 de març de 2003 
14:00 h. 
24 i 25 de març de 2003 

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

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

Ter-Freser: MODERAT (2) a partir de migdia 
FEBLE (1) durant la resta del dia 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

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

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

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Informació no disponible per vaga del personal de l’INM. 

 
TEMPS PASSAT AL PIRINEU ORIENTAL (ICC). 
Diumenge, les temperatures van augmentar lleugerament respecte a dissabte, a 2200 m, valors màxims entre 5º i 
8ºC, i mínimes d’avui dilluns entre –2º i –4ºC. El vent ha bufat feble.

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu des dels 1800-1900 m als vessants N i dels 2000-2100 m en vessants sud. Els gruixos a 2200 
m oscilꞏlen entre 50-110 cm al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró, i de 50 a 80 cm a la resta de sectors. Es 
mantenen sobreacumulacions de neu en vessants N, W i NW, que són especialment importants al Ter-Freser i al 
Vessant N del Cadí-Moixeró.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
El cicle fusió-regel continua sent el procés predominant en el mantell nival. Durant el dia es forma una capa 
superficial de neu humida que es regela durant la nit. El perill és MODERAT (2) en les hores centrals de dia ja que 
no es descarta la possibilitat d’alguna allau de fusió especialment en vessants assolellats força drets, en general de 
petites dimensions. A cotes altes, molt localment en vessants nord, hi pot haver alguna allau de placa de vent 
susceptible de despendre’s pel pas d’una persona, que en general serien de mida petita. Durant la resta del dia el 
perill és FEBLE (1).  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
No s’esperen canvis significatius en el decurs de les properes 48 i 72 hores. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 25 de març de 2003 
 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 25 de març de 2003 
14:00 h. 
25 i 26 de març de 2003 

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

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

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Informació no disponible per vaga del personal de l’INM. 

 
TEMPS PASSAT AL PIRINEU OCCIDENTAL (ICC). 
Les temperatures han continuat augmentant; a 2200 m, valors màxims de dilluns entre 8º i 10ºC, i mínimes d’avui 
dimarts entre –1º i –2ºC. El vent ha bufat variable fluix.

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell és continu a partir dels 1800-1900 m als vessants N i dels 
2000-2100 m als vessants S. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa és continu als vessants N des dels 1600-1700 m i 
als vessants S a partir dels 1900-2000 m. En aquest sector els gruixos a 2200 m es mantenen entre 120-260 cm, 
mentre que a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s’enregistren gruixos entre 80-260 cm. El mantell va 
disminuint apreciablement de gruix en vessants sud.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
El cicle fusió-regel continua sent el procés predominant en el mantell nival. Durant el dia es forma una capa 
superficial de neu humida, que afecta ja als vessants obacs, i es regela durant la nit. A l’Aran –Franja Nord de la 
Pallaresa, el perill és MODERAT (2) per la possibilitat de caigudes d’allaus de fusió, especialment en vessants 
assolellats força drets, en general de petites dimensions. A la resta de sectors el perill és MODERAT (2) en les 
hores centrals del dia per la possibilitat de caigudes d’allaus de fusió en pendents drets, en general de mida petita. 
Durant la resta del dia el perill és FEBLE (1). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Divendres podria iniciar-se un període de precipitacions. De moment continuarà el procés fusió-regel. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 26 de març de 2003 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 25 de març de 2003 
14:00 h. 
25 i 26 de març de 2003 

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

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

Ter-Freser: MODERAT (2) a partir de migdia 
FEBLE (1) durant la resta del dia 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

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

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

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Informació no disponible per vaga del personal de l’INM. 

 
TEMPS PASSAT AL PIRINEU ORIENTAL (ICC). 
Les temperatures han continuat augmentant; a 2200 m, valors màxims de dilluns entre 6º i 9ºC, i mínimes d’avui 
dimarts entre 0º i –1ºC. El vent ha bufat variable fluix.

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu des dels 1800-1900 m als vessants N i dels 2000-2100 m en vessants S. Els gruixos a 2200 m 
oscilꞏlen entre 40-100 cm al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró, i entre 50 a 80 cm a la resta de sectors. El 
mantell va disminuint apreciablement de gruix en vessants sud.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
El cicle fusió-regel continua sent el procés predominant en el mantell nival. Durant el dia es forma una capa 
superficial de neu humida, que afecta ja als vessants obacs, i es regela durant la nit. El perill és MODERAT (2) en 
les hores centrals del dia ja que no es descarta la possibilitat d’alguna allau de fusió especialment en vessants 
assolellats força drets, en general de petites dimensions. Durant la resta del dia el perill és FEBLE (1). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Divendres podria iniciar-se un període de precipitacions. De moment continuarà el procés fusió-regel. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 26 de març de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 26 de març de 2003 
14:00 h. 
26 i 27 de març de 2003 

 
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, 27: poc ennuvolat augmentant a molt ennuvolat amb predomini dels núvols mitjos i alts. Possibilitat d’algun 
xàfec aïllat. Cota de neu a 2200 m. Temperatures mínimes en moderat ascens i màximes sense canvis. Vent en 
atmosfera lliure, a 1500 m del S (15-35 km/h); a 3000 m del SW i S (40-60 km/h).

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Divendres, 28: molt ennuvolat o cobert. Pluges i xàfecs, persistents, febles a moderats i ocasionalment 
tempestuosos. Cota de neu a 1900 m. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes en lleuger a moderat 
descens. Vent de component S fluix. 
Dissabte, 29: molt ennuvolat. Xàfecs febles a moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 2000 m. 
Temperatures en lleuger ascens. Vent de l’W fluix. 
Diumenge, 30: ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs febles a moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 
1700 m. Temperatures en lleuger descens. Vent variable fluix girant a component nord moderat per la tarda.

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell és continu a partir dels 1800-1900 m als vessants N i dels 
2000-2100 m als vessants S. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa és continu als vessants N des dels 1600-1700 m i 
als vessants S a partir dels 1900-2000 m. En aquest sector els gruixos a 2200 m es mantenen entre 120-260 cm, 
mentre que a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s’enregistren gruixos entre 80-260 cm. El mantell va 
disminuint apreciablement de gruix en vessants sud.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures han baixat lleugerament; a 2200 m, valors màxims de dimarts entre 7º i 8ºC, i mínimes d’avui 
dimecres entre 0º i –2ºC. El vent ha bufat fluix de direcció variable. El cicle fusió-regel continua, però el regel 
nocturn disminuirà i les crostes de regel que es formin seran més primes que en dies passats. Durant el dia es 
forma una capa superficial de neu humida, que afecta ja als vessants obacs. A tots els sectors el perill és 
MODERAT (2) per la possibilitat de caigudes d’allaus de fusió, especialment en vessants assolellats força drets, en 
general de petites dimensions, localment de fons i de mida mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El mantell s’humitejarà notablement i disminuirà força el regel nocturn. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 27 de març de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 26 de març de 2003 
14:00 h. 
26 i 27 de març de 2003 

 
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, 27: poc ennuvolat augmentant a molt ennuvolat amb predomini dels núvols mitjos i alts. Possibilitat d’algun 
xàfec aïllat. Cota de neu a 2200 m. Temperatures mínimes en moderat ascens i màximes sense canvis. Vent en 
atmosfera lliure, a 1500 m del S (15-35 km/h); a 3000 m del SW i S (40-60 km/h).

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Divendres, 28: molt ennuvolat o cobert. Pluges i xàfecs, persistents, febles a moderats i ocasionalment 
tempestuosos. Cota de neu a 1900 m. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes en lleuger a moderat 
descens. Vent de component S fluix. 
Dissabte, 29: molt ennuvolat. Xàfecs febles a moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 2000 m. 
Temperatures en lleuger ascens. Vent de l’W fluix. 
Diumenge, 30: ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs febles a moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 
1700 m. Temperatures en lleuger descens. Vent variable fluix girant a component nord moderat per la tarda.

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu des dels 1800-1900 m als vessants N i dels 2000-2100 m en vessants S. Els gruixos a 2200 m 
oscilꞏlen entre 40-100 cm al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró, i entre 50 a 80 cm a la resta de sectors. El 
mantell va disminuint apreciablement de gruix en vessants sud.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures han baixat lleugerament; a 2200 m, valors màxims de dimarts entre 3º i 7ºC, i mínimes d’avui 
dimecres entre 2º i –1ºC. El vent ha bufat fluix de direcció variable. El cicle fusió-regel continua, però el regel 
nocturn disminuirà i les crostes de regel que es formin seran més primes que en dies passats. Durant el dia es 
forma una capa superficial de neu humida, que afecta ja als vessants obacs. A tots els sectors el perill és 
MODERAT (2) per la possibilitat de caigudes d’allaus de fusió, especialment en vessants assolellats força drets, en 
general de petites dimensions, localment de fons i de mida mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El mantell s’humitejarà notablement i disminuirà força el regel nocturn. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 27 de març de 2003 
 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 27 de març de 2003 
14:00 h. 
27 i 28 de març de 2003 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) passant a MARCAT (3) divendres 

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) passant a MARCAT (3) divendres 

Pallaresa: MODERAT (2) passant a MARCAT (3) divendres 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 28: Molt ennuvolat o tapat. Xàfecs ocasionalment tempestuosos febles a moderats i localment 
persistents. Cota de neu a 2000 m. Temperatures en lleuger  a moderat descens. Vent a l’atmosfera lliure, a 1500 
m del S-SE de 25-35 km/h, i a 3000 m del S-SE de 40-60 km/h.

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Dissabte, 29:Molt ennuvolat. Xàfecs febles a moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1900 m. 
Temperatures en lleuger ascens. Vent de component est fluix. 
Diumenge, 30: Ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs febles a moderats. Cota de neu a 1900 m. Temperatures 
sense canvis. Vent de component N fluix a moderat. 
Dilluns, 31: Intervals de núvols amb probabilitat d’algun xàfec. Cota de neu a 2000 m. Temperatures en lleuger 
ascens. Vent de component N fluix. 

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell és continu a partir dels 1800-1900 m als vessants N i dels 
2000-2100 m als vessants S. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa és continu als vessants N des dels 1600-1700 m i 
als vessants S a partir dels 1900-2000 m. En aquest sector els gruixos a 2200 m es mantenen entre 120-260 cm, 
mentre que a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s’enregistren gruixos entre 80-260 cm. El mantell va 
disminuint apreciablement de gruix en vessants sud.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures màximes han baixat lleugerament; amb valors, a 2200 m, entre 3º i 7ºC, i les mínimes d’avui 
dijous s’han mantingut entre 0º i –2ºC. Actualment el vent està bufant entre moderat i fort del S amb ràfegues 
màximes de fins a 65 km/h avui pel matí. El cicle fusió-regel continua, tot i que el regel nocturn ha disminuït 
notablement donat que en molts casos les temperatures mínimes han estat positives i la presència de núvols no ha 
afavorit el regel . Les crostes són primes i es localitzen principalment en cotes altes i durant la nit i la matinada. 
Durant el dia la humidificació afecta a totes les orientacions. A tots els sectors el perill és MODERAT (2) per la 
possibilitat de caigudes d’allaus de fusió, en general de petites dimensions, localment de fons i de mida mitjana. De 
cara a divendres i en funció de les precipitacions previstes, el perill passaria a MARCAT (3) per la possibilitat 
d’allaus de neu humida en general de mitjanes dimensions, que en alguns casos serien de fons. No es descarta la 
caiguda natural d’allaus de neu recent humida per sobre dels 2100-2200 m, en general de petites dimensions. El 
vent del SE que acompanyarà aquestes precipitacions formarà noves plaques de vent en cotes altes d’orientacions 
N i W. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Es mantindrà la possibilitat de caigudes naturals d’allaus de neu humida. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 28 de març de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 27 de març de 2003 
14:00 h. 
27 i 28 de març de 2003 

 
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, 28: Molt ennuvolat o tapat. Xàfecs ocasionalment tempestuosos febles a moderats i localment 
persistents. Cota de neu a 2000 m. Temperatures en lleuger  a moderat descens. Vent a l’atmosfera lliure, a 1500 
m del S-SE de 25-35 km/h, i a 3000 m del S-SE de 40-60 km/h.

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Dissabte, 29:Molt ennuvolat. Xàfecs febles a moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1900 m. 
Temperatures en lleuger ascens. Vent de component est fluix. 
Diumenge, 30: Ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs febles a moderats. Cota de neu a 1900 m. Temperatures 
sense canvis. Vent de component N fluix a moderat. 
Dilluns, 31: Intervals de núvols amb probabilitat d’algun xàfec. Cota de neu a 2000 m. Temperatures en lleuger 
ascens. Vent de component N fluix. 

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu des dels 1800-1900 m als vessants N i dels 2000-2100 m en vessants S. Els gruixos a 2200 m 
oscilꞏlen entre 40-100 cm al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró, i entre 50 a 80 cm a la resta de sectors. El 
mantell va disminuint apreciablement de gruix en vessants sud.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures han pujat lleugerament; a 2200 m, valors màxims de dimecres entre 5º i 6ºC, i mínimes d’avui 
dijous entre 0º i –1ºC. El vent està bufant entre moderat i feble del S, amb ràfegues màximes de fins a 72 km/h avui 
pel matí a sector Ter-Freser. El cicle fusió-regel continua, tot i que el regel nocturn ha disminuït notablement donat 
que en molts casos les temperatures mínimes han estat positives i la presència de núvols no ha afavorit el regel . 
Les crostes són primes i es localitzen principalment en cotes altes i durant la nit i la matinada. Durant el dia la 
humidificació afecta a totes les orientacions. A tots els sectors el perill és MODERAT (2) per la possibilitat de 
caigudes d’allaus de fusió en general de petites dimensions, localment de fons i de mida mitjana. De cara a 
divendres augmentarà la probabilitat de caigudes d’allaus de neu humida de mida mitjana. No es descarta la 
caiguda natural d’allaus de neu recent humida per sobre dels 2100-2200 m, en general de petites dimensions. El 
vent del SE que acompanyarà les precipitacions previstes, formarà noves plaques de vent en cotes altes 
d’orientacions N i W. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Augmentarà la possibilitat de caigudes naturals d’allaus de neu humida 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 28 de març de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 28 de març de 2003 
14:00 h. 
28 i 29 de març de 2003 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) passant a MARCAT (3) dissabte 

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) 

Pallaresa: MARCAT (3) meitat S, MODERAT (2) a la resta passant a MARCAT 
(3) dissabte 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 29: Ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfec febles localment moderats. Cota de neu a 1900 m. Temperatures 
sense canvis significatius. Vent de component E (10-20 km/h).

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Diumenge, 30: Ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs febles i possibilitat de que siguin moderats. Cota de neu a 1700 
m. Temperatures sense canvis significatius. Vent de component est fluix a moderat. 
Dilluns, 31: Ennuvolat tendint a poc ennuvolat. Probabilitat de xàfecs febles durant la primera meitat del dia. Cota de 
neu a 1900 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component nord fluix amb intervals de moderat. 
Dimarts, 1: Intervals de núvols i possibilitat d’alguna precipitació feble dispersa i ocasional. Cota de neu a 2000 m. 
Temperatures sense canvis significatius o en lleuger ascens. Vent de component nord fluix a moderat.

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell és continu a partir dels 1800-1900 m als vessants N i dels 
2000-2100 m als vessants S. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa és continu als vessants N des dels 1600-1700 m i 
als vessants S a partir dels 1900-2000 m. En aquest sector els gruixos a 2200 m es mantenen entre 120-260 cm, 
mentre que a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s’enregistren gruixos entre 80-260 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Des d’aquesta matinada neva moderadament a la Ribagorçana-Vall Fosca i sud de la Pallaresa, i feblement a la 
resta de sectors. Fins a les 10:00 h s’han acumulat fins a 25 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca, i entre 5 i 10 cm a la 
resta de sectors. La cota de neu es troba situada al voltant dels 1700 m. A 2200 m les temperatures màximes han 
baixat moderadament amb valors entre els 3 i –1ºC, mentre que les mínimes s’han mantingut entre els –1 i –3ºC. El 
vent ha estat entre feble i moderat, sobretot de component S, SE i SW. Aquestes nevades s’han dipositat sobre un 
mantell encrostat superficialment. El vent de component S principalment ha format plaques predominantment en els 
vessants orientats a N. A la Ribagorçana-Vall Fosca i al sud de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) per la 
possibilitat de desencadenament de plaques de vent per sobrecàrrega feble, especialment en vessants N, NE i NW, 
que poden ser de dimensions mitjanes. És possible el desencadenament de colades i allaus de neu recent en els 
vessants més drets. A la resta de sectors el perill és MODERAT (2) per la possibilitat de desencadenament de 
plaques de vent, sobretot en zones localitzades dels vessants N, que en general són de mida petita. De cara a 
dissabte, i si es confirmen les precipitacions previstes, el perill es generalitzarà a MARCAT (3). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les precipitacions entre moderades i febles, acompanyades per vent predominantment de l’E, que s’esperen per 
aquest cap de setmana, faran que es formin noves plaques, sobretot en vessants W, i sobre les actualment 
existents. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 29 de març de 2003 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 28 de març de 2003 
14:00 h. 
28 i 29 de març de 2003 

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

MODERAT (2) passant a 
MARCAT (3) dissabte 

Ter-Freser: MODERAT (2) passant a MARCAT 
(3) dissabte 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) passant a 
MARCAT (3) dissabte 

Prepirineu: FEBLE (1) passant a MODERAT 
(2) dissabte 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 29: Ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfec febles localment moderats. Cota de neu a 1900 m. Temperatures 
sense canvis significatius. Vent de component E (10-20 km/h).

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Diumenge, 30: Ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs febles i possibilitat de que siguin moderats. Cota de neu a 1700 
m. Temperatures sense canvis significatius. Vent de component est fluix a moderat. 
Dilluns, 31: Ennuvolat tendint a poc ennuvolat. Probabilitat de xàfecs febles durant la primera meitat del dia. Cota de 
neu a 1900 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component nord fluix amb intervals de moderat. 
Dimarts, 1: Intervals de núvols i possibilitat d’alguna precipitació feble dispersa i ocasional. Cota de neu a 2000 m. 
Temperatures sense canvis significatius o en lleuger ascens. Vent de component nord fluix a moderat.

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu des dels 1800-1900 m als vessants N i dels 2000-2100 m en vessants S. Els gruixos a 2200 m 
oscilꞏlen entre 40-100 cm al Perafita-Puigpedrós i al Cadí-Moixeró, i entre 50 a 80 cm a la resta de sectors. El 
mantell va disminuint apreciablement de gruix en vessants sud.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Excepte al Prepirineu, a la resta de sectors neva feblement, acumulant-se gruixos entre 5 i 10 cm. A 2200 m les 
temperatures màximes d’ahir van baixar moderadament, amb valors entre 0 i 2ºC, mentre que les mínimes d’avui 
també han baixat respecte les d’ahir amb valors entre –1 i –3ºC. El vent és moderat del SE. La neu que ha caigut 
s’ha dipositat sobre un mantell, en general, encrostat. S’han format, de forma localitzada, plaques de vent, sobretot 
en vessants orientats a N i NW. Al Prepirineu el perill és FEBLE (1), el descens de temperatura des de la passada 
matinada ha afavorit l’encrostament superficial. A la resta de sectors el perill és MODERAT (2), doncs és possible 
el desencadenament, de forma localitzada, de plaques de vent per sobrecàrrega feble. A partir de demà dissabte el 
perill pot passar a MODERAT (2) al Prepirineu i MARCAT (3) a la resta de sectors, en cas que es confirmin les 
nevades previstes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les precipitacions entre moderades i febles, acompanyades per vent predominantment de l’E, que s’esperen per 
aquest cap de setmana, faran que es formin noves plaques, sobretot en vessants W, i sobre les actualment 
existents. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 29 de març de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 29 de març de 2003 
14:00 h. 
29, 30 i 31 de març de 2003 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) 

Pallaresa: MARCAT (3) meitat sud, MODERAT (2) a la meitat nord 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 30: molt ennuvolat o cobert. Xàfecs localment moderats. Cota de neu a 1600 m. Temperatures sense 
canvis significatius. Vent en atmosfera lliure: a 1500 m de l’E i SE de 10-20 km/h), a 3000 m de l’E-SE (20-30 
km/h). 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Dilluns, 31: ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu a 1800 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent de 
component nord fluix. 
Dimarts, 1: ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació feble i dispersa. Temperatures en lleuger ascens. Vent 
de component nord fluix. 
Dimecres, 2: molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1300 m. Temperatures en 
moderat descens. Vent de component nord fluix.

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell és continu a partir dels 2000 m als vessants N i dels 2100-
2200 m als vessants S. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa és continu als vessants N des dels 1700-1800 m i als 
vessants S a partir dels 2000-2100 m. En aquest sector els gruixos a 2200 m es mantenen entre 120-260 cm, 
mentre que a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s’enregistren gruixos entre 80-250 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Es mantenen alguns xàfecs de neu a la Ribagorçana-Vallfosca i punts de la Pallaresa, per damunt de 2000 m i en 
forma de calabruix o neu granulada. Han disminuït a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. En les últimes 48 h s’han 
acumulat entre 20-40 cm de neu recent humida a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 5-20 cm a l’Aran-
Franja Nord de la Pallaresa. Aquestes nevades s’han dipositat sobre un mantell encrostat superficialment. La boira 
fa que la neu es compacti i s’humitegi força. A 2200 m les temperatures es mantenen molt properes a 0ºC, amb 
poca oscilꞏlació entre el dia i la nit. El vent s’està afeblint, però ha bufat moderat de S, SE i SW i s’han format 
plaques de vent, predominantment en els vessants orientats a N. A la Ribagorçana-Vall Fosca i al sud de la 
Pallaresa el perill és MARCAT (3) per la possibilitat de desencadenament de plaques de vent pel pas d’una 
persona, especialment en vessants N, NE i NW, que poden ser de dimensions mitjanes. És possible el 
desencadenament de colades i allaus de neu humida en els vessants més drets. A l’Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa el perill és MODERAT (2) per la possibilitat de desencadenament de plaques de vent, sobretot en zones 
localitzades dels vessants N, molt localment de dimensions mitjanes. A qualsevol orientació són possible allaus de 
neu humida, en general de mida petita. A mesura que avanci el diumenge i augmentin les nevades el perill, es 
generalitzaria a MARCAT (3).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades intermitents mantindran un mantell humitejat i tou en superfície. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 31 de març de 2003 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 29 de març de 2003 
14:00 h. 
29, 30 i 31 de març de 2003 

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

MODERAT (2) augmentant a 
MARCAT (3)  

Ter-Freser: 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). 
Diumenge, 30: molt ennuvolat o cobert. Xàfecs localment moderats. Cota de neu a 1600 m. Temperatures sense 
canvis significatius. Vent en atmosfera lliure: a 1500 m de l’E i SE de 10-20 km/h), a 3000 m de l’E-SE (20-30 
km/h). 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Dilluns, 31: ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu a 1800 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent de 
component nord fluix, moderat al Pirineu de Girona. 
Dimarts, 1: ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació feble i dispersa. Temperatures en lleuger ascens. Vent 
de component nord fluix, moderat al Pirineu de Girona. 
Dimecres, 2: molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1300 m. Temperatures en 
moderat descens. Vent de component nord fluix, moderat al Pirineu de Girona.

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu des dels 1800-1900 m als vessants N i dels 2000-2100 m en vessants S. Els gruixos a 2200 m 
oscilꞏlen entre 40-100 cm a tots els sectors. S’han format sobreacumulacions en orientacions N. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
S’han produït xàfecs de neu, alguns d’abundants al Ter-Freser, entre 20-40 cm de neu recent humida, entre 20-30 
cm al Prepirineu i Cadí-Moixeró i inferiors a 10 cm al Perafita-Puigpedrós. Aquestes nevades s’han dipositat sobre 
un mantell encrostat superficialment. La boira fa que la neu es compacti i s’humitegi força. A 2200 m les 
temperatures han baixat lleugerament amb valors tot el dia entre 0º i –2ºC. El vent s’està afeblint, però ha bufat 
moderat del S i SE. S’han format plaques, predominantment en els vessants orientats a N. Al Ter-Freser aquestes 
plaques són més abundats i el perill és MARCAT (3), ja que poden produir-se allaus de placa de vent de mida 
mitjana pel pas d’una persona en orientacions N i NW; també poden produir-se allaus de neu recent humida a 
qualsevol orientació. A la resta de sectors la situació és similar tot i que amb menor presència de plaques de vent; 
el perill és MODERAT (2), però demà diumenge tendirà a generalitzar-se a MARCAT (3) per les nevades previstes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades intermitents mantindran un mantell humitejat i tou en superfície. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 31 de març de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 31 de març de 2003 
14:00 h. 
31 de març i 1 d’abril de 2003 

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

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

Pallaresa: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 1: Intervals nuvolosos. Possibilitat de xàfecs localment moderats. Cota de neu a 2100 m. Temperatures 
sense canvis significatius. Vent a l’atmosfera lliure: a 1500 m del N (10-30 km/h) i, a 3000 m del NW (20-40 km/h).

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Dimecres, 2: Cel molt ennuvolat a cobert amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1800 m baixant a 
1200 m. Temperatures en descens notable. Vent del nord-oest fort als cims i moderat a la resta. 
Dijous, 3: Cel molt ennuvolat a cobert amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 700 m. A la cara nord i 
900 m a la cara sud. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent del nord-oest, fort amb intervals de molt fort 
als cims i moderat a fort a la resta. 
Divendres, 4: cel molt ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu de 900 a 1000 m. Temperatures en lleuger 
ascens. Vent del nord-oest, moderat a fort als cims i de fluix a moderat a la resta.

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell és continu a partir dels 2000 m als vessants N i dels 2100-
2200 m als vessants S. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa és continu als vessants N des dels 1700-1800 m i als 
vessants S a partir dels 2000-2100 m. En aquest sector els gruixos a 2200 m es mantenen entre 120-260 cm, 
mentre que a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s’enregistren gruixos entre 80-250 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Al matí de dilluns ja no nevava a cap indret. En les últimes 72 h s’han acumulat entre 1-25 cm, amb gruixos màxims 
cap a la Ribagorçana-Vallfosca i Aran-Franja Nord de la Pallaresa i gruixos mínims a la Pallaresa. Les nevades 
més abundants van correspondre al dijous passat (20-30 cm més). A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa la boira i la 
cota de neu-pluja situada entre 2000-2200 m ha humitejat i estovat força el mantell. A la resta, el mantell es manté 
encrostat per sota de 2400 m, mentre que a cotes superiors la neu recent encara es manté seca. Les temperatures 
es mantenen sense canvis (a 2200 m, màximes de diumenge entre 1º i 5ºC, i mínimes de dilluns entre –2º i –3ºC). 
El vent es manté feble, però durant les nevades va bufar bufat moderat de S, SE i SW i s’han format plaques de 
vent, predominantment en els vessants orientats a N. A la Ribagorçana-Vall Fosca i al sud de la Pallaresa el perill 
és MARCAT (3) per la possibilitat de desencadenament de plaques de vent pel pas d’una persona, especialment en 
vessants N, NE i NW i per sobre de 2400 m, que poden ser de dimensions mitjanes. A l’Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2) per la possibilitat de desencadenament de plaques de vent, 
sobretot en zones localitzades dels vessants N, molt localment de dimensions mitjanes. A tots els sectors i a 
qualsevol orientació són possible allaus de neu humida, en general de mida petita, algunes de fons.. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Fins dimecres no hi haurà variacions importants en l’estat del mantell. A partir de dimecres les nevades previstes i 
el vent del nord faran augmentar el perill, especialment a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI fins dimecres. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 2 d’abril de 2003 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 31 de març de 2003 
14:00 h. 
31 de març i 1 d’abril de 2003 

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

MODERAT (2)  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: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 1: Intervals nuvolosos. Possibilitat de xàfecs localment moderats i ocasionalment tempestuosos al Pirineu 
Oriental. Cota de neu a 2100 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent a l’atmosfera lliure: a 1500 m del N 
(10-30 km/h) i, a 3000 m del NW (20-40 km/h).

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Dimecres, 2: Cel molt ennuvolat a cobert amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1800 m baixant a 
1200 m. Temperatures en descens notable. Vent del nord-oest fort a l’extrem oriental i als cims i moderat a la resta. 
Dijous, 3: Cel molt ennuvolat a cobert amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 700 m. A la cara nord i 
900 m a la cara sud. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent del nord-oest, fort amb intervals de molt fort 
als cims i a l’extrem oriental i moderat a fort a la resta. 
Divendres, 4: cel molt ennuvolat amb precipitacions febles. Cota de neu de 900 a 1000 m. Temperatures en lleuger 
ascens. Vent del nord-oest, moderat a fort als cims i l’extrem oriental i fluix a moderat a la resta. 

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu des dels 1800-1900 m als vessants N i dels 2000-2100 m en vessants S. Els gruixos a 2200 m 
oscilꞏlen entre 40-100 cm a tots els sectors. S’han format sobreacumulacions en orientacions N. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Al matí de dilluns ja no nevava a cap indret. En les últimes 72 h s’han acumulat entre 10-30 cm, amb gruixos 
màxims cap al Ter-Freser i Prepirineu. Les nevades més abundants van correspondre al divendres passat, 
concentrades al Ter-Freser (20-40 cm més). 
Les temperatures han baixat lleugerament, a 2200 m valors màxims de diumenge entre 0º i 1ºC i mínimes de 
dilluns entre –2º i –3ºC. El vent bufa moderat del NE. En dies passats s’han format plaques de vent, 
predominantment en els vessants orientats a N. Al Ter-Freser i a les canals del Cadí aquestes plaques són més 
abundats i el perill és MARCAT (3) per sobre de 2200 m ja que poden produir-se allaus de placa de vent de mida 
mitjana pel pas d’una persona en orientacions N i NW. A la resta de sectors la situació és similar tot i que amb 
menor presència de plaques de vent; el perill és MODERAT (2). A tots els sectors són possibles allaus de neu 
humida, en general de mida petita, localment mitjana a les canals del Cadí.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Fins dimecres no hi haurà variacions importants en l’estat del mantell. A partir de dimecres les nevades previstes i 
el vent del nord faran augmentar el perill, especialment al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI fins dimecres.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 1 d’abril de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 1 d’abril de 2003 
14:00 h. 
1 i 2 d’abril de 2003 

 
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). 
Dimecres, 2: Molt ennuvolat o cobert. Precipitacions febles a moderades, persistents a la cara nord. Cota de neu a 
1800 m baixant a 900 m. Temperatures en progressiu descens al llarg del dia. Vent a l’atmosfera lliure: a 1500 m 
del NW (30-50 km/h) i, a 3000 m del NW (35-70 km/h).

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Dijous, 3: Cel molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades, persistents a la cara nord. Cota de neu a 900 
m baixant a 500 m. Temperatures en moderat descens. Vent del nord i nord-oest fort a molt fort amb ràfegues de 
més de 100 km/h. 
Divendres, 4: Intervals nuvolosos amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 900 m. Temperatures 
mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vent de component nord fort. 
Dissabte, 5: Cel poc ennuvolat o serè. Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord i nord-oest moderat.

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell és continu a partir dels 2000 m als vessants N i dels 2100-
2200 m als vessants S. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa és continu als vessants N des dels 1700-1800 m i als 
vessants S a partir dels 2000-2100 m. En aquest sector els gruixos a 2200 m es mantenen entre 120-260 cm, 
mentre que a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s’enregistren gruixos entre 80-250 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
S’han produït xàfecs i tempestes el vespre de dilluns, entre 1-15 cm de neu recent, sovint amb neu granulada. Les 
temperatures es mantenen sense canvis (a 2200 m, màximes de dilluns entre 2º i 5ºC, i mínimes de dimarts entre –
1º i –2ºC). El vent es manté feble a moderat de direcció variable. A tots els sectors el perill és MODERAT (2) per la 
possibilitat de desencadenament de plaques de vent pel pas d’un grup de persones, especialment en vessants N, 
NE i NW, localment poden ser de dimensions mitjanes. És possible alguna allau petita de neu humida en vessants 
força drets. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill augmentarà al llarg de demà a MARCAT (3), degut a les 
nevades que es puguin produir; en aquest cas es formarien plaques de vent inestables, principalment en vessants 
orientats al S i SE que es desprendrien, fins i tot, de forma natural.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades previstes faran augmentar el perill a tots els sectors, especialment a l’Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa. Caldrà estar pendents dels gruixos que es puguin acumular. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT.  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 2 d’abril de 2003 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 1 d’abril de 2003 
14:00 h. 
1 i 2 d’abril de 2003 

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

MODERAT (2)  Ter-Freser: MODERAT (2) en augment a 
MARCAT (3) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) en augment a 
MARCAT (3) 

Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 2: Molt ennuvolat o cobert. Precipitacions febles a moderades, persistents a la cara nord. Cota de neu a 
1800 m baixant a 900 m. Temperatures en progressiu descens al llarg del dia. Vent a l’atmosfera lliure: a 1500 m 
del NW (30-50 km/h) i, a 3000 m del NW (35-70 km/h).

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Dijous, 3: Cel molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades, persistents a la cara nord. Cota de neu a 900 
m baixant a 500 m. Temperatures en moderat descens. Vent del nord i nord-oest fort a molt fort amb ràfegues de 
més de 100 km/h. 
Divendres, 4: Intervals nuvolosos amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 900 m. Temperatures 
mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vent de component nord fort. 
Dissabte, 5: Cel poc ennuvolat o serè. Temperatures en lleuger ascens. Vent del nord i nord-oest moderat.

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu des dels 1800-1900 m als vessants N i dels 2000-2100 m en vessants S. Els gruixos a 2200 m 
oscilꞏlen entre 40-100 cm a tots els sectors. S’han format sobreacumulacions en orientacions N. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
S’han produït xàfecs i tempestes el vespre de dilluns, entre 1-10 cm de neu recent, sovint amb neu granulada. Les 
temperatures han pujat lleugerament (a 2200 m, màximes de dilluns entre 2º i 4ºC, i mínimes de dimarts entre –1º i 
–2ºC). El vent es manté feble a moderat del NE. A tots els sectors el perill és MODERAT (2) per la possibilitat de 
desencadenament de plaques de vent pel pas d’un grup de persones, especialment en vessants N, NE i NW, 
localment al Ter-Freser poden ser de dimensions mitjanes. És possible alguna allau petita de neu humida en 
vessants força drets. Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser el perill podria augmentar al llarg de demà a MARCAT 
(3), degut a les nevades que es puguin produir; en aquest cas es formarien plaques de vent inestables, 
principalment en vessants orientats al S i SE que es desprendrien, fins i tot, de forma natural. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades previstes faran augmentar el perill a tots els sectors, excepte al Prepirineu. Caldrà estar pendents dels 
gruixos que es puguin acumular. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT, excepte al Prepirineu.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 2 d’abril de 2003 
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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 d’abril de 2003 
14:00 h. 
2 i 3 d’abril de 2003 

 
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 orientacions S i SE. MODERAT (2) a la resta 

Pallaresa: MARCAT (3) en orientacions S i SE. MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 3: cobert a la cara nord y molt ennuvolat a la cara sud. Precipitacions febles a moderades, més freqüents a 
la cara nord. Cota de neu a 500 m a la cara nord i 700 m a la cara sud. Temperatures en moderat descens. Vent a 
l’atmosfera lliure: a 1500 m del N (60-80 km/h) i, a 3000 m del NW (100-140 km/h).

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Divendres, 4: a la cara nord, ennuvolat tendint a poc ennuvolat amb possibilitat de nevades febles al principi. A la 
resta, poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vent de component 
nord fort, tendint a disminuir al llarg del dia. 
Dissabte, 5: poc ennuvolat o serè. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent component nord moderat. 
Diumenge, 6: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de component nord moderat.

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell és continu a partir dels 2000 m als vessants N i dels 2100-
2200 m als vessants S. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa és continu als vessants N des dels 1700-1800 m i als 
vessants S a partir dels 2000-2100 m. En aquest sector els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 110-250 cm, mentre 
que a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s’enregistren gruixos entre 70-240 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
El dimarts el mantell va fondre entre 5-10 cm degut a l’augment de les temperatures i a la insolació, (a 2200 m, 
màximes de dimarts entre 3º i 6ºC, i mínimes de dimecres entre –2º i –3ºC). El vent està augmentant a moderat del 
nord-oest. S’està iniciant el pas d’un front fred que comportarà nevades, vent fort de component nord i un descens 
de les temperatures. De moment, les nevades són febles (1-5 cm de neu recent) i s’estan dipositant sobre un 
mantell regelat, i fins i tot poc consolidat en punts obacs de cotes altes. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, on les 
nevades seran abundants, el perill augmentarà a MARCAT (3), per la possibilitat d’allaus de neu recent i de placa 
de vent de forma natural, localment de grans dimensions, preferentment en orientacions S i SE. A la resta de  
sectors, el gruix de neu recent i la formació de plaques disminuirà de nord a sud. A la Ribagorçana-Vallfosca i a la 
Pallaresa, el perill pot augmentar a MARCAT (3) en orientacions S i SE, per la formació de plaques de vent que es 
desprendran pel pas d’una persona. Poden ser de dimensions mitjanes. A la resta d’orientacions el perill es 
mantindrà en MODERAT (2), predominant un mantell regelat. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El vent fort i la presència de neu recent continuarà formant plaques de vent en orientacions S i SE. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI.  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 3 d’abril de 2003 
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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 d’abril de 2003 
14:00 h. 
2 i 3 d’abril de 2003 

 
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: 

MODERAT (2)  Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 3: cobert a la cara nord y molt ennuvolat a la cara sud. Precipitacions febles a moderades, més freqüents a 
la cara nord. Cota de neu a 500 m a la cara nord i 700 m a la cara sud. Temperatures en moderat descens. Vent a 
l’atmosfera lliure: a 1500 m del N (80-100 km/h) i, a 3000 m del NW (100-140 km/h). 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Divendres, 4: a la cara nord, ennuvolat tendint a poc ennuvolat amb possibilitat de nevades febles al principi. A la 
resta, poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vent de component 
nord fort amb intervals de molt fort, tendint a disminuir al llarg del dia. 
Dissabte, 5: poc ennuvolat o serè. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent component nord moderat. 
Diumenge, 6: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de component nord moderat.

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu des dels 1800-1900 m als vessants N i dels 2000-2100 m en vessants S. Els gruixos a 2200 m 
oscilꞏlen entre 30-90 cm a tots els sectors.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
El dimarts el mantell va fondre entre 5-10 cm degut a l’augment de les temperatures i a la insolació, (a 2200 m, 
màximes de dimarts entre 5º i 8ºC, i mínimes de dimecres entre 0º i –1ºC). El vent està augmentant a moderat del 
nord-oest. S’està iniciant el pas d’un front fred que comportarà nevades, vent fort de component nord i un descens 
de les temperatures. De moment, les nevades són febles (1-5 cm de neu recent) i s’estan dipositant sobre un 
mantell regelat o humit i poc consolidat. Als extrems nord del Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser, on les nevades 
seran més abundants, el perill augmentarà a MARCAT (3), per la possibilitat d’allaus de neu recent i de placa de 
vent de forma natural, localment de grans dimensions, preferentment en orientacions S i SE. El gruix de neu recent 
i la formació de plaques disminuirà de nord a sud. A la resta de sectors el perill es mantindrà en MODERAT (2), 
predominant un mantell regelat. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El vent fort i la presència de neu recent continuarà formant plaques de vent en orientacions S i SE al Ter-Freser i 
Perafita-Puigpedrós. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 3 d’abril de 2003 
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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 d’abril de 2003 
14:00 h. 
3 i 4 d’abril de 2003 

 
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)  

Pallaresa: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 4: a la cara nord molt ennuvolat, tendint a poc ennuvolat A la resta, poc ennuvolat. Possibilitat de 
nevades febles al principi a la cara nord. Cota de neu a 600 m a la cara nord pujant a 1000 m al final del dia. 
Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger a moderat ascens. Vent a l’atmosfera lliure: a 1500 m del 
N (20-30 km/h), a 3000 m del N (60-80 km/h).

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Dissabte, 5: poc ennuvolat o serè. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger a moderat 
ascens. Glaçades febles. Vent component nord fluix a moderat. 
Diumenge, 6: poc ennuvolat o seré. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes en lleuger a moderat 
ascens. Vent de component nord fluix a moderat. 
Dilluns, 7: intervals nuvolosos amb possibilitat d’algun xàfec ocasional. Cota de neu a 1400 m baixant al final del dia 
a 1000 m. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes en lleuger a moderat descens. Vent de component 
nord fluix a moderat. 

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors la neu és present des dels 900-1000 m. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa els gruixos a 2200 m 
oscilꞏlen entre 150-320 cm, mentre que a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s’enregistren gruixos entre 
100-280 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
El dimecres va a començar a nevar i al migdia de dijous encara hi neva. S’han acumulat fins al moment de 60-70 
cm a 2200 m a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 20-30 cm a la resta. El vent està bufant molt fort del nord-
oest (a 2200 m, cops de fins a 133 km/h a la Ribagorçana i 101 km/h l’Aran). Les temperatures són baixes i van en 
descens (valors aquest matí a 2200 m entre –10º i –12ºC). Hi ha la presència abundant de neu granulada. La neu 
recent és fàcilment transportable i s’estan formant plaques de vent en orientacions S i SE, principalment. La neu 
s’està dipositant sobre el sòl per sota de 2000 m i per sobre ho fa damunt d’un mantell regelat, i fins i tot poc 
consolidat en punts obacs de cotes altes. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, el perill és FORT (4) per la 
possibilitat d’allaus de neu recent i de placa de vent de forma natural, aquests últims poden ser de grans 
dimensions, preferentment en orientacions S i SE. A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa, el perill és MARCAT 
(3) especialment en orientacions S i SE, per la formació de plaques de vent que es poden desprendre de forma 
natural. També són possibles allaus de neu recent. Les allaus poden ser de dimensions mitjanes.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Es mantindrà la possibilitat d’allaus de placa de vent, ja que les plaques continuaran sent fràgils. Amb la insolació 
podrà haver allaus de neu humida.  
 
Evolució del perill: ESTACIONARI.  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 4 d’abril de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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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 d’abril de 2003 
14:00 h. 
3 i 4 d’abril de 2003 

 
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) orientacions S i SE 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 4: a la cara nord molt ennuvolat, tendint a poc ennuvolat A la resta, poc ennuvolat. Possibilitat de 
nevades febles al principi a la cara nord. Cota de neu a 600 m a la cara nord pujant a 1000 m al final del dia. 
Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger a moderat ascens. Vent a l’atmosfera lliure: a 1500 m del 
N (40-60 km/h), a 3000 m del N (60-80 km/h).

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Dissabte, 5: poc ennuvolat o serè. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger a moderat 
ascens. Glaçades febles. Vent component nord fluix a moderat. 
Diumenge, 6: poc ennuvolat o seré. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes en lleuger a moderat 
ascens. Vent de component nord fluix a moderat. 
Dilluns, 7: intervals nuvolosos amb possibilitat d’algun xàfec ocasional. Cota de neu a 1400 m baixant al final del dia 
a 1000 m. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes en lleuger a moderat descens. Vent de component 
nord fluix a moderat. 

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu des dels 1000 m a tots els sectors. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 50-100 cm a tots els 
sectors.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ha començat a nevar al vespre de dimecres i al migdia de dijous encara hi neva. S’han acumulat fins al moment 
entre 10-30 cm de neu recent, disminuint de nord a sud. El vent està bufant molt fort del nord-est (a 2200 m, cops 
de fins a 134 km/h al Ter-Freser). Les temperatures són baixes i van en descens (valors aquest matí a 2200 m 
entre –10º i –12ºC). Hi ha la presència abundant de neu granulada. La neu recent és fàcilment transportable i 
s’estan formant plaques de vent en orientacions S, SE i SW, principalment. La neu s’està dipositant damunt del sòl 
per sota de 2000 m i per sobre ho fa damunt d’un mantell regelat. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) 
especialment en orientacions S, SE i SW, per la formació de plaques de vent que es poden desprendre de forma 
natural. També són possibles allaus de neu recent. Les allaus poden ser de dimensions mitjanes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Es mantindrà la possibilitat d’allaus de placa de vent, ja que les plaques continuaran sent fràgils. Amb la insolació 
podrà haver allaus de neu humida.  
 
Evolució del perill: ESTACIONARI. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 4 d’abril de 2003 
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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 d’abril de 2003 
14:00 h. 
4 i 5 d’abril de 2003 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FORT (4) a migdia. MARCAT (3) durant la resta del dia 

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3)  

Pallaresa: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 5: Poc ennuvolat. No s’esperen precipitacions. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger 
a moderat ascens. Vent a l’atmosfera lliure: a 1500 m del N (20-30 km/h) a la resta; i a 3000 m del NNE (40-60 
km/h). 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Diumenge, 6: Poc ennuvolat o serè. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes en lleuger a moderat 
ascens. Vent de component nord fluix a moderat. 
Dilluns, 7: Intervals nuvolosos amb possibilitat d’algun xàfec ocasional. Cota de neu a 1400 m. Temperatures 
mínimes en lleuger ascens i màximes en lleuger a moderat descens. Vent de component est fluix a moderat. 
Dimarts, 8: Ennuvolat amb xàfecs. Temperatures en descens lleuger a moderat. Vent de component est fluix a 
moderat. 

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors la neu és present des dels 900-1000 m, però en general esquiable a partir de 1800-2000 m degut 
a l’acció del vent; a l’Aran-Franja N de la Pallaresa per damunt de 1300-1400 m. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen 
entre 150-320 cm, mentre que a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s’enregistren gruixos entre 100-280 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A migdia de divendres, només es manté alguna feble nevada residual a l’Aran. En les últimes 48 h s’han acumulat 
entre 60-80 cm a 2200 m a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 20-40 cm a la resta. El vent ha bufat molt fort 
del nord-oest (a 2200 m, cops de fins a 151 km/h a la Ribagorçana i 85 km/h l’Aran); encara es manté molt fort a la 
Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa. Les temperatures es mantenen molt baixes tot i que s’estan recuperant (a 
2200 m, valors màxims de dijous entre –8º i –9ºC i mínimes d’avui divendres entre –10º i –11ºC). Hi ha la presència 
abundant de neu granulada. La neu recent encara és fàcilment transportable i continuen formant-se plaques de 
vent en orientacions S, SE i SW, principalment. Moltes d’elles s’han format damunt de crostes de regel, i es poden 
desprendre fàcilment; la neu dipositada damunt del sòl donarà lloc a allaus de placa de fons. En orientacions N, el 
vent ha escombrat la neu recent i afloren les crostes antigues. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, el perill és 
FORT (4) a migdia, especialment en orientacions S, SE i SW per la possibilitat d’allaus de placa de fons, de neu 
recent i de placa de vent a cotes altes de forma natural, aquestes últimes poden ser de grans dimensions. A la 
Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa, el perill és MARCAT (3) especialment en orientacions S, SE i SW, per allaus 
de placa de vent que es poden desprendre pel pas d’una persona. També són possibles allaus de neu recent. Les 
allaus poden ser de dimensions mitjanes.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Es mantindrà la possibilitat d’allaus de placa de vent, ja que les plaques continuaran sent fràgils. Amb la insolació 
podrà haver allaus de neu humida.  
 
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 5 d’abril de 2003 
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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 d’abril de 2003 
14:00 h. 
4 i 5 d’abril de 2003 

 
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) orientacions S i SE 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 5: Poc ennuvolat. No s’esperen precipitacions. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger 
a moderat ascens. Vent a l’atmosfera lliure: a 1500 m del N (40-60 km/h); i a 3000 m del NNE (40-60 km/h).

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Diumenge, 6: Poc ennuvolat o serè. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes en lleuger a moderat 
ascens. Vent de component nord fluix a moderat. 
Dilluns, 7: Intervals nuvolosos amb possibilitat d’algun xàfec ocasional. Cota de neu a 1400 m. Temperatures 
mínimes en lleuger ascens i màximes en lleuger a moderat descens. Vent de component est fluix a moderat. 
Dimarts, 8: Ennuvolat amb xàfecs. Temperatures en descens lleuger a moderat. Vent de component est fluix a 
moderat. 

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu des dels 1000 m a tots els sectors. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 50-100 cm a tots els 
sectors.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ja no neva a cap indret. S’han acumulat entre 10-30 cm de neu recent, disminuint de nord a sud. El vent ha bufat 
molt fort del nord-est (a 2200 m, cops de fins a 128 km/h al Ter-Freser); està disminuint però encara es manté fort. 
Les temperatures es mantenen baixes tot i que s’estan recuperant (a 2200 m, valors màxims de dijous entre –9º i –
10ºC i mínimes d’avui divendres entre –10º i –11ºC). Hi ha la presència abundant de neu granulada. La neu recent 
encara és fàcilment transportable i continuen formant-se plaques de vent en orientacions S, SE i SW, principalment. 
Moltes d’elles s’han format damunt de crostes de regel, i es poden desprendre fàcilment. Als vessants N, el vent ha 
escombrat la neu recent i afloren les crostes antigues. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) especialment en 
orientacions S, SE i SW, per la formació de plaques de vent que es poden desprendre de forma natural. També són 
possibles allaus de neu recent. Les allaus poden ser de dimensions mitjanes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Es mantindrà la possibilitat d’allaus de placa de vent, ja que les plaques continuaran sent fràgils. Amb la insolació 
podrà haver allaus de neu humida.  
 
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 5 d’abril de 2003 
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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 d’abril de 2003 
14:00 h. 
5, 6 i 7 d’abril de 2003 

 
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) al límit nord MODERAT (2) a la resta 

Pallaresa: MARCAT (3) al límit nord MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge 6: Poc ennuvolat o seré. Temperatures mínimes en moderat ascens y màximes en lleuger ascens. Vent 
del nord (20-30 km/h). 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Dilluns 7: Poc ennuvolat. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger descens. Vent del nord 
moderat. 
Dimarts 8: Poc ennuvolat. Vent de l’est feble. 
Dimecres 9: Intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix. 

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors la neu és present des dels 900-1000 m, però a la Ribagorçana–Vall Fosca i la Pallaresa no és 
esquiable fins els 2000 m a les cares nord i fins els 2400 m a les sud, amb gruixos entre 100-280 cm, mentre que a 
l’Aran-Franja nord Pallaresa és esquiable a partir de 1300-1400 m amb gruixos de 150-320 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Avui ja no s’ha enregistrat precipitació en cap observatori. Les darreres 72 hores han deixat gruixos de neu recent 
entre 60-80 cm a 2200 m a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 20-40 cm a la resta. El vent a anat minvant 
d’intensitat, i a hores d’ara bufa feble d’entre nord i est. Les temperatures s’han recuperat força i aquest matí 
s’estan produint inversions tèrmiques (mínimes a 2200 m entre –7º i –11º C i màximes fins 1.3º C, registrat aquesta 
matinada). A l’Aran s’han produït allaus de placa de fons en vessants assolellats. 
Degut al vent de component nord que ha bufat els dies enrera, existeixen acumulacions de neu en vessants S, SE i 
SW, més importants a l’Aran-Franja N Pallaresa i disminuint de gruix i abundància de nord a sud. Aquestes 
acumulacions s’han format sobre crostes de regel i amb presencia abundant de neu granulada, el que les fa 
especialment inestables i perilloses. En altres llocs la neu s’ha dipositat directament sobre el sòl. En orientacions 
nord de tots els sectors el vent ha escombrat la neu i fa aflorar crostes i neu vella. 
El perill d’allaus és MARCAT (3) a l’Aran franja nord Pallaresa i a la part nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa, 
per la possibilitat d’allaus de placa de fons, de neu recent humida i de placa de vent a cotes altes de vessants S, 
SE i SW de forma natural, en general de mitjanes dimensions. A la resta es MODERAT (2), doncs existeixen 
plaques de vent fràgils que es poden desprendre al pas d’un esquiador, però són disperses i de menor gruix.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Es mantindrà la possibilitat d’allaus de placa de vent, ja que les plaques continuaran sent fràgils. Amb la insolació hi 
podrà haver allaus de neu humida.  
 
Evolució del perill: ESTACIONARI.  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 7 d’abril de 2003 
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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 d’abril de 2003 
14:00 h. 
5, 6 i 7 d’abril de 2003 

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

MARCAT (3) orientacions S, SE, 
SW 
MODERAT (2) a la resta 

Ter-Freser: MARCAT (3) orientacions S, SE, 
SW 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) orientacions S, SE, 
SW 
MODERAT (2) a la resta 

Prepirineu: MARCAT (3) orientacions S, SE, 
SW 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge 6: Poc ennuvolat o seré. Temperatures mínimes en moderat ascens y màximes en lleuger ascens. Vent 
del nord (20-30 km/h). 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Dilluns 7: Poc ennuvolat. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger descens. Vent del nord 
moderat. 
Dimarts 8: Poc ennuvolat. Vent de l’est feble. 
Dimecres 9: Intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix. 

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu des dels 1000 m a tots els sectors. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 50-100 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les darreres 24 hores no ha nevat a cap indret. El vent ha minvat d’intensitat i a hores d’ara bufa moderat del nord 
est (cops fins 50 km/h les darreres hores). Les temperatures s’han recuperat (mínimes entre –8º i –9ºC i màximes, 
aquesta matinada, al voltant de 1ºC). 
Degut al vent de component nord que ha bufat els dies enrera, existeixen acumulacions de neu en vessants S, SE i 
SW, disminuint de gruix i abundància de nord a sud. Aquestes acumulacions s’han format sobre crostes de regel i 
amb presencia abundant de neu granulada, el que les fa especialment inestables i perilloses. Als vessants N, el 
vent ha escombrat la neu recent i afloren les crostes antigues. 
A tots els sectors el perill és MARCAT (3) en orientacions S, SE i SW, per l’existència de plaques de vent que es 
poden despendre al pas d’un esquiador. També són possibles allaus de neu recent humida. Les allaus poden ser 
de dimensions mitjanes. A la resta el perill d’allaus és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Es mantindrà la possibilitat d’allaus de placa de vent, ja que les plaques continuaran sent fràgils. Amb la insolació hi 
podrà haver allaus de neu humida.  
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 7 d’abril de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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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 d’abril de 2003 
14:00 h. 
7 i 8 d’abril de 2003 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2), MARCAT (3) a partir de migdia i als vessants S 

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) 

Pallaresa: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 8: intervals de núvols, pluges i nevades febles, cota de neu a 1500 m. Temperatures mínimes en lleuger 
ascens i màximes en moderat descens. Vent del SE de 10 a 20 km/h.

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Dimecres, 9: intervals de núvols amb possibilitat de precipitacions febles, localment moderades a darrera hora del 
dia. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de component S fluix. 
Dijous, 10: ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions localment moderades. Temperatures en lleuger ascens. 
Vent de component W fluix a moderat. 
Divendres, 11: ennuvolat a molt ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles, localment moderades a la tarda-
nit. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és continu a partir de 1400 m als vessants N i de 2200 m als 
vessants S, amb gruixos entre 100-280 cm, mentre que a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa és present a partir de 
1100 m i continu a partir dels 1300-1400 m als vessants N, i present a partir dels 1400 m però continu a partir dels 
1700-1800 m als vessants S, amb gruixos entre 120-300 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant el cap de setmana el temps ha estat assolellat. Durant el dia d’ahir el vent va ser de NW, feble a l’Aran-
Franja nord de la Pallaresa i moderat a la resta. Les temperatures màximes d’ahir, a 2200 m, van pujar 
lleugerament amb valors entre 1 i 3ºC, mentre que les mínimes van pujar de forma moderada amb valors entre –2 i 
–4ºC. Es mantenen acumulacions de neu en vessants S, SE i SW, més importants a l’Aran-Franja N Pallaresa, com 
a resultat de les nevades de la setmana passada. Tot i així la insolació diürna i el regel nocturn del cap de setmana 
han anat estabilitzant notablement aquestes plaques. En orientacions nord de tots els sectors el vent ha escombrat 
la neu i fa aflorar crostes i neu vella. A tots els sectors el perill és MODERAT (2) a primera hora del dia i sobretot a 
cotes baixes donat que el mantell es troba ben regelat. Tot i així, a cotes altes dels vessants S es mantenen 
importants sobreacumulacions que podrien ser desencadenades per una sobrecàrrega forta, especialment a l’Aran-
Franja nord de la Pallaresa. A cotes altes dels vessants N, localment i en zones arrecerades, es mantenen plaques 
de vent que poden ser desencadenades per una sobrecàrrega feble. A l’Aran Franja Nord de la Pallaresa, a partir 
de migdia, el perill passarà a MARCAT (3) als vessants S, donat que la insolació provocarà el desencadenament 
espontani d’allaus de fusió, que podran ser de mida mitjana. A la resta de sectors no es descarta alguna purga de 
fusió, en general de petites dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades, entre febles i moderades que s’esperen per als propers dies, acompanyades de vent de S i SE feble, 
podran formar noves plaques en vessants N i NW. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 8 d’abril de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 7 d’abril de 2003 
14:00 h. 
7 i 8 d’abril de 2003 

 
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). 
Dimarts, 8: intervals de núvols, pluges i nevades febles, cota de neu a 1500 m. Temperatures mínimes en lleuger 
ascens i màximes en moderat descens. Vent del SE de 10 a 20 km/h.

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Dimecres, 9: intervals de núvols amb possibilitat de precipitacions febles, localment moderades a darrera hora del 
dia. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de component S fluix. 
Dijous, 10: ennuvolat a molt ennuvolat amb precipitacions localment moderades. Temperatures en lleuger ascens. 
Vent de component W fluix a moderat. 
Divendres, 11: ennuvolat a molt ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles, localment moderades a la tarda-
nit. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu des dels 1800-1900 m als vessants N i dels 2000-2100 m en vessants S. Els gruixos a 2200 m 
oscilꞏlen entre 50-100 cm a tots els sectors. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ahir el dia va ser assolellat i el vent fou de N i NE entre feble i moderat. Les temperatures, a 2200 m, han pujat de 
forma moderada, especialment les mínimes, que aquesta matinada es troben entre els –1 i 2ºC, mentre que les 
màximes d’ahir tingueren valors d’entre 2 i 4ºC. Es mantenen acumulacions de neu en vessants S, SE i SW resultat 
de les nevades de la setmana passada, que s’han anat estabilitzant amb la bonança del cap de setmana. Aquestes 
sobreacumulacions disminueixen de gruix i abundància de nord a sud. Als vessants N hi afloren les crostes 
antigues, com a resultat de l’acció del vent. A tots els sectors el perill és MODERAT (2) doncs es mantenen plaques 
de vent en orientacions S, SE i SW, que es poden despendre per una sobrecàrrega forta. Als vessants S, a partir 
de migdia, és possible el desencadenament de purgues i allaus espontànies de fusió, en general de mida petita.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades, entre febles i moderades que s’esperen per als propers dies, acompanyades de vent de S i SE feble, 
podran formar noves plaques en vessants N i NW. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 8 d’abril de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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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 d’abril de 2003 
14:00 h. 
8 i 9 d’abril de 2003 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2), passant demà a MARCAT (3) 

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2), passant demà a MARCAT (3) 

Pallaresa: MODERAT (2), passant demà a MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 9: cel molt ennuvolat. Xàfecs moderats ocasionalment tempestuosos a partir de la tarda i possibilitat de 
que siguin localment forts. Cota de neu a 1600 m baixant al final del dia a 1400 m. Temperatures en lleuger ascens. 
Vent, a 1500 m, de component S de 10 a 20km/h, i a 3000 m de WSW de 15 a 30 km/h. 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Dijous, 10: molt ennuvolat amb precipitacions localment moderades disminuint a poc ennuvolat a la tarda. Cota de 
neu a 1200 m. Temperatures sense canvis. Vent del NW fort disminuint a moderat al final del dia. 
Divendres 11: intervals de núvols. Probabilitat de xàfecs localment moderats, preferentment a la tarda. Cota de neu 
a 1500 m. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vent de component sud fluix. 
Dissabte 12: Intervals de núvols. Possibilitat de xàfecs localment moderats, preferentment al matí. Cota de neu a 
1800 m. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent variable fluix.

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és continu a partir de 1800 m als vessants N i de 2400 m als 
vessants S, amb gruixos entre 100-280 cm, mentre que a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa és present a partir de 
1100 m i continu a partir dels 1300-1400 m als vessants N, i present a partir dels 1400 m però continu a partir dels 
1700-1800 m als vessants S, amb gruixos entre 120-300 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ahir el dia va ser assolellat i el vent va ser feble del W i SW. Les temperatures màximes van pujar moderadament 
amb valors entre 3 i 8ºC, mentre que les mínimes es van mantenir amb valors entre –2 i –4ºC. Des d’aquest matí 
neva de forma molt feble a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Es mantenen acumulacions de neu en 
vessants S, SE i SW, més importants a l’Aran-Franja N Pallaresa, com a resultat de les nevades de la setmana 
passada. Tot i així la insolació diürna i el regel nocturn dels darrers dies han anat estabilitzant notablement 
aquestes plaques. En orientacions nord de tots els sectors el vent ha escombrat la neu i hi afloren crostes i neu 
vella. A tots els sectors el perill és MODERAT (2) donat que el mantell es troba ben regelat, sobretot per sota de 
2300-2500 m. Tot i així, a cotes altes dels vessants S es mantenen importants sobreacumulacions que podrien ser 
desencadenades per una sobrecàrrega forta, especialment a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa. A cotes altes dels 
vessants N, localment i en zones arrecerades, es mantenen plaques de vent que poden ser desencadenades per 
una sobrecàrrega feble. Al sector S de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el perill és FEBLE (1) donat que 
l’encrostament superficial arriba fins a les cotes més altes. A partir de demà el perill passarà a MARCAT (3) doncs 
les nevades que s’esperen, entre febles i moderades, acompanyades de vents de S i SW formaran noves plaques 
principalment en vessants orientats a N i NE, que poden ser desencadenades pel pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades moderades que s’esperen per als propers dies, acompanyades de vent fort de NW el dijous, formarà 
noves plaques als vessants S i SE. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 9 d’abril de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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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 d’abril de 2003 
14:00 h. 
8 i 9 d’abril de 2003 

 
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, 9: cel molt ennuvolat. Xàfecs moderats ocasionalment tempestuosos a partir de la tarda i possibilitat de 
que siguin localment forts. Cota de neu a 1600 m baixant al final del dia a 1400 m. Temperatures en lleuger ascens. 
Vent, a 1500 m, de component S de 10 a 20km/h, i a 3000 m de WSW de 15 a 30 km/h. 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Dijous, 10: molt ennuvolat amb precipitacions localment moderades disminuint a poc ennuvolat a la tarda. Cota de 
neu a 1200 m. Temperatures sense canvis. Vent del NW fort disminuint a moderat al final del dia. 
Divendres 11: intervals de núvols. Probabilitat de xàfecs localment moderats, preferentment a la tarda. Cota de neu 
a 1500 m. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vent de component sud fluix. 
Dissabte 12: Intervals de núvols. Possibilitat de xàfecs localment moderats, preferentment al matí. Cota de neu a 
1800 m. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent variable fluix.

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu des dels 1800-1900 m als vessants N i dels 2000-2100 m en vessants S. Els gruixos a 2200 m 
oscilꞏlen entre 50-100 cm a tots els sectors. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ahir el dia va ser assolellat i amb vent de W i NW entre feble i moderat al sector més oriental. A 2200 m les 
temperatures màximes es van mantenir amb valors entre els 3 i 4º, mentre que les mínimes d’aquesta matinada 
han baixat notablement amb valors entre –4 i –6ºC. Es mantenen acumulacions de neu en vessants S, SE i SW 
resultat de les nevades de la setmana passada, que s’han anat estabilitzant amb la bonança dels darrers dies. 
Aquestes sobreacumulacions disminueixen en gruix i abundància de nord a sud. Als vessants N hi afloren les 
crostes antigues, com a resultat de l’acció del vent. A tots els sectors el perill és MODERAT (2) doncs es mantenen 
plaques de vent en orientacions S, SE i SW, que es poden despendre per una sobrecàrrega forta. Les nevades 
previstes per a demà, moderades i acompanyades de vent de S i SW, formaran noves plaques de forma 
localitzada, especialment als vessants orientats a N i NE.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades moderades que s’esperen per als propers dies, acompanyades de vent fort de NW el dijous, formarà 
noves plaques als vessants S i SE. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 9 d’abril de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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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 d’abril de 2003 
14:00 h. 
9 i 10 d’abril de 2003 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2), passant a MARCAT (3) 

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2), FEBLE (1) al sector sud, passant a MARCAT (3) 

Pallaresa: MODERAT (2), FEBLE (1) al sector sud, passant a MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous 10: molt ennuvolat a la matinada i primeres hores del matí tendint posteriorment a poc ennuvolat. Xàfecs 
localment moderats durant la primera meitat del dia. Cota de neu a 1200 m. Temperatures sense canvis 
significatius. Vent, a 1500 m, de NW-W de 40 a 50 km/h, i a 3000 m del NW-W de 50 a 70 km/h. 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Divendres 11: intervals de núvols. Probabilitat de xàfecs ocasionals febles a moderats i ocasionalment 
tempestuosos. Cota de neu a 1700 m. Temperatures en moderat ascens. Vent de component W moderat. 
Dissabte 12: intervals de núvols. Possibilitat d’algun xàfec feble, dispers i ocasional. Cota de neu a 1800 m. 
Temperatures sense canvis significatius. Vent de component W fluix. 
Diumenge 13: intervals de núvols, preferentment de tipus mig-alt. Possibilitat d’algun xàfec feble, dispers i 
ocasional. Cota de neu a 2000 m. Temperatures en moderat ascens. Vent de component S fluix. 

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és continu a partir de 1800 m als vessants N i de 2400 m als 
vessants S, mentre que a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa és present a partir de 1100 m i continu a partir dels 
1300-1400 m als vessants N, i present a partir dels 1400 m però continu a partir dels 1700-1800 m als vessants S. 
A 2200 m els gruixos, a tots els sectors, oscilꞏlen entre 100 i 280 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A 2200 m les temperatures màximes d’ahir van baixar notablement a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, 
amb valors que arribaven fins a –1ºC, mentre que a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa es van mantenir amb valors 
de fins a 5ºC. Pel que fa a les mínimes, es van mantenir a la Ribagorçana-Vall Fosca i Pallaresa (valors de fins a –
5ºC) mentre que van pujar lleugerament a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa (valors de fins a –1ºC). Pel que fa al 
vent, va ser feble de W i NW a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa i del W moderat a la resta de sectors. Fins aquest 
matí no ha nevat a cap estació. Es mantenen acumulacions de neu en vessants S, SE i SW, més importants a 
l’Aran-Franja N Pallaresa, com a resultat de les nevades de la setmana passada. Aquestes plaques es troben 
bastant estabilitzades. En orientacions nord de tots els sectors el vent ha escombrat la neu i hi afloren crostes i neu 
vella. A tots els sectors el perill és MODERAT (2) donat que les plaques existents a cotes altes dels vessants S 
podrien ser desencadenades per una sobrecàrrega forta, especialment a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa. A cotes 
altes dels vessants N, localment i en zones arrecerades, es mantenen plaques de vent que poden ser 
desencadenades per una sobrecàrrega feble. Al sector S de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el perill és 
FEBLE (1) donat que l’encrostament superficial arriba fins a les cotes més altes. Les nevades, entre febles i 
moderades acompanyades de vent de S-SW i posteriorment N i NW, que s’esperen per avui a la tarda i la matinada 
de demà formaran noves plaques sobretot als vessants orientats a N, NE, S i SE, que poden ser desencadenades 
pel pas d’una persona, passant així el perill a MARCAT (3) a tots els sectors.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El temps variable que s’espera per als propers dies, mantindrà l’actual situació de perill. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 10 d’abril de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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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 d’abril de 2003 
14:00 h. 
9 i 10 d’abril de 2003 

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

MODERAT (2), passant a 
MARCAT (3) 

Ter-Freser: MODERAT (2), passant a 
MARCAT (3) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2), passant a 
MARCAT (3) 

Prepirineu: MODERAT (2), passant a 
MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous 10: molt ennuvolat a la matinada i primeres hores del matí tendint posteriorment a poc ennuvolat. Xàfecs 
localment moderats durant la primera meitat del dia. Cota de neu a 1200 m. Temperatures sense canvis 
significatius. Vent, a 1500 m, de NW-W de 40 a 50 km/h, i a 3000 m del NW-W de 50 a 70 km/h. 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Divendres 11: intervals de núvols. Probabilitat de xàfecs ocasionals febles a moderats i ocasionalment 
tempestuosos. Cota de neu a 1700 m. Temperatures en moderat ascens. Vent de component W moderat. 
Dissabte 12: intervals de núvols. Possibilitat d’algun xàfec feble, dispers i ocasional. Cota de neu a 1800 m. 
Temperatures sense canvis significatius. Vent de component W fluix. 
Diumenge 13: intervals de núvols, preferentment de tipus mig-alt. Possibilitat d’algun xàfec feble, dispers i 
ocasional. Cota de neu a 2000 m. Temperatures en moderat ascens. Vent de component S fluix. 

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és continu des dels 1800-1900 m als vessants N i dels 2000-2100 m en vessants S. Els gruixos a 2200 m 
oscilꞏlen entre 40-100 cm a tots els sectors. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A 2200 m les temperatures màximes d’ahir van baixar notablement amb valors entre 0 i –2ºC, mentre que les 
mínimes d’aquesta matinada han pujat lleugerament amb valors entre –2 i –4ºC. El vent fou del W moderat, i feble 
amb cops moderats al sector més oriental. Fins aquest matí no ha nevat a cap observatori. Es mantenen 
acumulacions de neu en vessants S, SE i SW resultat de les nevades de la setmana passada, que s’han anat 
estabilitzant amb la bonança dels darrers dies. Aquestes sobreacumulacions disminueixen en gruix i abundància de 
nord a sud. Als vessants N hi afloren les crostes antigues, com a resultat de l’acció del vent. A tots els sectors el 
perill és FEBLE (1) per sota de 2300 m i MODERAT (2) per damunt d’aquesta cota doncs es mantenen plaques de 
vent sobretot en orientacions S, SE i SW, que es poden despendre pel pas d’una persona. Les nevades, entre 
febles i moderades acompanyades de vent de S-SW i posteriorment N i NW, que s’esperen per avui a la tarda i la 
matinada de demà formaran noves plaques sobretot als vessants orientats a N, NE, S i SE, que poden ser 
desencadenades pel pas d’una persona, passant així el perill a MARCAT (3) a tots els sectors. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El temps variable que s’espera per als propers dies, mantindrà l’actual situació de perill. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 10 d’abril de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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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 d’abril de 2003 
14:00 h. 
10 i 11 d’abril de 2003 

 
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: poc ennuvolat de matinada i primeres hores del matí tendint posteriorment a molt ennuvolat. Xàfecs 
localment moderats durant la tarda. Cota de neu a 1600 m. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes 
en lleuger ascens. Vent a 1500 m de S-SW de 10 a 30 km/h i a 3000 m de SW de 40 a 60 km/h. 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Dissabte 12: intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent variable fluix. 
Diumenge 13: intervals de núvols, preferentment de tipus mig i alt. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent 
del W fluix. 
Dilluns 14: ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs ocasionals localment moderats. Temperatures en lleuger descens. 
Vent del W fluix a moderat. 

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és present a partir de 1500 m, però és esquiable a partir de 
1800 m als vessants N i de 2400 m als vessants S, mentre que a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa és present a 
partir de 1000 m i esquiable a partir dels 1300-1400 m als vessants N, i dels 1700-1800 m als vessants S. A 2200 
m els gruixos, a tots els sectors, oscilꞏlen entre 130 i 300 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
La passada nit i matinada ha nevat a tots els sectors acumulant gruixos de fins a 25 cm a l’Aran-Franja nord de la 
Pallaresa, i entre 10 i 15 cm a la resta de sectors. A 2200 m les temperatures màximes d’ahir es van mantenir amb 
valors compresos entre els 0 i els 4ºC, mentre que les mínimes d’aquesta matinada han baixat notablement fins a 
valors de –7 a –10ºC. El vent ha estat de W i NW entre feble i moderat. Aquest vent ha format noves 
sobreacumulacions a cotes altes, especialment als vessants orientats a E i SE. Les sobreacumulacions 
preexistents, sobretot en vessants S, SE i SW, es troben bastant estabilitzades. A tots els sectors el perill és 
MODERAT (3) donat que s’han format noves plaques en vessants orientats principalment a E i SE, que poden 
arribar a ser de mida mitjana, i que poden ser desencadenades pel pas d’una persona. A partir del migdia és 
possible el desencadenament espontani de purgues i allaus de neu recent humida als vessants orientats al S, en 
general de petites dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El temps variable que s’espera per als propers dies, amb noves nevades a partir de demà a la tarda, amb vents de 
S i SW, farà que es formin noves plaques en vessants N i NE. Podran desencadenar-se, també, allaus de neu 
recent humida durant o poc després d’aquestes nevades. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 11 d’abril de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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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 d’abril de 2003 
14:00 h. 
10 i 11 d’abril de 2003 

 
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: 

MODERAT (2) Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres 11: poc ennuvolat de matinada i primeres hores del matí tendint posteriorment a molt ennuvolat. Xàfecs 
localment moderats durant la tarda. Cota de neu a 1600 m. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes 
en lleuger ascens. Vent a 1500 m de S-SW de 10 a 30 km/h i a 3000 m de SW de 40 a 60 km/h. 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Dissabte 12: intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent variable fluix. 
Diumenge 13: intervals de núvols, preferentment de tipus mig i alt. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent 
del W fluix. 
Dilluns 14: ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs ocasionals localment moderats. Temperatures en lleuger descens. 
Vent del W fluix a moderat. 

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és present des de 1000 m a tots els sectors, però esquiable a partir dels 1800-1900 m als vessants N i 
dels 2100-2200 m en vessants S. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 50-90 cm a tots els sectors. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant la passada matinada ha nevat a tots els sectors acumulant-se fins a 20 cm al Ter-Freser, i entre 5 i 10 cm a 
la resta de sectors. A 2200 m les temperatures màximes d’ahir van pujar lleugerament amb valors entre 1 i 4ºC, 
mentre que les mínimes van baixar notablement amb valors entre –7 i –8ºC. El vent ha estat moderat del W i NW, i 
de N amb cops forts aquesta matinada al Ter-Freser. Aquest vent ha format noves sobreacumulacions en vessants 
sobretot orientats a S, SE i E, generalitzades al Ter-Freser, i localitzades sota colls, carenes i zones arrecerades, a 
la resta de sectors. Les acumulacions preexistents en vessants S, SE i SW es troben ben estabilitzades. Al Ter-
Freser el perill és MARCAT (3) doncs les plaques, predominantment en vessants S, SE i E, poden ser 
desencadenades pel pas d’una persona, i poden ser, fins i tot, de mida mitjana. A la resta de sectors el perill és 
MODERAT (2) donat que les plaques que s’han format es troben sobretot localitzades sota els lloms i carenes dels 
vessants S, SE i E i, en general són de mida petita. Tot i així poden ser desencadenades pel pas d’una sola 
persona. A partir del migdia és possible el desencadenament espontani d’allaus de neu recent humida, en general 
de petites dimensions, però que podrien arribar a ser de mida mitjana al Ter-Freser. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El temps variable que s’espera per als propers dies, amb noves nevades a partir de demà a la tarda, amb vents de 
S i SW, farà que es formin noves plaques en vessants N i NE. Podran desencadenar-se, també, allaus de neu 
recent humida durant o poc després d’aquestes nevades. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 11 d’abril de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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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 d’abril de 2003 
14:00 h. 
11 i 12 d’abril de 2003 

 
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). 
Dissabte, 12: Intervals nuvolosos amb predomini de núvols alts i mitjos. Possibilitat d’alguna precipitació feble a 
primeres hores. Cota de neu a 1600 m. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. 
Vent a l’atmosfera lliure: a 1500 m del SW (10-20 km/h) i, a 3000 m del W- SW (30-40 km/h). 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Diumenge, 13: Intervals nuvolosos de nuvolositat mitja i alta. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component 
sud fluix. 
Dilluns, 14: Ennuvolat o molt ennuvolat. Possibilitat d’algun xàfec ocasional. Temperatures sense canvis. Vent del 
sud-est moderat augmentant a fort durant el dia. 
Dimarts, 15: Ennuvolat o molt ennuvolat. Possibilitat d’algun xàfec ocasional. Temperatures en lleuger descens. 
Vent de component est moderat a fort. 

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és present a partir de 1500 m, però és esquiable a partir de 
1800 m als vessants N i de 2400 m als vessants S, mentre que a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa és present a 
partir de 1200 m i esquiable a partir dels 1300-1400 m als vessants N, i dels 1800-1900 m als vessants S. A 2200 
m els gruixos, a tots els sectors, oscilꞏlen entre 120 i 290 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A 2200 m les temperatures s’han suavitzat respecte el dia anterior, les màximes s’han situat entre 2-3 ºC i les 
mínimes d’aquesta matinada han augmentat fins a valors de –1 a –3ºC. El vent ha estat de S - SW entre moderat i 
fort. Aquest vent ha format noves sobreacumulacions a cotes altes, especialment als vessants orientats a N - NE. 
Les sobreacumulacions preexistents, sobretot en vessants S, SE i SW, es troben bastant estabilitzades. A tots els 
sectors el perill és MODERAT (3) donat que s’han format noves plaques en vessants orientats principalment a N i 
NE, que poden arribar a ser de mida mitjana, i que poden ser desencadenades pel pas d’una persona. A partir del 
migdia és possible el desencadenament espontani de purgues i allaus de neu recent humida als vessants orientats 
al S, en general de petites dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 12 d’abril de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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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 d’abril de 2003 
14:00 h. 
11 i 12 d’abril de 2003 

 
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: 

MODERAT (2) Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dissabte, 12: Intervals nuvolosos amb predomini de núvols alts i mitjos. Possibilitat d’alguna precipitació feble a 
primeres hores. Cota de neu a 1600 m. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. 
Vent a l’atmosfera lliure: a 1500 m del SW (10-20 km/h) i, a 3000 m del W- SW (30-40 km/h). 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Diumenge, 13: Intervals nuvolosos de nuvolositat mitja i alta. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component 
sud fluix. 
Dilluns, 14: Ennuvolat o molt ennuvolat. Possibilitat d’algun xàfec ocasional. Temperatures sense canvis. Vent del 
sud-est moderat augmentant a fort durant el dia. 
Dimarts, 15: Ennuvolat o molt ennuvolat. Possibilitat d’algun xàfec ocasional. Temperatures en lleuger descens. 
Vent de component est moderat a fort. 

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és present des de 1000 m a tots els sectors, però esquiable a partir dels 1600 - 1700 m als vessants N i 
dels 1800 - 2000 m en vessants S. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 50-90 cm a tots els sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A 2200 m les temperatures màximes s’han mantingut semblants a les d’ahir, mentre que les mínimes han pujat 
lleugerament aquesta matinada, -2 - -5 ºC. El vent ha estat moderat del W i NW, i de N amb cops forts aquesta 
matinada al Ter-Freser. S’observen petites colades encara que el mantell s’ha anat encrostant. Les acumulacions 
preexistents en vessants S, SE i SW es troben ben estabilitzades. Al Ter-Freser el perill és MARCAT (3) doncs les 
plaques, predominantment en vessants S, SE i E, poden ser desencadenades pel pas d’una persona, i poden ser, 
fins i tot, de mida mitjana. A la resta de sectors el perill és MODERAT (2) donat que les plaques que s’han format 
es troben sobretot localitzades sota els lloms i carenes dels vessants S, SE i E i, en general són de mida petita. Tot 
i així poden ser desencadenades pel pas d’una sola persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 12 d’abril de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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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 d’abril de 2003 
14:00 h. 
12, 13 i 14 d’abril de 2003 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2), MARCAT (3) a partir de migdia 

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) 

Pallaresa: MODERAT (2), MARCAT (3) a partir de migdia 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge 13: Intervals de núvols. Temperatures en moderat ascens. Vent, a 1500 m, del S de 15 a 30 km/h, a 3000 m del W-
SW de 20 a 35 km/h. 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Dilluns 14: Cel ennuvolat a molt ennuvolat, possibilitat de xàfecs febles, més probables a darreres hores. Temperatures en 
lleuger ascens. Vent de component S moderat. 
Dimarts 15: Cel ennuvolat o molt ennuvolat. Possibilitat de xàfecs febles. Temperatures en lleuger descens. Vent del E i SE 
moderat. 
Dimecres, 16: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent del E i SE moderat.

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és present a partir de 1500 m, però és esquiable a partir de 
1800 m als vessants N i de 2400 m als vessants S, mentre que a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa és present a 
partir de 1200 m i esquiable a partir dels 1300-1400 m als vessants N, i dels 1800-1900 m als vessants S. A 2200 
m els gruixos, a tots els sectors, oscilꞏlen entre 120 i 280 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ahir va nevar a la Ribagorçana-Vall Fosca, acumulant-se fins a 10 cm de neu recent, mentre que a la resta de 
sectors no hi va nevar. A 2200 m, les temperatures màximes van mantenir-se entre 0 i 2ºC a l’Aran-Franja nord de 
la Pallaresa, i van baixar a la resta de sectors, arribant fins a –4ºC, mentre que les mínimes d’aquesta matinada 
han baixat fins a valors de –5 a –8ºC. El vent, ha estat del W, feble a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa i moderat a 
la resta de sectors. Aquest vent ha format noves sobreacumulacions a cotes altes, als vessants orientats al E, 
especialment a la Ribagorçana-Vall Fosca. En general, però, es mantenen plaques de vent prop de les crestes i en 
totes les orientacions. A la Ribagorçana-Vall Fosca el perill és MARCAT (3) doncs les noves plaques, localitzades 
sobretot prop de crestes i carenes dels vessants orientats al E són encara fràgils i poden ser desencadenades pel 
pas d’una persona. A la resta d’orientacions les plaques existents, en procés d’estabilització, poden ser 
desencadenades per una sobrecàrrega forta. A partir de migdia es produiran caigudes espontànies d’allaus de neu 
recent humida, especialment als vessants assolellats, que ocasionalment poden arribar a ser de mida mitjana. A la 
resta de sectors el perill és MODERAT (2) a primera hora del matí donat que el mantell es troba ben regelat tot i 
que a cotes altes es mantenen plaques de vent, sobretot en vessants S i SE que encara poden ser 
desencadenades per una sobrecàrrega forta. A partir del migdia el perill passarà a MARCAT (3) doncs es produiran 
caigudes espontànies d’allaus de fusió, especialment als vessants assolellats, que poden arribar a ser de mida 
mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El cel ennuvolat que s’espera per a principis de la setmana que ve, junt amb altes temperatures, mantindran el 
mantell humit, generalitzant-se la possibilitat de caigudes espontànies d’allaus de fusió a totes les orientacions. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 14 d’abril de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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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 d’abril de 2003 
14:00 h. 
12, 13 i 14 d’abril de 2003 

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

MODERAT (2), MARCAT (3) a 
partir del migdia 

Ter-Freser: MODERAT (2), MARCAT (3) a 
partir del migdia 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2), MARCAT (3) a 
partir del migdia 

Prepirineu: MODERAT (2), MARCAT (3) a 
partir del migdia 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge 13: Intervals de núvols. Temperatures en moderat ascens. Vent, a 1500 m, del S de 15 a 30 km/h, a 3000 m del W-
SW de 20 a 35 km/h. 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Dilluns 14: Cel ennuvolat a molt ennuvolat, possibilitat de xàfecs febles, més probables a darreres hores. Temperatures en 
lleuger ascens. Vent de component S moderat. 
Dimarts 15: Cel ennuvolat o molt ennuvolat. Possibilitat de xàfecs febles. Temperatures en lleuger descens. Vent del E i SE 
moderat. 
Dimecres, 16: predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent del E i SE moderat.

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu a partir dels 1600-1700 m als vessants N i dels 1800-2000 m en vessants S. 
Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 50-90 cm a tots els sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A 2200 m les temperatures màximes d’ahir van baixar amb valors entre 0 i –2ºC, de la mateixa manera que les 
mínimes d’aquesta matinada, que han baixat fins a valors compresos entre –5 i –7ºC. El vent ha estat del NW 
moderat. Les baixes temperatures nocturnes provoquen l’encrostament superficial de la neu, mentre que durant el 
dia el mantell s’humiteja, especialment als vessants S i a cotes baixes. Aquest procés de fusió-regel ha anat 
estabilitzant les plaques existents. A tots els sectors el perill és MODERAT (2) a primera hora del matí en que el 
regel és la procés dominant. Tot i així, prop de crestes i carenes és possible el desencadenament de plaques de 
vent, per sobrecàrrega forta, i especialment als vessants S, SE i E, en general de mida petita. A partir de migdia es 
produiran caigudes espontànies d’allaus de fusió, especialment als vessants assolellats, que ocasionalment poden 
arribar a ser de mida mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El cel ennuvolat que s’espera per a principis de la setmana que ve, junt amb altes temperatures, mantindran el 
mantell humit, generalitzant-se la possibilitat de caigudes espontànies d’allaus de fusió a totes les orientacions. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 14 d’abril de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 14 d’abril de 2003 
14:00 h. 
14 i 15 d’abril de 2003 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2), MARCAT (3) a partir de migdia 

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2), MARCAT (3) a partir de migdia 

Pallaresa: MODERAT (2), MARCAT (3) a partir de migdia 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 15: Molt ennuvolat o cobert. Xàfecs moderats, ocasionalment tempestuosos més probables a la meitat 
oriental. Cota de neu a 2200 m. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent a l’atmosfera lliure: a 1500 
m del SE (40-50 km/h) i, a 3000 m del SE (80-90 km/h). 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Dimecres, 16: Molt ennuvolat tendint a poc ennuvolat, amb possibilitat de xàfecs febles a moderats fins al migdia. 
Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de component est fluix a moderat. 
Dijous, 17: Poc ennuvolat o serè. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger a moderat ascens. Vent 
variable fluix. 
Divendres, 18: Intervals nuvolosos de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix. 

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és continu partir de 1800 m als vessants N i de 2400 m als 
vessants S, mentre que a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa és continu a partir dels 1400-1500 m als vessants N, i 
dels 1900-2100 m als vessants S. A 2200 m els gruixos, a tots els sectors, oscilꞏlen entre 110 i 270 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant el cap de setmana la fusió ha estat la característica dominant, disminuint el gruix del mantell entre 5 a 10 cm 
a tots els observatoris. A 2200 m, les temperatures màximes es van enfilar fins als 9ºC, de la mateixa manera que 
les mínimes, amb valors per sobre dels 0ºC (valors entre 1 i 4ºC aquesta matinada). Ahir el vent va ser del E 
moderat a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa i del SW moderat a la resta de sectors. Les altes temperatures del cap 
de setmana han provocat el desencadenament, en general, de purgues i petites allaus de fusió. En general, la fusió 
ha penetrat fins a les capes més superficials, mantenint-se la part interna del mantell amb bona cohesió. De nit, 
malgrat les altes temperatures, hi ha un regel incipient que estabilitza al principi del dia aquestes capes més 
superficials humides. A tots els sectors el perill és MODERAT (2) a primera hora del matí en que el regel nocturn, 
tot i que poc accentuat, estabilitza el conjunt del mantell. Tot i així, a cotes altes i obagues es mantenen antigues 
plaques de vent que podrien ser desencadenades per una sobrecàrrega forta. A partir de migdia el perill passarà a 
MARCAT (3) doncs es produiran caigudes espontànies d’allaus de fusió, en totes les orientacions, en general de 
mida petita i ocasionalment de mida mitjana. Si es confirmen les nevades previstes es produiran, també, caigudes 
espontànies d’allaus de neu recent humida en totes les orientacions, generalitzant-se el perill MARCAT (3) durant 
tota la jornada. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El temps estable previst per a finals de setmana, però amb temperatures altes, mantindrà el perill d’allaus de fusió a 
partir de migdia 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 15 d’abril de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 14 d’abril de 2003 
14:00 h. 
14 i 15 d’abril de 2003 

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

MODERAT (2), MARCAT (3) a 
partir del migdia 

Ter-Freser: MODERAT (2), MARCAT (3) a 
partir del migdia 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2), MARCAT (3) a 
partir del migdia 

Prepirineu: MODERAT (2), MARCAT (3) a 
partir del migdia 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 15: Molt ennuvolat o cobert. Xàfecs moderats, ocasionalment tempestuosos més probables a la meitat 
oriental. Cota de neu a 2200 m. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent a l’atmosfera lliure: a 1500 
m del SE (40-50 km/h) i, a 3000 m del SE (80-90 km/h).

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Dimecres, 16: Molt ennuvolat tendint a poc ennuvolat, amb possibilitat de xàfecs febles a moderats fins al migdia. 
Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de component est fluix a moderat. 
Dijous, 17: Poc ennuvolat o serè. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger a moderat ascens. Vent 
variable fluix. 
Divendres, 18: Intervals nuvolosos de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix.

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu a partir dels 1700-1800 m als vessants N i dels 2000-2200 m en vessants S. 
Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 40-80 cm a tots els sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant el cap de setmana la fusió ha estat la característica dominant, disminuint el gruix del mantell entre 5 a 10 cm 
a tots els observatoris. A 2200 m les temperatures màximes d’ahir van pujar fins a valors entre 6 i 9ºC, mentre que 
les mínimes d’aquesta matinada s’han situat entre els 0 i els –2ºC. El vent va ser de W passant a SE aquesta 
matinada, moderat, fort al Prepirineu. Durant el dia el mantell s’humiteja notablement en totes les orientacions i 
cotes, mentre que a la nit el regel estabilitza la part més superficial. Les capes més internes del mantell de moment 
es troben ben estabilitzades. A tots els sectors el perill és MODERAT (2) a primera hora del matí en que el regel 
estabilitza les capes més superficials. A partir de migdia el perill passa a MARCAT (3) donat que la fusió, en totes 
les orientacions i cotes, és generalitza donant lloc a caigudes espontànies d’allaus de fusió, en general de mida 
petita, però ocasionalment mitjana. Si es confirmen les nevades previstes, a partir de demà el perill passarà a 
MARCAT (3) doncs es produiran caigudes espontànies d’allaus de neu recent humida, en general de mida petita, 
en totes les orientacions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El temps estable previst per a finals de setmana, però amb temperatures altes, mantindrà el perill d’allaus de fusió a 
partir de migdia 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 15 d’abril de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 15 d’abril de 2003 
14:00 h. 
15 i 16 d’abril de 2003 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2), MARCAT (3) a partir de migdia 

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2), MARCAT (3) a partir de migdia 

Pallaresa: MODERAT (2), MARCAT (3) a partir de migdia 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 16: ennuvolat tendint a poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent a l’atmosfera lliure a 
1500 m del E-SE de 30 a 50 km/h, a 3000 m del SE de 40 a 60 km/h. 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Dijous, 17: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de component est moderat disminuint a fluix. 
Divendres, 18: poc ennuvolat amb intervals de tipus mig-alt. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix. 
Dissabte, 19: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs amb probabilitat que siguin localment moderats i ocasionalment tempestuosos. 
Cota de neu a 2200 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del SE fluix. 

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és continu partir de 1800-1900 m als vessants N i de 2300-
2400 m als vessants S, mentre que a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa és continu a partir dels 1400-1500 m als 
vessants N, i dels 1900-2100 m als vessants S. A 2200 m els gruixos, a tots els sectors, oscilꞏlen entre 100 i 270 
cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
La matinada passada han caigut xàfecs dispersos que han acumulat fins a 5 mm de precipitació líquida fins a la 
cota 2200-2300 aproximadament. Per damunt d’aquesta cota s’han acumulat fins a 4 cm de neu recent o quantitats 
inferiors. A 2200 m les temperatures màximes d’ahir es van mantenir amb valors de 4 a 7ºC a l’Aran-Franja nord de 
la Pallaresa mentre que a la resta de sectors van baixar fins a valors entre 1 i 3ºC. De la mateixa manera que les 
màximes, les mínimes han baixat fregant els 0ºC a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa mentre que a la resta de 
sectors han baixat fins als –2ºC. Pel que fa al vent, ha bufat d’E entre feble i moderat a l’Aran-Franja nord de la 
Pallaresa, mentre que a la resta de sectors ha estat de W moderat. La pluja d’aquesta matinada ha humitejat les 
capes superficials del mantell i ha impedit la formació de crostes de regel a cotes baixes. Les plaques de vent 
antigues existents a cotes altes, es troben ben estabilitzades. A tots els sectors el perill és MODERAT (2) doncs 
especialment per sota de 2400 m és possible el desencadenament espontani de purgues i petites allaus de fusió, 
en general, de mida petita. A partir de migdia, amb la insolació, es produiran caigudes espontànies d’allaus de 
fusió, en general de mida petita, però que ocasionalment podran ser de mida mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El temps estable i amb temperatures pujant progressivament, mantindrà l’actual situació de perill. Les nits serenes 
permetran l’encrostament del mantell mentre que durant el dia la insolació i les altes temperatures afavoriran el 
desencadenament de purgues i allaus de fusió. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 16 d’abril de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 15 d’abril de 2003 
14:00 h. 
15 i 16 d’abril de 2003 

 
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), MODERAT (2) a partir 
del migdia 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 16: ennuvolat tendint a poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent a l’atmosfera lliure a 
1500 m del E-SE de 30 a 50 km/h, a 3000 m del SE de 40 a 60 km/h.

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Dijous, 17: poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent de component est moderat disminuint a fluix. 
Divendres, 18: poc ennuvolat amb intervals de tipus mig-alt. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix. 
Dissabte, 19: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs amb probabilitat que siguin localment moderats i ocasionalment tempestuosos. 
Cota de neu a 2200 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del SE fluix.

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu a partir dels 1800-1900 m als vessants N i dels 2000-2200 m en vessants S. 
Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 40-80 cm a tots els sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Ahir van caure xàfecs dispersos febles que van acumulat fins a 3 mm de precipitació líquida fins a la cota 2200-
2300 aproximadament. Les temperatures, a 2200 m, han baixat moderadament, amb valors entre 1 i 2ºC les 
màximes d’ahir i entre –2 i –4ºC les mínimes d’aquesta matinada. El vent en general ha esta del SE moderat. Les 
baixes temperatures d’aquesta matinada han regelat el mantell superficialment. Les capes internes del mantell es 
troben ben estabilitzades. A tots els sectors el perill és FEBLE (1) a primera hora del matí doncs el mantell es troba 
encrostat i ben estabilitzat. A partir del migdia les crostes comencen a desaparèixer per efecte de la insolació i de 
les altes temperatures. A partir d’aleshores el perill és MODERAT (2), doncs especialment als vessants sud, es 
produiran desencadenaments espontanis de purgues i petites allaus de fusió, que ocasionalment poden ser de 
dimensions mitjanes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El temps estable i amb temperatures pujant progressivament, mantindrà l’actual situació de perill. Les nits serenes 
permetran l’encrostament del mantell mentre que durant el dia la insolació i les altes temperatures afavoriran el 
desencadenament de purgues i allaus de fusió. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 16 d’abril de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 16 d’abril de 2003 
14:00 h. 
16 i 17 d’abril de 2003 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2), MARCAT (3) a partir de migdia 

Ribagorçana-Vall Fosca: FEBLE (1), MODERAT (2) a partir de migdia 

Pallaresa: FEBLE (1), MODERAT (2) a partir de migdia 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 17: poc ennuvolat. Temperatures màximes en lleuger ascens i mínimes en descens moderat. Vent a l’atmosfera lliure, a 
1500 m, d’E-SE, de 20 a 40 km/h, i a 3000 m de 25 a 45 km/h. 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Divendres 18: poc ennuvolat amb intervals de tipus mig-alt. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix. 
Dissabte 19: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs amb probabilitat de que siguin localment moderats i ocasionalment 
tempestuosos. Cota de neu a 2400 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent de SW fluix. 
Diumenge 20: molt ennuvolat o cobert amb xàfecs localment moderats i ocasionalment tempestuosos. Temperatures en descens 
lleuger a moderat. Vent de component W fluix a moderat.

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és continu partir de 1800-1900 m als vessants N i de 2300-
2400 m als vessants S, mentre que a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa és continu a partir dels 1400-1500 m als 
vessants N, i dels 1900-2100 m als vessants S. A 2200 m els gruixos, a tots els sectors, oscilꞏlen entre 100 i 270 
cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A 2200 m les temperatures màximes es van mantenir a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa amb valors entre 6 i 7ºC, 
de la mateixa manera que les mínimes, amb valors al voltant dels 0ºC. A la resta de sectors, de la mateixa manera 
que el dia anterior, les màximes no van superar els 3ºC i les mínimes no van baixar dels –2ºC. El vent ha estat 
feble i variable a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa, i del SW passant a NW aquesta matinada, a la resta de sectors. 
Tot i que al sector nord les mínimes no han baixat per sota de 0ºC, el cel serè d’aquesta nit passada ha permès 
l’encrostament superficial del mantell a tots els sectors. Aquest matí neva moderadament en forma de ruixats 
dispersos a la Ribagorçana-Vall Fosca. Internament el mantell presenta cohesions baixes a causa dels processos 
de fusió a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa, mentre que als altres sectors es manté ben estabilitzat. En aquest 
sector el perill és MODERAT (2) a primera hora del dia en que l’incipient crosta superficial n’estabilitza el conjunt. A 
la resta de sectors el perill és FEBLE (1) doncs les crostes superficials són més importants. A partir del migdia el 
perill passa a MARCAT (3) a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa doncs la insolació provoca la fusió de les crostes 
superficials, especialment als vessants S, i el desencadenament de purgues i petites allaus de fusió que 
ocasionalment poden ser de mitjanes dimensions. A la resta de sectors el perill passa a MODERAT (2) donat que 
s’esperen caigudes de purgues i petites allaus de fusió, especialment als vessants sud. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Fins a divendres es mantindrà la situació actual. A partir de dissabte les pluges i nevades previstes faran 
augmentar el perill d’allaus de fusió i de neu recent humida. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI, EN AUGMENT A PARTIR DE DISSABTE.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 17 d’abril de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 16 d’abril de 2003 
14:00 h. 
16 i 17 d’abril de 2003 

 
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), MODERAT (2) a partir 
del migdia 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 17: poc ennuvolat. Temperatures màximes en lleuger ascens i mínimes en descens moderat. Vent a l’atmosfera lliure, a 
1500 m, d’E-SE, de 20 a 40 km/h, i a 3000 m de 25 a 45 km/h.

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Divendres 18: poc ennuvolat amb intervals de tipus mig-alt. Temperatures en lleuger ascens. Vent variable fluix. 
Dissabte 19: ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs amb probabilitat de que siguin localment moderats i ocasionalment 
tempestuosos. Cota de neu a 2400 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent de SW fluix. 
Diumenge 20: molt ennuvolat o cobert amb xàfecs localment moderats i ocasionalment tempestuosos. Temperatures en descens 
lleuger a moderat. Vent de component W fluix a moderat.

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu a partir dels 1900-2000 m als vessants N i dels 2200-2400 m en vessants S. 
Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 30-70 cm a tots els sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A 2200 m les temperatures s’han mantingut, amb màximes ahir entre 1 i 3ºC, i mínimes entre –3 i –4ºC. Ahir el vent 
va ser moderat de S i SE, arribant a fort al Prepirineu. L’absència de nevades i les temperatures suaus d’aquests 
darrers dies fa que el gruix del mantell disminueixi de l’ordre de 3 cm diaris. Les relativament baixes temperatures 
nocturnes provoquen l’encrostament superficial del mantell de manera que a primera hora del matí el mantell es 
troba ben estabilitzat, essent el perill FEBLE (1). A partir de migdia la insolació i les altes temperatures provoquen 
la fusió d’aquestes crostes, sobretot als vessants sud, i és quan es poden produir purgues i allaus de fusió de 
petites dimensions. A partir d’aleshores el perill passa a MODERAT (2)

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Fins a divendres es mantindrà la situació actual. A partir de dissabte les pluges i nevades previstes faran 
augmentar el perill d’allaus de fusió i de neu recent humida. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI, EN AUGMENT A PARTIR DE DISSABTE.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 17 d’abril de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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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 d’abril de 2003 
14:00 h. 
17, 18 i 19 d’abril de 2003 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2), MARCAT (3) a partir de migdia 

Ribagorçana-Vall Fosca: FEBLE (1), MODERAT (2) a partir de migdia 

Pallaresa: FEBLE (1), MODERAT (2) a partir de migdia 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres 18: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat. Xàfecs febles i dispersos. Cota de neu a 2200 m. 
Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent, a l’atmosfera lliure, a 1500 m del S, de 10 a 20 km/h, a 3000 
m del S, de 10 a 20 km/h. 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Dissabte 19: molt ennuvolat, amb xàfecs a la tarda, localment d’intensitat moderada. Cota de neu a 2000 m baixant 
a 1800 m. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en moderat descens. Vent de component S fluix. 
Diumenge 20: molt ennuvolat amb xàfecs febles a moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1600 m. 
Temperatures en moderat descens. Vent de component S fluix a moderat. 
Dilluns 21: ennuvolat amb possibilitat de xàfecs febles. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en moderat 
ascens. Vent de component sud fluix. 

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és continu partir de 1800-1900 m als vessants N i de 2300-
2400 m als vessants S, mentre que a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa és continu a partir dels 1600-1700 m als 
vessants N, i dels 2100-2200 m als vessants S. A 2200 m els gruixos, a tots els sectors, oscilꞏlen entre 100 i 260 
cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A 2200 m les temperatures en general s’han mantingut. A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa les màximes van pujar 
fins a 3 i 6ºC mentre que les mínimes d’aquesta matinada s’han quedat entre els 0 i els 2ºC. A la resta de sectors 
les màximes van arribar als 6ºC mentre que les mínimes es trobaven entre els 0 i els –2ºC. A tots els observatoris 
el vent ha esta feble i de direcció variable. A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa el cel ha estat cobert i emboirat, el 
qual no ha permès l’encrostament del mantell. A la resta de sectors la nit ha estat serena i s’ha format una incipient 
crosta superficial que estabilitza el conjunt. Aquest matí neva feblement a la Ribagorçana-Vall Fosca. Internament 
el mantell presenta cohesions baixes a causa dels processos de fusió a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa, mentre 
que als altres sectors es manté ben estabilitzat. En aquest sector el perill és MODERAT (2) a primera hora del dia 
doncs al no regelar es manté una capa humida superficial de 30 cm de baixa cohesió. És possible el 
desencadenament de purgues i allaus de fusió de mida petita en totes les orientacions. A la resta de sectors el 
perill és FEBLE (1) doncs les crostes superficials són més importants. A partir del migdia el perill passa a MARCAT 
(3) a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa doncs és possible la caiguda espontània d’allaus de fusió que poden ser de 
mida mitjana i de fons, en totes les orientacions. A la resta de sectors el perill passa a MODERAT (2) a partir del 
migdia donat que s’esperen caigudes de purgues i petites allaus de fusió, especialment als vessants sud.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades previstes a partir de demà divendres al vespre, acompanyades de vent de S, faran augmentar el perill 
d’allaus de neu recent humida i formaran plaques als vessants N. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT A PARTIR DE DISSABTE.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 19 d’abril de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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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 d’abril de 2003 
14:00 h. 
17, 18 i 19 d’abril de 2003 

 
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), MODERAT (2) a partir 
del migdia 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres 18: poc ennuvolat augmentant a ennuvolat. Xàfecs febles i dispersos. Cota de neu a 2200 m. 
Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent, a l’atmosfera lliure, a 1500 m del S, de 10 a 20 km/h, a 3000 
m del S, de 10 a 20 km/h. 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Dissabte 19: molt ennuvolat, amb xàfecs a la tarda, localment d’intensitat moderada. Cota de neu a 2000 m baixant 
a 1800 m. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en moderat descens. Vent de component S moderat. 
Diumenge 20: molt ennuvolat amb xàfecs febles a moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu a 1600 m. 
Temperatures en moderat descens. Vent de component S fluix a moderat. 
Dilluns 21: ennuvolat amb possibilitat de xàfecs febles. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en moderat 
ascens. Vent de component sud fluix. 

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Perafita-Puigpedrós i al Vessant nord del Cadí-Moixeró el mantell és continu a partir dels 1800-1900 m als 
vessants N i dels 2000-2100 m en vessants S. A la resta de sectors el mantell és continu a partir dels 1900-2000 m 
als vessants N i dels 2200-2400 m en vessants S. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 30-60 cm a tots els sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A 2200 m les temperatures màximes s’han mantingut, amb valors compresos entre 0 i 4ºC, mentre que les mínimes 
han pujat lleugerament amb valors entre 0 i –2ºC. El vent ha estat feble i variable a tots els sectors. Les 
relativament baixes temperatures nocturnes provoquen l’encrostament superficial del mantell de manera que a 
primera hora del matí aquest es troba ben estabilitzat. Les capes internes del mantell es troben ben estabilitzades.  
A tots els sectors el perill és FEBLE (1) durant la matinada i a primera hora del matí. A partir de migdia la insolació i 
les altes temperatures provoquen la fusió de les crostes superficials, sobretot als vessants sud, i és quan es poden 
produir purgues i allaus de fusió de petites dimensions. A partir d’aleshores el perill passa a MODERAT (2)

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades previstes a partir de demà divendres al vespre, acompanyades de vent de S, faran augmentar el perill 
d’allaus de neu recent humida i formaran plaques als vessants N. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT A PARTIR DE DISSABTE.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 19 d’abril de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 19 d’abril de 2003 
14:00 h. 
19, 20, 21 i 22 d’abril de 2003 

 
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, 20: molt ennuvolat. Pluges i xàfecs generalitzats febles, localment moderats i ocasionalment 
tempestuosos. Cota de neu a 1900 m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent, a l’atmosfera lliure, a 
1500 m del S-SE, de 30 a 50 km/h; a 3000 m del S, de 30 a 50 km/h. 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Dilluns, 21: cel amb intervals nuvolosos i xàfecs febles, més probables per la tarda. Temperatures en lleuger 
ascens. Vent variable fluix. 
Dimarts, 22: cel amb intervals nuvolosos i predominant el cel poc ennuvolat. Possibilitat d’algun xàfec. 
Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de l’est fluix. 
Dimecres, 23: cel molt ennuvolat amb xàfecs en general febles. Temperatures en lleuger descens. Vent de l’est i 
sud-est fluix. 

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és continu partir de 2000 m als vessants N i de 2300-2400 m 
als vessants S, mentre que a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa és continu a partir dels 1800-1900 m als vessants 
N, i dels 2100-2200 m als vessants S. A 2200 m els gruixos, a tots els sectors, oscilꞏlen entre 100 i 250 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures han pujat lleugerament (a 2200 m, màximes de divendres entre 3ºC i 8ºC i mínimes de dissabte 
entre 0ºC i 2ºC). S’ha produït algun xàfec feble aïllat, de neu per damunt de 2400 m. A tots els observatoris el vent 
ha esta feble i de direcció variable. En general, el mantell s’està afeblint internament a causa dels processos de 
fusió. En superfície es presenta lleugerament encrostat al matí. A tots els sectors el perill és MODERAT (2). Les 
precipitacions previstes afebliran encara més el mantell, especialment per sota de 2200 m on inicialment seran en 
forma d’aigua. Per sota d’aquesta cota podran produir-se allaus de fusió de fons a qualsevol orientació, localment 
de mida mitjana. Per damunt de 2200 m, hi pot haver purgues i petites allaus de neu recent humida, especialment 
en vessants força drets i d’orientació sud. A sota de colls i carenes orientades al nord podran formar-se plaques de 
vent, que es desprendrien pel pas d’un esquiador; localment serien allaus de mida mitjana.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les precipitacions continuaran de forma intermitent, alternant amb ullades de sol i augments de temperatura. Es 
mantindrà la possibilitat d’allaus de neu humida, que per sota de 2200-2400 m podran ser de fons i de mida 
mitjana. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 22 d’abril de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 19 d’abril de 2003 
14:00 h. 
19, 20, 21 i 22 d’abril de 2003 

 
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, 20: molt ennuvolat. Pluges i xàfecs generalitzats febles, localment moderats i ocasionalment 
tempestuosos. Cota de neu a 1900 m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent, a l’atmosfera lliure, a 
1500 m del S-SE, de 30 a 50 km/h; a 3000 m del S, de 30 a 50 km/h.

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Dilluns, 21: cel amb intervals nuvolosos i xàfecs febles, més probables per la tarda. Temperatures en lleuger 
ascens. Vent variable fluix. 
Dimarts, 22: cel amb intervals nuvolosos i predominant el cel poc ennuvolat. Possibilitat d’algun xàfec. 
Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de l’est fluix. 
Dimecres, 23: cel molt ennuvolat amb xàfecs en general febles. Temperatures en lleuger descens. Vent de l’est i 
sud-est fluix. 

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Perafita-Puigpedrós i al Vessant nord del Cadí-Moixeró el mantell és continu a partir dels 1800-1900 m als 
vessants N i dels 2100-2200 m en vessants S. A la resta de sectors el mantell és continu a partir dels 1900-2000 m 
als vessants N i dels 2200-2400 m en vessants S. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 20-50 cm a tots els sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures han pujat lleugerament (a 2200 m, màximes de divendres entre 6ºC i 9ºC i mínimes de dissabte 
entre 0ºC i 1ºC). S’ha produït algun xàfec feble aïllat, de neu per damunt de 2400 m. A tots els observatoris el vent 
ha esta feble de component nord. En general, el mantell s’està afeblint internament a causa dels processos de 
fusió, tot i que encara s’observen nivells encrostats en punts obacs. En superfície es presenta lleugerament 
encrostat al matí. A tots els sectors el perill és MODERAT (2). Les precipitacions previstes afebliran encara més el 
mantell, especialment per sota de 2200 m on inicialment seran en forma d’aigua. Per sota d’aquesta cota podran 
produir-se allaus de fusió de fons a qualsevol orientació, localment de mida mitjana. Per damunt de 2200 m, hi pot 
haver purgues i petites allaus de neu recent humida, especialment en vessants força drets i d’orientació sud. A sota 
de colls i carenes orientades al nord podran formar-se plaques de vent, que es desprendrien pel pas d’un 
esquiador; localment serien allaus de mida mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les precipitacions continuaran de forma intermitent, alternant amb ullades de sol i augments de temperatura. Es 
mantindrà la possibilitat d’allaus de neu humida, que per sota de 2200-2400 m podran ser de fons i de mida 
mitjana. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 22 d’abril de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 22 d’abril de 2003 
14:00 h. 
22 i 23 d’abril de 2003 

 
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, 23: ennuvolat amb predomini de núvols mitjos i alts. Possibilitat d’algun xàfec feble a primeres hores. 
Cota de neu a 2000 m. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes sense canvis. Vent de component E 
(10-20 km/h). Vent, a l’atmosfera lliure, a 1500 m de l’E (20-30 km/h); a 3000 m del SE, (20 a 30 km/h). 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Dijous, 24: poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud-oest 
fluix. 
Divendres, 25: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis significatius. Vent del sud-oest fluix a moderat. 
Dissabte, 26: intervals nuvolosos amb possibilitat de xàfecs febles. Temperatures en lleuger descens. Vent del sud-
oest fluix. 

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és continu partir de 2000 m als vessants N i de 2300-2400 m 
als vessants S, mentre que a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa és continu a partir dels 1800-1900 m als vessants 
N, i dels 2100-2200 m als vessants S. A 2200 m els gruixos, a tots els sectors, oscilꞏlen entre 90 i 240 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures han baixat durant el cap de setmana i el mantell ha regelat internament. S’han produït xàfecs de 
neu per damunt de 1700-1800 m d’entre 1-10 cm. Avui dimarts el mantell s’ha tornat a humitejar i el regel nocturn 
ha disminuït d’intensitat i durada. El mantell internament mostra una certa estabilitat pel regel comentat, tot i que en 
superfície s’està humitejant novament per fusió. A tots els sectors el perill és MODERAT (2). Hi pot haver purgues i 
petites allaus de neu humida, especialment en vessants força drets i a totes orientacions. A sota de colls i carenes 
orientades al nord hi pot haver algunes plaques de vent, que es desprendrien pel pas d’un grup esquiadors. En 
general les allaus seran de dimensions petites, localment de mida mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Continuarà el procés d’humitejament per fusió, així com la progressiva disminució del gruix. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 23 d’abril de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 22 d’abril de 2003 
14:00 h. 
22 i 23 d’abril de 2003 

 
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, 23: ennuvolat amb predomini de núvols mitjos i alts. Possibilitat d’algun xàfec feble a primeres hores. 
Cota de neu a 2000 m. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes sense canvis. Vent de component E 
(10-20 km/h). Vent, a l’atmosfera lliure, a 1500 m de l’E (20-30 km/h); a 3000 m del SE, (20 a 30 km/h).

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Dijous, 24: poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud-oest 
fluix. 
Divendres, 25: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis significatius. Vent del sud-oest fluix a moderat. 
Dissabte, 26: intervals nuvolosos amb possibilitat de xàfecs febles. Temperatures en lleuger descens. Vent del sud-
oest fluix. 

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Perafita-Puigpedrós i al Vessant nord del Cadí-Moixeró el mantell és continu a partir dels 1800-1900 m als 
vessants N i dels 2100-2200 m en vessants S. A la resta de sectors el mantell és continu a partir dels 1900-2000 m 
als vessants N i dels 2200-2400 m en vessants S. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 20-50 cm a tots els sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures han baixat durant el cap de setmana i el mantell ha regelat internament. S’han produït xàfecs de 
neu per damunt de 1700-1800 m d’entre 1-10 cm. Avui dimarts el mantell s’ha tornat a humitejar i el regel nocturn 
ha disminuït d’intensitat i durada. El mantell internament mostra una certa estabilitat pel regel comentat, tot i que en 
superfície s’està humitejant novament per fusió. A tots els sectors el perill és MODERAT (2). Hi pot haver purgues i 
petites allaus de neu humida, especialment en vessants força drets i a totes orientacions. A sota de colls i carenes 
orientades al nord hi pot haver algunes plaques de vent, que es desprendrien pel pas d’un grup esquiadors. En 
general les allaus seran de dimensions petites, localment de mida mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Continuarà el procés d’humitejament per fusió, així com la progressiva disminució del gruix. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 23 d’abril de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 23 d’abril de 2003 
14:00 h. 
23 i 24 d’abril de 2003 

 
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, 24: intervals nuvolosos de núvols mitjos i alts i nuvolositat d’evolució diürna. Possibilitat d’algun xàfec feble. 
Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent, a l’atmosfera lliure, a 1500 m del S (10-20 km/h); a 3000 m del S 
(15-25 km/h). 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Divendres, 25: intervals nuvolosos de núvols alts. Temperatures sense canvis. Vent de component sud fluix. 
Dissabte, 26: ennuvolat a molt ennuvolat amb possibilitat de xàfecs febles a moderats per la tarda. Temperatures 
sense canvis. Vent de component sud fluix. 
Diumenge, 27: ennuvolat amb probabilitat de xàfecs. Temperatures en lleuger descens. Vent variable fluix. 

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és continu partir de 2000 m als vessants N i de 2300-2400 m 
als vessants S, mentre que a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa és continu a partir dels 1800-1900 m als vessants 
N, i dels 2100-2200 m als vessants S. A 2200 m els gruixos, a tots els sectors, oscilꞏlen entre 90 i 240 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures s’han tornat a recuperar després del cap de setmana (a 2200 m, màximes de dimarts entre 7º i 
8ºC i mínimes de dimecres entre 1º i –1ºC). La nuvolositat és variable, però no hi ha hagut precipitacions. Els vents 
són fluixos i de direcció variable. El mantell segueix afeblint-se internament degut a la fusió. Es presenta 
lleugerament regelat en superfície a primera hora del matí, però s’humiteja i estova ràpidament en el decurs del dia. 
S’estan produint algunes allaus de fusió, tant de superfície com de fons; aquestes localment de mida mitjana. A tots 
els sectors el perill és manté en MODERAT (2). Hi pot haver purgues i petites allaus de neu humida, especialment 
en vessants força drets i a totes orientacions. A sota de colls i carenes orientades al nord hi pot haver algunes 
plaques de vent, que es desprendrien pel pas d’un grup d’esquiadors. En general les allaus seran de dimensions 
petites, localment de mida mitjana.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Continuarà el procés d’humitejament per fusió, així com la progressiva disminució del gruix. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 24 d’abril de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 254 / 281 - 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, 23 d’abril de 2003 
14:00 h. 
23 i 24 d’abril de 2003 

 
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, 24: intervals nuvolosos de núvols mitjos i alts i nuvolositat d’evolució diürna. Possibilitat d’algun xàfec feble. 
Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent, a l’atmosfera lliure, a 1500 m del S (10-20 km/h); a 3000 m del S 
(15-25 km/h). 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Divendres, 25: intervals nuvolosos de núvols alts. Temperatures sense canvis. Vent de component sud fluix. 
Dissabte, 26: ennuvolat a molt ennuvolat amb possibilitat de xàfecs febles a moderats per la tarda. Temperatures 
sense canvis. Vent de component sud fluix. 
Diumenge, 27: ennuvolat amb probabilitat de xàfecs. Temperatures en lleuger descens. Vent variable fluix.

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Perafita-Puigpedrós i al Vessant nord del Cadí-Moixeró el mantell és continu a partir dels 1800-1900 m als 
vessants N i dels 2100-2200 m en vessants S. A la resta de sectors el mantell és continu a partir dels 1900-2000 m 
als vessants N i dels 2200-2400 m en vessants S. Els gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 20-50 cm a tots els sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures s’han tornat a recuperar després del cap de setmana (a 2200 m, màximes de dimarts entre 6º i 
8ºC i mínimes de dimecres entre 0º i –2ºC). La nuvolositat és variable, però no hi ha hagut precipitacions. Els vents 
són fluixos i de direcció variable. El mantell segueix afeblint-se internament degut a la fusió. Es presenta 
lleugerament regelat en superfície a primera hora del matí, però s’humiteja i estova ràpidament en el decurs del dia. 
A tots els sectors el perill és manté en MODERAT (2). Hi pot haver purgues i petites allaus de neu humida, 
especialment en vessants força drets i a totes orientacions. A sota de colls i carenes orientades al nord hi pot haver 
algunes plaques de vent, que es desprendrien pel pas d’un grup d’esquiadors. En general les allaus seran de 
dimensions petites, localment de mida mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Continuarà el procés d’humitejament per fusió, així com la progressiva disminució del gruix. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 24 d’abril de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 24 d’abril de 2003 
14:00 h. 
24 i 25 d’abril de 2003 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FEBLE (1). MODERAT (2) a partir de mig matí. 

Ribagorçana-Vall Fosca: FEBLE (1). MODERAT (2) a partir de mig matí. 

Pallaresa: FEBLE (1). MODERAT (2) a partir de mig matí. 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 25: intervals de núvols mitjos i alts i núvols d’evolució diürna. Temperatures mínimes en lleuger ascens i 
màximes sense canvis. Vent, a l’atmosfera lliure, a 1500 m del S (10-30 km/h); a 3000 m del S (30-50 km/h). 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Dissabte, 26: ennuvolat a molt ennuvolat amb possibilitat de xàfecs febles a moderats més probables i intensos per 
la tarda. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes en lleuger descens. Vent de component sud fluix. 
Diumenge, 27: molt ennuvolat tendint durant el matí a poc ennuvolat. Xàfecs. Temperatures mínimes sense canvis i 
màximes en lleuger ascens. Vent variable fluix. 
Dilluns, 28: predomini del cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts. Temperatures sense canvis. Vent del sud-
est fluix. 

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és continu partir de 1800-2000 m als vessants N i de 2300-
2400 m als vessants S, mentre que a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa és continu a partir dels 1800-1900 m als 
vessants N, i dels 2100-2200 m als vessants S. A 2200 m els gruixos, a tots els sectors, oscilꞏlen entre 80 i 230 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures continuen pujant lleugerament (a 2200 m, màximes de dimecres entre 8º i 9ºC i mínimes de 
dijous entre 1º i 2ºC). Ha predominat el cel poc ennuvolat. Els vents són fluixos i de direcció variable. El mantell 
segueix afeblint-se internament degut a la fusió. Es presenta lleugerament regelat en superfície a primera hora del 
matí, però s’humiteja i estova ràpidament en el decurs del dia. S’han produït algunes allaus de fusió, tant de 
superfície com de fons; aquestes localment de mida mitjana. A tots els sectors el perill és manté en MODERAT (2). 
Hi pot haver purgues i petites allaus de fusió, especialment en vessants força drets i a totes orientacions. A sota de 
colls i carenes orientades al nord hi pot haver algunes plaques de vent, que es desprendrien pel pas d’un grup de 
persones. En general les allaus seran de dimensions petites, localment de mida mitjana.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Continuarà el procés d’humitejament per fusió, així com la progressiva disminució del gruix. Dissabte podria 
augmentar la possibilitat d’allaus de fusió en cas que es produeixin precipitacions en forma d’aigua. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 25 d’abril de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 256 / 281 - 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, 24 d’abril de 2003 
14:00 h. 
24 i 25 d’abril de 2003 

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

FEBLE (1). MODERAT (2) a 
partir de mig matí. 

Ter-Freser: FEBLE (1). MODERAT (2) a partir 
de mig matí. 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1). MODERAT (2) a 
partir de mig matí. 

Prepirineu: FEBLE (1). MODERAT (2) a partir 
de mig matí. 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Divendres, 25: intervals de núvols mitjos i alts i núvols d’evolució diürna. Temperatures mínimes en lleuger ascens i 
màximes sense canvis. Vent, a l’atmosfera lliure, a 1500 m del S (10-30 km/h); a 3000 m del S (30-50 km/h).

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Dissabte, 26: ennuvolat a molt ennuvolat amb possibilitat de xàfecs febles a moderats més probables i intensos per 
la tarda. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes en lleuger descens. Vent de component sud fluix. 
Diumenge, 27: molt ennuvolat tendint durant el matí a poc ennuvolat. Xàfecs. Temperatures mínimes sense canvis i 
màximes en lleuger ascens. Vent variable fluix. 
Dilluns, 28: predomini del cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts. Temperatures sense canvis. Vent del sud-
est fluix. 

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Perafita-Puigpedrós i al Vessant nord del Cadí-Moixeró el mantell és continu a partir dels 1800-1900 m als 
vessants N i dels 2100-2200 m en vessants S. Al Ter-Freser el mantell és continu a partir dels 1900-2000 m als 
vessants N i dels 2200-2400 m en vessants S. Al Prepirineu només es continu en vessants N. Els gruixos a 2200 m 
oscilꞏlen entre 20-50 cm a tots els sectors. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures continuen pujant lleugerament (a 2200 m, màximes de dimecres entre 6º i 9ºC i mínimes de 
dijous entre 2º i 3ºC). Ha predominat el cel poc ennuvolat. El vent és feble de component oest. El mantell segueix 
afeblint-se internament degut a la fusió. Es presenta lleugerament regelat en superfície a primera hora del matí, 
però s’humiteja i estova ràpidament en el decurs del dia. A tots els sectors el perill és manté en MODERAT (2). Hi 
pot haver purgues i petites allaus de neu humida, especialment en vessants força drets i a totes orientacions. A 
sota de colls i carenes orientades al nord hi pot haver algunes plaques de vent, que es desprendrien pel pas d’un 
grup d’esquiadors. En general les allaus seran de dimensions petites, localment de mida mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Continuarà el procés d’humitejament per fusió, així com la progressiva disminució del gruix. Dissabte podria 
augmentar la possibilitat d’allaus de fusió en cas que es produeixin precipitacions en forma d’aigua. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT.

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 25 d’abril de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 25 d’abril de 2003 
14:00 h. 
25 i 26 d’abril de 2003 

 
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, 26: molt ennuvolat. Precipitacions localment moderades i amb tempesta. Cota de neu a 2600 m baixant a 
2000 m. Temperatures en lleuger descens. Vent, a l’atmosfera lliure, a 1500 m del S (10-25 km/h); a 3000 m del 
SW (30-50 km/h). 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Diumenge, 27: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent de component sud fluix 
a moderat. 
Dilluns, 28: intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component sud fluix a 
moderat. 
Dimarts, 29: intervals nuvolosos amb possibilitat de xàfecs. Temperatures sense canvis. Vent de component sud 
fluix a moderat. 

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és continu partir de 1800-2000 m als vessants N i de 2300-
2400 m als vessants S, mentre que a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa és continu a partir dels 1800-1900 m als 
vessants N, i dels 2100-2200 m als vessants S. A 2200 m els gruixos, a tots els sectors, oscilꞏlen entre 80 i 230 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures es mantenen sense canvis (a 2200 m, màximes de dijous al voltant dels 9ºC i mínimes de 
divendres entre 2º i 3ºC). El mantell segueix afeblint-se internament degut a la fusió. Es presenta lleugerament 
regelat en superfície a primera hora del matí, però s’humiteja i estova ràpidament en el decurs del dia. S’han 
produït algunes allaus de fusió, tant de superfície com de fons; aquestes localment de mida mitjana. A tots els 
sectors el perill és manté en MODERAT (2). Hi pot haver purgues i petites allaus de fusió, especialment en 
vessants força drets i a totes orientacions. A sota de colls i carenes orientades al nord hi pot haver algunes plaques 
de vent, que es desprendrien pel pas d’un grup de persones. En general les allaus seran de dimensions petites, 
localment de mida mitjana.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Continuarà el procés d’humitejament per fusió, així com la progressiva disminució del gruix. Dissabte a la tarda 
augmentarà la possibilitat d’allaus de fusió, ja que inicialment les precipitacions seran en forma d’aigua fins a cotes 
altes. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 26 d’abril de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 25 d’abril de 2003 
14:00 h. 
25 i 26 d’abril de 2003 

 
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, 26: molt ennuvolat. Precipitacions localment moderades i amb tempesta. Cota de neu a 2600 m baixant a 
2000 m. Temperatures en lleuger descens. Vent, a l’atmosfera lliure, a 1500 m del S (10-25 km/h); a 3000 m del 
SW (30-50 km/h). 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Diumenge, 27: intervals nuvolosos. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent de component sud fluix 
a moderat. 
Dilluns, 28: intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component sud fluix a 
moderat. 
Dimarts, 29: intervals nuvolosos amb possibilitat de xàfecs. Temperatures sense canvis. Vent de component sud 
fluix a moderat. 

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Perafita-Puigpedrós i al Vessant nord del Cadí-Moixeró el mantell és continu a partir dels 1800-1900 m als 
vessants N i dels 2100-2200 m en vessants S. Al Ter-Freser el mantell és continu a partir dels 1900-2000 m als 
vessants N i dels 2200-2400 m en vessants S. Al Prepirineu només és continu en vessants N. Els gruixos a 2200 m 
oscilꞏlen entre 20-40 cm a tots els sectors. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures continuen pujant lleugerament (a 2200 m, màximes de dijous entre 8º i 10ºC i mínimes de 
divendres entre 1º i 3ºC). El mantell segueix afeblint-se internament degut a la fusió. Es presenta lleugerament 
regelat en superfície a primera hora del matí, però s’humiteja i estova ràpidament en el decurs del dia. A tots els 
sectors el perill és manté en MODERAT (2). Hi pot haver purgues i petites allaus de neu humida, especialment en 
vessants força drets i a totes orientacions. A sota de colls i carenes orientades al nord hi pot haver algunes plaques 
de vent, que es desprendrien pel pas d’un grup de persones. En general les allaus seran de dimensions petites, 
localment de mida mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Continuarà el procés d’humitejament per fusió, així com la progressiva disminució del gruix. Dissabte a la tarda 
augmentarà la possibilitat d’allaus de fusió, ja que inicialment les precipitacions seran en forma d’aigua fins a cotes 
altes. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 26 d’abril de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 259 / 281 - 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, 26 d’abril de 2003 
14:00 h. 
26, 27 i 28 d’abril de 2003 

 
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). 
Diumenge, 27: ennuvolat, disminuint pel matí a poc ennuvolat. Temperatures sense canvis significatius. Vent, a 
l’atmosfera lliure, a 1500 m del S (15-25 km/h); a 3000 m del W (40-50 km/h). 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Dilluns, 28: intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger ascens. Vent de sud-oest fluix. 
Dimarts, 29: intervals nuvolosos amb predomini de núvols mitjos i alts. Possibilitat de xàfecs dispersos, 
ocasionalment tempestuosos i en general d’intensitat feble. Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud-est fluix. 
Dimecres, 30: intervals nuvolosos. Algun xàfec ocasionalment tempestuós. Temperatures en lleuger descens. Vent 
de component oest fluix a moderat. 

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és continu partir de 1800-2000 m als vessants N i de 2300-
2400 m als vessants S, mentre que a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa és continu a partir dels 1800-1900 m als 
vessants N, i dels 2100-2200 m als vessants S. A 2200 m els gruixos, a tots els sectors, oscilꞏlen entre 70 i 220 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures han pujat a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa degut al vent de component sud (a 2200 m, 
màximes de divendres al voltant entre 9ºC i 11ºC i mínimes de dissabte entre 5º i 6ºC), a la resta no hi ha hagut 
variacions. El vent ha augmentat a moderat i es manté de component sud. Al matí ha començat a ploure amb cota 
de neu a 2600 m a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i a 2800 m a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa. El 
mantell està en estat de fusió fins al terra, és a dir, molt humit i molt tou. A la matinada de diumenge pot regelar 
lleugerament en superfície, però s’humitejarà i estovarà ràpidament en el decurs del dia. El perill d’allaus ha 
augmentat a MARCAT (3) a tots el sectors. Són probables allaus de fusió de fons a qualsevol orientació. Podran 
assolir dimensions mitjanes i localment, en orientacions nord, podrien ser de grans dimensions. A sota de colls i 
carenes orientades al nord hi pot haver algunes plaques de vent, que es desprendrien pel pas d’una persona. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Continuarà el procés d’humitejament per fusió, així com la progressiva disminució del gruix.  
 
Evolució del perill: ESTACIONARI. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 28 d’abril de 2003 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 26 d’abril de 2003 
14:00 h. 
26, 27 i 28 d’abril de 2003 

 
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: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 27: ennuvolat, disminuint pel matí a poc ennuvolat. Temperatures sense canvis significatius. Vent, a 
l’atmosfera lliure, a 1500 m del S (15-25 km/h); a 3000 m del W (40-50 km/h).

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA A MIG TERMINI (INM). 
Dilluns, 28: intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger ascens. Vent de sud-oest fluix. 
Dimarts, 29: intervals nuvolosos amb predomini de núvols mitjos i alts. Possibilitat de xàfecs dispersos, 
ocasionalment tempestuosos i en general d’intensitat feble. Temperatures en lleuger ascens. Vent del sud-est fluix. 
Dimecres, 30: intervals nuvolosos. Algun xàfec ocasionalment tempestuós. Temperatures en lleuger descens. Vent 
de component oest fluix a moderat. 

 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Perafita-Puigpedrós i al Vessant nord del Cadí-Moixeró el mantell és continu a partir dels 1800-1900 m als 
vessants N i dels 2100-2200 m en vessants S. Al Ter-Freser el mantell és continu a partir dels 1900-2000 m als 
vessants N i dels 2200-2400 m en vessants S. Al Prepirineu només és continu en vessants N. Els gruixos a 2200 m 
oscilꞏlen entre 10-30 cm a tots els sectors. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures han augmentat durant la nit (a 2200 m, màximes de divendres entre 7º i 10ºC i mínimes de 
dissabte entre 3º i 6ºC). El vent ha augmentat a moderat de component sud amb cops de fins a 60 km/h. El mantell 
segueix afeblint-se internament degut a la fusió i ja no presenta regel superficial al matí de dissabte. A partir de 
migdia la neu s’humitejarà i estovarà notablement degut a les precipitacions previstes, ja que seran en forma 
d’aigua fins als cims. Al Perafita-Puigpedrós, al vessant nord del Cadí-Moixeró i al Ter-Freser el perill augmentarà a 
MARCAT (3). Són probables allaus de fusió de fons a qualsevol orientació. Podran assolir dimensions mitjanes i en 
orientacions nord podrien ser, molt localment, de grans dimensions. A sota de colls i carenes orientades al nord hi 
pot haver algunes plaques de vent, que es desprendrien pel pas d’una persona. Al Prepirineu el perill és 
MODERAT (2); les allaus de fusió serien localment de dimensions mitjanes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Continuarà el procés d’humitejament per fusió, així com la progressiva disminució del gruix.  
 
Evolució del perill: ESTACIONARI. 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dilluns, 28 d’abril de 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 28 d’abril de 2003 
14:00 h. 
28 i 29 d’abril de 2003 

  
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) per sobre de 2000 m MODERAT (2) a la resta 

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) per sobre de 2200 m MODERAT (2) a la resta 

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

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 29: Intervals de núvols augmentant a ennuvolat. Precipitacions febles, localment moderades i 
tempestuoses. Cota de neu a 3000 m. Temperatures sense canvis. Vent a 1500 m a l’atmosfera lliure: del sud de 
20-30 km/h i a 3000 m del sud de 30-50 km/h

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dimecres, 30: Ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs localment moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu 
a 2500 m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent del SW moderat amb intervals de fort. 
Dijous, 1: Ennuvolat a primeres hores evolucionant a poc ennuvolat. Cota de neu a 2300 m. Temperatures sense 
canvis significatius. Vent variable fluix. 
Divendres, 2: Ennuvolat amb intervals de molt ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger augment i màximes en 
lleuger descens. Vent de component W fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, el mantell és continu a partir dels 1800-2000 m als vessants N i de 
2300-2400 m en vessants S, mentre que a l’Aran-Franja N de la Pallaresa és continu a partir de 1800-1900 m als 
vessants N, i dels 2100-2200 m als vessants S. A 2200 m els gruixos, a tots els sectors oscil’len entre 70 i 220 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures han seguit pujant respecte els dies anteriors, amb temperatures màximes a 2200 m entre 6-10 ºC 
i mínimes entre 2-4 ºC. El vent ha estat entre fluix i moderat del S i SW. El mantell nival es presenta humit, tou i 
pesat. El perill d’allaus és MARCAT (3) per damunt dels 2000 m a l’Aran-Franja N de la Pallaresa i per damunt dels 
2200 m a la resta de sectors, per la probabilitat d’allaus de fusió a qualsevol orientació que podran ser de mitjanes 
dimensions i localment en els sector del l’Aran Franja Nord de la Pallaresa de grans dimensions. Per sota de les 
cotes indicades el perill és MODERAT (2). A sota de colls i carenes pot haver algunes plaques de vent, que es 
despendrien pel pas d’una persona. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les precipitacions previstes per als propers dies mantindran la humidificació del .mantell nival 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 29 d’abril 2003 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 28 d’abril de 2003 
14:00 h. 
28 i 29 d’abril de 2003 

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

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

Ter-Freser: MARCAT (3) per sobre 2200 m 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

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

Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimarts, 29: Intervals de núvols augmentant a ennuvolat. Precipitacions febles, localment moderades i 
tempestuoses. Cota de neu a 3000 m. Temperatures sense canvis. Vent a 1500 m a l’atmosfera lliure: del sud de 
20-30 km/h i a 3000 m del sud de 30-50 km/h

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dimecres, 30: Ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs localment moderats i ocasionalment tempestuosos. Cota de neu 
a 2500 m. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent del SW moderat amb intervals de fort. 
Dijous, 1: Ennuvolat a primeres hores evolucionant a poc ennuvolat. Cota de neu a 2300 m. Temperatures sense 
canvis significatius. Vent variable fluix. 
Divendres, 2: Ennuvolat amb intervals de molt ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger augment i màximes en 
lleuger descens. Vent de component W fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Perafita-Puigpedrós i al vessant N del Cadí-Moixeró, el mantell és continu a partir dels 1800-1900 m als vessants 
N i dels 2100-2200 m en vessants S. Al Ter-Freser el mantell és continu a partir dels 1900-2000 m en vessants N i 
dels 2200-2400 m en vessants S. Al Prepirineu només és continu en vessants N. Els gruixos a 2200 m oscil’len 
entre 10-30 cm a tots els sectors. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures han seguit pujant respecte els dies anteriors, amb temperatures màximes a 2200 m al voltant dels 
10 ºC i mínimes al voltant dels 4 ºC. El vent ha estat fluix del S i SW amb alguna ràfega de moderat. El mantell nival 
es presenta humit, tou i pesat. El perill d’allaus és MARCAT (3) per damunt dels 2200 m al Ter-Freser, al Perafita-
Puigpedrós i al Vessant N del Cadí-Moixeró per la probabilitat d’allaus de fusió a qualsevol orientació que podran 
ser de mitjanes dimensions. No es descarta que molt localment, en sector de sobreacumulacions, les allaus de fusió 
puguin ser de grans dimensions. Per sota de les cotes indicades i al Prepirineu el perill és MODERAT (2). A sota de 
colls i carenes pot haver algunes plaques de vent, que es despendrien pel pas d’una persona. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les precipitacions previstes per als propers dies mantindran la humidificació del .mantell nival 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimarts, 29 d’abril 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 30 d’abril de 2003 
14:00 h. 
30 d’abril, 1 i 2 de Maig de 2003 

  
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) per sobre de 2000 m MODERAT (2) a la resta 

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) per sobre de 2200 m MODERAT (2) a la resta 

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

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 30: Ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat 
moderada. Cota de neu a 2300 m. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes en moderat descens. Vent 
a 1500 m a l’atmosfera lliure: del W-SW de 30-40 km/h i a 3000 m del S de 60-80 km/h 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dijous, 1: Poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix amb 
predomini de la component W. 
Divendres, 2: Intervals de núvols amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Temperatures sense canvis. Vent 
variable fluix. 
Dissabte, 3: Poc ennuvolat o clar. Temperatures en descens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, el mantell és continu a partir dels 1900-2000 m als vessants N i de 
2400-2500 m en vessants S, mentre que a l’Aran-Franja N de la Pallaresa és continu a partir de 1800-1900 m als 
vessants N, i dels 2100-2200 m als vessants S. A 2200 m els gruixos, a tots els sectors oscil’len entre 60 i 210 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures han pujant respecte les d’ahir, especialment les mínimes. Les temperatures màximes a 2200 m 
han estat entre 7-12 ºC i les mínimes entre 3-7 ºC. El vent ha estat entre fluix i moderat del S i SW. El mantell nival 
es presenta humit, tou i pesat. Les precipitacions previstes per a demà accentuaran encara més la humidificació del 
mantell. El perill d’allaus és MARCAT (3) per damunt dels 2000 m a l’Aran-Franja N de la Pallaresa i per damunt 
dels 2200 m a la resta de sectors, per la probabilitat d’allaus de fusió a qualsevol orientació que podran ser de 
mitjanes dimensions i localment en el sector Aran Franja Nord de la Pallaresa de grans dimensions. Per sota de les 
cotes indicades el perill és MODERAT (2). A sota de colls i carenes pot haver algunes plaques de vent, que es 
despendrien pel pas d’una persona. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Es mantindrà la possibilitat d’allaus de fusió 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 30 d’abril 2003 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 29 d’abril de 2003 
14:00 h. 
29 i 30 d’abril de 2003 

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

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

Ter-Freser: MARCAT (3) per sobre 2200 m 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

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

Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 30: Ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions ocasionalment tempestuosos i localment d’intensitat 
moderada. Cota de neu a 2300 m. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes en moderat descens. Vent 
a 1500 m a l’atmosfera lliure: del W-SW de 30-40 km/h i a 3000 m del S de 60-80 km/h 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dijous, 1: Poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix amb 
predomini de la component W. 
Divendres, 2: Intervals de núvols amb possibilitat d’alguna precipitació feble. Temperatures sense canvis. Vent 
variable fluix. 
Dissabte, 3: Poc ennuvolat o clar. Temperatures en descens. Vent variable fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Perafita-Puigpedrós i al vessant N del Cadí-Moixeró, el mantell és continu a partir dels 1900-2000 m als vessants 
N i és discontinu fins al cims en vessants S. Al Ter-Freser el mantell és continu a partir dels 2000-2100 m en 
vessants N i dels 2200-2400 m en vessants S. Al Prepirineu només és continu en vessants N a partir dels 2000-
2100 m. Els gruixos a 2200 m oscil’len entre 5-30 cm a tots els sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures màximes han pujat. A 2200 m han estat entre 8-12 ºC i les mínimes han estat al voltant dels 4 ºC. 
El vent ha estat entre fluix i moderat del S i SW. El mantell nival es presenta humit, tou i pesat. Les precipitacions 
previstes per a demà accentuaran encara més la humidificació del mantell. El perill d’allaus és MARCAT (3) per 
damunt dels 2200 m al Ter-Freser, al Perafita-Puigpedrós i al Vessant N del Cadí-Moixeró per la probabilitat d’allaus 
de fusió a qualsevol orientació que podran ser de mitjanes dimensions. No es descarta que localment, en sectors de 
sobreacumulacions, les allaus de fusió puguin ser de grans dimensions. Per sota de les cotes indicades i al 
Prepirineu el perill és MODERAT (2). A sota de colls i carenes pot haver algunes plaques de vent, que es 
despendrien pel pas d’una persona. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Es mantindrà la possibilitat d’allaus de fusió 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 30 d’abril 2003 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 30 d’abril de 2003 
14:00 h. 
30 d’abril, 1 i 2 de Maig de 2003 

  
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) per sobre de 2000 m MODERAT (2) a la resta 

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) per sobre de 2200 m MODERAT (2) a la resta 

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

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 1: Predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger a moderat ascens i màximes en 
lleuger ascens. Vent a 1500 m a l’atmosfera lliure: del S de 20-40 km/h i a 3000 m del S-SW de 50-70 km/h

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Divendres, 2: Cel ennuvolat i probables precipitacions febles, sobretot a la cara nord. Temperatures mínimes en 
moderat ascens i màximes en moderat descens. Vent del N i NE fluix. 
Dissabte, 3: Cel poc ennuvolat o clar. Temperatures en lleuger descens. Vent del N fluix. 
Diumenge, 4: Cel poc ennuvolat o clar. Temperatures en lleuger a moderat ascens Vent fluix variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, el mantell és continu a partir dels 2100-2200 m als vessants N i de 
2600-2700 m en vessants S, mentre que a l’Aran-Franja N de la Pallaresa és continu a partir de 1900 m als 
vessants N, i dels 2100-2200 m als vessants S. A 2200 m els gruixos, a tots els sectors oscil’len entre 50 i 200 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A tots els sectors s’han produït pluges que han estat d’entre 2 i 8 litres. Les temperatures màximes s’han mantingut 
similars, amb màximes d’ahir a 2200 m entre 7-13 ºC. Les mínimes han davallat, amb valors d’avui pel matí entre 1-
4ºC. El vent ha estat entre fluix i moderat del W. El mantell nival no s’encrosta durant la nit i en general es presenta 
molt dens i humit. El perill d’allaus és MARCAT (3) per damunt dels 2000 m a l’Aran-Franja N de la Pallaresa i per 
damunt dels 2200 m a la resta de sectors, per la probabilitat d’allaus de fusió a qualsevol orientació que podran ser 
de mitjanes dimensions i localment en el sector Aran Franja Nord de la Pallaresa de grans dimensions. Per sota de 
les cotes indicades el perill és MODERAT (2). A sota de colls i carenes pot haver algunes plaques de vent, que es 
despendrien pel pas d’una persona. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Es mantindrà la possibilitat d’allaus de fusió 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 2 de Maig 2003 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 30 d’abril de 2003 
14:00 h. 
30 d’abril i 1 i 2 de maig de 2003 

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

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

Ter-Freser: MARCAT (3) per sobre 2200 m 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

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

Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dijous, 1: Predomini del cel poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger a moderat ascens i màximes en 
lleuger ascens. Vent a 1500 m a l’atmosfera lliure: del S de 20-40 km/h i a 3000 m del S-SW de 50-70 km/h

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Divendres, 2: Cel ennuvolat i probables precipitacions febles. Temperatures mínimes en moderat ascens i màximes 
en moderat descens. Vent del N i NE moderat. 
Dissabte, 3: Cel poc ennuvolat o clar. Temperatures en lleuger descens. Vent del N moderat. 
Diumenge, 4: Cel poc ennuvolat o clar. Temperatures en lleuger a moderat ascens Vent fluix variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Perafita-Puigpedrós i al vessant N del Cadí-Moixeró, el mantell és continu a partir dels 1900-2000 m als vessants 
N i és discontinu fins al cims en vessants S. Al Ter-Freser el mantell és continu a partir dels 2000-2100 m en 
vessants N i dels 2200-2400 m en vessants S. Al Prepirineu només és continu en vessants N a partir dels 2000-
2100 m. Els gruixos a 2200 m oscil’len entre 5-25 cm a tots els sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
A tots els sectors s’han produït pluges que han estat al voltant dels 6 litres. Les temperatures màximes s’han 
mantingut similars, amb màximes d’ahir a 2200 m entre 9-11 ºC. Les mínimes han davallat, amb valors d’avui pel 
matí entre 0-3ºC. El vent ha estat entre fluix i moderat del W i SW. El mantell nival no s’encrosta durant la nit i en 
general es presenta molt dens i humit. El perill d’allaus és MARCAT (3) per damunt dels 2200 m al Ter-Freser, al 
Perafita-Puigpedrós i al Vessant N del Cadí-Moixeró per la probabilitat d’allaus de fusió a qualsevol orientació que 
podran ser de mitjanes dimensions. No es descarta que localment, en sectors de sobreacumulacions, les allaus de 
fusió puguin ser de grans dimensions. Per sota de les cotes indicades i al Prepirineu el perill és MODERAT (2). A 
sota de colls i carenes pot haver algunes plaques de vent, que es despendrien pel pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Es mantindrà la possibilitat d’allaus de fusió 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 2 de Maig 2003 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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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 Maig de 2003 
14:00 h. 
2 y 3 de Maig de 2003 

  
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, 3: Cel poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes sense canvis. . Vent a 1500 
m a l’atmosfera lliure: del N girant al S de 15-25 km/h i a 3000 m del S-SW de 20-40 km/h 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Diumenge, 4: Cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component E fluix a moderat. 
Dilluns, 5: Ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs localment moderats. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix. 
Dimarts, 6: Ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs localment moderats. Temperatures en moderat descens. Vent del N 
moderat a fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, el mantell és continu a partir dels 2100-2200 m als vessants N i de 
2600-2700 m en vessants S, mentre que a l’Aran-Franja N de la Pallaresa és continu a partir de 2000-2100 m als 
vessants N, i dels 2300-2400 m als vessants S. A 2200 m els gruixos, a tots els sectors oscil’len entre 30 i 180 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures han davallat en els dos últims dies, especialment des de la tarda del dia 30 fins al matí del dia 1 
de maig, enregistrant-se valors mínims negatius a tots els sectors. Actualment les temperatures han pujat 
lleugerament respecte ahir, amb valors mínims entre 0-3 ºC i màxims entre 3 i 7 ºC. El regel actualment només es 
dona en les cotes més altes i en general el mantell es presenta dens i humit. Les precipitacions febles anunciades 
per avui a la tarda humitejaran superficialment el mantell. El perill d’allaus és MODERAT (2)) per la probabilitat 
d’allaus de fusió a qualsevol orientació que podran ser de petites i mitjanes dimensions. A sota de colls i carenes pot 
haver algunes plaques de vent, que es despendrien pel pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Es mantindrà la possibilitat d’allaus de fusió 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 3 de Maig 2003 
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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 Maig de 2003 
14:00 h. 
2 y 3 de Maig de 2003 

 
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, 3: Cel poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes sense canvis. . Vent a 1500 
m a l’atmosfera lliure: del N girant al S de 15-25 km/h i a 3000 m del S-SW de 20-40 km/h 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Diumenge, 4: Cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component E fluix a moderat. 
Dilluns, 5: Ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs localment moderats. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix. 
Dimarts, 6: Ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs localment moderats. Temperatures en moderat descens. Vent del N 
moderat a fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Al Perafita-Puigpedrós i al vessant N del Cadí-Moixeró, el mantell és continu a partir dels 2000-2100 m als vessants 
N i és discontinu fins al cims en vessants S. Al Ter-Freser el mantell és continu a partir dels 2100-2200 m en 
vessants N i dels 2300-2400 m en vessants S. Al Prepirineu només és continu en vessants N a partir dels 2200 m. 
Els gruixos a 2200 m oscil’len entre 5-25 cm a tots els sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures han davallat en els dos últims dies, especialment des de la tarda del dia 30 fins al matí del dia 1 
de maig, enregistrant-se valors mínims negatius a tots els sectors. Actualment les temperatures han pujat 
lleugerament respecte ahir, amb valors mínims entre 1-2 ºC i màxims entre 5 i 7 ºC. El regel actualment només es 
dona en les cotes més altes i en general el mantell es presenta dens i humit. Les precipitacions febles anunciades 
per avui a la tarda humitejaran superficialment el mantell. El perill d’allaus és MODERAT (2)) per la probabilitat 
d’allaus de fusió a qualsevol orientació que podran ser de petites i mitjanes dimensions. A sota de colls i carenes pot 
haver algunes plaques de vent, que es despendrien pel pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Es mantindrà la possibilitat d’allaus de fusió 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dissabte, 3 de Maig 2003 
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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 Maig de 2003 
14:00 h. 
del 3 al 8 de Maig de 2003 

  
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 de dilluns 5. 

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2)  

Pallaresa: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Diumenge, 4: Poc ennuvolat amb intervals de núvols a partir de la tarda. Temperatures en lleuger a moderat 
ascens. Vent a l’atmosfera lliure, a 1500 m de S de 25-35 km/h i a 3000 m del S de 40-60 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dilluns, 5: Ennuvolat augmentant a molt ennuvolat. Xàfecs localment moderats i ocasionalment tempestuosos a 
partir de la tarda, amb possibilitat de que siguin localment forts al Pirineu Occidental. Temperatures en lleuger 
descens. Vent de component S fluix. 
Dimarts, 6: Ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs localment moderats amb possibilitat de que siguin localment forts al 
Pirineu Occidental. Temperatures en moderat descens. Vent de component E moderat. 
Dimecres, 7: Ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs localment moderats. Temperatures sense canvis. Vent de 
component E moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A dia 3 de Maig la distribució del mantell nival és la següent: Ribagorçana-Vall Fosca i Pallaresa mantell continu a 
partir dels 2100-2200 m als vessants N i de 2600-2700 m en vessants S; Aran-Franja N de la Pallaresa mantell 
continu a partir de 2000-2100 m als vessants N, i dels 2300-2400 m als vessants S. A 2200 m els gruixos, a tots els 
sectors oscil’len entre 30 i 180 cm. En el decurs dels propers dies la neu pujarà de cota i minvaran els gruixos 
actuals. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures màximes d’ahir divendres dia 2 van pujar, amb valors a 2200 m, d’entre 7-10 ºC i les mínimes 
d’avui dissabte dia 3 han baixat amb valors d’entre –2 i 0 ºC El regel actualment només es dona de nit i matinada en 
les cotes més altes i en general el mantell es presenta dens i humit. El perill d’allaus és MODERAT (2) per la 
probabilitat d’allaus de fusió a qualsevol orientació que podran ser de petites i mitjanes dimensions. A sota de colls i 
carenes pot haver algunes plaques de vent, que es despendrien pel pas d’una persona. A partir de dilluns 5, les 
precipitacions previstes faran augmentar la possibilitat de caigudes naturals d’allaus de neu humida, especialment a 
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa on el perill passaria a ser MARCAT (3) per la possibilitat de caigudes d’allaus de 
fusió de forma natural de mitjanes dimensions, i ocasionalment de mida gran. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les precipitacions previstes per als propers dies faran augmentar la possibilitat d’allaus de fusió, especialment a 
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 8 de Maig 2003 
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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 Maig de 2003 
14:00 h. 
del 3 al 8 de Maig de 2003 

 
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, 4: Poc ennuvolat amb intervals de núvols a partir de la tarda. Temperatures en lleuger a moderat 
ascens. Vent a l’atmosfera lliure, a 1500 m de S de 25-35 km/h i a 3000 m del S de 40-60 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dilluns, 5: Ennuvolat augmentant a molt ennuvolat. Xàfecs localment moderats i ocasionalment tempestuosos a 
partir de la tarda, amb possibilitat de que siguin localment forts al Pirineu Occidental. Temperatures en lleuger 
descens. Vent de component S fluix. 
Dimarts, 6: Ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs localment moderats amb possibilitat de que siguin localment forts al 
Pirineu Occidental. Temperatures en moderat descens. Vent de component E moderat. 
Dimecres, 7: Ennuvolat o molt ennuvolat. Xàfecs localment moderats. Temperatures sense canvis. Vent de 
component E moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A dia 3 de Maig la distribució del mantell nival és la següent: Perafita-Puigpedrós i al vessant N del Cadí-Moixeró 
mantell continu a partir dels 2000-2100 m als vessants N i discontinu fins al cims en vessants S; Ter-Freser mantell 
continu a partir dels 2100-2200 m en vessants N i dels 2300-2400 m en vessants S; Prepirineu només continu en 
vessants N a partir dels 2200 m. Els gruixos a 2200 m oscil’len entre 5-25 cm a tots els sectors. En el decurs dels 
propers dies la neu pujarà de cota i minvaran els gruixos actuals.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les temperatures màximes d’ahir divendres dia 2 han pujat amb valors a 2200 m d’entre 12-8 ºC i les mínimes 
d’avui dissabte dia 3 han estat similars al les d’ahir o lleugerament més baixes amb valors d’entre 0-1 ºC. El regel 
actualment només es dona de nit i matinada en les cotes més altes i en general el mantell es presenta dens i humit. 
El perill d’allaus és MODERAT (2) per la probabilitat d’allaus de fusió a qualsevol orientació que podran ser de 
petites i mitjanes dimensions. A sota de colls i carenes pot haver algunes plaques de vent, que es despendrien pel 
pas d’una persona. A partir de dilluns 5, les precipitacions previstes faran augmentar la possibilitat de caigudes 
naturals d’allaus de neu humida. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les precipitacions previstes per als propers dies augmentaran la possibilitat d’allaus de fusió 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 8 de Maig 2003 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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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 maig de 2003 
14:00 h. 
8 i 9 de maig de 2003 

  
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, 9: intervals nuvolosos. Xàfecs ocasionals. Cota de neu a 2600 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent 
a l’atmosfera lliure, a 1500 m de N de 10-20 km/h i a 3000 m del N de 10-20 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dissabte, 10: predomini del cel poc ennuvolat amb núvols d’evolució diürna i possibilitat d’algun xàfec feble. 
Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent variable fluix. 
Diumenge, 11: nuvolositat d’evolució diürna amb possibilitat d’algun xàfec feble. Temperatures en lleuger a moderat 
ascens. Vent variable fluix. 
Dilluns, 12: intervals nuvolosos amb possibilitat d’algun xàfec ocasional i aïllat. Temperatures en lleuger ascens. 
Vent variable fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors, el mantell és discontinu en vessants sud fins als cims. Als vessants obacs el mantell és continu 
per damunt de 1900-2000 m a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa; a la resta pot considerar-se continu per damunt 
de 2200 m. Els gruixos a 2200 m en orientació nord oscilꞏlen entre 100-160 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Des del cap de setmana s’han produït pluges fins a cotes altes, però la matinada de dimecres les temperatures van 
iniciar un descens i la cota de neu s’ha situat avui dijous als 2000-2100 m. S’han acumulat en les últimes 48 hores 
entre 10-20 cm de neu recent humida. A 2200 m les temperatures tenen poca oscilꞏlació degut als cels ennuvolats i 
es mouen entre 4º C i –2ºC. El vent bufa moderat de component sud amb cops de fins a 94 km/h. La neu recent es 
diposita sobre un mantell tou i humit i sobre el sòl. El perill d’allaus és MODERAT (2) per la possibilitat d’allaus de 
fusió que poden ser de fons i de neu recent humida a qualsevol orientació. En general seran de mida petita, 
localment mitjana. A cotes altes es poden formar plaques de vent sota colls i carenes orientats al N, que es poden 
desprendre pel pas d’una persona. Podrien ser localment de mida mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El mantell pot regelar superficialment de nit, però ràpidament s’humitejarà al llarg del matí. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 9 de maig 2003 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 272 / 281 - 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, 8 de maig de 2003 
14:00 h. 
8 i 9 de maig de 2003 

 
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: intervals nuvolosos. Xàfecs ocasionals. Cota de neu a 2600 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent 
a l’atmosfera lliure, a 1500 m de N de 10-20 km/h i a 3000 m del N de 10-20 km/h.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dissabte, 10: predomini del cel poc ennuvolat amb núvols d’evolució diürna i possibilitat d’algun xàfec feble. 
Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent del nord moderat. 
Diumenge, 11: nuvolositat d’evolució diürna amb possibilitat d’algun xàfec feble. Temperatures en lleuger a moderat 
ascens. Vent del nord moderat. 
Dilluns, 12: intervals nuvolosos amb possibilitat d’algun xàfec ocasional i aïllat. Temperatures en lleuger ascens. 
Vent variable fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és discontinu a tots els sectors i orientacions amb presència de neu per damunt de 2200 m. En vessants 
obacs el mantell oscilꞏla entre 20-50 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Des del cap de setmana s’han produït pluges fins a cotes altes, però la matinada de dimecres les temperatures van 
iniciar un descens i la cota de neu s’ha situat avui dijous als 2300-2400 m. S’han acumulat en les últimes 48 hores 
entre 5-15 cm de neu recent humida. A 2200 m les temperatures tenen poca oscilꞏlació degut als cels ennuvolats i 
es mouen entre 3º C i –2ºC. El vent bufa moderat de component sud amb cops de fins a 83 km/h. La neu recent es 
diposita sobre un mantell tou i humit i sobre el sòl. El perill d’allaus és MODERAT (2) per la possibilitat d’allaus de 
fusió que poden ser de fons i de neu recent humida a qualsevol orientació. En general seran de mida petita, 
localment mitjana. A cotes altes es poden formar plaques de vent sota colls i carenes orientats al N, que es poden 
desprendre pel pas d’una persona. Podrien ser localment de mida mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El mantell pot regelar superficialment de nit, però ràpidament s’humitejarà al llarg del matí. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Divendres, 9 de maig 2003 
 

Butlletí de Perill d'Allaus (Temporada 2002-2003)
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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 maig de 2003 
14:00 h. 
9, 10 i 11 de maig de 2003 

  
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, 10: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger ascens. Vent en l’atmosfera lliure a 1500 m de l’W (20-
30 km/h); a 3000 m de l’W (30-40 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Diumenge, 11: cel amb alguns intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent fluix del nord. 
Dilluns, 12: cel poc ennuvolat o seré. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix. 
Dimarts, 13: cel ennuvolat amb algun xàfec dispers i ocasional. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord 
fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors, el mantell és discontinu en vessants sud fins als cims. Als vessants obacs el mantell és continu 
per damunt de 2000 m a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa; a la resta pot considerar-se continu per damunt de 
2200 m. Els gruixos a 2200 m en orientació nord oscilꞏlen entre 100-160 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Des del cap de setmana s’han produït pluges fins a cotes altes, però la matinada de dimecres les temperatures van 
iniciar un descens i la cota de neu es va situar dijous als 2000-2100 m. S’han acumulat en les últimes 72 hores entre 
10-25 cm de neu recent humida. Les temperatures han iniciat un ascens (a 2200 m, màximes de dijous entre 0ºC i 
3ºC i mínimes de divendres entre 2ºC i –1ºC). El vent ha bufat de component sud entre moderat i fort, però ja ha 
disminuït a feble. La neu recent s’ha dipositat sobre un mantell tou i humit i sobre el sòl. El perill d’allaus és 
MODERAT (2), especialment a migdia, per la possibilitat d’allaus de fusió que poden ser de fons i de neu recent 
humida a qualsevol orientació. En general seran de mida petita, localment mitjana. A cotes altes s’han format 
plaques de vent sota colls i carenes orientats al N, que es poden desprendre pel pas d’una persona. Podrien ser 
localment de mida mitjana.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El mantell pot regelar superficialment de nit, però ràpidament s’humitejarà al llarg del matí. El regel anirà minvant i 
durada i intensitat. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 15 de maig 2003 
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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 maig de 2003 
14:00 h. 
9, 10 i 11 de maig de 2003 

 
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: intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger ascens. Vent en l’atmosfera lliure a 1500 m de l’W (20-
30 km/h); a 3000 m de l’W (30-40 km/h). 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Diumenge, 11: cel amb alguns intervals nuvolosos. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent del nord 
moderat. 
Dilluns, 12: cel poc ennuvolat o seré. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix. 
Dimarts, 13: cel ennuvolat amb algun xàfec dispers i ocasional. Temperatures en lleuger descens. Vent del nord 
moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és discontinu a tots els sectors i orientacions amb presència de neu per damunt de 2200 m. En vessants 
obacs el mantell oscilꞏla entre 20-50 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Des del cap de setmana s’han produït pluges fins a cotes altes, però la matinada de dimecres les temperatures van 
iniciar un descens i la cota de neu es va situar dijous als 2300-2400 m. S’han acumulat en les últimes 72 hores entre 
5-15 cm de neu recent humida. Les temperatures han iniciat un ascens (a 2200 m, màximes de dijous entre 3ºC i 
4ºC i mínimes de divendres entre 2ºC i 3ºC). El vent ha bufat de component sud entre moderat i fort, però està girant 
a nord-oest feble. La neu recent s’ha dipositat sobre un mantell tou i humit i sobre el sòl. El perill d’allaus és 
MODERAT (2), especialment a migdia, per la possibilitat d’allaus de fusió que poden ser de fons i de neu recent 
humida a qualsevol orientació. En general seran de mida petita, localment mitjana. A cotes altes s’han format 
plaques de vent sota colls i carenes orientats al N, que es poden desprendre pel pas d’una persona. Podrien ser 
localment de mida mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El mantell pot regelar superficialment de nit, però ràpidament s’humitejarà al llarg del matí. El regel anirà minvant en 
durada i intensitat. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dijous, 15 de maig 2003 
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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 maig de 2003 
14:00 h. 
15, 16 i 17 de maig de 2003 

  
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, Cel ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs generalitzats, moderats i tempestuosos, localment forts. Cota 
de neu a 2200m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component Sud. Vent en l’atmosfera lliure a 1500 m de 
S (10-20 km/h); a 3000 m de SW (30-40 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dissabte 17, Cel amb intervals nuvolosos cap a cel poc ennuvolat al final del dia. Xàfecs ocasionals localment 
moderats a primeres hores i possibles per la tarda. Temperatures en lleuger descens. Vent de component Nord 
moderat en el sector oriental i fluix a la resta.  
Diumenge 18, A la cara nord del Pirineu, cel amb intervals de núvols i possibilitat de xàfecs febles. A la resta 
predomini del cel amb pocs núvols. Temperatures amb lleuger a moderat ascens. Vent de component Oest fluix. 
Dilluns 19, Cel amb intervals de núvols i possibilitat d’algun xàfec a la tarda. Temperatures en lleuger ascens. Vent 
variable fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
A tots els sectors el mantell és continu per damunt de 2300 m als vessants Nord i és discontinu fins als 2600 m als 
vessants Sud. Els gruixos, a partir de 2300 – 2400 m en vessants nord oscilꞏlen entre 50 i 100 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant tota la setmana les temperatures s’han mantingut a tots els sectors per sobre els 0º, excepte a l’Aran on el 
dimecres 14 es registren a 2200m mínimes de -4º a la matinada. El vent ha bufat fluix de l’W - NW.  
La neu és força humida i pesada i el perill d’allaus és MODERAT (2) per damunt de 2300 - 2400 m per la possibilitat 
d’allaus de neu humida a tots els sectors. La probabilitat d’allaus serà més alta quan augmenti la insolació.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
El mantell pot regelar superficialment de nit pel lleuger descens de temperatures previst, però ràpidament 
s’humitejarà al llarg del matí. El regel anirà minvant en durada i intensitat. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  

 
AQUEST ÉS L’ÚLTIM BUTLLETÍ DE LA TEMPORADA 2002 – 2003. 
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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 maig de 2003 
14:00 h. 
15, 16 i 17 de maig de 2003 

 
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 16, Cel ennuvolat a molt ennuvolat. Xàfecs generalitzats, moderats i tempestuosos, localment forts. Cota 
de neu a 2200m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component Sud. Vent en l’atmosfera lliure a 1500 m de 
S (10-20 km/h); a 3000 m de SW (30-40 km/h).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dissabte 17, Cel amb intervals nuvolosos cap a cel poc ennuvolat al final del dia. Xàfecs ocasionals localment 
moderats a primeres hores i possibles per la tarda. Temperatures en lleuger descens. Vent de component Nord 
moderat en el sector oriental i fluix a la resta.  
Diumenge 18, A la cara nord del Pirineu, cel amb intervals de núvols i possibilitat de xàfecs febles. A la resta 
predomini del cel amb pocs núvols. Temperatures amb lleuger a moderat ascens. Vent de component Oest fluix. 
Dilluns 19, Cel amb intervals de núvols i possibilitat d’algun xàfec a la tarda. Temperatures en lleuger ascens. Vent 
variable fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
El mantell és discontinu a tots els sectors i orientacions amb presència de neu en els vessants nord per damunt de 
2400 m. En vessants obacs el mantell oscilꞏla entre 10 - 40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Des del cap de setmana no s’han produït nevades a cap sector. Les temperatures s’han mantingut durant aquests 
últims dies positives amb màximes de 10ºC el dia 14. El vent ha bufat variable de component SW a NW entre fluix i 
moderat. El mantell es troba humit. El perill d’allaus és FEBLE (1) 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
AQUEST ÉS L’ÚLTIM BUTLLETÍ DE LA TEMPORADA 2002 – 2003. 
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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 de desembre del 2002 
14:00 h. 
3 i 4 de desembre de 2002 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: FORT (4)  

Pallaresa: FORT (4). MARCAT (3) a la meitat sud. 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 4: ennuvolat a molt ennuvolat. Precipitacions febles a la cara nord. Cota de neu a 1000 m pujant a 1400 
m. Temperatures en lleuger ascens. Vent del N-NW (40-70 km/h)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dijous, 5: cel molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades, més freqüents a la cara nord. Cota de neu a 
1000 m baixant a 800 m. Temperatures en moderat descens. Vent del nord-oest moderat, fort a cotes altes. 
Divendres, 6: cel ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles, més probables a la cara nord. Cota de neu 
a 800-1000 m. Temperatures sense canvis. Vent del nord-oest moderat. 
Dissabte, 7: cel ennuvolat amb precipitacions febles a la cara nord. Cota de neu 800-1000 m. Temperatures sense 
canvis. Vent del nord-oest fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Les nevades de les darreres hores han fet que la neu sigui present al terra a partir dels 800-900 m a tots els 
sectors. Els gruixos totals oscilꞏlen entre els 80-110 cm, essent inferiors a la meitat sud de la Pallaresa. A cotes 
altes dels vessants nord el vent, localment, deixa el terra al descobert. Per contra, s’estan formant grans 
acumulacions en orientacions S i E. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant les últimes 24 hores ha nevat intensament a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i de forma moderada a la 
resta. Han caigut entre 40-60 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, entre 30-40 cm a la Ribogorçana-Vallfosca i 
al voltant de 20 cm a la meitat sud de la Pallaresa. Part ha caigut en forma de neu granulada o calabruix; neu amb 
poca cohesió. En alguns punts de la cara nord s’han acumulat fins a 70-80 cm en tres dies.  Les temperatures són 
inferiors a –5ºC a 2200 m. El vent està bufant fort del nord-oest (cops de 85 km/h). S’han produït allaus naturals de 
neu recent. El perill d’allaus és FORT (4) a tots els sectors, excepte a la meitat sud de la Pllaresa, on ha nevat 
menys aquests darrers dies. Es produiran allaus de neu recent de dimensions mitjanes a qualsevol orientació. 
S’estan formant plaques de vent, especialment en orientacions S i E, que es podrien desprendre de forma natural i 
ser de grans dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
La situació pot inestabilitzar-se novament el dijous amb més nevades i manteniment del vent. 
  
Evolució del perill:  ESTACIONARI dimecres i EN AUGMENT dijous

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 4 de desembre de 2002 
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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 de desembre del 2002 
14:00 h. 
3 i 4 de desembre de 2002 

 

 
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: 

MODERAT (2) Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 4: ennuvolat a molt ennuvolat. Precipitacions febles a la cara nord. Cota de neu a 1000 m pujant a 1400 
m. Temperatures en lleuger ascens. Vent del N-NW (40-70 km/h)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dijous, 5: cel molt ennuvolat amb precipitacions febles a moderades, més freqüents a la cara nord. Cota de neu a 
1000 m baixant a 800 m. Temperatures en moderat descens. Vent del nord-oest moderat, fort a cotes altes. 
Divendres, 6: cel ennuvolat o molt ennuvolat amb precipitacions febles, més probables a la cara nord. Cota de neu 
a 800-1000 m. Temperatures sense canvis. Vent del nord-oest moderat. 
Dissabte, 7: cel ennuvolat amb precipitacions febles a la cara nord. Cota de neu 800-1000 m. Temperatures sense 
canvis. Vent del nord-oest fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
La neu és present al terra per damunt de 1400-1500 m, especialment al Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, on a 2200 
m els gruixos oscilꞏlen entre 30-60 cm. Al Prepirineu i al vessant nord del Cadí-Moixeró els gruixos són lleugerament 
inferiors.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Durant les últimes 24 hores ha nevat de forma moderada al Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser (10-20 cm) i feble a la 
resta (1-5 cm). Les temperatures són inferiors a –5ºC a 2200 m. El vent està bufant molt fort del nord-oest (cops de 
105 km/h). El perill d’allaus és MARCAT (3) al Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. S’estan formant plaques de vent, 
especialment en orientacions S i E, que es poden desprendre pel pas d’una persona i ser de dimensions mitjanes. 
Al Prepirineu i al vessant nord del Cadí-Moixeró el perill és MODERAT (2). Les plaques són més aïllades i petites 
però igualment fràgils. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
La situació pot inestabilitzar-se novament al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser el dijous, amb més nevades i 
manteniment del vent. 
  
Evolució del perill: ESTACIONARI dimecres i EN AUGMENT dijous

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 4 de desembre de 2002 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 4 de febrer de 2003 
14:00 h. 
4 i 5 de febrer de 2003 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MOLT FORT (5) 

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3)  

Pallaresa: MARCAT (3). 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ (INM). 
Dimecres, 5: Ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions persistents, preferentment a la cara nord. Cota de neu a 
500 m pujant a 800 m. Temperatures en moderat descens. Vent a 1500 m del NNW de 40-60 km/h, i a 3000 m del 
NW de 60-100 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  
Dijous, 6: Cel ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1200 m. Temperatures en lleuger 
ascens. Vent de component N fluix a moderat. 
Divendres, 7: Cel ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs ocasionals en general febles, que localment podran se 
moderats i amb tempesta. Cota de neu a 1000 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component W fluix a 
moderat. 
Dissabte, 8: cel ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles, preferentment a la cara nord. Cota de neu a 
1200 m. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent del N moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Actualment està nevant a tots els sectors de forma moderada. El mantell és present des del fons de les valls. Els 
gruixos a 2200 m oscilꞏlen entre 250-300 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 100-170 cm a la resta. A 
tots els sectors s’estan formant sobreacumulacions en vessant S SE i SW.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les nevades que s’estan produint a hores d’ara (13:00) estan deixant una cap de neu recent que a 2200 m és d’uns 
40 cm a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i de 20 cm a la resta. Les temperatures han pujat lleugerament respecte 
les d’ahir amb valors màxims al voltant dels –2 ºC i mínims de –4 ºC. Aquesta lleugera pujada de temperatures que 
està acompanyant les nevades fa que la neu recent sigui humida i pesant. El vent que està entrant entre moderat i 
fort del NW està acumulant gruixos de neu en els vessants S, SE i SW, especialment importants a l’Aran Franja 
Nord de la Pallaresa. El perill en aquest sector és MOLT FORT (5) ja que és molt alta la probabilitat de caiguda d’ 
allaus de grans dimensions de forma natural, tant de neu recent com de placa. Aquestes allaus podran afectar les 
zones situades als fons de les valls. A la Ribagorçana i a la Pallaresa el perill d’allaus és MARCAT (3) ja que són 
probables desencadenament d’allaus de placa per una sobrecàrrega feble, especialment en vessants orientats al S, 
SE i SW i que seran en general de mida mitjana  Són possibles també caigudes d’allaus de forma natural degut a 
que la nevada, en aquests sectors, s’està dipositant damunt d’una crosta de regel llisa que no ofereix ancoratges.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades previstes acompanyades de vent i les baixes temperatures mantindran el perill d’allaus a tots els 
sectors.  
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 5 de febrer de 2003 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 4 de febrer de 2003 
14:00 h. 
4 i 5 de febrer de 2003 

 
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). 
Dimecres, 5: Ennuvolat o molt ennuvolat. Precipitacions persistents, preferentment a la cara nord. Cota de neu a 
500 m pujant a 800 m. Temperatures en moderat descens. Vent a 1500 m del NNW de 40-60 km/h, i a 3000 m del 
NW de 60-100 km/h. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI (INM).  

Dijous, 6: Cel ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1200 m. Temperatures en lleuger 
ascens. Vent de component N fluix a moderat. 
Divendres, 7: Cel ennuvolat o molt ennuvolat amb xàfecs ocasionals en general febles, que localment podran se 
moderats i amb tempesta. Cota de neu a 1000 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de component W fluix a 
moderat. 
Dissabte, 8: cel ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles, preferentment a la cara nord. Cota de neu a 
1200 m. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent del N moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL (ICC). 
Actualment està nevant a tots els sectors. El mantell és present des del fons de les valls. El fort vent està 
redistribuint la neu i la seva distribució és molt irregular. En general, els vessants orientats al N i NW estan sent 
escombrats i en molts punts afloren les antigues crostes de regel o fins i tot el terra. S’estan formant grans 
sobreacumulacions en vessants S, SE i SW.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 14:00 h DE DEMÀ (ICC). 
Les nevades que actualment s’estan produint estan deixant una capa de neu recent pesant que a 2200 m és d’uns 
15 cm. Les temperatures, que han pujat lleugerament respecte les d’ahir amb valors mínims de –4 ºC i màxims de 1 
ºC, fan que la neu que s’està dipositant sigui humida i pesant. El fort vent del N i NW que s’està donant, està 
redistribuint la neu i l’acumula en vessants orientats al S, SE i SW. En aquestes orientacions i a tots els sectors és 
probable el desencadenament d’allaus de placa per una sobrecàrrega feble. El perill es MARCAT (3) a tots els 
sectors; no es descarta la caiguda natural d’allaus de neu recent degut a que la nevada s’està dipositant damunt 
d’una crosta de regel llisa que no ofereix ancoratges.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES (ICC). 
Les nevades previstes acompanyades de vent i les baixes temperatures mantindran el perill d’allaus a tots els 
sectors. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 

 
EL PROPER BUTLLETÍ S’EMETRÀ EL: Dimecres, 5 de febrer de 2003 
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