Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Divendres, 3 de desembre de 2004
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 3 i 4 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3) vessants obacs per sobre 2200 m. FEBLE (1) a la resta

Ribagorçana-Vall Fosca:

Mantell insuficient

Pallaresa:

Mantell insuficient

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 4: de matinada cel molt ennuvolat o cobert tendint a obrir-se. No es descarten precipitacions minses i febles a
qualsevol indret. Cota de neu a 1600 m. Temperatures mínimes similars o en lleuger ascens i màximes lleugerament més
baixes. Vent de component E fluix i variable.
A les 12:00 h: isozero: 1800 m; vent a 2000 m: 19 km/h W; vent a 3000 m: 24 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -8ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 5: mig ennuvolat amb núvols alts i mitjans. Temperatures mínimes lleugerament més baixes i màximes lleugerament
més altes. Vent fluix de component E.
Dilluns, 6: cel entre mig i molt ennuvolat de núvols mitjos i alts. Temperatures sense canvis. Vent de component E fluix, amb
cops de moderat als cims.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell és continu a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa per damunt de 1300 m en orientacions nord i de 2000 m en
orientacions sud. No obstant, en general és esquiable per damunt de 2000 m en orientacions nord. Els gruixos a 2200 m
oscil·len entre 50-70 cm.
A la resta de sectors el mantell és continu per damunt de 1500 m en orientacions nord i de 2000 m en orientacions sud. El gruix
és molt exigu, no excedeix els 10-30 cm, tot i que localment hi ha acumulacions en orientacions nord que poden superar els 5070 cm. En general, no és esquiable.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Entre els dies 1 i 2 es van acumular entre 10 i 40 cm de neu recent a cotes altes, amb gruixos més remarcables a la
Ribagorçana-Vallfosca i punts de la Pallaresa. El vent va bufar del S i SW, amb cops molt forts de fins a 103 km/h a Certascan.
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa el mantell està regelat i endurit en vessants assolellats, però en orientacions obagues es
presenta molt incohesiu, amb neu seca i freda. Per damunt de 2200 m s’han format plaques de vent en orientacions nord i est
que poden desprendre’s pel pas d’una persona i ser localment de mida mitjana. En aquestes ubicacions el perill és MARCAT
(3); a la resta FEBLE (1).
A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa el mantell era quasi inexistent abans de la recent nevada dels dies 1 i 2. La nevada
s’ha dipositat directament sobre el sòl i ha donat lloc a un mantell molt prim format per neu pesada i humida que tendirà a
fondre en orientacions sud.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa no hi haurà canvis remarcables en l’estat del mantell nival. A la resta de sectors el mantell
tendirà a desaparèixer dels vessants assolellats.
Evolució del perill: ESTACIONARI

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL
PERFILS I SONDEJOS RECENTS
El proper butlletí s’emetrà el 4 de desembre de 2004
Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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Serrat del Riconco (Ribagorçana), el 2 de desembre de 2004 (Foto: NivoMet, Arxiu SMC)
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PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dissabte, 4 de desembre de 2004
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 4, 5, 6 i 7 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3) vessants obacs per sobre 2200 m. FEBLE (1) a la resta

Ribagorçana-Vall Fosca:

Mantell insuficient

Pallaresa:

Mantell insuficient

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 5: nuvolositat variable, més abundant al matí. Temperatures en lleuger descens. Vent feble del NE.
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; vent a 2000 m: 19 km/h W; vent a 3000 m: 24 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -3ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 6: cel poc ennuvolat, augmentant la nuvolositat al llarg del dia. Temperatures sense canvis. Vent del NE fluix, moderat als
cims.
Dimarts, 7: cel ennuvolat. Possibilitat de precipitacions febles a partir de migdia, de neu per damunt de 1700 m. Temperatures en
lleuger augment. Vent de l’E feble a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell és continu a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa per damunt de 1300 m en orientacions nord i de 2000 m en
orientacions sud. No obstant, en general és esquiable per damunt de 2000 m en orientacions nord. Els gruixos a 2200 m oscil·len
entre 50-70 cm.
A la resta de sectors el mantell és continu per damunt de 1500 m en orientacions nord i de 2000 m en orientacions sud. El gruix
és molt exigu, no excedeix els 10-30 cm, tot i que localment hi ha acumulacions en orientacions nord que poden superar els 5070 cm. En general, no és esquiable.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Entre els dies 1 i 2 es van acumular entre 10 i 40 cm de neu recent a cotes altes, amb gruixos més remarcables a la
Ribagorçana-Vallfosca i punts de la Pallaresa. El vent va bufar del S i SW, amb cops molt forts de fins a 103 km/h a Certascan.
Les temperatures registren valors a migdia a 2200 m entre 1º i 2ºC i mínimes de matinada entre -3º i -4ºC. A l’Aran-Franja nord
de la Pallaresa el mantell està regelat i endurit en vessants assolellats, però en orientacions obagues es presenta molt incohesiu,
amb neu seca i freda. Per damunt de 2200 m hi ha plaques de vent en orientacions nord i est que poden desprendre’s pel pas
d’una persona i ser localment de mida mitjana. En aquestes ubicacions el perill és MARCAT (3); a la resta FEBLE (1).
A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa el mantell era quasi inexistent abans de la recent nevada dels dies 1 i 2. La nevada es
va dipositar directament sobre el sòl i ha donat lloc a un mantell molt prim format per neu pesada i humida que tendirà a fondre
en orientacions sud.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa no hi haurà canvis remarcables en l’estat del mantell nival. A la resta de sectors el mantell
tendirà a desaparèixer dels vessants assolellats. Dimarts podria incrementar-se lleugerament, especialment a la RibagorçanaVallfosca.
Evolució del perill: ESTACIONARI

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL
PERFILS I SONDEJOS RECENTS
El proper butlletí s’emetrà el dimarts 7 de desembre de 2004
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PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dimarts, 7 de desembre de 2004
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 7, 8 i 9 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3) vessants obacs per sobre 2200 m. FEBLE (1) a la resta

Ribagorçana-Vall Fosca:

Mantell insuficient

Pallaresa:

Mantell insuficient

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 8: cel cobert o molt ennuvolat. Precipitacions febles al llarg del dia que seran poc abundants. Cota de neu a 1800 m
pujant a 2000 m. Temperatures mínimes sense canvis i màximes lleugerament mes altes. Vent de component E moderat.
A les 12:00 h: isozero: 2600 m; vent a 2000 m: 51 km/h E; vent a 3000 m: 34 km/h E; Índex de fredor a 2000 m: -5ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 9: cel molt ennuvolat obrint-se alguna clariana. Possibilitat de precipitacions febles i disperses tendint a desaparèixer al
llarg del dia. Cota de neu a 2000 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent del NE de moderat a feble.
Divendres, 10: mig ennuvolat tendint a aclarir-se al llarg del dia. Temperatures mínimes sense canvis i màximes lleugerament
més altes. Vent fluix i variable predominantment de component N

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell és continu a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa per damunt de 1300-1400 m en orientacions nord i de 2000-2200 m en
orientacions sud. No obstant, en general és esquiable per damunt de 2000 m en orientacions nord. Els gruixos a 2200 m oscil·len
entre 50-70 cm.
A la resta de sectors el mantell és continu per damunt de 1500 m en orientacions nord i de 2100-2300 m en orientacions sud. El
gruix és molt exigu, no excedeix els 10-30 cm, tot i que localment hi ha acumulacions en orientacions nord que poden superar els
50-70 cm. En general, no és esquiable.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Les últimes precipitacions que s’han donat van estar entre l’1 i 2 de desembre, tot i que durant el matí d’avui ha nevat de forma
inapreciable a l’Aran. Les temperatures van mantenir-se similard diumenge, davallant lleugerament dilluns. Les màximes d’ahir
van pujar amb valors a 2200 m entre 6 i 0ºC, mentre que les mínimes d’avui han estat entre -2 i -5ºC. El vent ha bufat feble de
component E amb ràfegues màximes de 10 m/s en orientacions SE. El mantell està regelat i endurit en vessants assolellats, però
en orientacions obagues es presenta molt incohesiu, amb neu seca i freda. Per damunt de 2200 m hi ha plaques de vent en
orientacions nord i est que poden desprendre’s pel pas d’una persona i ser localment de mida mitjana. En aquestes ubicacions el
perill és MARCAT (3); a la resta FEBLE (1).
A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa el mantell era quasi inexistent abans de la nevada dels dies 1 i 2. La nevada es va
dipositar directament sobre el sòl i ha donat lloc a un mantell molt prim format per neu pesada i humida que s’anirà fonent en
orientacions sud.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No s’esperen grans canvis significatius, excepte la progressiva estabilització de les plaques de vent.
Evolució del perill: ESTACIONARI

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL
PERFILS I SONDEJOS RECENTS
El proper butlletí s’emetrà el dijous 9 de desembre de 2004
Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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Perfil i sondeig efectuat a Banhiblà (Aran)
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimarts, 7 de desembre de 2004
14:00 h.
7, 8, i 9 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:
Vessant nord
Cadí-Moixeró:

Dimarts mantell insuficient
Dimecres MODERAT (2)
Dimarts mantell insuficient
Dimecres MODERAT (2)

Ter-Freser:
Prepirineu:

Dimarts mantell insuficient
Dimecres MODERAT (2)
Dimarts mantell insuficient
Dimecres MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 8: cel cobert o molt ennuvolat. Precipitacions abundants al llarg del dia que seran més continuades i remarcables a
partir de migdia. Cota de neu a 1800 m pujant a 2000 m. Temperatures mínimes sense canvis i màximes lleugerament mes
altes. Vent de component E moderat amb cops de fort.
A les 12:00 h: isozero: 2500 m; vent a 2000 m: 72 km/h E; vent a 3000 m: 61 km/h E; Índex de fredor a 2000 m: -5ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 9: cel molt ennuvolat obrint-se alguna clariana. S’esperen precipitacions entre moderades i febles de matinada tendint a
disminuir a febles i disperses al llarg del dia. Cota de neu a 2000 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent del NE
moderat amb algun cop de fort.
Divendres, 10: molt ennuvolat de matinada tendint a aclarir-se a partir de la tarda. Temperatures mínimes sense canvis i
màximes lleugerament més altes. Vent moderat del NE pel matí passant al final a N fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és present per damunt dels 1600-1700 m al Vessant N del Cadí-Moixeró, dels 1800 m al Prepirineu, PerafitaPuigpedrós i Ter-Freser. Les nevades dels darrers dies s’han dipositat directament damunt del terra. Els gruixos més importants
es troben al Vessant nord del Cadí-Moixeró, al voltant dels 20-30 cm a 2200 m. A la resta de sectors els gruixos oscil·len entre 115 cm, amb acumulacions en orientacions N. Des de la matinada d’avui ha començat a nevar, per damunt de 1700 m,
acumulant-se entre 5 i 10 cm al Ter-Freser i al voltant dels 5 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Avui dimarts el mantell consisteix en neu recent humida. Localment en cotes altes hi ha alguna placa de vent en orientacions
nord. Les nevades previstes per avui i demà a partir de 1800-200 m podrien deixar una cap de neu recent d’un 40 cm en tot
aquest període i aniran acompanyades de vent de component E. En aquest sentit el perill passaria ser MODERAT (2) per la
possibilitat de caigudes d’allaus de neu humida petites, localment mitjanes, i per la possibilitat de desencadenament de plaques
de vent a cotes altes en orientacions W, per sobrecàrrega feble.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es mantindrà la possibilitat de caigudes de petites allaus de neu recent humida i desencadenaments de plaques en orientacions
w
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dijous 9 de desembre de 2004

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com

1
FEBLE

2
MODERAT

- 9 / 368 -

3
MARCAT

4
FORT

5
MOLT FORT

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dijous, 9 de desembre de 2004
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 9 i 10 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3) vessants obacs. FEBLE (1) a la resta

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2) en orientacions N
Mantell insuficient en orientacions S
MODERAT (2) en orientacions N
Mantell insuficient en orientacions S

Pallaresa:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 10: cel entre mig i poc ennuvolat minvant al llarg del dia. Temperatures mínimes més baixes i màximes lleugerament
més altes. Vent fluix i variable.
A les 12:00 h: isozero: 2500 m; vent a 2000 m: 16 km/h S; vent a 3000 m: 19 km/h E; Índex de fredor a 2000 m: 0ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 11: cel entre poc i mig ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent fluix i variable.
Diumenge, 12: cel serè o poc ennuvolat amb boires a les valls. Temperatures estables. Vent de component S fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa el mantell és discontinu en vessants N des dels 1400 m i continu des dels 2300 m; en
vessants S és discontinu des dels 1600 m fins als cims, tot i que localment en alguns indrets és continu a partir de 2400 m. Els
gruixos a 2200 m oscil·len entre 50-80 cm.
A la resta de sectors el mantell és continu per damunt de 1900-2000 m en orientacions N i discontinu fins als cims en
orientacions sud tot i que localment en alguns indrets és continu a partir de 2400 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 5-50
cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
A tots els sectors s’han produït precipitacions de neu que es van iniciar la matinada de dimarts 8 iniciant-se amb cota 14001500 i que es van perllongar el dia següent però a cota 1900-2000 . En aquests dies i fins avui pel matí s’han acumulat entre 3 i
20 cm. Les temperatures han pujat lleugerament, a 2200 m les màximes d’ahir van estar entre 1 i -1 ºC i les mínimes d’avui
entre -2 i -5ºC. A l’Aran el vent es va mantenir en calma mentre que a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa va bufar entre
feble i moderat de component E amb ràfegues màximes de fort que van assolir els 75km/h.
En general el mantell es presenta poc cohesiu en vessants N. En orientacions S el mantell està regelat i endurit. Superficialment
hi ha una capa de neu recent humida corresponent a les últimes nevades. A l’Aran- Franja N de la Pallaresa s’han produït
purgues de neu recent humida en orientacions E i S. En aquest sector, per damunt de 2200 m hi ha plaques de vent en
orientacions nord i est que poden desprendre’s pel pas d’una persona i ser localment de mida mitjana. En aquestes ubicacions
el perill és MARCAT (3); a la resta FEBLE (1). Són possibles també caigudes espontànies de purgues de neu recent humida.
A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa el mantell és insuficient en vessants S. En orientacions N poden despendre’s
plaques de vent de mida petita pel pas d’una persona i el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les temperatures suaus provocaran la progressiva estabilització de les plaques de vent.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL
PERFILS I SONDEJOS RECENTS
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08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
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El proper butlletí s’emetrà el divendres 10 de desembre de 2004

Vall de Ruda (Aran) 8 de desembre de 2004. (Autor: Nivomet, arxiu SMC)

Port de Vielha 8 de desembre de 20004. (Autor: Nivomet, arxiu SMC)
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SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

Perfil i sondeig efectuat a Certascan (Franja nord de la Pallaresa)
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Entre Espot i Parc Nacional St. Maurici 8 de desembre de 20004. (Autora: Glòria Martí, arxiu SMC)

Pic de Salòria (Pallars) 8 de desembre de 20004. (Autora: Glòria Martí, arxiu SMC)

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com

1
FEBLE

2
MODERAT

- 13 / 368 -

3
MARCAT

4
FORT

5
MOLT FORT

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 9 de desembre de 2004
14:00 h.
9 i 10 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MODERAT (2) en vessants N
Mantell insuficient en
orientacions S
Vessant nord MODERAT (2)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

MODERAT (2) en vessants N
Mantell insuficient en
orientacions S

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 10: cel entre mig i molt ennuvolat minvant al llarg del dia. No es descarten precipitacions febles i disperses de
matinada. Cota de neu a 2100 m. Temperatures mínimes més baixes i màximes lleugerament més altes. Vent de component E
fluix amb cops de moderat.
A les 12:00 h: isozero: 2500 m; vent a 2000 m: 16 km/h S; vent a 3000 m: 19 km/h E; Índex de fredor a 2000 m: 0ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 11: cel entre poc i mig ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent fluix i variable.
Diumenge, 12: intervals de núvols amb boires a les valls. Temperatures estables. Vent del SE feble.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és present des dels 1700-1800 m al Ter-Freser i dels 1900 m a la resta de sectors. Les nevades dels
darrers dies, en orientacions S, s’han dipositat directament damunt del terra. Els gruixos per sota els 2000 m són
molt exigus. A 2200 m oscil’len entre 20-50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
A tots els sectors s’han produït precipitacions de neu que es van iniciar el dilluns 7 i que s’han perllongat fins la
matinada i el matí d’avui dijous 9. En aquest període, a 2200 m, s’han acumulat al Ter-Freser fins a uns 40 cm de
neu recent, al voltant dels 10 cm al Perafita-Puigpedrós, uns 20 cm al Vessant N del Cadí-Moixeró i uns 5 cm al
Prepirineu. Les temperatures han pujat lleugerament; a 2200 m les màximes d’ahir van estar entre 1.5ºC i -0.5 ºC i
les mínimes d’avui entre -1.5ºC i -3ºC. El vent va bufar entre feble i moderat de component E amb ràfegues
màximes de fort que van assolir els 63km/h.
En general el mantell nival presenta baixa resistència. Superficialment s’està humitejant. Al Ter-Freser , al Vessant
N del Cadí-Moixerò i en orientacions N del Perafita-Puigpedrós i del Prepirieneu són possibles caigudes naturals de
petites allaus de neu humida i desencadenaments de plaques en general de mida petita pel pas d’una persona,
especialment en orientacions W i NW que localment al Ter-Freser poden ser de mida mitjana. En aquests indrets el
perill és MODERAT (2). Fora d’aquests sectors el mantell es molt exigu.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les temperatures suaus provocaran la progressiva estabilització de les plaques de vent.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el divendres 10 de desembre de 2004

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL
PERFILS I SONDEJOS RECENTS
Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

Perfil i sondeig efectuat al Pic de l’Àliga – Núria (Ter-Freser)

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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Departament de Medi Ambient
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Servei Meteorològic
de Catalunya

St Joan de l’Erm (Alt Urgell) el 8 de desembre de 2004 (Autora: Glòria Martí, arxiu SMC)

Pic de Sirvent (Perafita-Puigpedrós) el 8 de desembre de 2004 (Autor: Enric Nadal, arxiu SMC)

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Divendres, 10 de desembre de 2004
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 10 i 11 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

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

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2) en orientacions N
Mantell insuficient en orientacions S
MODERAT (2) en orientacions N
Mantell insuficient en orientacions S

Pallaresa:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 11: cel entre poc i mig ennuvolat. Temperatures lleugerament mes baixes. Vent fluix i variable amb predomini de
brises de muntanya pel matí, i predomini de la component E per la tarda.
A les 12:00 h: isozero: 2500 m; vent a 2000 m: 8 km/h W; vent a 3000 m: 17 km/h E; Índex de fredor a 2000 m: 1ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 12: cel mig ennuvolat disminuint a poc ennuvolat o serè a partir de mig matí. Temperatures lleugerament més altes
Vent fluix amb predomini de la component S.
Dilluns, 13: cel serè o poc ennuvolat. Temperatures sense gaires canvis, amb mínimes lleugerament més baixes i màximes
lleugerament més altes. Vent fluix amb predomini de la component S.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa el mantell és discontinu en vessants N des dels 1400 m i continu des dels 2300 m; en
vessants S és discontinu des dels 1600 m fins als cims, tot i que localment en alguns indrets és continu a partir de 2400 m. Els
gruixos a 2200 m oscil·len entre 50-80 cm.
A la resta de sectors el mantell és continu per damunt de 1900-2000 m en orientacions N i discontinu fins als cims en
orientacions sud tot i que localment en alguns indrets és continu a partir de 2400 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 5-50
cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Les darreres precipitacions es van donar entre el 8 i 9 de desembre i van deixar gruixos d’entre 3 i 20 cm de neu recent humida.
En aquests dies s’han acumulat entre 3 i 20 cm. Les temperatures d’ahir van pujar entre 2 i 3 graus respecte les del dia anterior.
A 2200 m les màximes d’ahir van estar entre 1ºC i 4ºC i la majoria de les mínimes es van donar en el matí d’ahir amb valors
entre -0 i -5ºC. A l’Aran el vent es va mantenir en calma mentre que a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa va bufar entre
feble i moderat de component E amb ràfegues màximes de 50km/h del SE.
El mantell nival ha anat adquirint certa resistència. Superficialment es presenta humitejant. A l’Aran, per damunt de 2200 m hi
ha plaques de vent en orientacions nord i est. Al nord de la Pallaresa, a més de les orientacions indicades, també n’hi ha en
orientacions W. En ambdós sectors el perill és MODERAT (2) pel desencadenament de plaques de vent al pas d’un grup de
persones i ser localment de mida mitjana; a la resta és FEBLE (1). Són possibles també caigudes espontànies de purgues de
neu recent humida.
A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa el mantell és insuficient en vessants S. En orientacions N, W, NW i SW poden
despendre’s plaques de vent de mida petita, localment mitjana pel pas d’un grup de persones i el perill és MODERAT (2). Són
possibles també caigudes espontànies de purgues de neu recent humida.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les plaques de vent s’aniran estabilitzant.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el dissabte 11 de desembre de 2004

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL
PERFILS I SONDEJOS RECENTS
Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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SERVEI METEOROLÒGIC DE
CATALUNYA

Perfil i sondeig efectuat a Bonaigua (Aran-Franja Nord de la Pallaresa)

SERVEI METEOROLÒGIC DE
CATALUNYA

Perfil i sondeig efectuat a Certascan (Franja nord de la Pallaresa)

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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Vall de Ruda (Aran) 8 de desembre de 2004. (Autor: Nivomet, arxiu SMC)

Port de Vielha 8 de desembre de 20004. (Autor: Nivomet, arxiu SMC)

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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Servei Meteorològic
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Entre Espot i Parc Nacional St. Maurici 8 de desembre de 20004. (Autora: Glòria Martí, arxiu SMC)

Pic de Salòria (Pallars) 8 de desembre de 20004. (Autora: Glòria Martí, arxiu SMC)

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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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 desembre de 2004
14:00 h.
10 i 11 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MODERAT (2) en vessants N
Mantell insuficient en
orientacions S
Vessant nord MODERAT (2)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

MODERAT (2) en vessants N
Mantell insuficient en
orientacions S

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 11: cel entre poc i mig ennuvolat pel matí augmentant de cara a la tarda a molt ennuvolat. No es descarta alguna
precipitació feble i dispersa per la tarda. Cota de neu a 2000 m. Temperatures lleugerament més baixes. Vent fluix i variable
amb predomini de brises de muntanya pel matí, i predomini de la component E per la tarda.
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; vent a 2000 m: 36 km/h E; vent a 3000 m: 30 km/h E; Índex de fredor a 2000 m: -6ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 12: cel mig ennuvolat disminuint a poc ennuvolat o serè a partir de mig matí. No es descarta alguna precipitació
feble per la matinada i matí, especialment al Ter-Freser i al Prepirineu. Temperatures lleugerament més altes. Vent fluix amb
predomini de l’E i SE.
Dilluns, 13: cel serè o poc ennuvolat. Temperatures sense gaires canvis, amb mínimes lleugerament més baixes i màximes
lleugerament més altes. Vent fluix amb predomini de l’E i SE.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és present des dels 1800-1900 m al Ter-Freser i dels 1900-2000 m a la resta de sectors. Les nevades dels darrers
dies, en orientacions S, s’han dipositat directament damunt del terra. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 25-50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
En el dia d’ahir es van produir precipitacions d’entre 1 i 3 mm, que en alguns sectors van ser en forma d’aigua fins a 2000 m.
Des de dimarts dia 7, a 2200 m, s’han acumulat al Ter-Freser fins a uns 45 cm de neu recent, al voltant dels 15 cm al PerafitaPuigpedrós, uns 25 cm al Vessant N del Cadí-Moixeró i uns 5 cm al Prepirineu. Les temperatures d’ahir van pujar entre 1 i 3
graus respecte el dia anterior; a 2200 m les màximes d’ahir van estar entre -0ºC i 3 ºC i les mínimes, algunes de les quals es
van donar en el matí d’ahir, entre -1.5ºC i -3ºC. El vent va bufar entre feble i moderat de component E amb ràfegues màximes
de fort que van assolir els 63km/h de l’E.
El mantell nival ha anat adquirint certa resistència. Superficialment es presenta humitejant. Al Ter-Freser, al Vessant N del
Cadí-Moixerò i en orientacions N del Perafita-Puigpedrós i del Prepirieneu són possibles caigudes naturals de petites allaus de
neu humida i desencadenaments de plaques en general de mida petita pel pas d’una persona, especialment en orientacions W,
NW i SW que localment al Ter-Freser poden ser de mida mitjana. En aquests indrets el perill és MODERAT (2). Fora d’aquests
sectors el mantell es molt exigu.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les plaques de vent s’aniran estabilitzant. Seran possibles caigudes de purgues
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el dissabte 11 de desembre de 2004

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL
PERFILS I SONDEJOS RECENTS
Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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Perfil i sondeig efectuat al Pic de l’Àliga – Núria (Ter-Freser)

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
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St Joan de l’Erm (Alt Urgell) el 8 de desembre de 2004 (Autora: Glòria Martí, arxiu SMC)

Pic de Sirvent (Perafita-Puigpedrós) el 8 de desembre de 2004 (Autor: Enric Nadal, arxiu SMC)

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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Servei Meteorològic
de Catalunya

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dissabte, 11 de desembre de 2004
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 11, 12 i 13 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

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

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2) passant a FEBLE (1) en orientacions N
Mantell insuficient en orientacions S
MODERAT (2) passant a FEBLE (1) en orientacions N
Mantell insuficient en orientacions S

Pallaresa:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 12: cel mig ennuvolat disminuint a poc ennuvolat per la tarda. Temperatures mínimes sense canvis o lleugerament
més altes i màximes lleugerament més baixes. Vent entre fluix i moderat amb predomini de la component S.
A les 12:00 h: isozero: 2200 m; vent a 2000 m: 23 km/h S; vent a 3000 m: 10 km/h SE; Índex de fredor a 2000 m: -4ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 13: poc ennuvolat amb núvols més abundants de matinada i boires a les valls. Temperatures mínimes sense gaires
canvis i màximes més altes. Vent entre fluix i moderat de component E girant a S per la tarda.
Dimarts, 14: cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent del S feble.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa el mantell és present des dels 1600 m en vessants N i dels 1900-2000 m en vessants S tot i
que amb poc gruix. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 50-80 cm.
A la resta de sectors el mantell és continu per damunt de 1900-2000 m en orientacions N i discontinu fins als cims en
orientacions sud tot i que localment en alguns indrets és continu a partir de 2400 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 5-50
cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures han seguit pujant lleugerament. A 2200 m les màximes d’ahir van estar entre 2ºC i 5ºC i les mínimes han
estat entre -0 i -2ºC, essent pràcticament positives al Nord de la Pallaresa. El vent s’ha mantingut feble de component E amb
ràfegues màximes de 30 km/h de l’E.
A l’Aran el mantell nival es manté incohesiu en tot el seu conjunt, en vessants sud la base està regelada i per sobre s’ha
compactat molt lleugerament. A la resta de sectors la neu ha anat adquirint certa resistència. A l’Aran, molt localment per
damunt de 2200 m es mantenen algunes plaques de vent en orientacions nord i est. Al nord de la Pallaresa, a més de les
orientacions indicades, també n’hi ha en orientacions W. En ambdós sectors el perill és MODERAT (2) pel desencadenament
de plaques de vent al pas d’un grup de persones i ser localment de mida mitjana. Són possibles també caigudes espontànies
de purgues i petites allaus de neu humida. A la resta és FEBLE (1).
A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa el mantell és insuficient en vessants S. En orientacions N, W, NW i SW poden
despendre’s plaques de vent de mida petita pel pas d’un grup de persones i el perill és MODERAT (2). Són possibles també
caigudes espontànies de purgues de neu humida. Amb les temperatures previstes i conforme es purguin els vessants el perill
passaria a FEBLE (1) de cara a dilluns.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell nival s’anirà compactant progressivament.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el dilluns 13 de desembre de 2004

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL
PERFILS I SONDEJOS RECENTS

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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Perfil i sondeig efectuat a la Pala Bellavista (Pallars)

SERVEI METEOROLÒGIC DE
CATALUNYA
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Perfil i sondeig efectuat a Bonaigua (Aran-Franja Nord de la Pallaresa)

Vista del Tuc de Parros i Mauberme (Aran) 10 de desembre de 2004. (Autor: Conselh Generau d’Aran)

Vista de la Pallaresa amb el Mont Valier el 10 de desembre de 2004. (Autor: Conselh Generau d’Aran)
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08029 Barcelona
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Vista de la solana de Taüll i els Besiberris el 10 de desembre de 2004 (autor: Nivomet, arxiu: SMC)

Vall de Mulleres (Ribagorçana) el 10 de desembre de 2004 (autor: Nivomet, arxiu: SMC)

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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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 desembre de 2004
14:00 h.
11, 12 i 13 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MODERAT (2) passant a
FEBLE (1) en orientacions N
Mantell insuficient a la resta
Vessant nord MODERAT (2)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

MODERAT (2) passant a FEBLE (1)
en orientacions N
Mantell insuficient a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 12: cel molt ennuvolat. Precipitacions febles i disperses durant tot el dia. Cota de neu a 1900 m baixant a 1700 m.
Temperatures mínimes sense canvis o lleugerament més altes i màximes lleugerament més baixes. Vent entre fluix i moderat
amb predomini del SE i E.
A les 12:00 h: isozero: 2000 m; vent a 2000 m: 37 km/h SE; vent a 3000 m: 29 km/h SE; Índex de fredor a 2000 m: -7ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 13: poc ennuvolat amb núvols més abundants de matinada i boires a les valls. Temperatures mínimes sense gaires
canvis i màximes més altes. Vent entre fluix i moderat de component E girant a S per la tarda.
Dimarts, 14: cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent del S feble.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és present des dels 1800-1900 m al Ter-Freser i dels 1900-2000 m a la resta de sectors. Els gruixos a 2200 m
oscil·len entre 25-50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Al Ter-Freser en el dia d’ahir es van donar precipitacions minses que van acumular fins a uns 3 cm de neu recent humida. A la
resta de sectors no se n’han donat. Les temperatures han seguit pujant lleugerament. A 2200 m les màximes d’ahir van estar
entre 0ºC i 4ºC i les mínimes d’avui entre 0ºC i -3ºC, essent positives en el Perafita-Puigpedrós. El vent va bufar feble de
component E amb ràfegues màximes de fort que van assolir els 30 km/h del SE.
El mantell nival està format quasi totalment per la neu recent humida caiguda en els darrers dies. Al Ter-Freser s’han donat
caigudes de purgues en orientacions S. En aquest sector la neu s’ha regelat molt lleugerament en la matinada d’avui, mentre
que al Perafita-Puigpedrós s’ha humitejat. En general la resistència de la neu és baixa. A tots els sectors són possibles
caigudes naturals de petites allaus de neu humida i purgues, especialment als vessants S del Ter-Freser. Són possibles
desencadenaments de plaques en general de mida petita pel pas d’una persona, especialment en orientacions W, NW i SW
que localment al Ter-Freser poden ser de mida mitjana. En aquests indrets el perill és MODERAT (2). Amb les temperatures
previstes i conforme es purguin els vessants el perill passaria a FEBLE (1) al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós de cara a
dilluns.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell nival s’anirà compactant progressivament.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el dilluns 13 de desembre de 2004

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL
PERFILS I SONDEJOS RECENTS
Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

Perfil i sondeig efectuat al Pic de l’Àliga – Núria (Ter-Freser)

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
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St Joan de l’Erm (Alt Urgell) el 8 de desembre de 2004 (Autora: Glòria Martí, arxiu SMC)

Pic de Sirvent (Perafita-Puigpedrós) el 8 de desembre de 2004 (Autor: Enric Nadal, arxiu SMC)
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PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dilluns, 13 de desembre de 2004
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 13 i 14 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

FEBLE (1) en orientacions N
Mantell insuficient en orientacions S
FEBLE (1) en orientacions N
Mantell insuficient en orientacions S

Pallaresa:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 14: cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts i mitjans. Temperatures estacionàries. Vent fluix variable amb brises
de muntanya.
A les 12:00 h: isozero: 2400 m; vent a 2000 m: 15 km/h W; vent a 3000 m: 14 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -2ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 15: cel poc ennuvolat. Algun banc de boira a les valls. Temperatures en lleuger descens. Vent fluix variable amb brises
de muntanya.
Dijous, 16: cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent fluix variable amb brises de muntanya.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa el mantell és present des dels 1600 m en vessants N i dels 1900-2000 m en vessants S tot i
que amb poc gruix. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 50-80 cm.
A la resta de sectors el mantell és continu per damunt de 1900-2000 m en orientacions N i discontinu fins als cims en
orientacions sud tot i que localment en alguns indrets és continu a partir de 2400 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 5-50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures han baixat entre lleugera i moderadament. A 2200 m les màximes de diumenge van estar entre -2ºC i 1ºC i les
mínimes de dilluns entre -4º i -5ºC. El vent s’ha mantingut feble de direcció variable. De nit es forma gebre en superfície.
A l’Aran el mantell nival es manté incohesiu en tot el seu conjunt; en vessants sud es regela lleugerament en superfície. A l’Aran,
molt localment per damunt de 2200 m es mantenen algunes plaques de vent en orientacions nord i est. Al nord de la Pallaresa, a
més de les orientacions indicades, també n’hi ha en orientacions W. En ambdós sectors el perill és MODERAT (2) pel
desencadenament de plaques de vent al pas d’un grup de persones i ser localment de mida mitjana. A la resta és FEBLE (1).
A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa la neu ha anat adquirint certa resistència internament. El perill és FEBLE (1). El
mantell és insuficient en vessants S.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell nival s’anirà compactant progressivament a la Pallaresa i Ribagorçana-Vallfosca. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa
es mantindrà en MODERAT (2).
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el dimarts 14 de desembre de 2004

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL
PERFILS I SONDEJOS RECENTS

SERVEI METEOROLÒGIC
DE CATALUNYA

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com

1
FEBLE

2
MODERAT

- 31 / 368 -

3
MARCAT

4
FORT

5
MOLT FORT

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

Perfil i sondeig efectuat a Boí (Ribagorçana)
SERVEI METEOROLÒGIC DE
CATALUNYA

Perfil i sondeig efectuat a Pas de la Casa (Andorra)

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com

1
FEBLE

2
MODERAT

- 32 / 368 -

3
MARCAT

4
FORT

5
MOLT FORT

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

Vista del Tuc de Parros i Mauberme (Aran) 10 de desembre de 2004. (Autor: Conselh Generau d’Aran)

Vista de la Pallaresa amb el Mont Valier el 10 de desembre de 2004. (Autor: Conselh Generau d’Aran)

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
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Vista de la solana de Taüll i els Besiberris el 10 de desembre de 2004 (autor: Nivomet, arxiu: SMC)

Vall de Mulleres (Ribagorçana) el 10 de desembre de 2004 (autor: Nivomet, arxiu: SMC)
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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 desembre de 2004
14:00 h.
13 i 14 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2) orientacions N
Puigpedrós:
Mantell insuficient a la resta
Vessant nord MODERAT (2)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

MODERAT (2) orientacions N
Mantell insuficient a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 14: cel mig ennuvolat de núvols alts i mitjans, especialment per la tarda. Temperatures estacionàries. Vent fluix variable
amb brises de muntanya.
A les 12:00 h: isozero: 2200 m; vent a 2000 m: 11 km/h SE; vent a 3000 m: 6 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: -2ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 15: de matinada cel mig ennuvolat tendint a poc ennuvolat. Algun banc de boira a les valls. Temperatures en lleuger
descens. Vent fluix variable amb brises de muntanya.
Dijous, 16: cel poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent fluix variable amb brises de muntanya.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és present des dels 1800-1900 m al Ter-Freser i dels 1900-2000 m a la resta de sectors. Els gruixos a 2200 m
oscil·len entre 25-50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures han baixat entre lleugera i moderadament. A 2200 m les màximes de diumenge van estar entre -2ºC i 1ºC i les
mínimes de dilluns entre -3º i -4ºC. El vent s’ha mantingut feble de direcció variable. De nit es forma gebre en superfície.
A l’Aran el mantell nival es manté incohesiu en tot el seu conjunt; en vessants sud es regela lleugerament en superfície.
El mantell nival està format quasi totalment per la neu recent humida caiguda durant la setmana passada. En general la
resistència de la neu és baixa. Al Ter-Freser hi ha hagut caigudes de purgues a diverses orientacions. Són possibles
desencadenaments de plaques de vent en general de mida petita pel pas d’una persona, especialment en orientacions W, NW i
SW que localment al Ter-Freser i canals del Cadí-Moixeró poden ser de mida mitjana. En aquests indrets el perill és MODERAT
(2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell nival s’anirà compactant progressivament en orientacions sud. El perill en aquesta orientació tendirà a disminuir.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el dimarts 14 de desembre de 2004

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL
PERFILS I SONDEJOS RECENTS

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

Perfil i sondeig efectuat al coll de la Marrana (Ter-Freser)

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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Pic de la Dona (Ter-Freser), 11 de desembre de 2004 (Autor: Enric Nadal, arxiu SMC)

Carena al sector d’Ulldeter (Ter-Freser), 11 de desembre de 2004 (Autor: Enric Nadal, arxiu SMC)
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PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dimarts, 14 de desembre de 2004
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 14 i 15 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

FEBLE (1) en orientacions N
Mantell insuficient en orientacions S
FEBLE (1) en orientacions N
Mantell insuficient en orientacions S

Pallaresa:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 15: cel poc ennuvolat amb arribada de núvols alts al final del dia. Temperatures mínimes lleugerament més baixes a
cotes altes i sense canvis la resta. Vent fluix i variable de caràcter local amb brises de muntanya, girant al vespre a component
N.
A les 12:00 h: isozero: 2100 m; vent a 2000 m: 17 km/h NW; vent a 3000 m: 17 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -4ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 16: cel poc ennuvolat amb núvols alts i mitjos i boires a les valls Temperatures sense canvis. Vent de component N feble
amb alguna ràfega de moderat.
Divendres, 17: a la Val d’Aran i franja N de la Pallaresa mig ennuvolat passant a molt ennuvolat a partir de la tarda, a la resta
predomini del cel poc ennuvolat per bandes de núvols alts i mitjos. Precipitacions febles i intermitents al vessant N. Cota de neu
a 2000 m. Temperatures mínimes sense gaires canvis i màximes lleugerament més baixes. Vent feble del N i NW.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa el mantell és present des dels 1600 m en vessants N i dels 1900-2000 m en vessants S tot i
que amb poc gruix. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 40-70 cm.
A la resta de sectors el mantell és present per damunt de 1700 m en orientacions N tot i que no es presenta continu fins a partir
dels 2200-2300 m. En orientacions sud és discontinu fins als cims tot i que localment en alguns indrets és continu a partir de
2600 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 5-40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures han pujat moderadament. A 2200 m les màximes de dilluns van estar entre 2ºC i 4ºC i les mínimes d’avui
dimarts entre -1º i -2ºC. El vent s’ha mantingut feble de direcció variable. La humitat ha baixat considerablement. De nit segueix
formant-se gebre de superfície. A tots els sectors, en orientacions N aquest gebre es manté des de fa dies i forma
superficialment un nivell d’uns 2 cm de cohesió nul’la. En orientacions S la neu s’encrosta lleugerament en superfície.
A l’Aran el mantell nival es manté incohesiu en tot el seu conjunt. En aquest sector, molt localment per damunt de 2200 m es
mantenen algunes plaques de vent en orientacions nord i est. Al nord de la Pallaresa, a més de les orientacions indicades,
també n’hi ha en orientacions W. En ambdós sectors el perill és MODERAT (2) pel desencadenament de plaques de vent al pas
d’un grup de persones i ser localment de mida mitjana. A la resta és FEBLE (1).
A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa la neu ha anat adquirint certa resistència internament. El perill és FEBLE (1). El
mantell és insuficient en vessants S.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No s’esperen grans canvis
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimecres 15 de desembre de 2004

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL
PERFILS I SONDEJOS RECENTS
Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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Perfil i sondeig efectuat a Boí (Ribagorçana)
SERVEI METEOROLÒGIC DE
CATALUNYA

Perfil i sondeig efectuat a Pas de la Casa (Andorra)
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Vista del Tuc de Parros i Mauberme (Aran) 10 de desembre de 2004. (Autor: Conselh Generau d’Aran)

Vista de la Pallaresa amb el Mont Valier el 10 de desembre de 2004. (Autor: Conselh Generau d’Aran)
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Vista de la solana de Taüll i els Besiberris el 10 de desembre de 2004 (autor: Nivomet, arxiu: SMC)

Vall de Mulleres (Ribagorçana) el 10 de desembre de 2004 (autor: Nivomet, arxiu: SMC)
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08029 Barcelona
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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 desembre de 2004
14:00 h.
14 i 15 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaFEBLE (1)
Puigpedrós:
Vessant nord MODERAT (2)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

FEBLE (1) en orientacions N
Mantell insuficient en vessants S

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 15: cel entre mig i molt ennuvolat tendint a disminuir a migdia i quedar finalment entre mig i poc ennuvolat.
Temperatures mínimes lleugerament més baixes a cotes altes i sense canvis la resta. Vent fluix i variable girant al vespre a
component N.
A les 12:00 h: isozero: 2000 m; vent a 2000 m: 5 km/h SE; vent a 3000 m: 4 km/h SE; Índex de fredor a 2000 m: -1ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 16: cel serè o poc ennuvolat amb arribada de núvols alts. Temperatures sense canvis. Vent de component N feble amb
alguna ràfega de moderat.
Divendres, 17: predomini del cel poc ennuvolat per bandes de núvols alts i mitjos. Temperatures mínimes sense gaires canvis i
màximes lleugerament més baixes. Vent feble del N i NW.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és present des dels 1800-1900 m al Ter-Freser i dels 1900-2000 m a la resta de sectors. Els gruixos a 2200 m
oscil·len entre 20-40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures han pujat entre lleugera i moderadament. A 2200 m les màximes de dilluns van estar entre 0ºC i 3ºC i les
mínimes de dimarts entre -1ºC i -3ºC. El vent s’ha mantingut feble de direcció variable. De nit segueix formant-se gebre de
superfície. A tots els sectors, en orientacions N aquest gebre es manté des de fa dies i forma superficialment un nivell d’uns 2
cm de cohesió nul’la. En orientacions S la neu s’encrosta lleugerament en superfície.
El mantell nival està format quasi totalment per la neu recent humida caiguda durant la setmana passada. En general la
resistència de la neu és baixa. Són possibles desencadenaments de plaques de vent en general de mida petita pel pas d’una
persona, especialment en orientacions W, NW i SW que localment al Ter-Freser i canals del Cadí-Moixeró poden ser de mida
mitjana. En aquests indrets el perill és MODERAT (2). A la resta el perill és FEBLE (1) ja que no es descarta que en els
pendents més drets i en les orientacions abans indicades es desencadeni, molt localment, alguna placa de vent al pas d’un
grup de persones

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No s’esperen grans canvis
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimecres 15 de desembre de 2004

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL
PERFILS I SONDEJOS RECENTS

Berlín, 38-48
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Pic de la Dona (Ter-Freser), 11 de desembre de 2004 (Autor: Enric Nadal, arxiu SMC)

Carena al sector d’Ulldeter (Ter-Freser), 11 de desembre de 2004 (Autor: Enric Nadal, arxiu SMC)
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PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dimecres, 15 de desembre de 2004
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 15 i 16 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

FEBLE (1) en orientacions N
Mantell insuficient en orientacions S
FEBLE (1) en orientacions N
Mantell insuficient en orientacions S

Pallaresa:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 16: poc ennuvolat amb núvols alts, incrementant-se pel NW a partir de migdia i quedant molt ennuvolat.. Possibilitat de
precipitacions febles al vessant nord. Cota de neu a 1700 m. Temperatures sense canvis. Vent fluix i variable que al final del dia
passaria a ser moderat del NW a cotes altes.
A les 12:00 h: isozero: 2200 m; vent a 2000 m: 20 km/h NW; vent a 3000 m: 21 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -4ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 17: molt ennuvolat o tapat al vessant N i entre mig i molt ennuvolat a la resta. Precipitacions poc abundants al
vessant N amb cota de neu que s’iniciarà a 1700 m baixant a migdia a 1500 m. A la resta són possibles precipitacions febles i
disperses amb cota de neu a 1700 m pujant al final a 2000 m. Temperatures en moderat descens recuperant-se al final del dia
arreu excepte el vessant N. Vent de moderat a fort del NW amb torb a cotes altes.
Dissabte, 18: molt ennuvolat o tapat al vessant N i entre mig i molt ennuvolat a la resta, trencant-se la nuvolositat a migdia.
Precipitacions poc abundants al vessant N, no descartant-se de febles a la resta, amb cota de neu a 2000 m. Temperatures
sense canvis. Vent de moderat a fort del NW amb torb a cotes altes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa el mantell és present des dels 1600 m en vessants N i dels 1900-2000 m en vessants S tot i
que amb poc gruix. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 40-70 cm.
A la resta de sectors el mantell és present per damunt de 1700 m en orientacions N tot i que no es presenta continu fins a partir
dels 2200-2300 m. En orientacions sud és discontinu fins als cims tot i que localment en alguns indrets és continu a partir de
2600 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 5-40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures màximes han pujat lleugerament. A 2200 m les màximes de dimarts van estar entre 1ºC i 5ºC, en canvi les
mínimes han baixat, amb valors entre -3ºC i -5ºC. El vent s’ha mantingut feble de direcció variable o en calma. A tots els
sectors, en orientacions N es manté el gebre de superfície formant uns 2 cm de cohesió nul’la. En orientacions S la neu s’ha
encrostat lleugerament en superfície.
La neu s’ha refredat considerablement transformant-se a grans sense cohesió. En aquest sentit la resistència de la neu és molt
baixa. A l’Aran Franja N de la Pallaresa el perill és MODERAT (2) pel desencadenament de plaques en general de mida petita,
localment mitjana, pel pas d’una persona, A la resta és FEBLE (1).
A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa la neu ha anat adquirint certa resistència internament. El perill és FEBLE (1). El
mantell és insuficient en vessants S.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les precipitacions previstes amb vent del NW formaran noves plaques de vent al S i SE.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS

El proper butlletí s’emetrà el dijous 16 de desembre de 2004
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Perfil i sondeig efectuat al sector de Tavascan (Nord de la Pallaresa)

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com

1
FEBLE

2
MODERAT

- 46 / 368 -

3
MARCAT

4
FORT

5
MOLT FORT

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimecres, 15 de desembre de 2004
14:00 h.
15 i 16 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaFEBLE (1)
Puigpedrós:
Vessant nord MODERAT (2)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

FEBLE (1) en orientacions N
Mantell insuficient en vessants S

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 16: poc ennuvolat amb núvols alts quedant molt ennuvolat. Al final. Temperatures sense canvis. Vent fluix i variable que
al final del dia passaria a ser moderat del NW a cotes altes.
A les 12:00 h: isozero: 2200 m; vent a 2000 m: 5 km/h NE; vent a 3000 m: 10 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -1ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 17:entre mig i molt ennuvolat per núvols alts i mitjos. Són possibles precipitacions febles amb cota de neu a 1700 m
pujant al final a 2000 m. Temperatures en moderat descens recuperant-se al final del dia. Vent de moderat a fort del NW amb
torb a cotes altes.
Dissabte, 18: entre mig i molt ennuvolat, trencant-se la nuvolositat a migdia. No es descarten precipitacions febles amb cota
de neu a 2000 m. Temperatures sense canvis. Vent de moderat a fort del NW amb torb a cotes altes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és present des dels 1800-1900 m al Ter-Freser i dels 1900-2000 m a la resta de sectors. Els gruixos a 2200 m
oscil·len entre 20-40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures màximes han pujat lleugerament. A 2200 m les màximes de dimarts van estar entre 2ºC i 4ºC, en canvi les
mínimes han baixat, amb valors entre -3ºC i -5ºC. El vent s’ha mantingut feble de direcció variable o en calma. A tots els
sectors, en orientacions N es manté el gebre de superfície formant uns 2 cm de cohesió nul’la. En orientacions S la neu s’ha
encrostat lleugerament en superfície.
La neu s’ha refredat considerablement transformant-se a grans sense cohesió. En aquest sentit la resistència de la neu és molt
baixa. Són possibles desencadenaments de plaques en general de mida petita pel pas d’una persona, especialment en
orientacions N, NW i W que localment al Ter-Freser i canals del Cadí-Moixeró poden ser de mida mitjana. En aquests indrets el
perill és MODERAT (2). A la resta el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les precipitacions previstes amb vent del NW formaran noves plaques de vent al S i SE.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dijous 16 de desembre de 2004
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SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

Perfil i sondeig efectuat al Pic de la Carbassa (Perafita-Puigpedrós)
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PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dijous, 16 de desembre de 2004
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 16 i 17 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2) augmentant a MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

FEBLE (1) en orientacions N. Mantell insuficient en orientacions S
MODERAT (2) divendres
FEBLE (1) en orientacions N. Mantell insuficient en orientacions S
MODERAT (2) divendres

Pallaresa:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 17: cel cobert al vessant nord amb precipitacions poc abundants (5-15 cm). Cota de neu baixant de 1600 a 1400 m al
migdia per pujar fins a 1800 m al final del dia. A la resta, cel entre poc i mig ennuvolat, augmentant al llarg del dia amb possibilitat
de precipitacions minses (1-5 cm)., amb cota de neu a 1600 m de matinada pujant a 2000 m al final del dia. Temperatures
mínimes sense canvis i màximes en moderat ascens, que es donaran al final del dia. Vent de l’W i NW fort amb cops molt forts
als cims i torb.
A les 12:00 h: isozero: 1800 m; vent a 2000 m: 64 km/h NW; vent a 3000 m: 82 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -11ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 18: cel cobert al vessant nord amb precipitacions poc abundants, de neu per damunt de 1800 m. A la resta, cel mig
ennuvolat de núvols mitjos i alts amb possibilitat d’alguna precipitació minsa i aïllada, de neu per damunt de 2000 m.
Temperatures mínimes en moderat ascens i màximes sense canvis. Vent moderat del NW al vessant nord i fort amb cops molt
forts a la Ribagorçana-Vallfosca i Pallaresa amb torb.
Diumenge, 19: cel cobert al vessant nord amb precipitacions poc abundants, de neu per damunt de 1800 m. A la resta, cel mig
ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació minsa i aïllada, de neu per damunt de 2000 m. Temperatures sense canvis. Vent
moderat del NW al vessant nord i fort amb cops molt forts a la Ribagorçana-Vallfosca i Pallaresa amb torb.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa el mantell és present des dels 1600 m en vessants N i dels 1900-2000 m en vessants S tot i
que amb poc gruix. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 40-70 cm.
A la resta de sectors el mantell és present per damunt de 1700 m en orientacions N tot i que no es presenta continu fins a partir
dels 2200-2300 m. En orientacions sud és discontinu fins als cims tot i que localment en alguns indrets és continu a partir de
2600 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 5-40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures s’han mantingut sense canvis; a 2200 m, màximes de dimecres entre 1ºC i 5ºC, mínimes entre -4ºC i -5ºC. El
vent ha bufat feble del S i SW. A tots els sectors, en orientacions N es manté el gebre de superfície formant uns 2 cm de cohesió
nul·la. En orientacions S la neu s’ha encrostat lleugerament en superfície. La neu s’ha refredat considerablement transformant-se
en grans sense cohesió. La resistència de la neu és molt baixa. A l’Aran Franja N de la Pallaresa el perill és MODERAT (2) pel
desencadenament de plaques friables en general de mida petita, localment mitjana, pel pas d’una persona, A la resta és FEBLE
(1). Demà divendres, el perill augmentarà a MARCAT (3) ja que amb el vent i les nevades es formaran abundants plaques de
vent que podran desprendre’s de forma espontània i ser localment de dimensions mitjanes, especialment en orientacions S i SE.
A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa la neu ha anat adquirint certa resistència internament. El perill és FEBLE (1). El
mantell és insuficient en vessants S. Demà divendres, el perill augmentarà a MODERAT (2) ja que amb el vent i les nevades
podran formar-se localment algunes plaques de vent que es desprendrien pel pas d’una persona, en general de petites
dimensions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les precipitacions i el vent fort prevists formaran noves plaques de vent en orientacions S i SE.
Evolució del perill: EN AUGMENT
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El proper butlletí s’emetrà el divendres 17 de desembre de 2004

IMATGES, PERFILS I SONDEJOS RECENTS

Formació de gebre (Aran), 15 de desembre de 2004 (Foto: Conselh Generau d’Aran)

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com

1
FEBLE

2
MODERAT

- 50 / 368 -

3
MARCAT

4
FORT

5
MOLT FORT

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

Aran, 15 de desembre de 2004 (Foto: Conselh Generau d’Aran)
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Les Picardes (Pallaresa), 14 de desembre de 2004 (Foto: Nivomet, Arxiu:SMC)

Cap del Pui de Linya (Pallaresa), 14 de desembre de 2004 (Foto: Nivomet, Arxiu:SMC)
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SERVEI METEOROLÒGIC DE
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Perfil i sondeig efectuat a Portainé (Pallaresa)
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Perfil i sondeig efectuat a Pal (Andorra)
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 16 de desembre de 2004
14:00 h.
16 i 17 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:
Vessant nord
Cadí-Moixeró:

FEBLE (1) augmentant a
MODERAT (2)
FEBLE (1) augmentant a
MODERAT (2)

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

FEBLE (1) en orientacions N
Mantell insuficient en vessants S

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 17: cel entre poc i mig ennuvolat, augmentant al llarg del dia amb possibilitat de precipitacions minses (1-5 cm)., amb
cota de neu a 1600 m de matinada pujant a 2000 m al final del dia. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en moderat
ascens, que es donaran al final del dia. Vent de l’W i NW moderat amb cops forts als cims i torb.
A les 12:00 h: isozero: 2600 m; vent a 2000 m: 19 km/h NW; vent a 3000 m: 25 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: 0ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 18: cel mig ennuvolat de núvols mitjos i alts amb possibilitat d’alguna precipitació minsa i aïllada al Ter-Freser i
Perafita-Puigpedrós, de neu per damunt de 2000 m. Temperatures mínimes en moderat ascens i màximes sense canvis. Vent
moderat del NW al vessant nord i fort amb cops molt forts amb torb a l’extrem nord.
Diumenge, 19: cel mig ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació minsa i aïllada, de neu per damunt de 2000 m.
Temperatures sense canvis. Vent fort del NW amb cops molt forts amb torb a l’extrem nord.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és present des dels 1900-2000 m a tots els sectors. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 20-40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures han baixat lleugerament; a 2200 m, màximes de dimecres entre 0ºC i 5ºC, mínimes entre -4ºC i -5ºC. El vent
ha bufat feble del S i SW. A tots els sectors, en orientacions N el mantell està format per neu molt i freda i molt poc cohesiva;
s’ha format gebre en superfície. Per contra, en orientacions S la neu s’ha humitejat i s’ha encrostat lleugerament en superfície.
Són possibles desencadenaments de plaques en general de mida petita pel pas d’una persona, especialment en orientacions N,
NW i W que localment al Ter-Freser i canals del Cadí-Moixeró poden ser de mida mitjana. En aquests indrets el perill és
MODERAT (2). A la resta el perill és FEBLE (1).
Demà divendres, el perill es generalitzarà a MODERAT (2) ja que amb el vent i les nevades podran formar-se localment algunes
plaques de vent que es desprendrien pel pas d’una persona, en general de petites dimensions, especialment al Ter-Freser i al
Perafita-Puigpedrós.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les precipitacions i el vent fort prevists formaran noves plaques de vent en orientacions S i SE.
Evolució del perill: EN AUGMENT

El proper butlletí s’emetrà el divendres 17 de desembre de 2004

IMATGES, PERFILS I SONDEJOS RECENTS
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Coma de l’Embut i Puigmal (Ter-Freser),15 de desembre de 2004 (Foto: Pere Oller, Arxiu: ICC)

Vall de Noucreus (Ter-Freser), 15 de desembre de 2004 (Foto: Pere Oller, Arxiu: ICC)
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SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

Perfil i sondeig efectuat al Pic de l’Àliga, Núria (Ter-Freser)
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PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Divendres, 17 de desembre de 2004
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 17 i 18 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

FEBLE (1) en orientacions N. Mantell insuficient en orientacions S
MODERAT (2) dissabte
FEBLE (1) en orientacions N. Mantell insuficient en orientacions S
MODERAT (2) dissabte

Pallaresa:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 18: cel cobert al vessant nord amb precipitacions minses (5-10 cm). Cota de neu baixant de 1600 a 1300 m. A la
resta, cel mig ennuvolat, més compacte de matinada quan hi pot haver alguna precipitació minsa (1-5 cm), amb cota de neu a
1600 m. Temperatures sense canvis; les màximes es donaran al final del dia. Vent del NW moderat a l’Aran i fort a la resta amb
cops molt forts als cims i torb.
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; vent a 2000 m: 84 km/h NW; vent a 3000 m: 103 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: 11ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 19: cel cobert al vessant nord amb precipitacions minses, de neu per damunt de 2000 m baixant a 1600 m. A la
resta, cel poc ennuvolat augmentant al llarg del dia. Temperatures en lleuger augment. Vent moderat del NW al vessant nord i
fort amb cops molt forts a la resta amb torb, amb tendència a disminuir.
Dilluns, 20: cel cobert al vessant nord amb precipitacions minses, de neu per damunt de 1600 m, baixant a 1200 m. A la resta,
cel entre mig i molt ennuvolat disminuint al final del dia. Temperatures en lleuger descens. Vent moderat del NW amb algun cop
fort als cims a primeres hores.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa el mantell és present des dels 1600 m en vessants N i dels 1900-2000 m en vessants S tot i
que amb poc gruix. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 40-70 cm.
A la resta de sectors el mantell és present per damunt de 1700 m en orientacions N i de 2200 m en vessants sud, però en
general és discontinu fins als cims. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 5-40 cm. El vent fort de les últimes hores està
escombrant la neu dels colls i carenes deixant el terra al descobert.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures han baixat lleugerament; a 2200 m, màximes de dijous entre 0ºC i 3ºC, mínimes de divendres entre -4ºC i 7ºC. Ha nevat lleugerament a l’Aran (aprox. 5 cm) per damunt de 1700 m. El vent ha bufat del NW, moderat a l’Aran i fort amb
cops molt forts a la resta (cop màxim de 98 km/h a Espot). El mantell estava molt incohesiu i el vent ha format plaques de vent
en orientacions S i SE. En orientacions sud predomina un mantell lleugerament encrostat en superfície, mentre que en
orientacions nord en llocs arrecerats del vent el mantell és incohesiu. A l’Aran Franja N de la Pallaresa el perill és MODERAT
(2); les nevades previstes formaran noves plaques de vent que podran desprendre’s pel pas d’una persona en orientacions S i
SE; en general seran de mida petita, localment mitjana.
A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa la nevada ha estat molt minsa o inexistent. El perill divendres és FEBLE (1). Demà
dissabte, el perill podria augmentar a MODERAT (2) ja que amb el vent i les nevades, encara que minses, podran formar-se
localment algunes plaques de vent que es desprendrien pel pas d’una persona, en general de petites dimensions, i en
orientacions S i SE.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les plaques de vent es mantindran fràgils.
Evolució del perill: ESTACIONARI
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Formació de gebre (Aran), 15 de desembre de 2004 (Foto: Conselh Generau d’Aran)

Aran, 15 de desembre de 2004 (Foto: Conselh Generau d’Aran)
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Les Picardes (Pallaresa), 14 de desembre de 2004 (Foto: Nivomet, Arxiu:SMC)

Cap del Pui de Linya (Pallaresa), 14 de desembre de 2004 (Foto: Nivomet, Arxiu:SMC)

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com

1
FEBLE

2
MODERAT

- 59 / 368 -

3
MARCAT

4
FORT

5
MOLT FORT

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

SERVEI METEOROLÒGIC DE
CATALUNYA

Perfil i sondeig efectuat a Portainé (Pallaresa)

SERVEI METEOROLÒGIC DE
CATALUNYA

Perfil i sondeig efectuat a Pal (Andorra)

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com

1
FEBLE

2
MODERAT

- 60 / 368 -

3
MARCAT

4
FORT

5
MOLT FORT

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres, 17 de desembre de 2004
14:00 h.
17 i 18 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaFEBLE (1) augmentant a
Puigpedrós:
MODERAT (2)
Vessant nord MODERAT (2)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

FEBLE (1) en orientacions N
Mantell insuficient en vessants S

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 18: cel mig ennuvolat, més compacte de matinada quan hi pot haver alguna precipitació minsa (1-5 cm), amb cota de
neu a 1600 m. Temperatures sense canvis; les màximes es donaran al final del dia. Vent del NW fort amb cops molt forts als
cims i torb.
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; vent a 2000 m: 46 km/h NW; vent a 3000 m: 85 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -8ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 19: cel poc ennuvolat augmentant la nuvolositat al llarg del dia. Temperatures en lleuger augment. Vent del NW fort
amb cops molt forts als cims amb torb, amb tendència a disminuir.
Dilluns, 20: cel entre mig i molt ennuvolat disminuint al final del dia. Temperatures en lleuger descens. Vent moderat del NW
amb algun cop fort als cims a primeres hores.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és present des dels 1900-2000 m a tots els sectors. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 20-40 cm. El vent fort de les
últimes hores està escombrant la neu dels colls i carenes deixant el terra al descobert.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures han baixat lleugerament; a 2200 m, màximes de dijous entre 0ºC i 4ºC, mínimes de divendres entre -3ºC i 6ºC. El vent ha bufat fort del NW, amb cops molt forts al Prepirineu i al Ter-Freser (cop màxim de 94 km/h a Ulldeter). Ha nevat
entre 1-3 cm al Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser.
En orientacions sud predomina un mantell lleugerament encrostat en superfície, mentre que en orientacions nord en llocs
arrecerats del vent el mantell és incohesiu. El vent ha format plaques de vent al Ter-Freser. Són possibles desencadenaments
de plaques en general de mida petita pel pas d’una persona, especialment en orientacions S i SE que localment al Ter-Freser i
canals del Cadí-Moixeró poden ser de mida mitjana. En aquests indrets el perill és MODERAT (2), ja que podran formar-se
noves plaques amb les nevades previstes per avui divendres. A la resta el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les plaques de vent es mantindran fràgils.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dissabte 18 de desembre de 2004

IMATGES, PERFILS I SONDEJOS RECENTS
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Coma de l’Embut i Puigmal (Ter-Freser),15 de desembre de 2004 (Foto: Pere Oller, Arxiu: ICC)

Vall de Noucreus (Ter-Freser), 15 de desembre de 2004 (Foto: Pere Oller, Arxiu: ICC)
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Perfil i sondeig efectuat al Pic de l’Àliga, Núria (Ter-Freser)
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PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dissabte, 18 de desembre de 2004
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 18, 19 i 20 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

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

Ribagorçana-Vall Fosca:

FEBLE (1) dissabte
MODERAT (2) diumenge per sobre 2000 m
FEBLE (1) dissabte
MODERAT (2) diumenge per sobre 2000 m

Pallaresa:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 19: a l’Aran cel cobert o molt ennuvolat, amb precipitacions minses (5-10 cm); cota de neu a 2000 m baixant a 1800
m al vespre. A la resta cel mig ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació minsa (1-5 cm) a partir de migdia; cota de neu a
1800 m. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes sense canvis. Vent fort amb cops molt forts als cims, de component
W amb predomini del NW i torb.
A les 12:00 h: isozero: 2100 m; vent a 2000 m: 107 km/h NW; vent a 3000 m: 110 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: 10ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 20: a l’Aran cel cobert o molt ennuvolat amb tendència a obrir-se a partir de migdia. Precipitacions minses al matí. Cota
de neu a 1500 m. A la resta nuvolositat variable. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en moderat descens. Vent
fort del NW disminuint a moderat i girant a component N.
Dimarts, 21: cel mig ennuvolat. Temperatures en lleuger descens. Vent moderat de component N, amb predomini del NE.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa el mantell és present des dels 1600 m en vessants N i dels 1900-2000 m en vessants S tot i
que amb poc gruix. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 40-70 cm.
A la resta de sectors el mantell és present per damunt de 1700 m en orientacions N i de 2200 m en vessants sud, però en
general és discontinu fins als cims. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 5-40 cm. El vent fort de les últimes hores ha escombrat la
neu dels colls i carenes deixant el terra al descobert, especialment a la Pallaresa i Ribagorçana-Vallfosca.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Durant la nit de divendres a dissabte hi ha hagut precipitacions en forma d’aigua fins a 2400-2500 m a Pallaresa i RibagorçanaVallfosca i 2200 m a l’Aran, amb totals entre 10-25 mm a l’Aran i nord de la Pallaresa. A la Ribagorçana-Vallfosca i al sud de la
Pallaresa la nevada ha estat molt minsa o inexistent (1-2 cm). El vent ha bufat del N i NW fort amb cops molt forts als cims (161
km/h a Espot). Durant la matinada d’avui dissabte la temperatura ha baixat de forma moderada a l’Aran (valors entre -6º i -7ºC) i
lleugerament a la resta (valors entre -3º i -5ºC).
En aquestes condicions el mantell s’ha amarat d’aigua fins a 2500 m, per regelar-se i endurir-se. Per damunt d’aquesta cota s’ha
format alguna placa de vent a l’Aran i a la franja nord de la Pallaresa en orientacions S i SE.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa tant dissabte com diumenge el perill serà FEBLE (1) per sota de 2000 m i MODERAT (2) per
damunt; s’esperen nevades minses avui (1-5 cm) per damunt de 1300 m, pujant la cota de neu fins a 2000 m a la nit, baixant fins
a 1800 m al vespre de diumenge amb quantitats entre 5-15 cm. Per damunt de 2000 m es formaran plaques de vent que podran
desprendre’s pel pas d’una persona en orientacions S i SE; en general seran de mida petita, localment mitjana.
A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa el perill és FEBLE (1) dissabte amb possibilitat que augmenti a MODERAT (2) a partir
de migdia de diumenge; en cas que es formi alguna placa de vent per damunt de 2000 m, podria produir-se alguna allau de placa
de vent en general de petites dimensions pel pas d’una persona en orientacions S i SE.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les plaques de vent formades a cotes altes es mantindran fràgils. A partir de dilluns el mantell regelarà per sota de 2000 m.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dilluns 20 de desembre de 2004
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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 desembre de 2004
14:00 h.
18, 19 i 20 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

FEBLE (1) dissabte
MODERAT (2) per sobre 2200
m diumenge
Vessant nord MODERAT (2)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

Prepirineu:

FEBLE (1) dissabte
MODERAT (2) per sobre 2200 m
diumenge
FEBLE (1) dissabte
MODERAT (2) per sobre 2200 m
diumenge

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 19: cel mig ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació minsa (1-5 cm). Cota de neu a 2000 m, baixant a 1800 m.
Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes sense canvis. Vent fort amb cops molt forts als cims, de component W amb
predomini del NW.
A les 12:00 h: isozero: 2500 m; vent a 2000 m: 78 km/h NW; vent a 3000 m: 95 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -6ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 20: nuvolositat variable amb possibilitat de precipitacions minses, en forma de xàfecs, a partir de migdia; cota de neu a
1300 m, baixant localment a 1000 m. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en moderat descens. Vent fort del
NW disminuint a moderat i girant a component N.
Dimarts, 21: cel cobert amb precipitacions febles a moderades. Cota de neu a 1000 m. Temperatures en lleuger descens. Vent
moderat de component N, amb predomini del NE.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és present des dels 1900-2000 m a tots els sectors. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 20-40 cm. El vent fort ha
escombrat la neu dels colls i carenes deixant el terra al descobert.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Durant la nit de divendres a dissabte hi ha hagut precipitacions en forma d’aigua fins a 2400-2500 m a tots els sectors amb totals
entre 1-10 mm. El vent ha bufat del N i NW fort amb cops molt forts als cims (135 km/h a Ulldeter). La temperatura va pujar
moderadament al vespre d’ahir divendres (valors entre 2º i 6ºC), mentre que les mínimes d’avui dissabte són similars a les d’ahir
(valors entre -3º i -5ºC).
En aquestes condicions el mantell s’ha humitejat fins a 2500 m. En general s’ha regelat i endurit. Per damunt d’aquesta cota s’ha
format alguna placa de vent al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós..
El perill és FEBLE (1) dissabte amb possibilitat que augmenti a MODERAT (2) a partir de migdia de diumenge, en cas que es
formi alguna placa de vent per damunt de 2000 m; podria produir-se alguna allau de placa de vent en general de petites
dimensions pel pas d’una persona en orientacions S i SE.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les plaques de vent formades a cotes altes es mantindran fràgils. A partir de dilluns el mantell regelarà per sota de 2000 m.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dilluns 20 de desembre de 2004
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: Dilluns, 20 de desembre de 2004
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 20 i 21 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

FEBLE (1)

Pallaresa:

FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 21: poc ennuvolat amb arribada de núvols alts i mitjos per la tarda fins quedar mig ennuvolat. No es descarta algun
ruixat feble a partir de la tarda a qualsevol cota. Temperatures en moderat descens. De matinada brises de muntanya passant
a fluix de direcció variable a les valls i fondalades i de component N als cims
A les 12:00 h: isozero: 500 m; vent a 2000 m: 26 km/h N; vent a 3000 m: 38 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -14ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 22: mig ennuvolat de matinada disminuint al llarg del dia fins a quedar poc ennuvolat a mig matí. A partir d’aleshores
arribaran núvols alts. Pel nord. No es descarta alguna precipitació de matinada feble a qualsevol cota. Temperatures mínimes
lleugerament més baixes, especialment a les fondalades, i màximes sense canvis. Vent de component N fluix amb ràfegues de
moderat als cims, especialment al final del dia.
Dijous, 23: cel entre mig i molt ennuvolat amb creixement de nuvolades que donaran algun ruixat entre feble i moderat de neu a
qualsevol cota. Temperatures estables. Vent de component N moderat afluixant al llarg del dia fins a quedar fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa, degut a les últimes nevades que s’han donat des del cap de setmana, el mantell és present
des dels1400-1500 m tot i que amb poc gruix, sent esquiable a partir dels 1800-1900 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 6090 cm. A la resta de sectors, el fort vent de divendres i dissabte va deixar el terra al descobert a colls i carenes. En aquests
sectors les nevades han estat menys importants i en molts casos s’han dipositat directament damunt del terra. En general,
elmantell és present per damunt de 1800-1900 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 5-40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Des del cap de setmana s’han produït precipitacions a tots els sectors. En les darreres 24 hores s’han acumulat entre 10-20 cm
a l’Aran-Franja N de la Pallaresa i al voltant dels 5 cm a la resta. La cota de neu ha estat entre 1500-1600 m. Durant la nit de
divendres a dissabte hi va haver precipitacions minses en forma d’aigua fins a 2400-2500 m a Pallaresa i Ribagorçana-Vallfosca
i entre poc abundants i abundants a l’Aran, que van ser en forma d’aigua fins a 2200 m. En general el vent ha estat del N i NW
amb ràfegues màximes de 80 km/h. Les temperatures màximes d’ahir diumenge van estar entre -0ºC i 1ºC i les mínimes d’avui
dilluns entre -3ºC i -5ºC.
Les pluges que es van donar fins a cotes altes entre divendres i dissabte van humitejar el mantell. Posteriorment, amb la
baixada de temperatures, es va regelar i endurir. Les nevades que s’han donat des d’ahir s’han dipositat en molts casos damunt
del terra. A l’Aran-Franja hi ha una capa de neu recent humida formada per agulles visibles i neu rodona sense cap cohesió
que descansa damunt de les crostes de regel abans esmentades. S’han format importants acumulacions de neu ventada en
orientacions S i E. En aquest sector el perill és MODERAT (2) ja que són probables petites allaus de neu recent humida i
plaques de vent en orientacions S, E i SE susceptibles de despendre’s pel pas d’una persona i ser de mitjanes dimensions.
A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa el perill és FEBLE (1) ja que no es descarta el desencadenament d’alguna allau de
placa de vent en general de petites dimensions pel pas d’una persona en orientacions S, SE i E.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les baixes temperatures mantindran la inestabilitat.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 21 de desembre de 2004
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Vista del Pic Cerví de Durro a la Vall de Boí el 18/12/2004 (autor: Nivomet, Arxiu: SMC)
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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 desembre de 2004
14:00 h.
20 i 21 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaFEBLE (1)
Puigpedrós:
Vessant nord FEBLE (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

FEBLE (1)

Prepirineu:

FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 21: poc ennuvolat amb arribada de núvols alts i mitjos per la tarda fins quedar mig ennuvolat. No es descarta algun
ruixat feble a partir de la tarda a qualsevol cota. Temperatures en moderat descens. De matinada brises de muntanya passant
a fluix de direcció variable a les valls i fondalades i de component N als cims
A les 12:00 h: isozero: 1300 m; vent a 2000 m: 12 km/h NW; vent a 3000 m: 19 km/h NW;
Índex de fredor a 2000 m: -11ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 22: mig ennuvolat de matinada disminuint al llarg del dia fins a quedar poc ennuvolat a mig matí. A partir d’aleshores
arribaran núvols alts. Pel nord. No es descarta alguna precipitació de matinada feble a qualsevol cota. Temperatures mínimes
lleugerament més baixes, especialment a les fondalades, i màximes sense canvis. Vent de component N fluix amb ràfegues de
moderat als cims, especialment al final del dia.
Dijous, 23: cel entre mig i molt ennuvolat amb creixement de nuvolades que donaran algun ruixat entre feble i moderat de neu a
qualsevol cota. Temperatures estables. Vent de component N moderat afluixant al llarg del dia fins a quedar fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és present des dels 1900-2000 m a tots els sectors. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 20-40 cm. El vent fort ha
escombrat la neu dels colls i carenes deixant el terra al descobert.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
En les darreres 24 hores ha nevat de forma escassa, gruixos inferiors als 5 cm, a la majoria de sectors. Durant la nit de
divendres a dissabte es van produïrt precipitacions en forma d’aigua fins a 2400-2500 m a tots els sectors amb totals entre 1-10
mm. Les temperatures a 2200 m han estat, les mínimes d’avui entre -2ºC i -4ºC i les màximes d’ahir diumenge entre 2ºC i 4ºC.
Ha bufat vent entre moderat i fort del W i NW amb ràfegues de molt fort, cops màxims de 105 km/h.
Inicialment el mantell es va humitejat, regelant-se i endurint-se posteriorment. Damunt de les crostes de regel que es van
formar s’ha dipositat una fina capa de neu recent caiguda en les darreres 24 hores. El vent del W i NW ha format en
orientacions S, SE, E i sectors arrecerats del vent acumulacions de neu ventada.
El perill és FEBLE (1) ja que és possible el desencadenament d’alguna allau de placa de vent en general de petites dimensions
pel pas d’una persona en orientacions S, E , SE i sectors arrecerats del vent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les plaques de vent formades es mantindran inestables
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 21 de desembre de 2004
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PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dimarts, 21 de desembre de 2004
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 21 i 22 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2) en sectors arrecerats del vent
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) en sectors arrecerats del vent
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 22: mig ennuvolat de matinada disminuint al llarg del dia fins a quedar poc ennuvolat a mig matí. A partir d’aleshores
arribaran núvols alts pel nord. No es descarta alguna precipitació de matinada feble a qualsevol cota. Temperatures mínimes
sense canvis i màximes lleugerament més altes. Vent de component N fluix i de direcció variable al es fondalades.
A les 12:00 h: isozero: 400 m; vent a 2000 m: 23 km/h NE; vent a 3000 m: 24 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -14ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 23: cel cobert per núvols alts i mitjos amb tendència a aclarir-se de cara a la tarda. Temperatures mínimes sense canvis
o lleugerament més baixes a les valls i màximes en lleuger o moderat ascens. Vent de component N fluix, moderat als cims i de
caràcter local a les valls.
Divendres, 24: cel mig ennuvolat passant a molt ennuvolat, essent més compacta al vessant nord, on hi haurà possibilitat de
precipitacions febles a qualsevol cota i no descartant-se’n a la resta de sectors. Temperatures estables, baixant lleugerament al
final del dia. Vent de fluix a moderat de component N al vessant N i fluix del NW a la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa, el mantell és esquiable a partir dels 1900-2000 m en vessants S i dels 1600 m en vessants
N. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 60-90 cm. A la resta de sectors, el fort vent de divendres i dissabte va deixar el terra al
descobert a colls i carenes. En aquests sectors el mantell és força discontinu, essent esquiable localment a partir del 2100-2200
m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 5-40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Ahir dilluns va continuar nevant fins a migdia a la majoria de sectors, acumulant-se gruixos no superiors als 5 cm. En les
darreres 48 hores s’han acumulat entre 15-25 cm a l’Aran-Franja N de la Pallaresa i entre 5-10 cm a la resta. Les temperatures
han baixat notablement; a 2200 m les màximes d’ahir dilluns van estar entre -3ºC i -5ºC i les mínimes d’avui dimarts entre -8ºC i
-13ºC. El vent, en general, ha estat moderat, localment fort, del N i NW amb ràfegues de molt fort de fins a 96 km/h.
Les nevades que s’han donat des d’ahir s’han dipositat en alguns casos damunt del terra i en d’altres damunt d’una crosta de
regel formada entre divendres i dissabte per la pluja i baixada de temperatures posteriors. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa hi
ha una capa de neu recent formada per agulles visibles i neu rodona sense cap cohesió que descansa damunt de les crostes
de regel abans esmentades. S’han format importants acumulacions de neu ventada en orientacions S i E. En aquest sector el
perill és MARCAT (3) ja que són probables desencadenaments de plaques de vent en totes les orientacions, però especialment
en orientacions S, E, SE i sectors arrecerats del vent . Aquestes plaques es presenten molt fràgils i són susceptibles de
despendre’s pel pas d’una persona, assolint mitjanes dimensions. Són possibles també caigudes naturals de petites allaus de
neu recent .A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2) en els sectors arrecerats del vent ja ja que no
es descarta el desencadenament d’alguna allau de placa de vent en general de petites dimensions pel pas d’una persona. A la
resta és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La neu es refredarà i les plaques es mantindran inestables.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 22 de desembre de 2004

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL I SONDEJOS
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Perfil i sondeig efectuat a Banhiblà (Aran)

Panoràmica del sector de Beret. (autor: Nivomet, arxiu: SMC)
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Panoràmica del Vessant N del Tunel de Vielha (Autor: Nivomet, Arxiu: SMC)

Vista del Pic Cerví de Durro a la Vall de Boí el 18/12/2004 (autor: Nivomet, Arxiu: SMC)

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com

1
FEBLE

2
MODERAT

- 76 / 368 -

3
MARCAT

4
FORT

5
MOLT FORT

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimarts, 21 de desembre de 2004
14:00 h.
21 i 22 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MODERAT (2) en sectors
arrecerats del vent
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord MODERAT (2) en sectors
Cadí-Moixeró: arrecerats del vent
FEBLE (1) a la resta

Ter-Freser:

Prepirineu:

MODERAT (2) en sectors
arrecerats del vent
FEBLE (1) a la resta
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 22: mig ennuvolat de matinada disminuint al llarg del dia fins a quedar poc ennuvolat a mig matí. A partir d’aleshores
arribaran núvols alts pel nord. No es descarta alguna precipitació de matinada feble a qualsevol cota. Temperatures mínimes
sense canvis i màximes lleugerament més altes. Vent de component N fluix i de direcció variable al es fondalades.
A les 12:00 h: isozero: 1300 m; vent a 2000 m: 28 km/h N; vent a 3000 m: 22 km/h N;
Índex de fredor a 2000 m: -12ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 23: cel cobert per núvols alts i mitjos amb tendència a aclarir-se de cara a la tarda. Temperatures mínimes sense canvis
o lleugerament més baixes a les valls i màximes en lleuger o moderat ascens. Vent de component N fluix, moderat als cims i de
caràcter local a les valls.
Divendres, 24: cel mig ennuvolat passant a molt ennuvolat. No es descartem precipitacions febles a qualsevol cota.
Temperatures estables, baixant lleugerament al final del dia. Vent fluix del NW .

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és present des dels 1900-2000 m a tots els sectors. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 20-40 cm. El vent fort ha
escombrat la neu dels colls i carenes deixant el terra al descobert.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Ahir dilluns, va nevar de forma escassa a la majoria de sectors, amb gruixos de neu recent inferiors als 5 cm. En les darreres
48 hores s’han acumulat com a màxim uns 5-10 cm de neu recent. Les temperatures han baixat moderadament; a 2200 m les
màximes d’ahir dilluns van estar entre -2ºC i -4ºC i les mínimes d’avui dimarts entre -5ºC i -7ºC. El vent, en general, ha estat
moderat del NW amb cops de molt fort de fins a 85 km/h.
Inicialment el mantell es va humitejat, regelant-se i endurint-se posteriorment. Damunt de les crostes de regel que es van
formar s’ha dipositat una fina capa de neu recent caiguda en les darreres 24 hores. El vent del W i NW ha format en
orientacions S, SE, E i sectors arrecerats del vent acumulacions de neu ventada. En aquests indrets del Ter-Freser, Vessant N
del Cadí-Moixeró i Perafita-Puigpedrós el perill és MODERAT (2) ja que és possible el desencadenament d’alguna allau de
placa de vent en general de petites dimensions pel pas d’una persona, especialment en orientacions S, E , SE. A la resta el
perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La neu es refredarà i les plaques es mantindran inestables.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 22 de desembre de 2004

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL
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Panoràmica de la Vall de Núria del 20/12/2004 (Autor: ICC)
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PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dimecres, 22 de desembre de 2004
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 22 i 23 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2) en sectors arrecerats del vent
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) en sectors arrecerats del vent
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 23: cel cobert al vessant nord i molt ennuvolat per núvols alts i mitjos a la resta amb tendència a aclarir-se de cara a la
tarda arreu. Precipitacions febles i disperses al vessant nord no descartant-se’n també de febles a la resta, desapareixent arreu
per la tarda. Cota de neu a 700 m pujant a 1200 m Temperatures lleugerament més altes, puntualment més baixes als fons de
vall. Vent del NW moderat.
A les 12:00 h: isozero: 1800 m; vent a 2000 m: 34 km/h NW; vent a 3000 m: 37 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -8ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 24: cel serè o poc ennuvolat. Temperatures mínimes sense canvis, puntualment més baixes a les valls, i màximes
moderadament més altes. Vent de component W fluix, i brises de muntanya.
Dissabte, 25: cel cobert amb nevades entre febles i moderades a qualsevol cota. Temperatures mínimes sense canvis i
màximes moderadament més baixes. Vent moderat de component W girant a component N també moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa, el mantell és esquiable a partir dels 1900-2000 m en vessants S i dels 1600 m en vessants
N. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 60-90 cm. A la resta de sectors, el fort vent de divendres i dissabte va deixar el terra al
descobert a colls i carenes. En aquests sectors el mantell és força discontinu, essent esquiable localment a partir del 2100-2200
m en vessants nord. Localment en sectors protegits pel bosc hi ha neu des de 1800-1900 m en orientacions N. Els gruixos a
2200 m oscil·len entre 5-40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
A tots els sectors, les temperatures s’han mantingut baixes; a 2200 m les màximes d’ahir dimarts van baixar lleugerament amb
valors entre -2ºC i -7ºC i les mínimes d’avui dimecres també amb valors entre -12ºC i -9ºC. El vent, en general, ha estat feble del
N amb ràfegues màximes de fins a 45 km/h del NW.
En general, a tots els sectors s’han format plaques de vent, especialment en orientacions S i E que amb les temperatures baixes
es mantenen molt fràgils. En general la neu està molt freda i segueix refredant-se, contribuint a la seva inestabilització. A l’AranFranja N de la Pallaresa hi ha una capa de neu recent formada per agulles visibles i neu rodona sense cap cohesió. En aquest
sector s’han format plaques de vent en totes les orientacions, especialment en S i E, que descansen damunt de crostes de regel
fins a uns 2400 m i damunt de capes sense cohesió en cotes més altes. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa el perill és MARCAT
(3) ja que són probables desencadenaments de plaques de vent en totes les orientacions, però especialment en orientacions S,
E, SE i sectors arrecerats del vent. Aquestes plaques són susceptibles de despendre’s pel pas d’una persona, assolint mitjanes
dimensions. Són possibles també caigudes naturals de petites allaus de neu recent. A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa el
perill és MODERAT (2) en els sectors arrecerats del vent pel possible desencadenament de plaques de vent en general de
petites dimensions pel pas d’una persona. A la resta és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es mantindrà la inestabilitat de les plaques de vent.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dijous, 23 de desembre de 2004
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Vall de Liat, Pla de Beret (Aran), 21/12/2004 (Autor: Conselh Generau d’Aran, Arxiu: SMC)

Corronco, Cerbi de Durro (Ribagorçana) 21/12/2004 (autor: Nivomet, Arxiu: SMC)
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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 desembre de 2004
14:00 h.
22 i 23 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MODERAT (2) en orientacions
SiE
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord MODERAT (2) en sectors
Cadí-Moixeró: arrecerats del vent
FEBLE (1) a la resta

Ter-Freser:

MARCAT (3) per sobre 2300 m
MODERAT (2) a la resta

Prepirineu:

MODERAT (2) en sectors
arrecerats del vent
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 23: cel molt ennuvolat per núvols alts i mitjos amb tendència a aclarir-se de cara a la tarda arreu. No es descarten
precipitacions febles que aniran desapareixent per la tarda. Cota de neu a 700 m pujant a 1200 m. Temperatures lleugerament
més altes, puntualment més baixes als fons de vall. Vent del NW moderat.
A les 12:00 h: isozero: 2000 m; vent a 2000 m: 24 km/h N; vent a 3000 m: 34 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -6ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 24: cel serè o poc ennuvolat. Temperatures mínimes sense canvis, puntualment més baixes a les valls, i màximes
moderadament més altes. Vent de component W fluix, i brises de muntanya.
Dissabte, 25: cel cobert amb nevades entre febles i moderades a qualsevol cota. Temperatures mínimes sense canvis i màximes
moderadament més baixes. Vent moderat de component W girant a component N moderat amb cops de fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és present des dels 1800-2000 m a tots els sectors. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 20-40 cm. El vent fort ha
escombrat la neu dels colls i carenes orientats al nord deixant el terra al descobert.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
A tots els sectors, les temperatures s’han mantingut baixes; a 2200 m les màximes d’ahir dimarts van baixar lleugerament amb
valors entre -2ºC i -5ºC i les mínimes d’avui dimecres moderadament amb valors entre -8ºC i -10ºC. El vent ha estat entre feble i
moderat del NW amb ràfegues màximes de fins a 62 km/h del NW.
En general a tots els sectors la neu està molt freda i segueix refredant-se, contribuint a la seva inestabilització. El vent del W i
NW ha format plaques de vent en orientacions S, SE, E i sectors arrecerats del vent, més importants al Ter-Freser. Es mostren
especialment fràgils. Al Vessant N del Cadí-Moixeró, Perafita-Puigpedrós i Prepirineu el perill és MODERAT (2) ja que és
possible el desencadenament de plaques de vent en general de petites dimensions pel pas d’una persona, especialment en
orientacions S, E, SE i indrets arrecerats del vent. A la resta d’orientacions el perill és FEBLE (1).
En cotes altes del Ter-Freser, per damunt de 2300 m, el perill és MARCAT (3) ja que són probables desencadenaments de placa
de vent de mida mitjana pel pas d’una persona, especialment sota de colls i carenes orientades al S i SE i en punts obacs
arrecerats del vent. A la resta és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La neu es mantindrà freda i les plaques inestables.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dijous, 23 de desembre de 2004

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL
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Pic de la Carbassa (Perafita-Puigpedrós), 22/12/2004 (Autor: Enric Nadal, Arxiu: SMC)
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PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dijous, 23 de desembre de 2004
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 23 i 24 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2) en sectors arrecerats del vent
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) en sectors arrecerats del vent
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 24: Serè o poc ennuvolat. Temperatures moderadament més altes a cotes altes, lleugerament a fons de vall. Vent de
component W fluix passant a moderat al final del dia.
A les 12:00 h: isozero: 3200 m; vent a 2000 m: 20 km/h W; vent a 3000 m: 28 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -1ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 25: increment ràpid de la nuvolositat de matinada quedant cobert al matí. Precipitacions entre febles i moderades a
partir d’aleshores amb cota de neu que s’iniciarà a 1800 m baixant a al final a qualsevol cota. Temperatures en moderat
descens, especialment les diürnes, donant-se les mínimes al final del dia. Vent del W i SW moderat passant a fort del N al final
del dia amb intervals de variable a la tarda.
Diumenge, 26: Molt ennuvolat obrint-se al final pel N amb arribada de núvols alts i mitjos quedant mig ennuvolat. Precipitacions
moderades a qualsevol cota. Les temperatures es mantindran baixes. Vent de component N fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Les nevades de la matinada passada han deixat neu per damunt de 800 m a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa, però el mantell
és esquiable a partir dels 1800-1900 m en vessants S i dels 1600 m en vessants N. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 60-90
cm. A la resta de sectors, el fort vent de divendres i dissabte va deixar el terra al descobert a colls i carenes. En aquests sectors
el mantell és força discontinu, essent esquiable localment a partir del 2100-2200 m en vessants nord. Localment en sectors
protegits pel bosc hi ha neu des de 1800-1900 m en orientacions N. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 5-40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
A tots els sectors, les temperatures han pujat de forma acusada; a 2200 m el valors enregistrats a la matinada estaven entre 2ºC i -4ºC i segueixen pujant. El vent s’ha anat incrementant a moderat del W. En la passada matinada s’han produït
precipitacions febles de neu amb gruixos al voltant del 5 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, i inapreciables a la resta.
Actualment, a les 13:00 hores d’avui, s’estan produint precipitacions febles en forma de pluja per sobre de 2300 m.
Superficialment a l’Aran-Franja N de la Pallaresa la neu s’està humitejant. En aquest sector es mantenen plaques de vent en
totes les orientacions, especialment en S i E, que descansen o bé damunt de capes sense cohesió o bé damunt de crostes de
regel. S’han format noves plaques en orientacions S i E. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) ja que són
probables desencadenaments de plaques de vent en totes les orientacions, però especialment en orientacions S, E, SE i
sectors arrecerats del vent. Aquestes plaques són susceptibles de despendre’s pel pas d’una persona, assolint mitjanes
dimensions. Són possibles també caigudes naturals de petites allaus de neu humida a totes les orientacions, que localment , en
pendents drets, poden assolir mitjanes dimensions. A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2) en els
sectors arrecerats del vent pel possible desencadenament de plaques de vent en general de petites dimensions pel pas d’una
persona. A la resta és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les nevades previstes, acompanyades de vent del N formaran noves plaques de vent, especialment en orientacions S.
Evolució del perill: EN AUGMENT

El proper butlletí s’emetrà el divendres, 24 de desembre de 2004

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL I SONDEJOS
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Vall de Liat, Pla de Beret (Aran), 21/12/2004 (Autor: Conselh Generau d’Aran, Arxiu: SMC)
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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 desembre de 2004
14:00 h.
23 i 24 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MODERAT (2) en orientacions
SiE
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord MODERAT (2) en sectors
Cadí-Moixeró: arrecerats del vent
FEBLE (1) a la resta

Ter-Freser:

MARCAT (3) per sobre 2300 m
MODERAT (2) a la resta

Prepirineu:

MODERAT (2) en sectors
arrecerats del vent
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 24: Serè o poc ennuvolat. Temperatures moderadament més altes a cotes altes, feblement a fons de vall. Vent de
component W fluix passant a moderat al final del dia.
A les 12:00 h: isozero: 3200 m; vent a 2000 m: 6 km/h W; vent a 3000 m: 16 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 2ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 25: increment ràpid de la nuvolositat de matinada quedant cobert al matí. Precipitacions entre febles i moderades a
partir d’aleshores amb cota de neu que s’iniciarà a 1800 m baixant a al final a qualsevol cota. Temperatures en moderat
descens, especialment les diürnes, donant-se les mínimes al final del dia. Vent del W i SW moderat passant a fort del N al final
del dia amb intervals de variable a la tarda.
Diumenge, 26 Molt ennuvolat obrint-se al final pel N amb arribada de núvols alts i mitjos quedant mig ennuvolat. Precipitacions
moderades a qualsevol cota. Les temperatures es mantindran baixes. Vent de component N fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és present des dels 1800-2000 m a tots els sectors. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 20-40 cm. El vent fort ha
escombrat la neu dels colls i carenes orientats al nord deixant el terra al descobert.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
A tots els sectors, les temperatures han pujat de forma acusada; a 2200 m el valors enregistrats a la matinada estaven entre 3ºC i 1ºC i segueixen pujant. El vent s’ha anat incrementant a moderat del W. En la passada matinada s’han produït
precipitacions inapreciables al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós.
L’acusada pujada de temperatures fa que la neu s’estigui humitejant superficialment. El vent del W i NW ha format plaques de
vent en orientacions S, SE, E i sectors arrecerats del vent, més importants al Ter-Freser. Al Vessant N del Cadí-Moixeró,
Perafita-Puigpedrós i Prepirineu el perill és MODERAT (2) ja que és possible el desencadenament de plaques de vent en
general de petites dimensions pel pas d’una persona, especialment en orientacions S, E, SE i indrets arrecerats del vent. A la
resta d’orientacions el perill és FEBLE (1).
En cotes altes del Ter-Freser, per damunt de 2300 m, el perill és MARCAT (3) ja que són probables desencadenaments de
placa de vent de mida mitjana pel pas d’una persona, especialment sota de colls i carenes orientades al S i SE i en punts obacs
arrecerats del vent. A la resta és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les nevades previstes, acompanyades de vent del N formaran noves plaques de vent, especialment en orientacions S.
Evolució del perill: EN AUGMENT

El proper butlletí s’emetrà el divendres, 24 de desembre de 2004

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL
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Pic de la Carbassa (Perafita-Puigpedrós), 22/12/2004 (Autor: Enric Nadal, Arxiu: SMC)
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: Divendres, 24 de desembre de 2004
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 24, 25, 26 i 27 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2) divendres. MARCAT (3) dissabte i diumenge

Ribagorçana-Vall Fosca:

FEBLE (1) divendres. MODERAT (2) dissabte i diumenge

Pallaresa:

FEBLE (1) divendres. MODERAT (2) dissabte i diumenge

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 25: augment de la nuvolositat durant la matinada fins a quedar cobert a mig matí. Precipitacions generals a partir de
mig matí, abundants a l’Aran (15-30 cm) i poc abundants a la resta (5-15 cm) a la resta. Cota de neu a 1200 m al principi
baixant a totes les cotes. Temperatures en acusat descens amb mínimes al final del dia. Vent fluix al matí de component W,
girant a NW i N moderat i fort al final del dia. Torb.
A les 12:00 h: isozero: 1100 m; vent a 2000 m: 49 km/h NW; vent a 3000 m: 50 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -15ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 26: cel cobert a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa amb precipitacions febles a moderades a totes les cotes. A la
resta, cel entre mig i molt ennuvolat, obrint-se a partir del matí, amb possibilitat de nevades febles i aïllades a totes les cotes, en
molts casos com a barrufa. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en acusat descens. Vent del nord moderat a
l’Aran, fort a la resta. Torb.
Dilluns, 27: cel entre mig i molt ennuvolat a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa amb possibilitat d’alguna nevada feble de
matinada. Cel poc ennuvolat a la resta. Temperatures sense canvis significatius. Vent del nord moderat a l’Aran, fort a la resta.
Torb.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa, però el mantell és esquiable a partir dels 1900 m en vessants S i dels 1600 m en vessants
N. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 60-90 cm. A la resta de sectors, el fort vent de divendres i dissabte va deixar el terra al
descobert a colls i carenes i el mantell és força discontinu, essent esquiable localment a partir de 2200 m en vessants nord. Els
gruixos a 2200 m oscil·len entre 5-40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Ahir dijous hi va haver precipitacions poc abundants a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa en forma d’aigua fins a 2300 m (5-15
mm). Les temperatures van pujar ahir de forma acusada, a 2200 m valors màxims entre 2ºC i 7C, i mínimes positives aquesta
matinada, valors entre 1ºC i 3ºC. Fortes inversions tèrmiques (fins a -7ºC a fons de valls). Localment el vent ha bufat fort del NW
(74 km/h del NW a Certascan).
A l’Aran-Franja N de la Pallaresa la neu s’ha humitejat per la boira i la pluja. A la resta, el mantell es manté sec i fred, però amb
crostes degudes al sol i al vent. El mantell és força incohesiu a tots els seus nivells, amb algunes petites crostes intercalades a
nivells intermitjos. Hi ha plaques de vent en totes les orientacions, especialment en S i E, que s’han estabilitzat moderadament.
Divendres el perill és MODERAT (2). Amb les nevades i el vent previst, a l’Aran-Franja N de la Pallaresa el perill augmentarà a
MARCAT (3) ja que seran probables allaus de placa de vent de dimensions mitjanes, localment grans, en orientacions S, SE i E,
fins i tot de forma natural. En cas que s’acumulin més de 50-60 cm en 48 h el perill podria passar a FORT (4).
A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa, el perill és FEBLE (1) divendres, augmentant a MODERAT (2) a partir de dissabte a
migmatí ja que seran probables allaus de placa de vent, en general de petites dimensions, en orientacions S, SE i E, fins i tot de
forma natural.

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

El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 27 de desembre de 2004

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL I SONDEJOS
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Montcorbison (Aran), 24/12/2004 (Autor: Conselh Generau d’Aran, Arxiu: SMC)

Corronco, Cerbi de Durro (Ribagorçana) 21/12/2004 (autor: Nivomet, Arxiu: SMC)
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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 desembre de 2004
14:00 h.
24, 25, 26 i 27 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

FEBLE (1) divendres
MODERAT (2) dissabte i
diumenge
Vessant nord FEBLE (1) divendres
Cadí-Moixeró: MODERAT (2) dissabte i
diumenge

Ter-Freser:

MODERAT (2) divendres
MARCAT (3) dissabte i diumenge

Prepirineu:

FEBLE (1) divendres
MODERAT (2) dissabte i diumenge

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 25: augment de la nuvolositat durant la matinada fins a quedar cobert a migdia. Precipitacions generals a partir de
migdia, poc abundants (5-15 cm). Cota de neu a 1500 m al principi baixant a totes les cotes. Temperatures en acusat descens
amb mínimes al final del dia. Vent fluix al matí de component W, girant a NW i N moderat i fort.Torb.
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; vent a 2000 m: 11 km/h E; vent a 3000 m: 29 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: -5ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 26: cel entre mig i molt ennuvolat, obrint-se a partir del matí, amb possibilitat de nevades febles i aïllades a totes les
cotes, en molts casos com a barrufa. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en acusat descens. Vent del N fort
augmentant a molt fort. Torb.
Dilluns, 27: cel entre poc i mig ennuvolat. Temperatures sense canvis significatius. Vent del N molt fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és present des dels 1800-2000 m a tots els sectors. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 20-40 cm. El vent fort ha
escombrat la neu dels colls i carenes orientats al nord deixant el terra al descobert.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures van pujar ahir de forma acusada, a 2200 m valors màxims entre 6ºC i 7C, i mínimes positives aquesta
matinada, valors entre 5ºC i 7ºC. Fortes inversions tèrmiques (fins a -10ºC a fons de valls). Al Ter-Freser el vent ha bufat fort de
component N (84 km/h del N a Ulldeter).
El mantell es manté sec i fred, però també hi ha crostes per efecte del sol i el vent. Divendres el perill és MODERAT (2) al TerFreser. Amb les nevades i el vent previst, al Ter-Freser el perill augmentarà a MARCAT (3) ja que seran probables allaus de
placa de vent, en general de dimensions mitjanes en orientacions S, SE i E, fins i tot de forma natural.
Al Prepirineu, Perafita-Puigpedrós i vessant nord del Cadí-Moixeró el perill és FEBLE (1) divendres, augmentant a MODERAT
(2) a partir de dissabte a migmatí ja que seran probables allaus de placa de vent, en general de petites dimensions, en
orientacions S, SE i E, fins i tot de forma natural.

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

El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 27 de desembre de 2004

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL
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Canal de l’Ordiguer (Cadí-Moixeró), 24/12/2004 (Autor: Enric Nadal, Arxiu: SMC)

Pic de la Carbassa i Puigpedrós (Perafita-Puigpedrós), 24/12/2004 (Autor: Enric Nadal, Arxiu: SMC)
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PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dilluns, 27 de desembre de 2004
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 27 i 28 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2) en orientacions S i E
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) en orientacions S i E
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 28: al vessant nord cobert tot el dia; a la resta ràpid increment de la nuvolositat de la matinada passant de mig
ennuvolat a cobert ja des del matí. Nevades abundants (uns 20 cm) al vessant nord i poc abundants a la resta (entre 10-15 cm).
Cota de neu inicialment a totes les cotes pujant a migdia a 1500 m, i baixant finalment un altre cop a totes les cotes.
Temperatures en ascens entre moderat i acusat. Vent fort del N amb cops de molt fort.
A les 12:00 h: isozero: 1700 m; vent a 2000 m: 92 km/h NW; vent a 3000 m: 112 km/h NW;
Índex de fredor a 2000 m: -15ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 29: molt ennuvolat o cobert al vessant nord. A la resta mig ennuvolat amb arribada de núvols alts i mitjos pel nord
que deixaran al final el cel molt ennuvolat. S’esperen precipitacions febles i continuades al vessant nord i no se’n descarta
alguna de feble i intermitent a la resta. Inicialment nevarà arreu pujant a migdia la cota a 1500 m per tornar a baixar a totes les
cotes al final. Temperatures en ascens moderat. Vent entre fort i molt fort del N.
Dijous, 30: molt ennuvolat al vessant nord amb precipitacions febles pel matí. A la resta el cel estarà entre mig i molt ennuvolat
no descartant-se alguna precipitació feble i aïllada. Cota de neu arreu de matinada, pujant a 1500 m a migdia. Temperatures en
moderat ascens. Vent fort del N passant a moderat del NE.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa el mantell és present des dels 1000 m però en vessants sud no és esquiable fins a partir
dels 1400 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 80 i 120 cm amb sobreacumulacions en orientacions S i E. A la resta de
sectors el mantell és força discontinu i irregular, essent esquiable localment a partir de 2200 m en vessants nord. Els gruixos a
2200 m oscil·len entre 2-40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Des del dia de Nadal ha nevat a tots els sectors, de forma més important a l’Aran Franja N de la Pallaresa amb gruixos entre 15
i 40 cm, mentre que a la resta s’han acumulat entre 1 i 5 cm de neu recent. Les temperatures van baixar de forma molt acusada
el dia 25 i van continuar baixant el 26 de forma moderada. Actualment han pujat entre feble i moderadament amb màximes
d’ahir a 2200 m entre -9 i -11ºC i les mínimes d’avui entre -11 i -15 ºC. El vent avui ha estat moderat del NW al l’Aran Franja N
de la Pallaresa i fort del NW a la resta amb cops de fins a 100 km/h a Boí.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa hi ha una capa de neu recent d’uns a uns 40 cm que es presenta freda i sense cap mena de
cohesió. El vent del N i NW ha format importants plaques de vent en orientacions S i E damunt de les ja existents. En aquest
sector el perill és MARCAT (3) pel desencadenament de plaques de mitjanes dimensions al pas d’una persona, localment grans
i fins i tot de forma espontània. S’esperen caigudes naturals d’allaus de petites dimensions, especialment de cara a demà
migdia per la pujada de les temperatures.
A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa, el perill és MODERAT (2) localment en orientacions S, SE i E, ja que són probables
allaus de placa de vent, en general de petites dimensions pel pas d’una persona. A la resta d’orientacions és FEBLE (1).

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

El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 28 de desembre de 2004
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Ordino (Andorra)

Vall de Ruda (Aran), 27/12/2004 (Autor: Conselh Generau d’Aran, Arxiu: SMC)
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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 desembre de 2004
14:00 h.
27 i 28 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MODERAT (2) en orientacions
SiE
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord MODERAT (2) en orientacions
Cadí-Moixeró: S i E
FEBLE (1) a la resta

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

MODERAT (2) en orientacions S i E
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 28: ràpid increment de la nuvolositat de la matinada passant de mig ennuvolat a cobert ja des del matí. Nevades poc
abundants (entre 10-15 cm). Cota de neu inicialment a totes les cotes pujant a migdia a 1500 m, i baixant finalment un altre
cop a totes les cotes. Temperatures en ascens entre moderat i acusat. Vent fort del N incrementant-se a molt fort al vespre.
A les 12:00 h: isozero: 1800 m; vent a 2000 m: 77 km/h NW; vent a 3000 m: 74 km/h NW;
Índex de fredor a 2000 m: -11ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 29: mig ennuvolat amb arribada de núvols alts i mitjos pel nord que deixaran al final el cel molt ennuvolat. No es
descarta alguna precipitació de feble i intermitent. Inicialment nevarà arreu pujant a migdia la cota a 1500 m per tornar a baixar
a totes les cotes al final. Temperatures en ascens moderat. Vent entre fort i molt fort del N.
Dijous, 30: el cel estarà entre mig i molt ennuvolat no descartant-se alguna precipitació feble i aïllada. Cota de neu arreu de
matinada, pujant a 1500 m a migdia. Temperatures en moderat ascens. Vent fort amb cops de molt fort del N passant a
moderat del NE.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és present des dels 1800-2000 m a tots els sectors. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 20-40 cm. El vent fort ha
escombrat la neu dels colls i carenes orientats al nord deixant el terra al descobert.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
En les darreres 72 hores s’han produït nevades entre minses i poc abundants a la majoria de sectors, amb gruixos acumulats a
2200 m entre 1 i 7 cm. Les temperatures van baixar de forma molt acusada el dia 25 i van continuar baixant el 26 de forma
moderada. Actualment han pujat feblement amb màximes d’ahir a 2200 m entre -8 i -11ºC i les mínimes d’avui entre -11 i -12ºC.
El vent avui ha estat moderat del NW amb cops de fins a 100 km/h a Ulldeter.
El mantell es manté sec i fred, però també hi ha crostes per efecte del sol i el vent de dies passats. Es mantenen les plaques
de vent, especialment en orientacions S i E. Al Ter-Freser i en orientacions S i E de la resta de sectors, el perill és MODERAT
(2) ja que són probables allaus de placa de vent, en general de petites dimensions pel pas d’una persona. A la resta el perill és
FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les nevades amb vent, mantindran les plaques inestables.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 28 de desembre de 2004

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL
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PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dimarts, 28 de desembre de 2004
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 28 i 29 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2) en orientacions S i E
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) en orientacions S i E
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 29: cel cobert al vessant nord i entre poc i mig ennuvolat a la resta amb arribada de núvols alts i mitjos per la tarda.
Precipitacions entre febles i moderades que deixaran acumulacions poc abundants al vessant N (entre 5-10 cm). A la resta no
se’n descarten de febles i intermitents pel matí que deixaran acumulacions minses (1-5 cm). De matinada nevarà a totes les
cotes pujant a migdia a 1000 m per tornar a baixar fins a 800 m al final del dia. Temperatures sense gaires canvis al vessant
nord; a la resta mínimes similars i màximes en lleuger ascens. Vent entre fort i molt fort del N.
A les 12:00 h: isozero: 1100 m; vent a 2000 m: 88 km/h N; vent a 3000 m: 105 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -19ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 30: molt ennuvolat o cobert al vessant nord amb precipitacions febles i intermitents pel matí a qualsevol cota, per la
tarda s’aniran obrint clarianes quedant entre mig i molt ennuvolat. A la resta el cel estarà mig ennuvolat per núvols alts i mitjos.
Temperatures mínimes similars i màximes en lleuger ascens. Vent fort del N pel matí disminuint a moderat .
Divendres, 31: cel serè o poc ennuvolat amb boires matinals a les valls i arribada de núvols alts pel N i l’W a la tarda.
Temperatures en moderat ascens. Vent fluix i variable amb predomini de les brises de muntanya.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa el mantell és present des dels 1000 m però en vessants sud no és esquiable fins a partir
dels 1400 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 80 i 120 cm amb sobreacumulacions en orientacions S i E per efectes del
vent. A la resta de sectors el mantell és força discontinu i irregular, essent esquiable localment a partir de 2200 m en vessants
nord. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 2-40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
A mig matí d’avui ha començat a nevar a l’Aran. Ahir dilluns va nevar de forma feble a l’Aran amb un gruix acumulat d’uns 3 cm.
En les darreres 72 hores s’han acumulat entre 20-40 cm de neu nova. A la resta de sectors ahir no va nevar i el total de neu
recent en les darreres 72 hores no supera els 5 cm. Les temperatures, fins avui pel matí, s’han mantingut similars o han pujat
lleugerament respecte les d’ahir. A 2200 m les màximes d’ahir van estar entre -7ºC i -11ºC i les mínimes d’avui entre -11ºC i 13ºC. El vent s’ha mantingut entre moderat i fort amb cops de fins a 95 km/h a Boí.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa hi ha una capa de neu recent d’uns a uns 40 cm que es presenta freda i sense cap mena de
cohesió. Localment dins d’aquesta capa hi ha neu granulada. El vent del N i NW ha format importants plaques de vent en
orientacions S i E damunt de les ja existents. Amb les nevades anunciades per avui, acompanyades de vent del NW, se
seguiran formant plaques en orientacions S i E. En aquest sector el perill és MARCAT (3) pel desencadenament de plaques de
mitjanes dimensions al pas d’una persona, localment grans i fins i tot de forma espontània. S’esperen caigudes naturals d’allaus
de petites dimensions especialment a partir de migdia per la pujada de les temperatures.
A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa, el perill és MODERAT (2) localment en orientacions S, SE i E, ja que són probables
allaus de placa de vent, en general de petites dimensions pel pas d’una persona. A la resta d’orientacions és FEBLE (1). Amb
les nevades anunciades per avui, acompanyades de vent del NW, se seguiran formant plaques en orientacions S i E.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Se seguiran formant plaques de vent a l’Aran-Franja N de la Pallaresa
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 29 de desembre de 2004
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Vall de Ruda (Aran), 27/12/2004 (Autor: Conselh Generau d’Aran, Arxiu: SMC)
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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 desembre de 2004
14:00 h.
28 i 29 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MODERAT (2) en orientacions
SiE
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord MODERAT (2) en orientacions
Cadí-Moixeró: S i E
FEBLE (1) a la resta

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

MODERAT (2) en orientacions S i E
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 29: cel entre poc i mig ennuvolat amb arribada de núvols alts i mitjos per la tarda. No es descarten precipitacions
febles i intermitents pel matí que deixaran acumulacions minses (1-5 cm). De matinada nevarà a totes les cotes pujant a migdia
a 1000 m. Temperatures mínimes similars i màximes en lleuger ascens. Vent entre fort i molt fort del N.
A les 12:00 h: isozero: 1300 m; vent a 2000 m: 110 km/h S; vent a 3000 m: 110 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -17ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 30: cel mig ennuvolat per núvols alts i mitjos. Temperatures mínimes similars i màximes en lleuger ascens. Vent fort del
N amb cops de molt fort als cims pel matí disminuint a moderat .
Divendres, 31: cel serè o poc ennuvolat amb boires matinals a les valls i arribada de núvols alts pel N i l’W a la tarda.
Temperatures en moderat ascens. Vent fluix i variable amb predomini de les brises de muntanya imposant-se localment el vent
del N reforçant-se, en aquests casos, a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és present des dels 1800-2000 m a tots els sectors. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 20-40 cm. El vent fort ha
escombrat la neu dels colls i carenes orientats al nord deixant el terra al descobert.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Ahir no va nevar. En les darreres 72 hores s’han acumulat gruixos de neu recent d’entre 1 i 7 cm. Les temperatures, fins avui
pel matí, s’han mantingut similars o han pujat lleugerament respecte les d’ahir. A 2200 m les màximes d’ahir van estar entre 6ºC i -9ºC i les mínimes d’avui entre -10ºC i -11ºC. El vent s’ha mantingut entre moderat i fort amb cops de fins a 100 km/h a
Ulldeter.
El mantell es manté sec i fred, però també hi ha crostes de vent i de regel. Es mantenen les plaques de vent, especialment en
orientacions S i E. Al Ter-Freser i en orientacions S i E de la resta de sectors, el perill és MODERAT (2) ja que són probables
allaus de placa de vent, en general de petites dimensions pel pas d’una persona. A la resta el perill és FEBLE (1). No es
descarta la formació de noves plaques en orientacions S i E amb les nevades amb vent del NW anunciades per avui,
especialment al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Frreser.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les plaques es mantindran inestables.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 29 de desembre de 2004
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PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dimecres, 29 de desembre de 2004
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 29 i 30 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

FORT (4)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 30: cobert al vessant nord, mig ennuvolat a la resta amb tendència a disminuir a poc ennuvolat. Precipitacions febles i
continuades al vessant nord fins a migdia que deixaran acumulacions minses (5 cm). Temperatures sense gaires canvis amb
màximes al final del dia. Vent fort del N pel matí disminuint a moderat .
A les 12:00 h: isozero: 900 m; vent a 2000 m: 47 km/h E; vent a 3000 m: 85 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -13ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 31: cel serè amb boires matinals a les valls i arribada de núvols alts i mitjos a mitja tarda. Temperatures en lleuger a
moderat ascens. Vent fluix i variable amb predomini de les brises de muntanya.
Dissabte, 1: cel entre poc i mig ennuvolat tendint a poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent feble del N.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa el mantell és present des dels fons de vall però no és esquiable fins a partir dels 1300 m. Els
gruixos a 2200 m oscil·len entre 80 i 120 cm amb sobreacumulacions en orientacions S i E per efecte del vent. A la resta de
sectors el mantell és força discontinu i irregular arreu ja que el fort vent del N i NW s’ha endut la neu en orientacions N. Els
gruixos a 2200 m oscil·len entre 1-40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
A L’Aran Franja N de la Pallaresa en les darreres 24 hores s’han acumulat entre 10 i 25 cm de neu recent i entre 30 i 50 cm en
les darreres 72 hores. Aquestes nevades han anat acompanyades de vent moderat del N i NW i de temperatures sempre
negatives a 2200 m. A la resta de sectors les nevades han estat molt menys importants, especialment com més al sud, amb
gruixos de neu recent acumulats en les darreres 72 hores d’entre 1-17 cm. Els vents en aquests sectors han estat més destacats
amb ràfegues de molt fort, fins a 140 km/h a Boí.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa hi ha una capa de neu recent d’uns 60 cm que es presenta freda i sense cap mena de cohesió.
Localment dins d’aquesta capa hi ha neu granulada. El vent del N i NW ha format importants plaques de vent en orientacions S i
E damunt de les ja existents. Amb les nevades anunciades per avui, acompanyades de vent del NW, se seguiran formant
plaques en orientacions S i E. En aquest sector el perill FORT (4) pel desencadenament de plaques de vent de forma espontània
que poden assolir grans dimensions.
A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa, amb les nevades acompanyades de vent s’han format plaques, especialment en
orientacions S i E que es mantenen fràgils. El perill és MODERAT (2) ja que són probables allaus de placa de vent, en general de
petites dimensions, localment mitjanes, pel pas d’una persona, especialment en orientacions S i E.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Conforme es vagin purgant els vessants, disminuirà el perill natural però es mantindrà el perill accidental pel desencadenament
de plaques pel pas d’una persona.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el dijous, 30 de desembre de 2004

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL I SONDEJOS
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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 desembre de 2004
14:00 h.
29 i 30 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMARCAT (3)
Puigpedrós:
Vessant nord MODERAT (2) en orientacions
Cadí-Moixeró: S i E
FEBLE (1) a la resta

Ter-Freser:

MARCAT (3)

Prepirineu:

MODERAT (2) en orientacions S i E
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 30: mig ennuvolat amb tendència a disminuir a poc ennuvolat. Temperatures sense gaires canvis amb màximes al final
del dia. Vent fort del N amb cops de molt fort pel matí disminuint a moderat .
A les 12:00 h: isozero: 1000 m; vent a 2000 m: 67 km/h NE; vent a 3000 m: 84 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -12ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 31: cel serè amb boires matinals a les valls i arribada de núvols alts i mitjos a mitja tarda. Temperatures en moderat
ascens. Vent moderat del N.
Dissabte, 1: cel entre poc i mig ennuvolat tendint a poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent moderat del N,
disminuint a feble al final del dia..

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós el mantell és present des dels 1000-1200 m però no és esquiable fins als 2000 m. A la
resta de sectors el mantell és present des dels 1800-2000 m. Els gruixos a 2200 m al Perafita-Puigpedrós oscil·len entre 15-30
cm però a l’extrem nord, en el límit amb Andorra, oscil·len entre 50-100 cm. A la resta de sectors a 2200 m oscil·len entre 20-40
cm. El vent fort està escombrant la neu dels colls i carenes orientats al nord deixant el terra al descobert.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Al Perafita-Puigpedrós en les darreres 24 hores s’han acumulat gruixos de neu recent d’entre 15 i 25 cm. En el límit amb
Andorra han arribat fins a uns 40 cm. Al Ter-Freser han caigut uns 5-15 cm i a la resta de sectors no ha nevat. Les temperatures
màximes d’ahir van pujar notablement amb valors entre 0ºC i -2ºC i les mínimes d’avui s’han mantingut baixes amb valors entre 10ºC i -12ºC. El vent ha bufat fort del N i NW amb cops de fins a 140 km/h a Ulldeter.
Al Perafita-Puigpedrós s’han format plaques de vent en orientacions S i E que es mantenen molt fràgils. Tot i que les
precipitacions no han estat tan quantioses al Ter-Freser, la neu preexistent ha estat mobilitzada pel vent i també s’han format
plaques en aquestes orientacions. En ambdós sectors el perill és MARCAT (3) ja que són probables desencadenaments d’allaus
de placa de vent de mitjanes dimensions pel pas d’una persona, especialment en orientacions S i E.
A la resta de sectors es mantenen les plaques de vent, antigues, especialment en orientacions S i E. El perill és MODERAT (2)
en orientacions S i E i sectors resguardats del vent del Prepirineu i del Vessant N del Cadí-Moixeró ja que són probables allaus
de placa de vent, en general de petites dimensions pel pas d’una persona. A la resta el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les plaques es mantindran inestables.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dijous, 30 de desembre de 2004
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PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dijous, 30 de desembre de 2004
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 30 i 31 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2) en orientacions S i E
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) en orientacions S i E
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 31: entre mig i molt ennuvolat al vessant nord amb precipitacions febles i aïllades que deixaran acumulacions
minses (2 cm). A la resta cel serè o poc ennuvolat amb boires matinals a les valls. Temperatures en ascens, moderat les
mínimes i lleuger les màximes. Vent moderat de component N.
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; vent a 2000 m: 46 km/h N; vent a 3000 m: 50 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -7ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 1: serè o poc ennuvolat amb boires matinals a les valls i arribada de franges de núvols alts. Temperatures en lleuger
ascens. Vent feble de component W.
Diumenge, 2: cel poc ennuvolat. Temperatures en moderat descens amb mínimes al final del dia. Vent moderat de component
N.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa el mantell és present des dels fons de vall però no és esquiable fins a partir dels 1300 m.
Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 80 i 120 cm amb sobreacumulacions en orientacions S i E per efecte del vent. A la resta de
sectors el fort vent ha desproveït de neu els vessants orientats al N des dels 2300 m fins als cims. Per sota es troba discontinu i
irregular. En orientacions S la neu és present des dels 1000-1100 m degut a les nevades d’ahir, però amb poc gruix. A 2200 m
els gruixos oscil·len entre 1-20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa s’han acumulat entre 10 i 30 cm de neu recent en les darreres 24 hores, i entre 20 i 60 cm en
les darreres 72 hores. En el dia d’ahir, en aquests sector a 2200 m les temperatures màximes van baixar moderadament amb
valors entre -7ºC i -9ºC i el vent va bufar entre moderat i fort del N i NW en forma de torb. Les mínimes d’avui s’han mantingut
amb valors entre -8ºC i -10ºC. A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca les nevades han estat molt menys quantioses amb
gruixos de neu recent acumulats d’entre 3-5 cm en les darreres 24 hores i entre 5-20 cm en les darreres 72 hores. El vent en
aquests sectors ha estat més violent amb ràfegues d’huracanat de fins a 170 km/h a Boí . Les temperatures màximes d’ahir
van estar al voltant dels -5ºC i mínimes d’avui han pujat de forma notable degut al fogony, amb valors entre -6ºC i -7ºC.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa hi ha una capa de neu recent d’uns 60 cm que es presenta freda i sense cohesió i amb
presència de neu granulada. El vent del N i NW ha format importants plaques de vent en orientacions S i E damunt de les ja
existents. S’han desencadenat allaus de placa i purgues de forma natural en orientacions S i E. En aquest sector el perill
MARCAT (3) ja que són probables desencadenaments de plaques de vent de mitjanes dimensions, localment de grans, en
orientacions S i E pel pas d’una persona puntualment de forma espontània. Actualment està plovisquejant per sota dels 1500 m
i en el decurs dels dia es preveu que ho faci fins als 1700-1800 m. Seran possibles caigudes naturals de petites allaus de neu
humida per sota dels 1800-1900 m. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, localment, s’han format plaques en
orientacions S i E que es mantenen fràgils. En aquestes orientacions el perill és MODERAT (2) ja que són probables allaus de
placa de vent, en general de petites dimensions, localment mitjanes, pel pas d’una persona. A la resta d’orientacions el perill és
FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es mantindrà el perill accidental pel desencadenament de plaques pel pas d’una persona, en orientacions S i E.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el divendres, 31 de desembre de 2004

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL I SONDEJOS
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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 desembre de 2004
14:00 h.
30 i 31 de desembre de 2004

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:
Vessant nord
Cadí-Moixeró:

MARCAT (3) en S i E
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) en orientacions
SiE
FEBLE (1) a la resta

Ter-Freser:
Prepirineu:

MARCAT (3) en S i E
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) en orientacions S i E
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 31: cel serè o poc ennuvolat amb boires matinals a les valls. Temperatures mínimes en moderat ascens i en lleuger
les màximes. Vent moderat de component N amb cops de fort als cims.
A les 12:00 h: isozero: 2500 m; vent a 2000 m: 54 km/h N; vent a 3000 m: 47 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -6ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 1: serè o poc ennuvolat amb boires matinals a les valls i arribada de franges de núvols alts. Temperatures en lleuger
ascens. Vent entre feble i moderat de component N.
Diumenge, 2: cel poc ennuvolat. Temperatures en moderat descens amb mínimes al final del dia. Vent moderat de component
N.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós el mantell és present des dels 1000-1200 m però no és esquiable fins als 2000 m. A la
resta de sectors el mantell és present des dels 1800-2000 m. Els gruixos a 2200 m al Perafita-Puigpedrós oscil·len entre 15-30
cm però a l’extrem nord, en el límit amb Andorra, oscil·len entre 50-100 cm. A la resta de sectors a 2200 m oscil·len entre 20-40
cm. El vent fort ha escombrat la neu dels colls i carenes orientats al nord deixant el terra al descobert.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Al Perafita-Puigpedrós en les darreres 24 hores s’han acumulat uns 5 cm de neu recent i en les darreres 48 hores entre 20-30
cm. En el límit amb Andorra, en les darreres 48 hores s’han acumulat uns 45 cm. Al Ter-Freser ahir van caure uns 20 cm,
acumulant-se en les últimes 48 hores uns 30 cm i a la resta de sectors no ha nevat. Les temperatures màximes d’ahir van
baixar notablement amb valors entre -4ºC i -7ºC i les mínimes d’avui s’han mantingut similars o lleugerament més altes amb
valors entre -7ºC i -10ºC. El vent ha bufat violentament del N i NW amb ràfegues d’huracanat de fins a 199 km/h a la Vall de
Núria.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter–Freser s’han format plaques de vent en orientacions S i E que es mantenen fràgils. En ambdós
sectors el perill és MARCAT (3) en orientacions S i E ja que són probables desencadenaments d’allaus de placa de vent de
mitjanes dimensions pel pas d’una persona. A la resta d’orientacions d’ambdós sectors el perill és FEBLE (1) ja que el mantell
es presenta molt ventat.
Al Prepirineu i al Vessant N del Cadí-Moixeró es mantenen plaques de vent especialment en orientacions S i E. El perill és
MODERAT (2) en orientacions S i E del Prepirineu i en sectors resguardats del vent del Vessant N del Cadí-Moixeró, ja que són
possibles allaus de placa de vent, en general de petites dimensions pel pas d’una persona. A la resta el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Localment les plaques es mantindran inestables.
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el divendres, 31 de desembre de 2004
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: Divendres, 31 de desembre de 2004
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 31 de desembre de 2004 i 1, 2 i 3 de
gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2) en orientacions S i E. FEBLE (1) a la resta

Pallaresa:

MODERAT (2) en orientacions S i E. FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 1: a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, de matinada entre mig i molt ennuvolat amb possibilitat d’alguna precipitació
minsa i aïllada, inferior a 5 cm; cota de neu a 1800 m. A la resta, cel poc ennuvolat amb núvols alts al final del dia.
Temperatures sense canvis. Vent moderat de component N.
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; vent a 2000 m: 33 km/h N; vent a 3000 m: 35 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -6ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 2: a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, cel entre mig i molt ennuvolat, amb precipitacions minses a partir de migdia;
cota de neu a 1800 m baixant a 600 m a la nit. A la resta, cel poc ennuvolat de núvol mitjos i alts. Temperatures màximes en
lleuger descens i mínimes en moderat descens, enregistrant-se al final del dia. Vent moderat de component W, girant a
component N moderat.
Dilluns, 3: cel poc ennuvolat disminuint a seré. Temperatures en moderat descens. Vent moderat de component N, disminuint a
fluix al final del dia.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa el mantell és present des dels fons de vall però no és esquiable fins a partir dels 1300 m.
Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 80 i 120 cm amb sobreacumulacions en orientacions S i E per efecte del vent. A la resta de
sectors el fort vent ha desproveït de neu els vessants orientats al N; en general és discontinu i irregular a totes les orientacions i
es presenta per damunt de 1200 m; a 2200 m els gruixos oscil·len entre 1-20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa s’han acumulat entre 1-10 cm de neu recent en les darreres 24 hores pujant la cota fins a 1700
m al final, i entre 15 i 50 cm en les darreres 72 hores. Les temperatures han pujat de forma moderada, a 2200 m màximes de
dijous entre -2ºC i -3ºC i mínimes de divendres entre -3ºC i -4ºC; el vent ja va bufar fluix de component N. Per contra, a la
Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca no ha nevat en les darreres 24 hores, i en 72 hores els gruixos acumulats són inferiors
a 10 cm. El vent en aquests sectors ha estat més violent amb ràfegues d’huracanat de fins a 157 km/h a Salòria i amb cert
efecte foehn que ha fet que les temperatures hagin pujat de forma moderada, especialment al fons de les valls; a 2200 m,
màximes de dijous ja positives entre 0ºC i 3ºC i mínimes de divendres entre 0ºC i -2ºC.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell s’ha humitejat i cohesionat lleugerament per sota de 2000-2200 m. No obstant hi ha
encara una capa de neu de baixa resistència en superfície de 40-60 cm de gruix, amb presència de neu granulada. El vent del
N i NW ha format grans plaques de vent en orientacions S i E. S’han desencadenat allaus de placa i purgues de forma natural
en orientacions S i E. En aquest sector el perill és MARCAT (3) ja que són probables desencadenaments de plaques de vent de
mitjanes dimensions, localment grans, en orientacions S i E pel pas d’una persona. També són possibles caigudes espontànies
de petites allaus de neu humida, especialment en vessants assolellats.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, localment, hi ha algunes plaques de vent en orientacions S i E que es mantenen
fràgils. En aquestes orientacions el perill és MODERAT (2) ja que són possibles allaus de placa de vent de petites dimensions,
localment mitjanes, pel pas d’una persona. A la resta d’orientacions el mantell està encrostat i el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El front previst per diumenge pot formar noves plaques de vent a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A la resta, no hi haurà
variacions.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 3 de gener de 2005
Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com

1
FEBLE

2
MODERAT

- 114 / 368 -

3
MARCAT

4
FORT

5
MOLT FORT

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL I SONDEJOS
SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

Espot (Pallaresa)
SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

Tavascan (Franja Nord de la Pallaresa)
Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com

1
FEBLE

2
MODERAT

- 115 / 368 -

3
MARCAT

4
FORT

5
MOLT FORT

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

Vall de Ruda (Aran), 30/12/2004 (Autor: CGA, Arxiu: SMC)

Pic de Flamisella (Franja Nord de la Pallaresa), 30/12/2004 (Autor: Enric Nadal, Arxiu:SMC)

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
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Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres, 31 de desembre de 2004
14:00 h.
31 de desembre de 2004 i 1, 2 i 3 de
gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:
Vessant nord
Cadí-Moixeró:

MARCAT (3) orientacions S i E Ter-Freser:
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) orientacions S i Prepirineu:
E
FEBLE (1) a la resta

MARCAT (3) orientacions S i E
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) orientacions S i E
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 1: cel poc ennuvolat amb núvols alts al final del dia. Temperatures sense canvis. Vent fort de component N.
A les 12:00 h: isozero: 2500 m; vent a 2000 m: 41 km/h N; vent a 3000 m: 27 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -3ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 2: cel poc ennuvolat de núvol mitjos i alts. Temperatures màximes en lleuger descens i mínimes en moderat
descens, enregistrant-se al final del dia. Vent moderat de component W, girant a component N moderat.
Dilluns, 3: cel poc ennuvolat disminuint a seré. Temperatures en moderat descens. Vent moderat de component N, disminuint a
fluix al final del dia.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós el mantell és present des dels 1000-1200 m però no és esquiable fins als 2000 m. A la
resta de sectors el mantell és present des dels 1800-2000 m. Els gruixos a 2200 m al Perafita-Puigpedrós oscil·len entre 15-30
cm però a l’extrem nord, en el límit amb Andorra, oscil·len entre 50-100 cm. A la resta de sectors a 2200 m oscil·len entre 20-40
cm. El vent fort ha escombrat la neu dels colls i carenes orientats al N i a l’W deixant el terra al descobert.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Al Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser en les darreres 24 h s’han acumulat entre 1-5 cm de neu recent; en 72 h entre 20-50 cm, en
el límit amb Andorra entre 30-70 cm. Les temperatures han pujat de forma acusada; màximes de dijous entre 1ºC i -2ºC i
mínimes de divendres entre 1ºC i -1ºC. El vent ha continuat bufant fort de component N amb una ràfega màxima de 107 km/h a
Ulldeter.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter–Freser el mantell s’ha humitejat i cohesionat lleugerament per sota de 2400 m. No obstant, en
sectors arrecerats del vent hi ha encara una capa de neu de baixa resistència en superfície de 30-50 cm de gruix, amb
presència de neu granulada. El vent del N i NW ha format plaques de vent en orientacions S i E; en alguns indrets són
escasses i localitzades però igualment fràgils. En ambdós sectors el perill és MARCAT (3) en orientacions S i E ja que són
possibles desencadenaments d’allaus de placa de vent de mitjanes dimensions pel pas d’una persona. A la resta d’orientacions
d’ambdós sectors el perill és FEBLE (1) ja que el mantell es presenta molt ventat i endurit.
Al Prepirineu i al Vessant N del Cadí-Moixeró es mantenen plaques de vent antigues, especialment en orientacions S i E. El
perill és MODERAT (2) en aquestes orientacions i en indrets arrecerats del vent, ja que són possibles allaus de placa de vent,
en general de petites dimensions pel pas d’una persona. A la resta d’orientacions el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell tendirà a assentar-se i estabilitzar-se.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 3 de gener de 2005

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL I SONDEJOS
Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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Núria (Ter-Freser)

SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA
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Vall del Segre (Perafita-Puigpedrós), 29/12/2004 (Foto: Enric Nadal, Arxiu: SMC).
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PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dilluns, 3 de gener de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 3 i 4 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:
Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) per sobre els 2000 m
MODERAT (2) per sota
MODERAT (2) en orientacions S i E. FEBLE (1) a la resta

Pallaresa:

MODERAT (2) en orientacions S i E. FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 4: cel serè o poc ennuvolat. Boirines i boires matinals a les valls. Temperatures en lleuger ascens i inversió tèrmica.
Vent fluix i de direcció variable amb predomini de les brises de muntanya.
A les 12:00 h: isozero: 2400 m; vent a 2000 m: 35 km/h W; vent a 3000 m: 31 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -4ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres. 5: cel serè o poc ennuvolat amb arribada de núvols alts i mitjos al final del dia. Boirines i boires matinals a les valls.
Temperatures en lleuger ascens i inversió tèrmica. Vent fluix de component W.
Dijous, 6: entre poc i mig ennuvolat per núvols alts i mitjos. Temperatures estables amb inversió tèrmica. Vent fluix de
component W.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa el mantell és continu des dels 1700-1800 m en vessants sud, i dels 1400-1500 m en
vessant s N. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 80 i 120 cm amb sobreacumulacions en orientacions S i E i deflacions en N
per efecte del vent. A la resta de sectors el fort vent ha desproveït de neu els vessants orientats al N; en general és discontinu i
irregular a totes les orientacions i es presenta per damunt de 1500-1600 m; a 2200 m els gruixos oscil·len entre 1-20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa des del cap de setmana fins avui s’han produït precipitacions minses que han estat en forma
de pluja fins als 1800 m. En les darreres 24 hores han caigut uns 5 cm ne neu recent , acumulant-se en les darreres 72 hores
com a màxim uns 10 cm a 2200. A la resta de sectors no s’han produït precipitacions. A 2200 m. les temperatures màximes
d’ahir diumenge van estar entre -1ºC i 7ºC i mínimes d’avui dilluns entre -6ºC i -8ºC; el vent ha anat afluixant essent feble de
direcció variable però amb predomini del S i W amb ràfegues màximes de 66 km/ h del NE a l’Aran.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell es va humitejar, cohesionant-se, posteriorment, de forma lleugera, especialment per
sota de 2000-2200 m. Per sobre hi ha una capa de neu de baixa resistència d’uns 10 cm de gruix, amb presència de neu
granulada. Des del cap de setmana passat, s’han desencadenat allaus de placa i purgues de forma natural en orientacions S, E
i W. A l’Aran Franja N de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) per sobre de 2200 m ja que són probables desencadenaments de
plaques de vent de mitjanes dimensions, localment grans, en orientacions S, E i W pel pas d’una persona. També són possibles
caigudes espontànies de petites allaus de neu humida, especialment en vessants assolellats. Per sota de 2000 m el perill és
MODERAT (2) pel desencadenament de plaques de vent de mitjanes dimensions pel pas d’un grup de persones.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, localment, hi ha algunes plaques de vent en orientacions S i E que es mantenen
fràgils. En aquestes orientacions el perill és MODERAT (2) ja que són possibles allaus de placa de vent de petites dimensions,
localment mitjanes, pel pas d’una persona. A la resta d’orientacions el mantell està encrostat i el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No s’esperen grans canvis
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 4 de gener de 2005

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL I SONDEJOS

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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Vall de Ruda (Aran), 30/12/2004 (Autor: CGA, Arxiu: SMC)

Pic de Flamisella (Franja Nord de la Pallaresa), 30/12/2004 (Autor: Enric Nadal, Arxiu:SMC)
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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 gener de 2005
14:00 h.
3 i 4 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:
Vessant nord
Cadí-Moixeró:

MARCAT (3) orientacions S i E Ter-Freser:
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) orientacions S i Prepirineu:
E
FEBLE (1) a la resta

MARCAT (3) orientacions S i E
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) orientacions S i E
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 4: cel serè o poc ennuvolat. Boirines i boires matinals a les valls. Temperatures en lleuger ascens i inversió tèrmica.
Vent fluix i de direcció variable amb predomini de les brises de muntanya.
A les 12:00 h: isozero: 2600 m; vent a 2000 m: 26 km/h W; vent a 3000 m: 25 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: -3ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres. 5: cel serè o poc ennuvolat amb arribada de núvols alts i mitjos al final del dia. Boirines i boires matinals a les valls.
Temperatures en lleuger ascens i inversió tèrmica. Vent fluix de component W.
Dijous, 6: entre poc i mig ennuvolat per núvols alts i mitjos. Temperatures estables amb inversió tèrmica. Vent moderat del N
fins a mitja tarda passant a fluix de direcció variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós el mantell és esquiable a partir dels 2000 m. A la resta de sectors el mantell és present
des dels 2000-2100 m. Els gruixos a 2200 m al Perafita-Puigpedrós oscil·len entre 15-30 cm però a l’extrem nord, en el límit
amb Andorra, oscil·len entre 50-100 cm. A la resta de sectors a 2200 m oscil·len entre 20-40 cm. El vent fort ha escombrat la
neu dels colls i carenes orientats al N i a l’W deixant el terra al descobert.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Les últimes nevades que es van produir van ser el dia 30 al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser i van acumular entre 1-5 cm de
neu recent. A 2200 m les temperatures màximes de diumenge van estar entre 3ºC i 5ºC i les mínimes d’avui dilluns entre -3ºC i
-5ºC. El vent ha anat afluixant a moderat del W tot i que al sector d’Ulldeter s’han enregistrat encara cops de molt fort de fins a
82 km/h.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter–Freser el mantell es va humitejar i cohesionar lleugerament per sota de 2400 m. Es mantenen
les plaques de vent en orientacions S i E; en alguns indrets són escasses i localitzades però presenten certa fragilitat. En
ambdós sectors el perill és MARCAT (3) en orientacions S i E, especialment per sobre dels 2400 m, ja que són possibles
desencadenaments d’allaus de placa de vent de mitjanes dimensions pel pas d’una persona. A la resta d’orientacions
d’ambdós sectors el perill és FEBLE (1) ja que el mantell es presenta molt ventat i endurit.
Al Prepirineu i al Vessant N del Cadí-Moixeró es mantenen plaques de vent antigues, especialment en orientacions S i E. El
perill és MODERAT (2) en aquestes orientacions i en indrets arrecerats del vent, ja que són possibles allaus de placa de vent,
en general de petites dimensions pel pas d’una persona. A la resta d’orientacions el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No s’esperen grans canvis
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 4 de gener de 2005

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL I SONDEJOS
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PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dimarts, 4 de gener de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 4 i 5 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:
Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) per sobre dels 2400 m
MODERAT (2) per sota
MODERAT (2) en orientacions S i E. FEBLE (1) a la resta

Pallaresa:

MODERAT (2) en orientacions S i E. FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 5: cel serè amb arribada de núvols alts per la tarda. Boirines i boires matinals a les valls. Temperatures sense canvis o
en lleuger ascens i inversió tèrmica. Vent fluix de component W, moderat als cims.
A les 12:00 h: isozero: 2600 m; vent a 2000 m: 38 km/h W; vent a 3000 m: 43 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -5ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 6: de matinada cel entre poc i mig ennuvolat per núvols alts i mitjos. Temperatures mínimes lleugerament més baixes i
màximes sense canvis. Vent de component W fluix.
Divendres, 7: cel seré. Temperatures lleugerament més altes. Vent fluix amb predomini de la component N.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa el mantell és esquiable des dels 1800 m en vessants S, i dels 1300-1400 m en vessants N,
però present des de 1000-1200 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 80 i 120 cm amb sobreacumulacions en orientacions S i E
i deflacions en N per efecte del vent. A la resta de sectors el fort vent ha desproveït de neu els vessants orientats al N; en
general és discontinu i irregular a totes les orientacions i es presenta per damunt de 1500-1600 m; a 2200 m els gruixos oscil·len
entre 1-20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
El temps és anticiclònic amb cel serè, vent fluix de direcció variable i fortes inversions tèrmiques. A 2200 m, les temperatures
màximes es van mantenir, amb valors entre 1ºC i 3ºC; les mínimes d’avui dimarts per contra han pujat de forma notable, valors a
2200 m entre 1ºC i -2ºC, mentre que a fons de vall s’ha arribat a -7ºC.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell es va humitejar en dies passats, cohesionant-se lleugerament les plaques de vent,
especialment per sota de 2000-2200 m. El mantell continua refredant-se per irradiació nocturna. Per sobre hi ha una capa de neu
de baixa resistència d’uns 10 cm de gruix, amb presència de neu granulada. Des del cap de setmana passat, s’han
desencadenat allaus de placa i purgues de forma natural en orientacions S, E i W. A l’Aran Franja N de la Pallaresa el perill és
MARCAT (3) per sobre de 2400 m ja que encara són possibles desencadenaments de plaques de vent de mitjanes dimensions,
localment grans, en orientacions S, E i W pel pas d’una persona. També són possibles caigudes espontànies de petites allaus de
neu humida, especialment en vessants assolellats. Per sota de 2400 m el perill és MODERAT (2) pel desencadenament de
plaques de vent de mitjanes dimensions, en general pel pas d’un grup de persones.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, localment, hi ha algunes plaques de vent en orientacions S i E que es mantenen
fràgils. En aquestes orientacions el perill és MODERAT (2) ja que són possibles allaus de placa de vent de petites dimensions,
localment mitjanes, pel pas d’una persona. A la resta d’orientacions el mantell està encrostat i el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No s’esperen grans canvis.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 5 de gener de 2005

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL I SONDEJOS
Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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Sendrosa (Aran), 31/12/2004 (Autor: CGA, Arxiu: SMC). Esquerdes al mantell i esllavissament per
sobrecàrrega feble.

Aran amb Aneto al fons, 04/01/2005 (Autor: CGA, Arxiu:SMC)
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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 gener de 2005
14:00 h.
4 i 5 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MODERAT (2) orientacions S i
E
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord MODERAT (2) orientacions S i
Cadí-Moixeró: E
FEBLE (1) a la resta

Ter-Freser:

MODERAT (2) orientacions S i E
FEBLE (1) a la resta

Prepirineu:

MODERAT (2) orientacions S i E
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 5: cel serè amb arribada de núvols alts per la tarda. Boirines i boires matinals a les valls. Temperatures sense canvis
o en lleuger ascens i inversió tèrmica. Vent fluix de component W, moderat als cims.
A les 12:00 h: isozero: 2900 m; vent a 2000 m: 33 km/h W; vent a 3000 m: 44 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -2ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 6: de matinada cel entre poc i mig ennuvolat per núvols alts i mitjos. Temperatures mínimes lleugerament més baixes i
màximes sense canvis. Vent de component W moderat.
Divendres, 7: cel seré. Temperatures lleugerament més altes. Vent fluix amb predomini de la component N.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós el mantell és esquiable a partir dels 2000 m. A la resta de sectors el mantell és present des
dels 2000-2100 m. Els gruixos a 2200 m al Perafita-Puigpedrós oscil·len entre 15-30 cm però a l’extrem nord, en el límit amb
Andorra, oscil·len entre 50-100 cm. A la resta de sectors a 2200 m oscil·len entre 20-40 cm. El vent fort ha escombrat la neu dels
colls i carenes orientats al N i a l’W deixant el terra al descobert.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
El temps és anticiclònic amb cel serè, vent fluix de direcció variable i fortes inversions tèrmiques. A 2200 m, les temperatures
màximes van baixar lleugerament respecte al diumenge, amb valors entre 1ºC i 2ºC; les mínimes d’avui dimarts per contra han
pujat de forma moderada, valors a 2200 m entre 0ºC i 1ºC, mentre que a fons de vall s’ha arribat a -11ºC.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter–Freser el mantell es va humitejar i cohesionar lleugerament per sota de 2400 m. Es mantenen les
plaques de vent en orientacions S i E; en alguns indrets són escasses i localitzades però presenten encara certa fragilitat. En
ambdós sectors el perill és MODERAT (2) en orientacions S i E, especialment per sobre dels 2400 m, ja que són possibles
desencadenaments d’allaus de placa de vent de mitjanes dimensions, en general pel pas d’un grup de persones. A la resta
d’orientacions d’ambdós sectors el perill és FEBLE (1) ja que el mantell es presenta molt ventat i endurit.
Al Prepirineu i al Vessant N del Cadí-Moixeró es mantenen plaques de vent antigues, especialment en orientacions S i E. El
perill és MODERAT (2) en aquestes orientacions i en indrets arrecerats del vent, ja que són possibles allaus de placa de vent, en
general de petites dimensions pel pas d’un grup de persones. A la resta d’orientacions el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No s’esperen grans canvis.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 5 de gener de 2005

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL I SONDEJOS

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

Portell de l’Os (Prepirineu)
SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

Coll de la Marrana (Ter-Freser)
Berlín, 38-48
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Circ d’Ulldeter (Ter-Freser), 31/12/2004 (Foto: Ricard Figuerola, Arxiu: SMC)

Berlín, 38-48
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Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
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PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dimecres, 5 de gener de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 5, 6 i 7 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:
Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) per sobre dels 2400 m
MODERAT (2) per sota
MODERAT (2) en orientacions S i E. FEBLE (1) a la resta

Pallaresa:

MODERAT (2) en orientacions S i E. FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 6: de matinada cel entre poc i mig ennuvolat per núvols alts i mitjans, més compactes al vessant nord. Temperatures
mínimes lleugerament més baixes i màximes sense canvis. Vent de component W fluix amb algun cop de moderat passant a fluix
de l’W.
A les 12:00 h: isozero: 3000 m; vent a 2000 m: 23 km/h NW; vent a 3000 m: 23 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -2ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 7: cel seré o poc ennuvolat. Temperatures lleugerament més altes amb inversió tèrmica. Vent fluix amb predomini de
la component W i amb intervals de calma.
Dissabte, 8: cel serè amb boires i boirines a les valls. Temperatures estables amb inversió tèrmica. Vent fluix i variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa el mantell és esquiable des dels 1800 m en vessants S, i dels 1300-1400 m en vessants N,
però present des de 1000-1200 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 80 i 120 cm amb sobreacumulacions en orientacions S i E
i deflacions en N per efecte del vent. A la resta de sectors el fort vent ha desproveït de neu els vessants orientats al N; en
general és discontinu i irregular a totes les orientacions i es presenta per damunt de 1500-1600 m; a 2200 m els gruixos oscil·len
entre 1-20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
El temps és anticiclònic amb cel serè, vent fluix de direcció variable, humitat molt baixa i fortes inversions tèrmiques. A 2200 m,
les temperatures màximes d’ahir van pujar moderadament amb valors entre 3ºC i 10ºC; i les mínimes d’avui dimecres s’han
mantingut similars amb valors entre -0ºC i 1ºC, mentre que a fons de vall s’ha arribat a -5ºC.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell es va humitejar en dies passats, cohesionant-se lleugerament les plaques de vent,
especialment per sota de 2000-2200 m. El mantell continua refredant-se per irradiació nocturna. Per sobre hi ha una capa de neu
de baixa resistència d’uns 10 cm de gruix, amb presència de neu granulada. A l’Aran Franja N de la Pallaresa el perill és
MARCAT (3) per sobre de 2400 m ja que encara són possibles desencadenaments de plaques de vent de mitjanes dimensions,
localment grans, en orientacions S, E i W pel pas d’una persona. També són possibles caigudes espontànies de petites allaus de
neu humida, especialment en vessants assolellats. Per sota de 2400 m el perill és MODERAT (2) pel desencadenament de
plaques de vent de mitjanes dimensions, en general pel pas d’un grup de persones.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, localment, hi ha algunes plaques de vent en orientacions S i E que es mantenen
fràgils. En aquestes orientacions el perill és MODERAT (2) ja que són possibles allaus de placa de vent de petites dimensions,
localment mitjanes, pel pas d’una persona. A la resta d’orientacions el mantell està encrostat i el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No s’esperen grans canvis.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el divendres 7 de gener de 2005

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL I SONDEJOS
Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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Espot (Pallaresa)
SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

Ordino (Andorra)
Berlín, 38-48
08029 Barcelona
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Aran amb Aneto al fons, 04/01/2005 (Autor: CGA, Arxiu:SMC)

Vallferrera (Pallaresa), 04/01/2005 (Autor: Enric Nadal, Arxiu: SMC)
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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 gener de 2005
14:00 h.
5, 6 i 7 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MODERAT (2) orientacions S i
E
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord MODERAT (2) orientacions S i
Cadí-Moixeró: E
FEBLE (1) a la resta

Ter-Freser:

MODERAT (2) orientacions S i E
FEBLE (1) a la resta

Prepirineu:

MODERAT (2) orientacions S i E
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 6: de matinada cel entre poc i mig ennuvolat per núvols alts i mitjans. Temperatures mínimes lleugerament més baixes i
màximes sense canvis. Vent del NW moderat.
A les 12:00 h: isozero: 2600 m; vent a 2000 m: 13 km/h W; vent a 3000 m: 29 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -1ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 7: cel seré o poc ennuvolat. Temperatures lleugerament més altes amb inversió tèrmica. Vent fluix i variable amb
predomini de la component W.
Dissabte, 8: cel serè amb boires i boirines a les valls. Temperatures estables amb inversió tèrmica. Vent fluix i variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós el mantell és esquiable a partir dels 2000 m. A la resta de sectors el mantell és present des
dels 2000-2100 m. Els gruixos a 2200 m al Perafita-Puigpedrós oscil·len entre 15-30 cm però a l’extrem nord, en el límit amb
Andorra, oscil·len entre 50-100 cm. A la resta de sectors a 2200 m oscil·len entre 20-40 cm. El vent fort ha escombrat la neu dels
colls i carenes orientats al N i a l’W deixant el terra al descobert.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
El temps és anticiclònic amb cel serè, vent fluix de direcció variable, humitat molt baixa i fortes inversions tèrmiques. A 2200 m,
les temperatures màximes d’ahir dimarts van pujar moderadament respecte les del dilluns, amb valors entre 4ºC i 8ºC; i les
mínimes d’avui dimecres s’han mantingut entre -0ºC i 3ºC, mentre que a fons de vall s’ha arribat a -11ºC.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter–Freser es mantenen les plaques de vent en orientacions S i E; en alguns indrets són escasses i
localitzades però presenten encara certa fragilitat. En ambdós sectors el perill és MODERAT (2) en orientacions S i E,
especialment per sobre dels 2400 m, ja que són possibles desencadenaments d’allaus de placa de vent de mitjanes dimensions,
en general pel pas d’un grup de persones. A la resta d’orientacions d’ambdós sectors el perill és FEBLE (1) ja que el mantell es
presenta molt ventat i endurit.
Al Prepirineu i al Vessant N del Cadí-Moixeró es mantenen plaques de vent antigues, especialment en orientacions S i E. El
perill és MODERAT (2) en aquestes orientacions i en indrets arrecerats del vent, ja que són possibles allaus de placa de vent, en
general de petites dimensions pel pas d’un grup de persones. A la resta d’orientacions el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No s’esperen grans canvis.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el divendres 7 de gener de 2005

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL I SONDEJOS

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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Portell de l’Os (Prepirineu)
SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

Coll de la Marrana (Ter-Freser)
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Circ d’Ulldeter (Ter-Freser), 31/12/2004 (Foto: Ricard Figuerola, Arxiu: SMC)

Valls de Noufornts i Eina (Ter-Freser), 04/01/2005 (Autor: David Paret, Arxiu: SMC)
Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Divendres, 7 de gener de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 7 i 8 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:
Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) per sobre dels 2400 m en vessants obacs protegits
MODERAT (2) a la resta
MODERAT (2) en orientacions S i E. FEBLE (1) a la resta

Pallaresa:

MODERAT (2) en orientacions S i E. FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 8: cel seré al matí augmentant la nuvolositat de tipus mig i alt fins a quedar molt ennuvolat a la tarda. Temperatures
màximes sense canvis i mínimes al final del dia, en lleuger descens. Vent fluix a moderat del SW.
A les 12:00 h: isozero: 3100 m; vent a 2000 m: 51 km/h W; vent a 3000 m: 53 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -1ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 9: cel poc ennuvolat al matí, desapareixent els núvols al llarg del dia. Temperatures en lleuger descens. Vent fluix de
component W.
Dilluns, 10: cel seré amb algunes bandes de núvols alts. Temperatures en moderat ascens, especialment les màximes. Vent
fluix de component W.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa el mantell és esquiable des dels 1800 m en vessants S, i dels 1300-1400 m en vessants N,
però present des de 1000-1200 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 80 i 120 cm amb sobreacumulacions en orientacions S i
E i deflacions en N per efecte del vent. A la resta de sectors el fort vent ha desproveït de neu els vessants orientats al N; en
general és discontinu i irregular a totes les orientacions i es presenta per damunt de 1500-1600 m; a 2200 m els gruixos
oscil·len entre 1-20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
El temps és manté anticiclònic amb cel serè, vent fluix de component N amb algun cop moderat, humitat baixa i fortes
inversions tèrmiques. A 2200 m, les temperatures màximes d’ahir dijous van baixar lleugerament amb valors entre 5ºC i 6ºC; i
les mínimes d’avui divendres han pujat de forma moderada amb valors entre 3ºC i 5ºC, mentre que a fons de vall s’ha arribat a 6ºC.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell es va humitejar en dies passats, cohesionant-se lleugerament les plaques de vent,
especialment per sota de 2000-2200 m. El mantell continua refredant-se per irradiació nocturna. A l’Aran Franja N de la
Pallaresa el perill és MARCAT (3) per sobre de 2400 m ja que encara són possibles desencadenaments de plaques de vent de
mitjanes dimensions, en orientacions S, E i W pel pas d’una persona, i especialment en punts obacs protegits del vent. També
són possibles caigudes espontànies de petites allaus de neu humida, especialment en vessants assolellats. Per sota de 2400 m
el perill és MODERAT (2) pel desencadenament de plaques de vent de mitjanes dimensions, en general pel pas d’un grup de
persones.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, localment, hi ha algunes plaques de vent en orientacions S i E que es mantenen
fràgils. En aquestes orientacions el perill és MODERAT (2) ja que són possibles allaus de placa de vent de petites dimensions,
localment mitjanes, pel pas d’una persona. A la resta d’orientacions el mantell està encrostat i el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No s’esperen grans canvis.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el dissabte 8 de gener de 2005

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL I SONDEJOS
Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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Espot (Pallaresa)
SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA
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Aran, 06/01/2005 (Autor: CGA, Arxiu:SMC)

Vallferrera (Pallaresa), 04/01/2005 (Autor: Enric Nadal, Arxiu: SMC)
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Límit Aran - Alta Ribagorça, 06/01/2005 (Autor: CGA, Arxiu:SMC)
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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 gener de 2005
14:00 h.
7 i 8 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MODERAT (2) orientacions S i
E
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord MODERAT (2) orientacions S i
Cadí-Moixeró: E
FEBLE (1) a la resta

Ter-Freser:

MODERAT (2) orientacions S i E
FEBLE (1) a la resta

Prepirineu:

MODERAT (2) orientacions S i E
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 8: cel seré al matí augmentant la nuvolositat de tipus mig i alt fins a quedar molt ennuvolat a la tarda. Temperatures
màximes sense canvis i mínimes al final del dia, en lleuger descens. Vent fluix a moderat del SW.
A les 12:00 h: isozero: 3100 m; vent a 2000 m: 34 km/h SW; vent a 3000 m: 40 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 0ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 9: cel poc ennuvolat al matí, desapareixent els núvols al llarg del dia. Temperatures en lleuger descens. Vent fluix
de component W.
Dilluns, 10: cel seré amb algunes bandes de núvols alts. Temperatures en moderat ascens, especialment les màximes. Vent
fluix de component W.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós el mantell és esquiable a partir dels 2000 m. A la resta de sectors el mantell és present
des dels 2000-2100 m. Els gruixos a 2200 m al Perafita-Puigpedrós oscil·len entre 15-30 cm però a l’extrem nord, en el límit
amb Andorra, oscil·len entre 50-100 cm. A la resta de sectors a 2200 m oscil·len entre 20-40 cm. El vent fort ha escombrat la
neu dels colls i carenes orientats al N i a l’W deixant el terra al descobert.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
El temps és manté anticiclònic amb cel serè, vent fluix de component N amb algun cop moderat, humitat baixa i fortes
inversions tèrmiques. A 2200 m, les temperatures màximes d’ahir dijous es van mantenir amb valors entre 5ºC i 7ºC; les
mínimes d’avui divendres han pujat de forma lleugera amb valors entre 3ºC i 4ºC, mentre que a fons de vall s’ha arribat a -9ºC.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter–Freser es mantenen les plaques de vent en orientacions S i E; en alguns indrets són escasses i
localitzades però presenten encara certa fragilitat. En ambdós sectors el perill és MODERAT (2) en orientacions S i E,
especialment per sobre dels 2400 m, ja que són possibles desencadenaments d’allaus de placa de vent de mitjanes
dimensions, en general pel pas d’un grup de persones. A la resta d’orientacions d’ambdós sectors el perill és FEBLE (1) ja que
el mantell es presenta molt ventat i endurit.
Al Prepirineu i al Vessant N del Cadí-Moixeró es mantenen plaques de vent antigues, especialment en orientacions S i E. El
perill és MODERAT (2) en aquestes orientacions i en indrets arrecerats del vent, ja que són possibles allaus de placa de vent,
en general de petites dimensions pel pas d’un grup de persones. A la resta d’orientacions el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No s’esperen grans canvis.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el dissabte 8 de gener de 2005

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL I SONDEJOS
Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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Circ d’Ulldeter (Ter-Freser), 31/12/2004 (Foto: Ricard Figuerola, Arxiu: SMC)

Valls de Noufornts i Eina (Ter-Freser), 04/01/2005 (Autor: David Paret, Arxiu: SMC)
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PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dissabte, 8 de gener de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 8, 9 i 10 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:
Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) per sobre dels 2400 m en vessants obacs protegits
MODERAT (2) a la resta
MODERAT (2) en orientacions S i E. FEBLE (1) a la resta

Pallaresa:

MODERAT (2) en orientacions S i E. FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 9: cel seré o poc ennuvolat per algun núvol alt. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes sense canvis o
en lleuger descens a l’Aran. Vent fluix de component W.
A les 12:00 h: isozero: 3100 m; vent a 2000 m: 28 km/h W; vent a 3000 m: 32 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 1ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns 10: cel seré. Temperatures mínimes sense canvis o en lleuger ascens; màximes sense canvis o en lleuger descens.
Vent fluix i variable amb predomini de la component S.
Dimarts 11: augment de la nuvolositat al llarg del dia, de tipus mig i alt. Temperatures sense canvis. Vent de component W
moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa el mantell és esquiable des dels 1800 m en vessants S i dels 1400-1600 m en vessants N,
però present des de 1200-1300 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 70 i 110 cm amb sobreacumulacions en orientacions S i
E i deflacions en N per efecte del vent. A la resta de sectors el fort vent ha desproveït de neu els vessants orientats al N; en
general és discontinu i irregular a totes les orientacions i es presenta per damunt de 1600-1700 m; a 2200 m els gruixos
oscil·len entre 1-20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
El temps és manté anticiclònic amb cel serè, vent fluix girant a component W amb algun cop moderat, humitat baixa i fortes
inversions tèrmiques. A 2200 m, les temperatures màximes d’ahir divendres van pujar de forma moderada amb valors entre 6ºC
i 11ºC; les mínimes d’avui dissabte s’han mantingut amb valors sobre zero (entre 1ºC i 4ºC), mentre que a fons de vall s’ha
arribat a -7ºC.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell es va humitejar en dies passats, cohesionant-se lleugerament les plaques de vent,
especialment per sota de 2000-2200 m. El mantell es presenta encrostat o ventat en orientacions N i humit al centre del dia en
vessants assolellats. El mantell continua refredant-se per irradiació nocturna. A l’Aran Franja N de la Pallaresa el perill és
MARCAT (3) per sobre de 2400 m ja que encara són possibles desencadenaments de plaques de vent de mitjanes dimensions,
en orientacions S, E i W en general pel pas d’un grup de persones, però en punts obacs protegits del vent podria ser suficient
amb el pas d’una persona. També són possibles caigudes espontànies de petites allaus de neu humida, especialment en
vessants assolellats. Per sota de 2400 m el perill és MODERAT (2), ja que no es descarta la possibilitat d’alguna allau de placa
de vent, localment de mitjanes dimensions, en general pel pas d’un grup de persones.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, localment, hi ha algunes plaques de vent en orientacions S i E. En aquestes
orientacions el perill és MODERAT (2) ja que són possibles allaus de placa de vent de petites dimensions, localment mitjanes,
pel pas d’un grup de persones. A la resta d’orientacions el mantell està encrostat i el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No s’esperen grans canvis.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el dilluns 10 de gener de 2005

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL I SONDEJOS
Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
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Estany Redò i Mulheres (Aran), 07/01/2005 (Autor: CGA, Arxiu:SMC)

Cervi i Corronco de Durro (Ribagorçana), 04/01/2005 (Autor: Nivomet, Arxiu: SMC)
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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 gener de 2005
14:00 h.
8, 9 i 10 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MODERAT (2) orientacions S i
E
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord MODERAT (2) orientacions S i
Cadí-Moixeró: E
FEBLE (1) a la resta

Ter-Freser:

MODERAT (2) orientacions S i E
FEBLE (1) a la resta

Prepirineu:

MODERAT (2) orientacions S i E
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 9: cel seré o poc ennuvolat per algun núvol alt. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes sense canvis.
Vent moderat de component W.
A les 12:00 h: isozero: 3100 m; vent a 2000 m: 12 km/h W; vent a 3000 m: 9 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 4ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns 10: cel seré. Temperatures mínimes sense canvis o en lleuger ascens; màximes sense canvis o en lleuger descens.
Vent fluix i variable amb predomini de la component S.
Dimarts 11: augment de la nuvolositat al llarg del dia, de tipus mig i alt. Temperatures sense canvis. Vent de component W
moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós el mantell és esquiable a partir dels 2000 m. A la resta de sectors el mantell és present
des dels 2000-2100 m. Els gruixos a 2200 m a tots els sectors oscil.len entre 10-30 cm, però a l’extrem nord del PerafitaPuigpedrós, en el límit amb Andorra, oscil·len entre 40-90 cm. El vent fort ha escombrat la neu dels colls i carenes orientats al
N i a l’W deixant el terra al descobert.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
El temps és manté anticiclònic amb cel serè, vent girant a component W moderat, humitat baixa i fortes inversions tèrmiques. A
2200 m, les temperatures màximes d’ahir divendres van pujar de forma lleugera amb valors entre 7ºC i 10ºC; les mínimes
d’avui dissabte s’han mantingut amb valors sobre zero (entre 3ºC i 6ºC), mentre que a fons de vall s’ha arribat a -10ºC.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter–Freser es mantenen les plaques de vent en orientacions S i E. En ambdós sectors el perill és
MODERAT (2) en orientacions S i E, especialment per sobre dels 2400 m, ja que són possibles desencadenaments d’allaus de
placa de vent de mitjanes dimensions, en general pel pas d’un grup de persones. A la resta d’orientacions d’ambdós sectors el
perill és FEBLE (1) ja que el mantell es presenta molt ventat i endurit.
Al Prepirineu i al Vessant N del Cadí-Moixeró es mantenen plaques de vent antigues, especialment en orientacions S i E. El
perill és MODERAT (2) en aquestes orientacions i en indrets arrecerats del vent, ja que són possibles allaus de placa de vent,
en general de petites dimensions pel pas d’un grup de persones. A la resta d’orientacions el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No s’esperen grans canvis.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el dilluns 10 de gener de 2005

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL I SONDEJOS
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Valls de Noufornts i Eina (Ter-Freser), 04/01/2005 (Autor: David Paret, Arxiu: SMC)
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PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dilluns, 10 de gener de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 10 i 11 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:
Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) per sobre dels 2400 m en vessants obacs protegits
MODERAT (2) a la resta
MODERAT (2) en orientacions S i E. FEBLE (1) a la resta

Pallaresa:

MODERAT (2) en orientacions S i E. FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts. 11: cel serè o poc ennuvolat de núvols alts. Temperatures màximes sense canvis i mínimes sense canvis o en lleuger
augment. Vent fluix i variable de caràcter local, amb brises de muntanya.
A les 12:00 h: isozero: 2800 m; vent a 2000 m: 32 km/h W; vent a 3000 m: 32 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -1ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres. 12: cel serè o poc ennuvolat de núvols alts. Temperatures sense canvis o en lleuger augment. Vent fluix i variable de
caràcter local, amb brises de muntanya.
Dijous, 13: molt ennuvolat al vessant N amb possibilitat de precipitacions febles i cota de neu a 1300-1500 m. A la resta mig
ennuvolat. Temperatures en lleuger descens. Vent entre fluix i moderat del N a la vessant N i fluix i variable a la resta amb algun
cop de moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa el mantell és esquiable des dels 1800-1900 m en vessants S i dels 1600 m en vessants N,
però present des de 1200-1300 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 70 i 110 cm amb sobreacumulacions en orientacions S i
E i deflacions en N per efecte del vent. A la resta de sectors el fort vent ha desproveït de neu els vessants orientats al N; en
general és discontinu i irregular a totes les orientacions i es presenta per damunt de 1600-1700 m; a 2200 m els gruixos
oscil·len entre 1-20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
El temps és manté anticiclònic amb cel serè, vent fluix de component W i S amb algun cop moderat, humitat baixa i inversions
tèrmiques. A 2200 m, les temperatures màximes d’ahir diumenge van estar entre 4ºC i 7ºC i les mínimes d’avui dilluns entre 1ºC i 0ºC, mentre que als fons de vall s’ha arribat a -9ºC.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell es va humitejar en dies passats, cohesionant-se lleugerament les plaques de vent,
especialment per sota de 2000-2200 m. El mantell es presenta encrostat o ventat en orientacions N i humit al centre del dia en
vessants assolellats. El mantell continua refredant-se per irradiació nocturna. A l’Aran Franja N de la Pallaresa el perill és
MARCAT (3) per sobre de 2400 m ja que encara són possibles localment desencadenaments de plaques de vent de mitjanes
dimensions, en orientacions S, E i W en general pel pas d’un grup de persones, però en punts obacs protegits del vent podria
ser suficient amb el pas d’una persona. També són possibles caigudes espontànies de petites allaus de neu humida,
especialment en vessants assolellats. Per sota de 2400 m el perill és MODERAT (2), ja que no es descarta la possibilitat
d’alguna allau de placa de vent, localment de mitjanes dimensions, en general pel pas d’un grup de persones.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, localment, hi ha algunes plaques de vent en orientacions S i E. En aquestes
orientacions el perill és MODERAT (2) ja que són possibles allaus de placa de vent de petites dimensions, localment mitjanes,
pel pas d’un grup de persones. A la resta d’orientacions el mantell està encrostat i el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No s’esperen grans canvis.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el dimarts 11 de gener de 2005

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL I SONDEJOS
Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com

1
FEBLE

2
MODERAT

- 150 / 368 -

3
MARCAT

4
FORT

5
MOLT FORT

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

Ordino

SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

Boí (Ribagorçana)
Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com

1
FEBLE

2
MODERAT

- 151 / 368 -

3
MARCAT

4
FORT

5
MOLT FORT

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

Estany Redò i Mulheres (Aran), 07/01/2005 (Autor: CGA, Arxiu:SMC)

Cervi i Corronco de Durro (Ribagorçana), 04/01/2005 (Autor: Nivomet, Arxiu: SMC)
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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 gener de 2005
14:00 h.
10 i 11 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MODERAT (2) en orientacions
SiE
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord MODERAT (2) en orientacions
Cadí-Moixeró: S i E
FEBLE (1) a la resta

Ter-Freser:

MODERAT (2) orientacions S i E
FEBLE (1) a la resta

Prepirineu:

MODERAT (2) orientacions S i E
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts. 11: cel serè o poc ennuvolat de núvols alts. Temperatures màximes sense canvis i mínimes sense canvis o en lleuger
augment. Vent fluix i variable de caràcter local, amb brises de muntanya.
A les 12:00 h: isozero: 2800 m; vent a 2000 m: 19 km/h W; vent a 3000 m: 21 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 2ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres. 12: cel serè o poc ennuvolat de núvols alts. Temperatures sense canvis o en lleuger augment. Vent fluix i variable de
caràcter local, amb brises de muntanya, reforçant-se a moderat del N de cara al vespre.
Dijous, 13:cel mig ennuvolat. Temperatures en lleuger descens. Vent fluix i variable amb algun cop de moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós el mantell és esquiable a partir dels 2000 m. A la resta de sectors el mantell és present
des dels 2000-2100 m. Els gruixos a 2200 m a tots els sectors oscil.len entre 10-30 cm, però a l’extrem nord del PerafitaPuigpedrós, en el límit amb Andorra, oscil·len entre 30-80 cm. El vent fort ha escombrat la neu dels colls i carenes orientats al
N i a l’W deixant el terra al descobert.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
El temps és manté anticiclònic amb cel serè, vent moderat de component W i S amb algun cop de fort de 50 km/h del SW,
humitat baixa i fortes inversions tèrmiques. A 2200 m, les temperatures màximes d’ahir diumenge van estar entre 5ºC i 8ºC; les
mínimes d’avui dilluns s’han mantingut amb valors entre -2ºC i 1ºC mentre que a fons de vall s’ha arribat a -7ºC.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter–Freser es mantenen les plaques de vent en orientacions S i E. En ambdós sectors el perill és
MODERAT (2) en orientacions S i E, especialment per sobre dels 2400 m, ja que són possibles desencadenaments d’allaus de
placa de vent de mitjanes dimensions, en general pel pas d’un grup de persones. A la resta d’orientacions d’ambdós sectors el
perill és FEBLE (1) ja que el mantell es presenta molt ventat i endurit.
Al Prepirineu i al Vessant N del Cadí-Moixeró es mantenen plaques de vent antigues, especialment en orientacions S i E. El
perill és MODERAT (2) en aquestes orientacions i en indrets arrecerats del vent, ja que són possibles allaus de placa de vent,
en general de petites dimensions pel pas d’un grup de persones. A la resta d’orientacions el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No s’esperen grans canvis.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el dimarts 11 de gener de 2005

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL I SONDEJOS
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Valls de Noufonts i Eina (Ter-Freser), 04/01/2005 (Autor: David Paret, Arxiu: SMC)
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PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dimarts, 11 de gener de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 11 i 12 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2) en sectors arrecerats FEBLE (1) a la resta

Pallaresa:

MODERAT (2) en sectors arrecerats FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres 12: cel serè o poc ennuvolat de núvols alts. Temperatures sense canvis amb inversió tèrmica. Vent fluix i variable de
caràcter local, amb brises de muntanya.
A les 12:00 h: isozero: 2800 m; vent a 2000 m: 33 km/h W; vent a 3000 m: 45 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -3ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 13: increment de la nuvolositat a partir del matí quedant entre mig i molt ennuvolat per núvols alts i mitjans.
Temperatures en descens entre lleuger i moderat. Vent fluix amb predomini de la component W i N.
Divendres, 14: mig ennuvolat de matinada aclarint-se a partir de migdia per quedar poc ennuvolat a la tarda. Temperatures en
lleuger ascens. Vent fluix i variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa el mantell és esquiable des dels 1800-1900 m en vessants S i dels 1600 m en vessants N,
però present des de 1200-1300 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 70 i 110 cm amb sobreacumulacions en orientacions S i
E i deflacions en N per efecte del vent. A la resta de sectors el fort vent ha desproveït de neu els vessants orientats al N; en
general és discontinu i irregular a totes les orientacions i es presenta per damunt de 1600-1700 m; a 2200 m els gruixos
oscil·len entre 1-20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
El temps és manté anticiclònic amb cel serè, vent fluix de component W i S amb algun cop moderat del NW a la Ribagorçana,
humitat baixa i inversions tèrmiques. A 2200 m, les temperatures han baixat lleugerament amb màximes d’ahir dilluns entre 1ºC
i 6ºC i mínimes d’avui dimarts entre -0ºC i 2ºC. Als fons de vall s’ha arribat a -9ºC.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell es va humitejar en dies passats, cohesionant-se progressivament les plaques de
vent, especialment per sota de 2000-2200 m. El mantell es presenta encrostat o ventat en orientacions N i humit al centre del
dia en vessants assolellats. El mantell, durant la nit i matinada, continua refredant-se per irradiació nocturna. A l’Aran Franja N
de la Pallaresa el perill és MODERAT (2), ja que són possibles allaus de placa de vent, localment de mitjanes dimensions, en
general pel pas d’un grup de persones tot i que molt localment en punts obacs protegits del vent podria ser suficient amb el pas
d’una persona. També són possibles caigudes espontànies de petites allaus de neu humida, especialment en vessants
assolellats.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, localment, hi ha algunes plaques de vent en sectors ombrívols i arrecerats del vent
on el perill és MODERAT (2) per la possibilitat d‘allaus de placa de vent de petites dimensions, localment mitjanes, pel pas d’un
grup de persones. A la resta el mantell està encrostat i el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No s’esperen grans canvis.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimecres 12 de gener de 2005

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL I SONDEJOS
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Estany Redò i Mulheres (Aran), 07/01/2005 (Autor: CGA, Arxiu:SMC)
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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 gener de 2005
14:00 h.
11 i 12 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MODERAT (2) en sectors
arrecerats
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord MODERAT (2) en sectors
Cadí-Moixeró: arrecerats
FEBLE (1) a la resta

Ter-Freser:

Prepirineu:

MODERAT (2) en sectors
arrecerats
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) en sectors
arrecerats
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres 12: cel serè o poc ennuvolat de núvols alts. Temperatures sense canvis amb inversió tèrmica. Vent fluix i variable de
caràcter local, amb brises de muntanya.
A les 12:00 h: isozero: 2800 m; vent a 2000 m: 19 km/h W; vent a 3000 m: 21 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 2ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 13: increment de la nuvolositat a partir del matí quedant entre mig i molt ennuvolat per núvols alts i mitjans.
Temperatures en descens entre lleuger i moderat. Vent fluix amb predomini de la component W i N amb cops de moderat del
N.
Divendres, 14: mig ennuvolat de matinada aclarint-se a partir de migdia per quedar poc ennuvolat a la tarda. Temperatures en
lleuger ascens. Vent fluix i variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors la neu és present des dels 1800-2000 m. El mantell es discontinu fins als cims tant en vessant orientats al S
com al N. Localment en sectors més obacs i protegits del Vessant N del Cadí-Moixeró presenta certa continuïtat des dels 19002000 m. Al Ter-Freser i al Perafita Puigpedrós el mantell es presenta especialment ventat. A 2200 m els gruixos oscil·len entre
10-30 cm, però en l’extrem nord del Perafita-Puigpedrós, en el límit amb Andorra, oscil·len entre 30 y 80 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
El temps és manté anticiclònic amb cel serè, vent entre fluix i moderat de component W i S, humitat baixa i fortes inversions
tèrmiques. A 2200 m, les temperatures han baixat lleugerament amb màximes d’ahir dilluns entre 3ºC i 7ºC i mínimes d’avui
dimarts entre -0ºC i 2ºC. Als fons de vall s’ha arribat a -8ºC.
Al Perafita-Puigpedrós, al Ter–Freser i al Vessant N del Cadí-Moixeró es mantenen les plaques de vent en llocs protegits i
arrecerats. En aquests indrets el perill és MODERAT (2) ja que són possibles desencadenaments d’allaus de placa de vent de
mitjanes dimensions, en general pel pas d’un grup de persones, especialment per sobre dels 2400 m. A la resta el perill és
FEBLE (1) ja que el mantell es presenta molt ventat i endurit.
Al Prepirineu es mantenen plaques de vent antigues, especialment en llocs ombrívols i arrecerats. El perill és MODERAT (2) en
aquests indrets, ja que són possibles allaus de placa de vent, en general de petites dimensions pel pas d’un grup de persones.
A la resta el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No s’esperen grans canvis.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimecres 12 de gener de 2005

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL I SONDEJOS
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Sector Ulldeter 8/01/05 (Autor: Francesc Figuerola Arxiu: SMC)

Pic de Bastiments 8/01/2005 (Autor: Ricard Figuerola, Arxiu:SMC)
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PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dimecres, 12 de gener de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 12 i 13 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2) en sectors arrecerats. FEBLE (1) a la resta

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2) en sectors arrecerats. FEBLE (1) a la resta

Pallaresa:

MODERAT (2) en sectors arrecerats. FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 13: cel entre mig i molt ennuvolat de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger a moderat descens, encara amb
inversió tèrmica. Vent fluix de component N.
A les 12:00 h: isozero: 2000 m; vent a 2000 m: 11 km/h NW; vent a 3000 m: 21 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -3ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 14: cel seré o poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o lleugerament més altes. Vent fluix i variable.
Dissabte, 15: cel seré. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent fluix de direcció variable o en calma.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa el mantell és esquiable des dels 1800-1900 m en vessants S i des dels 1600 m en vessants
N, però present des de 1200-1300 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 70 i 110 cm amb sobreacumulacions en orientacions S
i E i deflacions en N per efecte del vent. A la resta de sectors el fort vent ha desproveït de neu els vessants orientats al N; en
general és discontinu i irregular a totes les orientacions i es presenta per damunt de 1600-1700 m; a 2200 m els gruixos oscil·len
entre 1-20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
El temps es manté anticiclònic amb alguns núvols alts, vent fluix variable, humitat molt baixa (inferior al 10%) i inversions
tèrmiques molt acusades. A 2200 m, les temperatures no han variat amb màximes d’ahir dimarts entre 2ºC i 7ºC i mínimes d’avui
dimecres entre 1ºC i -1ºC. Als fons de vall s’ha arribat a -9ºC.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell es va humitejar en dies passats, cohesionant-se progressivament les plaques de
vent, especialment per sota de 2000-2200 m. El mantell es presenta encrostat o ventat en orientacions N i humit al centre del dia
en vessants assolellats. El mantell, durant la nit i matinada, continua refredant-se per irradiació nocturna. A l’Aran Franja N de la
Pallaresa el perill és MODERAT (2) en punts protegits del vent en sectors ombrívols, ja que la neu internament és incohesiva. En
aquests punts són possibles allaus de placa de vent, localment de mitjanes dimensions, en general pel pas d’un grup de
persones. També són possibles caigudes espontànies de petites allaus de neu humida, especialment en vessants assolellats. A
la resta el perill és FEBLE (1)
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, localment, hi ha algunes plaques de vent en sectors ombrívols i arrecerats del vent
on el perill és MODERAT (2) per la possibilitat d‘allaus de placa de vent de petites dimensions pel pas d’un grup de persones. A
la resta el mantell està encrostat i el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Continuarà el refredament de la neu. No hi haurà canvis destacables.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dijous 13 de gener de 2005

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL I SONDEJOS
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Estany Redò i Mulheres (Aran), 07/01/2005 (Autor: CGA, Arxiu:SMC)
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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 gener de 2005
14:00 h.
12 i 13 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MODERAT (2) en sectors
arrecerats del vent
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord MODERAT (2) en sectors
Cadí-Moixeró: arrecerats del vent
FEBLE (1) a la resta

Ter-Freser:

Prepirineu:

MODERAT (2) en sectors
arrecerats del vent
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) en sectors
arrecerats del vent
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 13: cel entre mig i molt ennuvolat de núvols mitjos i alts. Temperatures en lleuger a moderat descens, encara amb
inversió tèrmica. Vent fluix de component N.
A les 12:00 h: isozero: 2000 m; vent a 2000 m: 12 km/h N; vent a 3000 m: 14 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -4ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 14: cel seré o poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o lleugerament més altes. Vent fluix i variable.
Dissabte, 15: cel seré. Temperatures en lleuger a moderat ascens. Vent fluix de direcció variable o en calma.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors la neu és present des dels 1800-2000 m. El mantell és discontinu fins als cims, tant en vessants orientats al S,
on quasi és inexistent, com al N per damunt del nivell del bosc a causa del vent. A les canals del Cadí-Moixeró presenta certa
continuïtat des dels 1900-2000 m. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 10-30 cm, però en l’extrem nord del Perafita-Puigpedrós,
en el límit amb Andorra, oscil·len entre 30 i 70 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
El temps es manté anticiclònic amb cel seré, vent fluix i variable, humitat molt baixa (inferior al 10%) i inversions tèrmiques molt
acusades. A 2200 m, les temperatures no han variat amb màximes d’ahir dimarts entre 3ºC i 7ºC i mínimes d’avui dimecres entre
1ºC i -1ºC. Als fons de vall s’ha arribat a -12ºC.
A tots els sectors es mantenen algunes plaques de vent en llocs protegits del vent en punts ombrívols, normalment per sota del
nivell del bosc, on el mantell internament es manté poc cohesiu. En aquests indrets el perill és MODERAT (2) ja que són
possibles desencadenaments d’allaus de placa de vent de petites dimensions, en general pel pas d’un grup de persones. A la
resta el perill és FEBLE (1) ja que el mantell es presenta molt ventat i endurit.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Continuarà el refredament de la neu. No hi haurà canvis destacables.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dijous 13 de gener de 2005

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL I SONDEJOS
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Canal de l’Ordiguer (Cadí)

Canals del Cristall i Ordiguer (Cadí), 12/12/2005. (Foto: Enric Nadal, Arxiu: SMC)
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Vall de la Llosa i Pic de la Carabassa (Perafita-Puigpedrós), 12/12/2005, (Foto: Enric Nadal, Arxiu: SMC)

Sector Ulldeter 8/01/05 (Autor: Francesc Figuerola Arxiu: SMC)
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PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dijous, 13 de gener de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 13 i 14 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2) en sectors arrecerats. FEBLE (1) a la resta

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2) en sectors arrecerats. FEBLE (1) a la resta

Pallaresa:

MODERAT (2) en sectors arrecerats. FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 14: cel seré o poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes en moderat ascens. Inversió
tèrmica. Vent fluix de component W.
A les 12:00 h: isozero: 2500 m; vent a 2000 m: 22 km/h SW; vent a 3000 m: 18 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -2ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 15: cel seré. Temperatures en lleuger descens al final del dia. Vent fluix de direcció variable.
Diumenge, 16: cel seré. Temperatures sense canvis o lleugerament més altes. Vent fluix de direcció variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa el mantell és esquiable des dels 1800-1900 m en vessants S i des dels 1600 m en vessants
N, però present des de 1200-1300 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 70 i 110 cm amb sobreacumulacions en orientacions S
i E i deflacions en N per efecte del vent. A la resta de sectors el fort vent ha desproveït de neu els vessants orientats al N; en
general és discontinu i irregular a totes les orientacions i es presenta per damunt de 1600-1700 m; a 2200 m els gruixos oscil·len
entre 1-20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
El pas d’un sistema frontal ha provocat un descens tèrmic lleuger a moderat i un augment de la humitat. Es manté la inversió
tèrmica. A 2200 m, les temperatures màximes de dimecres van oscil.lar entre 3ºC i 5ºC, mínimes d’avui dijous entre -3ºC i -5ºC.
Als fons de vall s’ha arribat a -7ºC.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell es va humitejar en dies passats, cohesionant-se progressivament les plaques de
vent, especialment per sota de 2000-2200 m. El mantell es presenta encrostat o ventat en orientacions N i humit al centre del dia
en vessants assolellats. El mantell, durant la nit i matinada, continua refredant-se per irradiació nocturna. A l’Aran Franja N de la
Pallaresa el perill és MODERAT (2) en punts protegits del vent en sectors ombrívols, ja que la neu internament és incohesiva. En
aquests punts són possibles allaus de placa de vent, localment de mitjanes dimensions, en general pel pas d’un grup de
persones. També són possibles caigudes espontànies de petites allaus de neu humida, especialment en vessants assolellats. A
la resta el perill és FEBLE (1)
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, localment, hi ha algunes plaques de vent en sectors ombrívols i arrecerats del vent
on el perill és MODERAT (2) per la possibilitat d‘allaus de placa de vent de petites dimensions pel pas d’un grup de persones. A
la resta el mantell està encrostat i el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Continuarà el refredament de la neu. No hi haurà canvis destacables.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el divendres 14 de gener de 2005

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL I SONDEJOS

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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Estany Redò i Mulheres (Aran), 07/01/2005 (Autor: CGA, Arxiu:SMC)
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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 gener de 2005
14:00 h.
13 i 14 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MODERAT (2) en sectors
arrecerats del vent
FEBLE (1) a la resta
Vessant nord MODERAT (2) en sectors
Cadí-Moixeró: arrecerats del vent
FEBLE (1) a la resta

Ter-Freser:

Prepirineu:

MODERAT (2) en sectors
arrecerats del vent
FEBLE (1) a la resta
MODERAT (2) en sectors
arrecerats del vent
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 14: cel seré o poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes en moderat ascens. Inversió
tèrmica. Vent fluix de component W.
A les 12:00 h: isozero: 2400 m; vent a 2000 m: 11 km/h SW; vent a 3000 m: 14 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -1ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 15: cel seré. Temperatures en lleuger descens al final del dia. Vent fluix de direcció variable.
Diumenge, 16: cel seré. Temperatures sense canvis o lleugerament més altes. Vent fluix de direcció variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors la neu és present des dels 1800-2000 m. El mantell és discontinu fins als cims, tant en vessants orientats al S,
on quasi és inexistent, com al N per damunt del nivell del bosc a causa del vent. A les canals del Cadí-Moixeró presenta certa
continuïtat des dels 1900-2000 m. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 10-30 cm, però en l’extrem nord del Perafita-Puigpedrós,
en el límit amb Andorra, oscil·len entre 30 i 70 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
El pas d’un sistema frontal ha provocat un descens tèrmic lleuger a moderat i un augment de la humitat. Es manté la inversió
tèrmica. A 2200 m, les temperatures màximes de dimecres van oscil.lar entre 3ºC i 6ºC, mínimes d’avui dijous entre -2ºC i -3ºC.
Als fons de vall s’ha arribat a -7ºC.
A tots els sectors es mantenen algunes plaques de vent en llocs protegits del vent en punts ombrívols, normalment per sota del
nivell del bosc, on el mantell internament es manté poc cohesiu. En aquests indrets el perill és MODERAT (2) ja que són
possibles desencadenaments d’allaus de placa de vent de petites dimensions, en general pel pas d’un grup de persones. A la
resta el perill és FEBLE (1) ja que el mantell es presenta molt ventat i endurit.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Continuarà el refredament de la neu. No hi haurà canvis destacables.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el divendres 14 de gener de 2005

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL I SONDEJOS

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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Canal de l’Ordiguer (Cadí)

Canals del Cristall i Ordiguer (Cadí), 12/01/2005. (Foto: Enric Nadal, Arxiu: SMC)
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Vall de la Llosa i Pic de la Carabassa (Perafita-Puigpedrós), 12/01/2005, (Foto: Enric Nadal, Arxiu: SMC)

Sector Ulldeter 8/01/05 (Autor: Francesc Figuerola Arxiu: SMC)
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PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Divendres, 14 de gener de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 14 i 15 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2) en sectors arrecerats. FEBLE (1) a la resta

Ribagorçana-Vall Fosca:

FEBLE (1)

Pallaresa:

FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 15: cel seré o poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Inversió tèrmica. Vent fluix variable amb predomini de la
component W.
A les 12:00 h: isozero: 2500 m; vent a 2000 m: 21 km/h W; vent a 3000 m: 23 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 0ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 16: cel seré o poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Inversió tèrmica. Vent fluix variable amb predomini de la
component W.
Dilluns, 17: cel seré o poc ennuvolat. Temperatures en lleuger descens. Vent fluix de component W girant a N.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa el mantell és esquiable des dels 1800-1900 m en vessants S i des dels 1600 m en vessants
N, però present des de 1200-1300 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 70 i 110 cm amb sobreacumulacions en orientacions S
i E i deflacions en N per efecte del vent. A la resta de sectors el fort vent ha desproveït de neu els vessants orientats al N; en
general és discontinu i irregular a totes les orientacions i es presenta per damunt de 1600-1700 m; a 2200 m els gruixos oscil·len
entre 1-20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Després del pas d’un sistema frontal, el temps torna a ser anticiclònic: cel seré o poc ennuvolat i vent fluix i variable. Les
temperatures mínimes de divendres han pujat de forma moderada (a 2200 m, valors entre 1ºC i -2ºC), mentre que ahir amb el
pas del front les màximes van ser més baixes que dies enrera (valors entre 2ºC i 4ºC). Inversions tèrmiques amb valors a fons de
vall de -10ºC.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell es va humitejar en dies passats, cohesionant-se progressivament les plaques de
vent, especialment per sota de 2000-2200 m. El mantell es presenta encrostat o ventat en orientacions N i humit al centre del dia
en vessants assolellats. El mantell, durant la nit i matinada, continua refredant-se per irradiació nocturna. A l’Aran Franja N de la
Pallaresa el perill és MODERAT (2) en punts protegits del vent en sectors ombrívols, ja que la neu internament és incohesiva. En
aquests punts són possibles allaus de placa de vent, localment de mitjanes dimensions, en general pel pas d’un grup de
persones. També són possibles caigudes espontànies de petites allaus de neu humida, especialment en vessants assolellats. A
la resta el perill és FEBLE (1)
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és FEBLE (1). No es descarta, en sectors ombrívols i arrecerats del vent, la
possibilitat d’alguna allau de placa de vent de petites dimensions pel pas d’un grup de persones.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Continuarà el refredament de la neu. No hi haurà canvis destacables.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dissabte 15 de gener de 2005

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL I SONDEJOS

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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Espot (Pallaresa)
SERVEI METEOROLÒGIC DE
CATALUNYA

Grau Roig (Andorra)

Berlín, 38-48
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Arinsal (Andorra)

Estany Redò i Mulheres (Aran), 07/01/2005 (Autor: CGA, Arxiu:SMC)
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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 gener de 2005
14:00 h.
14 i 15 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaFEBLE (1)
Puigpedrós:
Vessant nord MODERAT (2) en sectors
Cadí-Moixeró: arrecerats del vent
FEBLE (1) a la resta

Ter-Freser:

FEBLE (1)

Prepirineu:

FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 15: cel seré o poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Inversió tèrmica. Vent fluix variable
amb predomini de la component W.
A les 12:00 h: isozero: 2500 m; vent a 2000 m: 12 km/h NW; vent a 3000 m: 8 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 1ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 16: cel seré o poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Inversió tèrmica. Vent fluix variable amb predomini de la
component W.
Dilluns, 17: cel seré o poc ennuvolat. Temperatures en lleuger descens. Vent fluix de component W girant a N.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors la neu és present des dels 1800-2000 m. El mantell és discontinu fins als cims, tant en vessants orientats al S,
on quasi és inexistent, com al N per damunt del nivell del bosc a causa del vent. A les canals del Cadí-Moixeró presenta certa
continuïtat des dels 1900-2000 m. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 10-30 cm, però en l’extrem nord del Perafita-Puigpedrós,
en el límit amb Andorra, oscil·len entre 30 i 70 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Després del pas d’un sistema frontal, el temps torna a ser anticiclònic: cel seré o poc ennuvolat i vent fluix i variable. Les
temperatures mínimes de divendres han pujat de forma moderada (a 2200 m, valors entre 0ºC i 2ºC), mentre que ahir amb el
pas del front les màximes van ser més baixes que dies enrera (valors entre 1ºC i 4ºC). Inversions tèrmiques amb valors a fons
de vall de -14ºC.
A tots els sectors es mantenen algunes plaques de vent en llocs protegits del vent en punts ombrívols, normalment per sota del
límit superior del bosc, on el mantell internament es manté poc cohesiu. A tots els sectors el perill és FEBLE (1). No es descarta,
en sectors ombrívols i arrecerats del vent, la possibilitat d’alguna allau de placa de vent de petites dimensions pel pas d’un grup
de persones, especialment a les canals del Cadí on el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Continuarà el refredament de la neu. No hi haurà canvis destacables.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dissabte 15 de gener de 2005

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL I SONDEJOS

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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Canal de l’Ordiguer (Cadí)
SERVEI METEOROLÒGIC DE
CATALUNYA

Núria (Ter-Freser)

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
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a/e: allaus@meteocat.com
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Canals del Cristall i Ordiguer (Cadí), 12/01/2005. (Foto: Enric Nadal, Arxiu: SMC)

Vall de la Llosa i Pic de la Carabassa (Perafita-Puigpedrós), 12/01/2005, (Foto: Enric Nadal, Arxiu: SMC)
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PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dissabte, 15 de gener de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 15, 16 i 17 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2) en sectors arrecerats. FEBLE (1) a la resta

Ribagorçana-Vall Fosca:

FEBLE (1)

Pallaresa:

FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 16: cel seré. Temperatures en lleuger descens al final del dia. Inversió tèrmica. Vent fluix i variable.
A les 12:00 h: isozero: 2600 m; vent a 2000 m: 15 km/h W; vent a 3000 m: 17 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 0ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 17: cel seré. Temperatures sense canvis. Vent fluix variable girant a component W al final del dia.
Dimarts, 18: augment de la nuvolositat al llarg del dia fins a quedar cobert a l’Aran i molt ennuvolat a la resta. Temperatures en
descens al final del dia. Vent de component W augmentant a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa el mantell és esquiable des dels 1800-1900 m en vessants S i des dels 1600 m en vessants
N, però present des de 1300-1400 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 70 i 110 cm amb sobreacumulacions en orientacions S
i E i deflacions en N per efecte del vent. A la resta de sectors el fort vent ha desproveït de neu els vessants orientats al N; en
general és discontinu i irregular a totes les orientacions i es presenta per damunt de 1600-1700 m; a 2200 m els gruixos oscil·len
entre 1-20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Es manté el temps anticiclònic amb cel seré o poc ennuvolat i vent fluix i variable. Les temperatures mínimes de dissabte s’han
mantingut amb valors, a 2200 m, entre 0ºC i -2ºC, mentre que les màximes de divendres van augmentar de forma moderada
amb valors entre 6ºC i 9ºC. Inversions tèrmiques amb mínimes a fons de vall de -10ºC.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell es presenta encrostat o ventat en orientacions N i humit al centre del dia en vessants
assolellats. El mantell, durant la nit i matinada, continua refredant-se per irradiació nocturna. A l’Aran Franja N de la Pallaresa el
perill és MODERAT (2) en punts protegits del vent en sectors ombrívols, ja que la neu internament és incohesiva. En aquests
punts són possibles allaus de placa de vent, localment de mitjanes dimensions, en general pel pas d’un grup de persones.
També són possibles caigudes espontànies de petites allaus de neu humida, especialment en vessants assolellats. A la resta el
perill és FEBLE (1)
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és FEBLE (1). No es descarta, en sectors ombrívols i arrecerats del vent, la
possibilitat d’alguna allau de placa de vent de petites dimensions pel pas d’un grup de persones.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Continuarà el refredament de la neu. No hi haurà canvis destacables.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dilluns 17 de gener de 2005

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL I SONDEJOS

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
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SERVEI METEOROLÒGIC DE
CATALUNYA

Bonaigua (Aran-Franja nord de la Pallaresa)
SERVEI METEOROLÒGIC DE
CATALUNYA

Pic de l’Orri (Pallaresa)

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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SERVEI METEOROLÒGIC DE
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Arinsal (Andorra)

Aran, Maladeta i Aneto, 10/01/2005 (Autor: Nivomet, Arxiu:SMC)

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
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Montsant de Pallars (Pallaresa), 12/01/2005 (Foto: Nivomet, Arxiu: SMC)

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com

1
FEBLE

2
MODERAT

- 181 / 368 -

3
MARCAT

4
FORT

5
MOLT FORT

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dissabte, 15 de gener de 2005
14:00 h.
15, 16 i 17 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaFEBLE (1)
Puigpedrós:
Vessant nord MODERAT (2) en sectors
Cadí-Moixeró: arrecerats del vent
FEBLE (1) a la resta

Ter-Freser:

FEBLE (1)

Prepirineu:

FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 16: cel seré. Temperatures en lleuger descens al final del dia. Inversió tèrmica. Vent fluix i variable.
A les 12:00 h: isozero: 2600 m; vent a 2000 m: 7 km/h NW; vent a 3000 m: 4 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: 1ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 17: cel seré. Temperatures sense canvis. Vent fluix variable girant a component W al final del dia.
Dimarts, 18: augment de la nuvolositat al llarg del dia fins a quedar molt ennuvolat. Temperatures en descens al final del dia.
Vent de component W augmentant a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors la neu és present des dels 1800-2000 m. El mantell és discontinu fins als cims, tant en vessants orientats al S,
on quasi és inexistent, com al N per damunt del nivell del bosc a causa del vent. A les canals del Cadí-Moixeró presenta certa
continuïtat des dels 1900-2000 m. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 10-30 cm, però en l’extrem nord del Perafita-Puigpedrós,
en el límit amb Andorra, oscil·len entre 30 i 60 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Es manté el temps anticiclònic amb cel seré o poc ennuvolat i vent fluix i variable. Les temperatures mínimes de dissabte han
baixat lleugerament amb valors, a 2200 m, entre 2ºC i -1ºC, mentre que les màximes de divendres van augmentar de forma
moderada amb valors entre 5ºC i 8ºC. Inversions tèrmiques amb mínimes a fons de vall de fins a -13ºC.
A tots els sectors es mantenen algunes plaques de vent en llocs protegits del vent en punts ombrívols, normalment per sota del
límit superior del bosc, on el mantell internament es manté poc cohesiu. A tots els sectors el perill és FEBLE (1). No es descarta,
en sectors ombrívols i arrecerats del vent, la possibilitat d’alguna allau de placa de vent de petites dimensions pel pas d’un grup
de persones, especialment a les canals del Cadí on el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Continuarà el refredament de la neu. No hi haurà canvis destacables.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dilluns 17 de gener de 2005

IMATGES RECENTS DE LA DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL I SONDEJOS
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Canals del Cristall i Ordiguer (Cadí), 12/01/2005. (Foto: Enric Nadal, Arxiu: SMC)

Vall de la Llosa i Pic de la Carabassa (Perafita-Puigpedrós), 12/01/2005, (Foto: Enric Nadal, Arxiu: SMC)
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: Dilluns, 17 de gener de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 17 i 18 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2) en sectors arrecerats. Dimarts MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

FEBLE (1). Dimarts MODERAT (2)

Pallaresa:

FEBLE (1). Dimarts MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 18: al vessant nord cel cobert o molt ennuvolat amb nevades moderades que s’iniciaran a 1500 m baixant a totes les
cotes i que deixaran acumulacions abundants (20 cm). A la resta, pel matí entre poc i mig ennuvolat amb increment de la
nuvolositat quedant al final molt ennuvolat amb nevades febles per la tarda a totes les cotes que deixaran gruixos entre minsos i
poc abundants (inferiors als 10 cm). Temperatures en notable descens, enregistrant-se les mínimes al final del dia. Vent de
moderat del NW a fort del N. Torb.
A les 12:00 h: isozero: 1600 m; vent a 2000 m: 94 km/h NW; vent a 3000 m: 99 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -15ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 19: al vessant nord cobert amb precipitacions moderades. Nevades inicialment a totes les cotes, pujant a la tarda a
1600 m. A la resta entre poc i mig ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles; cota de neu a 1000 m. Temperatures
mínimes lleugerament més baixes i màximes moderadament més altes. Vent de component N i W fort amb cops de molt fort
afluixant lleugerament al final del dia.
Dijous, 20: al vessant nord cobert o molt ennuvolat fins a migdia amb precipitacions entre febles i moderades quedant entre mig i
poc ennuvolat. Cota de neu a 1600 m. A la resta cel poc ennuvolat o serè. Temperatures mínimes moderadament més altes i
màximes lleugerament més altes. Vent del N moderat amb cops de fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa el mantell és esquiable des dels 1800-1900 m en vessants S i des dels 1600 m en vessants
N, però present des de 1300-1400 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 70 i 110 cm amb sobreacumulacions en orientacions S
i E i deflacions en N per efecte del vent. A la resta de sectors el fort vent ha desproveït de neu els vessants orientats al N; en
general és discontinu i irregular a totes les orientacions i es presenta per damunt de 1600-1700 m; a 2200 m els gruixos oscil·len
entre 1-20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Ahir diumenge les temperatures van pujar lleugerament respecte a dissabte (a 2200 m, valors entre 3ºC i 5ºC), però avui dilluns
les mínimes han baixat (valors entre -2ºC i -3ºC). Inversions tèrmiques amb mínimes a fons de vall de fins a -8ºC.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell es presenta encrostat o ventat en orientacions N i humit al centre del dia en vessants
assolellats. El mantell, durant la nit i matinada, continua refredant-se per irradiació nocturna. A l’Aran Franja N de la Pallaresa el
perill és MODERAT (2) en punts protegits del vent en sectors ombrívols, ja que la neu internament és incohesiva. En aquests
punts són possibles allaus de placa de vent, localment de mitjanes dimensions, en general pel pas d’un grup de persones.
També són possibles caigudes espontànies de petites allaus de neu humida, especialment en vessants assolellats. A la resta el
perill és FEBLE (1).
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és FEBLE (1). No es descarta, en sectors ombrívols i arrecerats del vent, la
possibilitat d’alguna allau de placa de vent de petites dimensions pel pas d’un grup de persones.
Durant el dia de demà amb les nevades previstes el perill augmentarà fins a MARCAT (3) a l’Aran i a la Franja Nord de la
Pallaresa per possibilitat d’allaus de placa i de neu recent, de dimensions mitjanes, de forma natural. A la resta augmentarà a
MODERAT (2); a gran part d’aquests sectors la neu caurà directament sobre el terra.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Continuarà la formació de plaques de vent inestables. Dimecres pot incrementar-se notablement el perill a l’Aran-Franja Nord de
la Pallaresa.
Evolució del perill: EN AUGMENT
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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 gener de 2005
14:00 h.
17 i 18 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:
Vessant nord
Cadí-Moixeró:

FEBLE (1) augmentant a
MODERAT (2) dimarts
FEBLE (1) augmentant a
MODERAT (2) dimarts

Ter-Freser:
Prepirineu:

FEBLE (1) augmentant a
MODERAT (2) dimarts
FEBLE (1) augmentant a
MODERAT (2) dimarts

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 18: pel matí entre poc i mig ennuvolat amb increment de la nuvolositat quedant al final molt ennuvolat amb nevades
febles per la tarda a totes les cotes que deixaran gruixos entre minsos i poc abundants (inferiors als 10 cm). Temperatures en
notable descens, enregistrant-se les mínimes al final del dia. Vent de moderat del NW a fort del N. Torb.
A les 12:00 h: isozero: 2000 m; vent a 2000 m: 39 km/h NW; vent a 3000 m: 50 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -7ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 19: entre poc i mig ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1000 m. Temperatures mínimes
lleugerament més baixes i màximes moderadament més altes. Vent de component N i W fort amb cops de molt fort afluixant
lleugerament al final del dia.
Dijous, 20: cel poc ennuvolat o serè. Temperatures mínimes moderadament més altes i màximes lleugerament més altes. Vent
del N moderat amb cops de fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors la neu és present des dels 1800-2000 m. El mantell és discontinu fins als cims, tant en vessants orientats al S,
on quasi és inexistent, com al N per damunt del nivell del bosc a causa del vent. A les canals del Cadí-Moixeró presenta certa
continuïtat des dels 1900-2000 m. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 10-30 cm, però en l’extrem nord del Perafita-Puigpedrós,
en el límit amb Andorra, oscil·len entre 30 i 60 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Ahir diumenge les temperatures van pujar lleugerament respecte a dissabte (a 2200 m, valors entre 3ºC i 6ºC), però avui dilluns
les mínimes han baixat (valors entre 1ºC i -2ºC). Inversions tèrmiques amb mínimes a fons de vall de fins a -11ºC.
A tots els sectors es mantenen algunes plaques de vent en llocs protegits del vent en punts ombrívols, normalment per sota del
límit superior del bosc, on el mantell internament es manté poc cohesiu. A tots els sectors el perill és FEBLE (1). No es descarta,
en sectors ombrívols i arrecerats del vent, la possibilitat d’alguna allau de placa de vent de petites dimensions pel pas d’un grup
de persones, especialment a les canals del Cadí on el perill és MODERAT (2).
Demà el perill augmentarà a tots el sectors a MODERAT (2), especialment al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós on les nevades
seran més abundants i es formaran plaques de vent. En general la neu caurà directament sobre el sòl.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Continuarà la formació de plaques de vent.
Evolució del perill: EN AUGMENT

El proper butlletí s’emetrà el dimarts 18 de gener de 2005
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DATA: Dimarts, 18 de gener de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 18 i 19 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

FEBLE (1) augmentant a MODERAT (2) quan nevi

Pallaresa:

FEBLE (1) augmentant a MODERAT (2) quan nevi

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 19: cel cobert o molt ennuvolat amb nuvolositat més compacta a la vessant nord on les precipitacions seran
moderades i deixaran acumulacions molt abundants (mes de 20 cm), mentre que a la resta seran entre febles i moderades i
deixaran acumulacions abundants (20 cm). Les nevades s’iniciaran a totes les cotes pujant al final a 1800 m. Temperatures
mínimes lleugerament més baixes i màximes notablement més altes i que es donaran al final del dia. Vent de component N fort
amb cops de molt fort als cims i torb.
A les 12:00 h: isozero: 1500 m; vent a 2000 m: 110 km/h NW; vent a 3000 m: 125 km/h N;
Índex de fredor a 2000 m: -16ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 20: al vessant nord cobert o molt ennuvolat de matinada disminuint al llarg del dia per quedar mig ennuvolat. A la resta
poc ennuvolat per intervals de núvols. Precipitacions restringides a la vessant nord que seran febles i amb cota de neu a 1800 m.
Temperatures lleugerament més altes. Vent que anirà afluixant durant el dia a moderat de component N.
Divendres, 21: cel serè o poc ennuvolat. Temperatures en moderat ascens. Vent de component N moderat amb tendència a
afluixar.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa el mantell és esquiable des dels 1800-1900 m en vessants S i des dels 1600 m en vessants
N, però present des de 1300-1400 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 70 i 110 cm amb sobreacumulacions en orientacions S
i E i deflacions en N per efecte del vent. A la resta de sectors el fort vent ha desproveït de neu els vessants orientats al N; en
general és discontinu i irregular a totes les orientacions i es presenta per damunt de 1600-1700 m; a 2200 m els gruixos oscil·len
entre 1-20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures han baixat lleugerament. Les màximes d’ahir, a 2200 m, van estar entre 0ºC i 7ºC, i les mínimes d’avui entre 3ºC i -4ºC. El vent ha bufat del N incrementant-se de feble a moderat amb cops màxims de 45 km/h.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell es presenta encrostat o ventat en orientacions N i humit al centre del dia en vessants
assolellats. El mantell, durant la nit i matinada, continua refredant-se per irradiació nocturna. A l’Aran Franja N de la Pallaresa el
perill és a migdia de dimarts MODERAT (2) en punts protegits del vent en sectors ombrívols, ja que la neu internament és
incohesiva. En aquests punts són possibles allaus de placa de vent, localment de mitjanes dimensions, en general pel pas d’un
grup de persones. A la resta el perill és FEBLE (1).
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és a migdia de dimarts FEBLE (1). No es descarta, en sectors ombrívols i
arrecerats del vent, la possibilitat d’alguna allau de placa de vent de petites dimensions pel pas d’un grup de persones.
Amb les nevades previstes a partir d’aquesta tarda el perill augmentarà fins a MARCAT (3) a l’Aran i a la Franja Nord de la
Pallaresa per possibilitat d’allaus de placa i de neu recent, de dimensions mitjanes, de forma natural. A la resta augmentarà a
MODERAT (2); a gran part d’aquests sectors la neu caurà directament sobre el terra.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Continuarà la formació de plaques de vent. Dijous pot incrementar-se notablement el perill a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
Evolució del perill: EN AUGMENT

El proper butlletí s’emetrà el dimecres 19 de gener de 2005

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com

1
FEBLE

2
MODERAT

- 188 / 368 -

3
MARCAT

4
FORT

5
MOLT FORT

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimarts, 18 de gener de 2005
14:00 h.
18 i 19 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:
Vessant nord
Cadí-Moixeró:

FEBLE (1) augmentant a
MARCAT (3) quan nevi
FEBLE (1) augmentant a
MODERAT (2) quan nevi

Ter-Freser:
Prepirineu:

FEBLE (1) augmentant a MARCAT
(3) quan nevi
FEBLE (1) augmentant a
MODERAT (2) quan nevi

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 19: cel cobert o molt ennuvolat amb precipitacions entre febles i moderades que deixaran acumulacions abundants
(20 cm). Les nevades s’iniciaran a totes les cotes pujant al final a 1800 m. Temperatures mínimes lleugerament més baixes i
màximes notablement més altes i que es donaran al final del dia. Vent de component N fort amb cops de molt fort als cims i torb.
A les 12:00 h: isozero: 1500 m; vent a 2000 m: 124 km/h N; vent a 3000 m: 136 km/h N;
Índex de fredor a 2000 m: -16ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 20: poc ennuvolat per intervals de núvols. Temperatures lleugerament més altes. Vent que anirà afluixant durant el dia a
moderat de component N.
Divendres, 21: cel serè o poc ennuvolat. Temperatures en moderat ascens. Vent de component N moderat amb tendència a
afluixar.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors la neu és present des dels 1800-2000 m. El mantell és discontinu fins als cims, tant en vessants orientats al S,
on quasi és inexistent, com al N per damunt del nivell del bosc a causa del vent. A les canals del Cadí-Moixeró presenta certa
continuïtat des dels 1900-2000 m. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 10-30 cm, però en l’extrem nord del Perafita-Puigpedrós,
en el límit amb Andorra, oscil·len entre 30 i 60 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures han baixat lleugerament. Les màximes d’ahir, a 2200 m, van estar entre 2ºC i 5ºC, i les mínimes d’avui entre 1ºC i -3ºC. El vent ha bufat del N incrementant-se de feble a moderat amb cops màxims de 45 km/h.
A tots els sectors es mantenen algunes plaques de vent en llocs protegits del vent en punts ombrívols, normalment per sota del
límit superior del bosc, on el mantell internament es manté poc cohesiu. A tots els sectors el perill és a migdia de dimarts FEBLE
(1). No es descarta, en sectors ombrívols i arrecerats del vent, la possibilitat d’alguna allau de placa de vent de petites
dimensions pel pas d’un grup de persones, especialment a les canals del Cadí on el perill és MODERAT (2).
A partir del vespre de dimarts el perill augmentarà a MARCAT (3) al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós on les nevades seran
més abundants i es formaran plaques de vent. A la resta augmentarà a MODERAT (2), on en general la neu caurà directament
sobre el sòl.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Continuarà la formació de plaques de vent.
Evolució del perill: EN AUGMENT

El proper butlletí s’emetrà el dimecres 19 de gener de 2005
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DATA: Dimecres, 19 de gener de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 19 i 20 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3) passant a FORT (4) per damunt de 2200 m

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2) passant a MARCAT (3)

Pallaresa:

MODERAT (2) passant a MARCAT (3)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous 20: al vessant N cobert de matinada amb tendència a aclarir-se al llarg de matí i quedar mig ennuvolat. Precipitacions
febles i intermitents fins a migdia a la vessant nord. Cota de neu a 1800 m. A la resta poc ennuvolat o serè. Temperatures en
lleuger ascens. Vent de component N moderat.
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; vent a 2000 m: 64 km/h NW; vent a 3000 m: 72 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -10ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 21: cel serè o poc ennuvolat. Temperatures sense canvis significatius. Vent de component N fluix amb cops de
moderat.
Dissabte, 22: durant el dia, arribada de núvols alts i mitjans que a partir de mitja tarda deixaran el cel molt ennuvolat,
especialment al la vessant N on hi haurà la possibilitat de precipitacions entre febles i moderades al final del dia. Temperatures
sense gaires canvis. Vent de component N entre fluix i moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran la neu és present a totes les cotes i a la resta de sectors des dels 700-800 m degut a les nevades que s’estan donant.
Fins avui pel matí, a 2200 m el gruix total de neu al terra és de 90-110 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 20 cm a la
Ribagorçana Vall Fosca i entre 15-20 cm a la Pallaresa. El vent del N i W ha desprovist de neu coll i crestes, especialment a la
Ribagorçana i a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
En el dia d’ahir les temperatures van anar baixant, enregistrant-se les mínimes al final del dia. En el matí d’avui (fins a les 8:00
hores) les temperatures s’han mantingut baixes amb valors entre -9ºC i -12ºC. En la tarda-vespre d’ahir va començar a nevar a
l’Aran-Franja N de la Pallaresa, extenent-se, posteriorment, a la resta del Pirineu. Els gruixos de neu recent, enregistrats fins avui
pel matí, oscil’len entre els 20-35 cm a tots els sectors. Les nevades han anat acompanyades de vent de component N amb
ràfegues de molt fort (140 km/h a Certescans).
S’han format plaques de vent en orientacions S i E a tots els sectors. A l’Aran Franja N de la Pallaresa aquestes plaques s’han
format damunt de neu encrostada i en alguns casos damunt de superfícies especialment relliscoses mentre que a la resta de
sectors la neu acumulada pel vent s’ha dipositat o bé damunt de neu vella molt transformada o directament damunt del terra. A
l’Aran Franja N de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) per possibilitat d’allaus de placa en orientacions S i E que es poden
despendre pel pas d’una persona i ser de mitjanes dimensions. Són possibles també, allaus de neu recent de dimensions
mitjanes, especialment en orientacions N. Amb la previsió de la persistència de les nevades que pujaran de cota, el perill passarà
a ser FORT (4) per damunt de 2200 m ja que seran possibles desencadenaments de plaques de grans dimensions en
orientacions S i E al pas d’una persona i allaus de forma natural que podrien ser de grans dimensions, especialment en
orientacions N. No es descarten caigudes de placa de forma natural en orientacions S i E i d’allaus de neu recent humida,
especialment per sota dels 2000 m. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2) pel desencadenament
d’allaus de placa de vent en orientacions S i E de mida mitjana pel pas d’un grup de persones. No es descarten petites allaus de
neu recent de petites dimensions a qualsevol orientació. El perill evolucionarà a MARCAT (3) per la possibilitat de
desencadenamnet d’allaus de placa de mida mitjana al pas d’una persona. Seran possibles també allaus de neu recent humida
de petites dimensions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les plaques de vent a cotes altes es mantindran inestables.
Evolució del perill: ESTACIONARI
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimecres, 19 de gener de 2005
14:00 h.
19 i 20 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMARCAT (3)
Puigpedrós:
Vessant nord MODERAT (2)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MARCAT (3)

Prepirineu:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous 20: cel poc ennuvolat o serè. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component N moderat.
A les 12:00 h: isozero: 2800 m; vent a 2000 m: 61 km/h N; vent a 3000 m: 46 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -3ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 21: cel serè o poc ennuvolat. Temperatures sense canvis significatius. Vent de component N moderat.
Dissabte, 22: durant el dia, arribada de núvols alts i mitjans que a partir de mitja tarda deixaran el cel molt ennuvolat.
Temperatures sense gaires canvis. Vent de component N entre fluix i moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors la neu és present des dels 800 m. Fins avui pel matí, a 2200 m els gruixos totals de neu al terra són d’entre 2030 cm. El vent del N ha desprovist de neu els colls i crestes de tots els sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
En el dia d’ahir les temperatures van anar baixant, enregistrant-se les mínimes al final del dia. En el matí d’avui (fins a les 8:00
hores) les temperatures s’han mantingut baixes amb valors entre -10ºC i -11ºC. Actualment s’estan produint precipitacions a tot
el Pirineu. Els gruixos de neu recent, enregistrats fins avui pel matí, oscil’len entre els 10-25 cm a tots els sectors. Les nevades
han anat acompanyades de vent de component N amb ràfegues de molt fort (135 km/h a Ulldeter).
S’han format plaques de vent en orientacions S i E a tots els sectors. En els límits N del Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser
s’han dipositat damunt de neu encrostada, superficialment molt relliscosa, a la resta ho han fet o bé damunt de neu vella molt
transformada o directament damunt del terra. Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser el perill és MARCAT (3) pel
desencadenament d’allaus de placa de vent de mida mitjana al pas d’una persona. També són possibles allaus de neu recent,
en general de mitjanes dimensions. Al Prepirineu i al Vessant N del Cadí-Moixeró el perill és MODERAT (2) pel
desencadenament d’allaus de placa de vent en orientacions S i E de mida mitjana pel pas d’un grup de persones. No es
descarten petites allaus de neu recent de petites dimensions a qualsevol orientació.
Amb la previsió de la persistència de les nevades que pujaran de cota, seran possibles caigudes naturals d’allaus de neu recent
humida a qualsevol orientació, especialment per sota dels 2200 m.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les plaques de vent a cotes altes es mantindran inestables.
Evolució del perill: ESTACIONARI
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DATA: Dijous, 20 de gener de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 20 i 21 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

FORT (4) per damunt de 2200 m MARCAT (3) a la resta

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) puntualment en orientacions S i E
MODERAT (2) a la resta
MARCAT (3) puntualment en orientacions S i E
MODERAT (2) a la resta

Pallaresa:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 21: a la vessant nord, de matinada, entre mig i poc ennuvolat de núvols baixos, passant, de cara a la tarda poc
ennuvolat amb arribada de núvols alts. A la resta serè amb arribada de núvols alts a la tarda. Temperatures sense canvis amb
mínimes més baixes al fons de valls i inversió tèrmica. Vent del NW moderat amb cops de fort.
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; vent a 2000 m: 71 km/h NW; vent a 3000 m: 71 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -10ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 22: arribada de núvols alts i mitjans pel N, més compactes al final del dia. Temperatures semblants o puntualment més
baixes les màximes. Vent del NW fluix amb cops de moderat als cims.
Diumenge, 23: molt ennuvolat amb precipitacions febles de caràcter irregular. Cota de neu inicialment a 1100 m baixant al llarg
del dia. Vent del NE entre fluix i moderat passant al final a N fort amb cops de moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran la neu és present des dels fons de vall, en el límit més septentrional de la Ribagorçana i de la Pallaresa des dels 1200 m
i a la resta des dels 1500 m. A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 120-150 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 20
cm a la Ribagorçana Vall Fosca i entre 15-20 cm a la Pallaresa. El vent del N i W ha desprovist de neu els colls i crestes,
presentant-se el mantell molt irregular, especialment a la Ribagorçana i a la Pallaresa on puntualment a cotes altes, per damunt
de 2300-2400m, el terra queda al descobert.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
En el dia d’ahir les temperatures van anar pujant enregistrant-se les màximes al final del dia. A 2200 m les màximes d’ahir van
estar entre -2ºC i -0ºC i les mínimes d’avui entre -3ºC i -1ºC. En les darreres 24 hores, els gruixos de neu recent, enregistrats fins
avui pel matí, oscil·len entre els 25-50 cm a l’Aran i fins a uns 20 cm a la resta de sectors. Les nevades han anat acompanyades
de vent de component N amb ràfegues de molt fort.
Les nevades es van iniciar a totes les cotes pujant progressivament fins a 2200 m. Per sota d’aquesta cota es van donar pluges i
el mantell, hores d’ara, es presenta molt humit des dels 2000 m cap avall. S’han format plaques de vent en orientacions S i E a
tots els sectors, més importants a l’Aran-Franja N de la Pallaresa. En aquest darrer sector, les plaques s’han format damunt de
neu encrostada i en alguns casos damunt de superfícies especialment relliscoses mentre que a la resta la neu acumulada pel
vent s’ha dipositat o bé damunt de neu vella molt transformada o directament damunt del terra. A l’Aran Franja N de la Pallaresa
el perill FORT (4) per damunt de 2200 m ja que seran possibles desencadenaments de plaques de vent de grans dimensions en
orientacions S i E al pas d’una persona i allaus de forma natural que podrien ser de grans dimensions en orientacions N. Per sota
dels 2000 m, són possibles allaus de neu recent humida en general de dimensions mitjanes i allaus de placa de fons de forma
natural especialment en orientacions S i E. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MARCAT (3) puntualment en
llocs protegits i en orientacions S i E, per la possibilitat de desencadenaments d’allaus de placa de mida mitjana al pas d’una
persona. A la resta d’orientacions és MODERAT (2) per la possibilitat d’ allaus de neu recent humida de petites dimensions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Conforme els vessants es vagin purgant, el perill natural disminuirà progressivament. Es mantindrà la possibilitat de
desencadenament de placa al pas d’una persona.
Evolució del perill: EN LLEUGERA DISMINUCIÓ

El proper butlletí s’emetrà el divendres 21 de gener de 2005
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 20 de gener de 2005
14:00 h.
20 i 21 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMARCAT (3)
Ter-Freser:
Puigpedrós:
Vessant nord MARCAT (3) localment en S i E Prepirineu:
Cadí-Moixeró: MODERAT (2) a la resta

MARCAT (3)
MARCAT (3) localment en S i E
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 21: cel serè amb arribada de núvols alts a la tarda. Temperatures sense canvis amb mínimes més baixes al fons de
valls i inversió tèrmica. Vent del NW moderat amb cops de fort.
A les 12:00 h: isozero: 2900 m; vent a 2000 m: 29 km/h NW; vent a 3000 m: 17 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: 1ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 22: arribada de núvols alts i mitjans pel N, més compactes al final del dia. Temperatures semblants o puntualment més
baixes les màximes. Vent del NW fluix amb cops de moderat als cims.
Diumenge, 23: molt ennuvolat amb precipitacions febles de caràcter irregular. Cota de neu inicialment a 1100 m baixant al llarg
del dia. Vent del NE entre fluix i moderat passant al final a N fort amb cops de moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors la neu és present des dels 1000 m, però no es presenta esquiable fins als 1700-1800 m. A 2200 m els gruixos
totals de neu al terra són d’entre 20-50 cm. El vent del N i del NW ha desprovist de neu els colls i crestes de tots els sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
En el dia d’ahir les temperatures van anar pujant enregistrant-se les màximes al final del dia. A 2200 m les màximes d’ahir van
estar entre -2ºC i -0ºC i les mínimes d’avui entre -0ºC i -2ºC. En les darreres 24 hores, els gruixos de neu recent, enregistrats
fins avui pel matí, oscil·len entre els 10-30 cm. Les nevades han anat acompanyades de vent de component N amb ràfegues de
molt fort.
Les nevades es van iniciar a totes les cotes pujant progressivament fins a 2000 m. Per sota d’aquesta cota es van donar pluges i
el mantell, hores d’ara, es presenta molt humit des dels 2000 m cap avall. S’han format plaques de vent en orientacions S i E a
tots els sectors, més importants en el Perafita-Puigpedros i en el Ter-Freser. En els límits N d’aquests dos sectors, les plaques
s’han dipositat damunt de neu encrostada, superficialment molt relliscosa, a la resta ho han fet o bé damunt de neu vella molt
transformada o bé directament damunt del terra. Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser el perill és MARCAT (3) pel
desencadenament d’allaus de placa de vent de mida mitjana al pas d’una persona. També són possibles allaus de neu recent
humida, en general de petites dimensions, localment mitjanes. Al Prepirineu i al Vessant N del Cadí-Moixeró el perill és
MARCAT (3) puntualment en llocs protegits i en orientacions S i E, per la possibilitat de desencadenaments d’allaus de placa de
mida mitjana al pas d’una persona. A la resta d’orientacions és MODERAT (2) per la possibilitat d’ allaus de neu recent humida
de petites dimensions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Conforme els vessants es vagin purgant, el perill natural disminuirà progressivament. Es mantindrà la possibilitat de
desencadenament de placa al pas d’una persona.
Evolució del perill: EN LLEUGERA DISMINUCIÓ
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: Divendres, 21 de gener de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 21 i 22 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

FORT (4) per damunt de 2200 m MARCAT (3) a la resta

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) puntualment en orientacions S i E
MODERAT (2) a la resta
MARCAT (3) puntualment en orientacions S i E
MODERAT (2) a la resta

Pallaresa:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 22: arribada de núvols alts i mitjans pel N, més abundants al final del dia. Temperatures semblants o lleugerament
més baixes les màximes. Vent del NW moderat pel matí afluixant al final del dia.
A les 12:00 h: isozero: 1800 m; vent a 2000 m: 73 km/h NW; vent a 3000 m: 83 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -12ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 23:ràpid increment de la nubolositat quedant entre mig i molt ennuvolat pel matí per tornar-se a aclarir lleugerament quedant mig
ennuvolat per la tarda. Precipitacions febles fins a mig matí amb cota de neu a 1600 m. Temperatures en descens al llarg del dia amb mínimes
al final. Vent de component N i W fluix incrementant-se a moderat al final del dia.
Dilluns, 24: molt ennuvolat a la vessant N amb possibilitat de nevades a totes les cotes que seran febles i disperses. A la resta poc ennuvolat
amb intervals de núvols alts. Temperatures en acusat descens. Vent de component N fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran la neu és present des dels fons de vall però no és esquiable fins als 1000 m en orientacions N i fins als 1400-1500 m
en orientacions S. A la Ribagorçana i a la Pallaresa és present des dels 1200 m de forma discontínua, presentant-se continu en
orientacions S a partir dels 2100-2200 m. En orientacions es discontinu gairebé arreu per efecte del vent del N. A 2200 m el
gruix total de neu al terra és de 130-160 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 20 cm a la Ribagorçana Vall Fosca i entre 1520 cm a la Pallaresa. El vent del N i W ha desprovist de neu els colls i crestes, presentant-se el mantell molt irregular,
especialment a la Ribagorçana i a la Pallaresa on puntualment a cotes altes, per damunt de 2300-2400m, el terra queda al
descobert.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Ahir va seguir nevant de forma feble i continuada a l’Aran Franja N de la Pallaresa deixant gruixos de neu recent d’entre 5-10
cm. En tot l’episodi s’han acumulat entre 40 i 70 cm de neu recent a l’Aran i entre 25-35 cm a la resta de sectors. A 2200 m les
temperatures màximes d’ahir van estar entre -0º i -1ºC i entre -2ºC i -5ºC les mínimes d’avui. El vent ha estat entre moderat i fort
del NW.
A l’Aran s’han desencadenat allaus de placa de fons de forma natural, així com allaus de neu recent. Es mantenen encara
plaques de vent en orientacions S i E a tots els sectors, més importants a l’Aran-Franja N de la Pallaresa. En aquest darrer
sector, les plaques s’han format damunt de neu encrostada i en alguns casos damunt de superfícies especialment relliscoses
mentre que a la resta la neu acumulada pel vent s’ha dipositat o bé damunt de neu vella molt transformada o directament
damunt del terra. A l’Aran Franja N de la Pallaresa el perill és FORT (4) per damunt de 2200 m ja que seran possibles
desencadenaments de plaques de vent de grans dimensions en orientacions S i E al pas d’una persona i allaus de forma
natural que podrien ser de grans dimensions en orientacions N. Per sota dels 2000 m, són possibles allaus de neu recent
humida en general de dimensions petites, localment mitjanes i allaus de placa de fons de forma natural especialment en
orientacions S i E. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MARCAT (3) puntualment en llocs protegits i en
orientacions S i E, per la possibilitat de desencadenaments d’allaus de placa de mida mitjana al pas d’una persona. A la resta
d’orientacions és MODERAT (2) per la possibilitat d’ allaus de neu recent humida de petites dimensions així com plaques de
fons.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es mantindrà la possibilitat de desencadenaments de plaques de vent al pas d’una persona.
Evolució del perill: EN LLEUGERA DISMINUCIÓ

El proper butlletí s’emetrà el dissabte 22 de gener de 2005
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres, 21 de gener de 2005
14:00 h.
21 i 22 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMARCAT (3)
Ter-Freser:
Puigpedrós:
Vessant nord MARCAT (3) localment en S i E Prepirineu:
Cadí-Moixeró: MODERAT (2) a la resta

MARCAT (3)
MARCAT (3) localment en S i E
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 22: arribada de núvols alts i mitjans pel N, més abundants al final del dia. Temperatures semblants o lleugerament
més baixes les màximes. Vent del NW moderat pel matí afluixant al final del dia.
A les 12:00 h: isozero: 2700 m; vent a 2000 m: 55 km/h NW; vent a 3000 m: 32 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -4ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 23:ràpid increment de la nubolositat quedant entre mig i molt ennuvolat pel matí per tornar-se a aclarir lleugerament
quedant mig ennuvolat pe la tarda. Precipitacions febles fins a mig matí amb cota de neu a 1600 m. Temperatures en descens
al llarg del dia amb mínimes al final. Vent de component N i W fluix incrementant-se a moderat al final del dia.
Dilluns, 24: cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts. Temperatures en acusat descens. Vent de component N fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present des dels 1000 m al Perafita-Puigpedrós, dels 1200 m al Vessant N del Cadí-Moixeró i dels 1500 m a
la resta de sectors. En general, però, no es presenta esquiable fins als 1700-1800 m. A 2200 m els gruixos totals de neu al
terra són d’entre 20-50 cm. El vent del N i del NW ha desprovist de neu els colls i crestes de tots els sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Ahir va deixar de nevar a tots els sectors. En tot l’episodi s’han acumulat entre 20 i 30 cm de neu recent A 2200 m les
temperatures màximes d’ahir van estar entre -0º i 3ºC i entre 2ºC i -4ºC les mínimes d’avui. El vent ha estat fort del NW.
Al Ter-Freser s’han desencadenat allaus de forma natural. Actualment, per sota dels 2000 m la neu es presenta humida. Es
mantenen plaques de vent en orientacions S i E a tots els sectors, més importants en el Perafita-Puigpedros i en el Ter-Freser.
En els límits N d’aquests dos sectors, les plaques s’han dipositat damunt de neu encrostada, superficialment molt relliscosa, a
la resta ho han fet o bé damunt de neu vella molt transformada o bé directament damunt del terra. Al Perafita-Puigpedrós i al
Ter-Freser el perill és MARCAT (3) pel desencadenament d’allaus de placa de vent de mida mitjana al pas d’una persona.
També són possibles allaus de neu recent humida, en general de petites dimensions. Al Prepirineu i al Vessant N del CadíMoixeró el perill és MARCAT (3) puntualment en llocs protegits i en orientacions S i E, per la possibilitat de desencadenaments
d’allaus de placa de mida mitjana al pas d’una persona. A la resta d’orientacions és MODERAT (2) per la possibilitat d’ allaus
de neu recent humida de petites dimensions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es mantindrà la possibilitat de desencadenament de placa.
Evolució del perill: EN LLEUGERA DISMINUCIÓ

El proper butlletí s’emetrà el dissabte 22 de gener de 2005

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: Dissabte, 22 de gener de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 22, 23 i 24 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3) per sobre 2000 m. MODERAT (2) per sota.

Ribagorçana-Vall Fosca:

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

Pallaresa:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 23: al matí cel ennuvolat augmentant a molt ennuvolat a migdia. Precipitacions generalitzades a partir de migdia, poc
abundants a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa (5-15 cm) i minses a la resta (1-5 cm). Cota de neu a 1600 m baixant a 1000 m al
final. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger descens. Vent fluix de component N, moderat als cims.
A les 12:00 h: isozero: 2000 m; vent a 2000 m: 67 km/h NW; vent a 3000 m: 70 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -9ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 24: al matí cel entre mig i molt ennuvolat, augmentant la nuvolositat novament a la tarda més probable a l’Aran.
Precipitacions de matinada, febles i disperses, en forma de neu a totes les cotes. Temperatures en acusat descens. Vent de
component N fort, molt fort als cims.
Dimarts, 25: nuvolositat variable. Possibilitat de precipitacions febles i disperses, de neu a totes les cotes. Temperatures en
moderat descens. Vent fort de component N, molt fort als cims.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran la neu és present des dels fons de vall però no és esquiable fins als 1400-1500 m. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la
Pallaresa és present des dels 1200-1300 m, però per damunt del límit superior del bosc (2200 m aprox.) és molt discontinu en
orientacions N i W degut al vent fort de component N, on en general el terra queda al descobert. A 2200 m el gruix total de neu al
terra és de 130-150 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 20-40 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i entre 15-70 cm a la
Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Entre els dies 19 dimecres i 20 dijous s’han acumulat entre 40-70 cm de neu recent a l’Aran i entre 25-35 cm a la resta de
sectors; la cota de neu va pujar des dels 800 m fins als 2200 m, per tornar a baixar al final a 1800 m. Ahir divendres 21 el cel va
estar seré. El vent va bufar fort de l’W i NW, amb cops de fins a 80 km/h. Les temperatures màximes d’ahir divendres van pujar
de forma moderada; a 2200 m valors entre -1º i 2ºC; les mínimes d’avui dissabte no han variat gaire, valors entre -3ºC i -5ºC.
La neu superficial (20-30 cm) s’ha humitejat força. A l’Aran s’han desencadenat allaus de placa de fons de forma natural, així
com allaus de neu recent, en general de mida mitjana. S’han format plaques de vent en orientacions S i E a tots els sectors, més
importants a l’Aran-Franja N de la Pallaresa, on les plaques s’han format damunt de neu encrostada i relliscosa per sota de 22002300 m, i al damunt d’un mantell molt poc cohesiu per damunt d’aquesta cota. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa, el perill és
MARCAT (3) per damunt de 2000 m ja que seran probables desencadenaments de plaques de vent pel pas d’una persona, de
grans dimensions en orientacions S i E i en sectors obacs arrecerats del vent. Per sota dels 2000 m el perill és MODERAT (2), ja
que la neu s’ha regelat, però no es descarta alguna allau de placa de fons al centre del dia en orientacions S.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu s’ha dipositat directament damunt del terra o damunt de neu encrostada. El
perill és MARCAT (3) puntualment en llocs obacs protegits del vent i en orientacions S i E sota colls i carenes, per la possibilitat
de desencadenaments d’allaus de placa de vent de mida mitjana al pas d’una persona. A la resta d’orientacions és MODERAT
(2), ja que la neu s’ha regelat, però no es descarta alguna allau de neu humida de petites dimensions i alguna placa de fons.
Amb les nevades previstes a partir de migdia de diumenge i durant dilluns el perill es podria generalitzar a MARCAT (3) a tots els
sectors.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es formaran noves plaques de vent i seran molt fràgils.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dilluns 24 de gener de 2005
Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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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 gener de 2005
14:00 h.
22, 23 i 24 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MARCAT (3) sota colls i
Ter-Freser:
carenes en S i E.MODERAT (2)
a la resta
Vessant nord MARCAT (3)
Prepirineu:
Cadí-Moixeró:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 23: al matí cel ennuvolat augmentant a molt ennuvolat a migdia. Precipitacions generalitzades a partir de migdia,
minses. Cota de neu a 1600 m baixant a 1000 m al final. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger descens.
Vent fluix de component N, moderat als cims.
A les 12:00 h: isozero: 2100 m; vent a 2000 m: 38 km/h NW; vent a 3000 m: 44 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -6ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 24: al matí cel entre mig i molt ennuvolat, augmentant la nuvolositat novament a la tarda més probable a l’Aran.
Precipitacions de matinada, febles i disperses, en forma de neu a totes les cotes. Temperatures en acusat descens. Vent de
component N fort, molt fort als cims.
Dimarts, 25: nuvolositat variable. Possibilitat de precipitacions febles i disperses, de neu a totes les cotes. Temperatures en
moderat descens. Vent fort de component N, molt fort als cims.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present des dels 1000-1200 m al Perafita-Puigpedrós i vessant N del Cadí-Moixeró i dels 1500 m a la resta de
sectors. En general, però, no es presenta esquiable fins als 1700-1800 m. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra són d’entre
20-50 cm. El vent del N i del NW ha desprovist de neu els vessants orientats al N i W de tots els sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Entre els dies 19 dimecres i 20 dijous s’han acumulat entre 20 i 30 cm de neu recent. Ahir divendres 21 el cel va estar seré. El
vent va bufar fort a molt fort de l’W i NW, amb cops de fins a 114 km/h. Les temperatures màximes d’ahir divendres van pujar de
forma moderada; a 2200 m valors entre 3º i 6ºC; les mínimes d’avui dissabte han baixat lleugerament, valors entre 0ºC i -2ºC.
Al Ter-Freser s’han desencadenat allaus de forma natural. Actualment, per sota dels 2000-2200 m la neu es presenta humida.
Es mantenen plaques de vent en orientacions S i E a tots els sectors, més importants en el Perafita-Puigpedros i en el TerFreser. En els límits N d’aquests dos sectors, les plaques s’han dipositat damunt de neu encrostada, superficialment molt
relliscosa, a la resta ho han fet o bé damunt de neu vella molt transformada o bé directament damunt del terra. Al PerafitaPuigpedrós i al Ter-Freser el perill és MARCAT (3) pel desencadenament d’allaus de placa de vent de mida mitjana al pas d’una
persona sota colls i carenes orientades al S i E i en punts obacs protegits del vent. . A la resta d’orientacions és MODERAT (2)
per la possibilitat d’ allaus de neu recent humida de petites dimensions. A les canals del Cadí el perill és MARCAT (3) ja que el
mantell és poc cohesiu hi ha la possibilitat d’allaus de placa de vent de dimensions mitjanes al pas d’una persona. Al Prepirineu
el perill és MODERAT (2) ja que el mantell es troba en general endurit degut al vent; en sectors protegits del vent la neu és més
incohesiva, seca i freda.
Amb les nevades previstes a partir de migdia de diumenge i durant dilluns el perill es podria generalitzar a MARCAT (3) al TerFreser i al Perafita-Puigpedrós.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es formaran noves plaques de vent i seran molt fràgils.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dilluns 24 de gener de 2005
Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: Dilluns, 24 de gener de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 24 i 25 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3) per sobre 2000 m. MODERAT (2) per sota.

Ribagorçana-Vall Fosca:

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

Pallaresa:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 25: molt ennuvolat a la vessant nord amb nevades entre febles i moderades a totes les cotes, que deixaran
acumulacions poc abundants (10 cm). A la resta nubolositat variable amb possibilitat de nevades a totes les cotes, febles i
disperses que deixaran acumulacions minses (5 cm). Temperatures en acusat descens amb mínimes al final del dia. Vent de
component N fort amb cops de molt fort als cims.
A les 12:00 h: isozero: 0 m; vent a 2000 m: 68 km/h W; vent a 3000 m: 80 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -29ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 26: cobert o molt ennuvolat a la vessant nord amb nevades entre febles i moderades a totes les cotes. A la resta
entre mig i molt ennuvolat amb probabilitat de nevades entre febles i moderades de caràcter aïllat a qualsevol cota.
Temperatures tant màximes com mínimes lleugerament més baixes. Vent del N fort amb cops de molt fort als cims.
Dijous, 27: a la vessant nord, entre mig i molt ennuvolat fins a mig matí amb precipitacions febles a qualsevol cota; a partir
d’aleshores el cel s’anirà aclarint quedant entre poc ennuvolat i serè. A la resta mig ennuvolat fins a mig matí aclarint-se al llarg
del dia per quedar poc ennuvolat o serè. Temperatures en notable ascens al llarg del dia. Vent de component N moderat amb
cops de fort als cims.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran la neu és present des dels fons de vall però no és esquiable fins als 1400-1500 m en vessants N i dels1600-1700 m en
vessants S. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa és present des dels 1300-1400 m, però per damunt del límit superior
del bosc (2200 m aprox.) és molt discontinu en orientacions N i W degut al vent fort de component N, on en general el terra
queda al descobert. A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 130-150 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 20-40 cm a
la Ribagorçana-Vall Fosca i entre 15-70 cm a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Ahir per la tarda va nevar feblement a l’Aran Franja N de la Pallaresa deixant gruixos de neu recent d’uns 5 cm. A la resta de
sectors no neva des del dijous passat. Avui pel matí les temperatures han començat a davallar. A 2200 m les màximes d’ahir
diumenge van estar valors entre -0ºC i 3ºC i les mínimes d’avui dilluns entre -6C i -8ºC. El vent ha estat fort de component N i
W.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa hi ha una capa superficial de neu recent i neu granulada que ha estat transportada pel vent i
acumulada en orientacions S i E damunt d’una crosta especialment relliscosa. En aquest sector, el perill és MARCAT (3) per
damunt de 2000 m ja que seran probables desencadenaments de plaques de vent pel pas d’una persona, de grans dimensions
en orientacions S i E i en sectors obacs arrecerats del vent. Per sota dels 2000 m el perill és MODERAT (2), ja que la neu s’ha
regelat. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MARCAT (3) puntualment en llocs obacs protegits del vent i en
orientacions S i E sota colls i carenes, per la possibilitat de desencadenaments d’allaus de placa de vent de mida mitjana al pas
d’una persona. A la resta d’orientacions és MODERAT (2), ja que la neu s’ha regelat.
Amb les nevades previstes a partir de migdia de diumenge i durant dilluns el perill es podria generalitzar a MARCAT (3) a tots
els sectors.
Amb les nevades entre febles i moderades anunciades per avui al vespre, acompanyades de vent del N, es formaran plaques
de vent en orientacions S que seran susceptibles de desencadenar-se al pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les plaques es mantindran fràgils.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimarts 25 de gener de 2005
Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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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 gener de 2005
14:00 h.
24 i 25 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MARCAT (3) sota colls i
Ter-Freser:
carenes en S i E.MODERAT (2)
a la resta
Vessant nord MARCAT (3)
Prepirineu:
Cadí-Moixeró:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 25: nubolositat variable amb possibilitat de nevades, a totes les cotes, entre febles i disperses que deixaran
acumulacions minses (5 cm). Temperatures en acusat descens amb mínimes al final del dia. Vent de component N fort amb
cops de molt fort als cims.
A les 12:00 h: isozero: 0 m; vent a 2000 m: 76 km/h N; vent a 3000 m: 80 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -29ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 26: cel entre mig i molt ennuvolat amb probabilitat de nevades entre febles i moderades de caràcter aïllat a qualsevol
cota. Temperatures tant màximes com mínimes lleugerament més baixes. Vent del N fort amb cops de molt fort als cims.
Dijous, 27: cel mig ennuvolat fins a mig matí aclarint-se al llarg del dia per quedar poc ennuvolat o serè. Temperatures en
notable ascens al llarg del dia. Vent de component N moderat amb cops de fort als cims.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present des dels 1100-1200 m al Perafita-Puigpedrós i vessant N del Cadí-Moixeró i dels 1500-1600 m a la
resta de sectors. En general, però, no es presenta esquiable fins als 1700-1800 m. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra
són d’entre 20-50 cm. El vent del N i del NW ha desprovist de neu els vessants orientats al N i W de tots els sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
A tots els sectors, no neva des del dijous passat. Avui pel mati les temperatures han començat a davallar. A 2200 m les
màximes d’ahir diumenge van estar valors entre 1ºC i 4ºC i les mínimes d’avui dilluns entre10ºC i -12ºC. El vent ha estat fort de
component N.
Actualment, per sota dels 2000-2200 m la neu es presenta encrostada. Es mantenen plaques de vent en orientacions S i E a
tots els sectors, més importants en el Perafita-Puigpedros i en el Ter-Freser. En ambdós sectors el perill és MARCAT (3) pel
desencadenament d’allaus de placa de vent de mida mitjana al pas d’una persona sota colls i carenes orientades al S i E i en
punts obacs protegits del vent. A la resta d’orientacions és MODERAT (2) per la possibilitat d’ allaus de neu recent humida de
petites dimensions. A les canals del Cadí el perill és MARCAT (3) ja que el mantell és poc cohesiu hi ha la possibilitat d’allaus
de placa de vent de dimensions mitjanes al pas d’una persona. Al Prepirineu el perill és MODERAT (2) ja que el mantell es
troba en general endurit degut al vent; en sectors protegits del vent la neu és més incohesiva, seca i freda.
Amb les nevades febles anunciades per avui al vespre, acompanyades de vent del N, es formaran plaques de vent en
orientacions S que seran susceptibles de desencadenar-se al pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les plaques es mantindran fràgils.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimarts 25 de gener de 2005

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: Dimarts, 25 de gener de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 25 i 26 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3)

Pallaresa:

MARCAT (3)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 26 cobert o molt ennuvolat a la vessant nord amb nevades entre febles i moderades a qualsevol cota que deixaran
acumulacions poc abundants (10 cm). A la resta nuvolositat variable pel matí, tendint a tapar-se per la tarda fins a quedar entre
mig i molt ennuvolat amb nevades entre febles i moderades més probables per la tarda, que deixaran acumulacions poc
abundants (5-10 cm). Temperatures en lleuger i progressiu descens. Vent del N i NE fort amb torb.
A les 12:00 h: isozero: 0 m; vent a 2000 m: 86 km/h NE; vent a 3000 m: 98 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -35ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 27: entre mig i molt ennuvolat fins a mig matí, a partir d’aleshores el cel s’anirà aclarint quedant nuvolositat variable per
tornar-se a ennuvolar per la tarda quedant al final entre mig i molt ennuvolat al final. Nevades entre febles i moderades a
qualsevol cota. Temperatures sense gaires canvis. Vent del N i NE entre moderat i fort amb torb.
Divendres, 28: mig ennuvolat pel matí amb tendència a aclarir-se al final del dia. Possibilitat de nevades febles a totes les cotes.
Temperatures sense gaires canvis. Vent de component N moderat amb ràfegues de fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present des dels fons de vall. A cotes altes es presenta molt irregular degut al fort vent del N i NW que ha
desproveït de neu colls i carenes. A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 140-160 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa,
uns 30-40 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i entre 20-70 cm a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Ahir per la tarda va començar a nevar a tots els sectors acumulant-se uns 20 cm a l’Aran i uns 5 cm a la resta. Les
temperatures han continuat davallant. A 2200 m les màximes d’ahir dilluns van estar valors entre -9ºC i -10ºC i les mínimes
d’avui dimarts entre -17ºC i -20ºC. El vent ha estat fort de component N.
A tots els sectors s’han format i segueixen formant-se plaques de vent, especialment en orientacions S, E i W que en alguns
sectors descansen damunt de neu sense cohesió o damunt de crostes relliscoses. El perill és MARCAT (3) a tots els sectors ja
que són probables desencadenaments de plaques de vent pel pas d’una persona, de grans dimensions en orientacions S i E i
en sectors obacs arrecerats del vent. Són possibles caigudes naturals d’allaus de neu recent, en general de petites dimensions,
localment mitjanes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Seguiran formant-se plaques que es mantindran fràgils.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí s’emetrà el dimecres 26 de gener de 2005

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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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 gener de 2005
14:00 h.
25 i 26 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMARCAT (3)
Puigpedrós:
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MARCAT (3)

Prepirineu:

MARCAT (3)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 26 cobert o molt ennuvolat a la vessant nord amb nevades entre febles i moderades a qualsevol cota que deixaran
acumulacions poc abundants (10 cm). A la resta nuvolositat variable pel matí, tendint a tapar-se per la tarda fins a quedar entre
mig i molt ennuvolat amb nevades entre febles i moderades més probables per la tarda, que deixaran acumulacions poc
abundants (5-10 cm). Temperatures en lleuger i progressiu descens. Vent del N i NE fort amb torb.
A les 12:00 h: isozero: 0 m; vent a 2000 m: 88 km/h NE; vent a 3000 m: 79 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -32ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 27: entre mig i molt ennuvolat fins a mig matí, a partir d’aleshores el cel s’anirà aclarint quedant nuvolositat variable per
tornar-se a ennuvolar per la tarda quedant al final entre mig i molt ennuvolat al final. Nevades entre febles i moderades a
qualsevol cota. Temperatures sense gaires canvis. Vent del N i NE entre moderat i fort amb torb.
Divendres, 28: molt ennuvolat pel matí amb tendència a aclarir-se al final del dia. Possibilitat de nevades febles a totes les
cotes. Temperatures sense gaires canvis. Vent de component N moderat amb ràfegues de fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present des dels fons de vall. A cotes altes es presenta molt irregular degut al fort vent del N i NW que ha
desproveït de neu colls i carenes. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra són d’entre 30-70 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Ahir per la tarda va començar a nevar a tots els sectors acumulant-se entre uns 5-20 cm. Les temperatures han continuat
davallant. A 2200 m les màximes d’ahir dilluns van estar valors entre -5ºC i -9ºC i les mínimes d’avui dimarts entre -17ºC i 19ºC. El vent ha estat fort de component N.
A tots els sectors s’han format i segueixen formant-se plaques de vent, especialment en orientacions S, E, W i indrets
arrecerats que en alguns sectors descansen damunt de crostes relliscoses i en d’altres, especialment al Prepirineu, damunt del
terra. El perill és MARCAT (3) a tots els sectors ja que són probables desencadenaments de plaques de vent pel pas d’una
persona, de grans dimensions en orientacions S, E, W i en sectors obacs arrecerats del vent. Són possibles caigudes naturals
d’allaus de neu recent, en general de petites dimensions, localment mitjanes en el sectors més septentrionals del PerafitaPuigpedrós i del Ter-Freser.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Seguiran formant-se plaques que es mantindran fràgils.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí s’emetrà el dimecres 26 de gener de 2005

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dimecres, 26 de gener de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 26 i 27 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) en S, W i E MODERAT (2) a la resta

Pallaresa:

MARCAT (3) en S, W i E MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 27: a la vessant nord molt ennuvolat d e matinada disminuint al llarg del dia fins quedar mig ennuvolat. A la resta mig
ennuvolat aclarint-se fins a quedar poc ennuvolat. Nevades febles a qualsevool cota que aniran desapareixent al llarg del matí i
que deixaran gruixos minsos (fins a 5 cm). Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger ascens. Vent del N i NE
fort afluixant a moderat de cara a la tarda.
A les 12:00 h: isozero: 0 m; vent a 2000 m: 58 km/h NE; vent a 3000 m: 68 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -30ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 28: poc ennuvolat en general. Temperatures mínimes sense canvis o lleugerament més baixes i màximes sense
canvis o lleugerament més altes. Vent de component N moderat amb cops de fort al començament i al final del dia i de
component N entre fluix i moderat al centre del dia.
Dissabte, 29: mig ennuvolat a la vessant nord amb possibilitat d’alguna nevada feble. A la resta poc ennuvolat pel pas de núvols
alts i mitjans. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes en moderat ascens. Vent de component N moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present des dels fons de vall. A cotes altes es presenta molt irregular degut al fort vent del N i NW que ha
desproveït de neu colls i carenes. A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 150-180 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa,
uns 30-40 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i entre 20-70 cm a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Ahir va continuar nevant a tots els sectors. S’han acumulat en les darreres 24 hores entre 10-30 cm a l’Aran Franja N de la
Pallaresa i fins a 5 cm a la resta de sectors; i en les darreres 72 hores entre 30-50 cm a l’Aran i entre 5-10 cm a la resta. Les
temperatures han continuat davallant. A 2200 m les màximes d’ahir dimarts van estar valors entre -15ºC i -19ºC i les mínimes
d’avui dimecres entre -17ºC i -20ºC. El vent ha estat fort de component N.
A tots els sectors s’han format plaques de vent, especialment en orientacions S, E i W que en alguns sectors descansen
damunt de neu sense cohesió o damunt de crostes relliscoses. El perill és MARCAT (3) a l’Aran Franja N de la Pallaresa ja que
són probables desencadenaments de plaques de vent pel pas d’una persona, de grans dimensions en orientacions S i E i en
sectors obacs arrecerats del vent. Són possibles caigudes naturals d’allaus de neu recent, en general de petites dimensions,
localment mitjanes. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MARCAT (3) en orientacions S , E i W pel
desencadenaments d’allaus de placa de vent al pas d’una persona, en general de mitjanes dimensions. A la resta d’orientacions
és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les plaques es mantindran fràgils.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dijous 27 de gener de 2005

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimecres, 26 de gener de 2005
14:00 h.
26 i 27 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMARCAT (3) en S, W i E
Puigpedrós:
MODERAT (2) a la resta
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:
Prepirineu:

MARCAT (3) en S, W i E MODERAT
(2) a la resta
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 27:cel mig ennuvolat aclarint-se fins a quedar poc ennuvolat. Nevades febles a qualsevol cota que aniran desapareixent
al llarg del matí i que deixaran gruixos minsos (fins a 5 cm). Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger ascens.
Vent del N i NE fort afluixant a moderat de cara a la tarda.
A les 12:00 h: isozero: 0 m; vent a 2000 m: 36 km/h NE; vent a 3000 m: 7 km/h S; Índex de fredor a 2000 m: -17ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 28: poc ennuvolat en general. Temperatures mínimes sense canvis o lleugerament més baixes i màximes sense
canvis o lleugerament més altes. Vent de component N moderat amb cops de fort al començament i al final del dia i de
component N entre fluix i moderat al centre del dia.
Dissabte, 29: cel poc ennuvolat pel pas de núvols alts i mitjans. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes en
moderat ascens. Vent de component N moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present des dels fons de vall. A cotes altes es presenta molt irregular degut al fort vent del N i NW que ha
desproveït de neu colls i carenes. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra són d’entre 30-70 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Ahir va continuar nevant a tots els sectors. S’han acumulat en les darreres 24 hores fins a 5 cm; i en les darreres 72 hores
entre 5-10 cm. Les temperatures han continuat davallant. A 2200 m les màximes d’ahir dimarts van estar valors entre -15ºC i 18ºC i les mínimes d’avui dimecres entre -19ºC i -20ºC. El vent ha estat fort de component N.
A tots els sectors s’han format plaques de vent, especialment en orientacions S, E, W i indrets arrecerats que en alguns
sectors descansen damunt de crostes relliscoses i en d’altres, especialment al Prepirineu, damunt del terra. En orientacions S ,
E i W del Perafita-Puigpedrós i de Ter-Freser i a la totalitat del Vessant N del Cadí-Moixeró el perill és MARCAT (3) pel
desencadenaments d’allaus de placa de vent al pas d’una persona, en general de mitjanes dimensions. A la resta
d’orientacions és MODERAT (2). Al Prepirineu el perill és MODERAT (2) pel desencadenament d’allaus de placa de mida petita
pel pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les plaques es mantindran fràgils.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dijous 27 de gener de 2005

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dijous, 27 de gener de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 27 i 28 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

FORT (4)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) en S, W i E MODERAT (2) a la resta

Pallaresa:

MARCAT (3) en S, W i E MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 28: poc ennuvolat incrementant-se ràpidament a molt ennuvolat a partir de mig dia. Nevades a totes les cotes entre
febles i moderades que s’iniciaran a la vessant nord on podrien deixar acumulacions abundants (de 20-30 cm) i que s’estendran
a la resta del territori i deixeran acumulacions poc abundants (entre 5-20 cm). Temperatures mínimes sense canvis i màximes
moderadament més altes. Vent de component N moderat amb cops de fort als cims.
A les 12:00 h: isozero: 0 m; vent a 2000 m: 55 km/h NE; vent a 3000 m: 91 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -27ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 29: molt ennuvolat fins al matí; a partir d’aleshores la nuvolositat anirà minvant fins quedar poc ennuvolat. Nevades
febles de matinada, fins a mig matí a la vessant nord. Temperatures en moderat descens al llarg del dia amb mínimes al final de
la jornada. Vent de component N entre moderat i fort.
Divendres, 30: cel poc ennuvolat. Temperatures mínimes en descens entre lleuger i moderat i màximes en lleuger ascens. Vent
de component N moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present des dels fons de vall. A l’Aran Franja N de la Pallaresa, a cotes altes es presenta molt irregular degut
al fort vent de component N que ha desproveït de neu colls i carenes. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa és irregular
arreu, especialment en els sectors més meridionals i a cotes altes, colls i carenes. A 2200 m el gruix total de neu al terra és de
160-190 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 30-40 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i entre 20-70 cm a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Les nevades que es van donar ahir van deixar acumulacions poc abundants a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa (2-15 cm) i
minses a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa (inferiors als 5 cm). En tot l’episodi s’han acumulat entre 50-60 cm a l’Aran
Franja N de la Pallaresa i entre 10-20 cm a la resta. Les temperatures s’han mantingut baixes i fins i tot a alta muntanya han
pujat. A 2200 m les màximes d’ahir dimecres van estar entre -12ºC i -20ºC i les mínimes d’avui dijous entre -18ºC i -21ºC. El
vent ha estat entre moderat i fort de component N.
A tots els sectors s’han format plaques de vent, especialment en orientacions S, E i W, especialment importants a l’Aran Franja
N de la Pallaresa. En aquest darrer sector el perill és FORT (4) pel desencadenament d’allaus de placa de grans dimensions en
orientacions S, E i W. En orientacions N són possibles caigudes naturals d’allaus de neu recent de mida mitjana. A la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MARCAT (3) localment en orientacions S, E i W pel desencadenaments
d’allaus de placa de vent al pas d’una persona, de mitjanes dimensions que seran més probables en l’àrea més septentrional
dels sectors esmentats. A la resta d’orientacions és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Amb les nevades amb vent previstes per als propers dies, seguiran formant-se plaques de vent que es mantindran fràgils.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí s’emetrà el divendres, 28 de gener de 2005

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 27 de gener de 2005
14:00 h.
27 i 28 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMARCAT (3) en S, W i E
Puigpedrós:
MODERAT (2) a la resta
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:
Prepirineu:

MARCAT (3) en S, W i E MODERAT
(2) a la resta
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 28: poc ennuvolat incrementant-se ràpidament a molt ennuvolat a partir de mig dia. Nevades a totes les cotes entre
febles i moderades que deixaran acumulacions poc abundants (entre 5-20 cm). Temperatures mínimes sense canvis i màximes
moderadament més altes. Vent de component N moderat amb cops de fort als cims.
A les 12:00 h: isozero: 0 m; vent a 2000 m: 63 km/h N; vent a 3000 m: 92 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -28ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 29: molt ennuvolat fins al matí; a partir d’aleshores la nuvolositat anirà minvant fins quedar poc ennuvolat. Nevades
febles de matinada.Temperatures en moderat descens al llarg del dia amb mínimes al final de la jornada. Vent de component N
entre moderat i fort.
Divendres, 30: cel poc ennuvolat. Temperatures mínimes en descens entre lleuger i moderat i màximes en lleuger ascens. Vent
de component N moderat amb cops de fort als cims.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present des dels fons de vall, però no és esquiable fins als 1800 m. El mantell es presenta molt irregular,
especialment a cotes altes, a colls i a carenes on, degut al fort vent de component N, es presenta discontinu i molt ventat. A
2200 m els gruixos totals de neu al terra són d’entre 30-70 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Ahir va continuar nevant feblement a tots els sectors. El gruixos acumulats van ser minsos (menys de 5 cm) però en l’extrem
més septentrional del Perafita-Puigpedrós en el contacte amb Andorra, van ser poc abundants (fins a 10 cm). En tot l’episodi
s’han acumulat entre10-30 cm. Les temperatures s’han mantingut baixes i fins i tot a alta muntanya han pujat. A 2200 m les
màximes d’ahir dimecres van estar entre -12ºC i -14ºC i les mínimes d’avui dijous entre -17ºC i -20ºC. El vent ha estat entre
moderat i fort de component N.
A tots els sectors s’han format plaques de vent, especialment en orientacions S, E, W i indrets arrecerats que en alguns
sectors descansen damunt de crostes relliscoses i en d’altres, especialment al Prepirineu, damunt del terra. En orientacions S ,
E i W del Perafita-Puigpedrós i de Ter-Freser i a la totalitat del Vessant N del Cadí-Moixeró el perill és MARCAT (3) pel
desencadenaments d’allaus de placa de vent al pas d’una persona, en general de mitjanes dimensions. A la resta
d’orientacions és MODERAT (2). Al Prepirineu el perill és MODERAT (2) pel desencadenament d’allaus de placa de mida petita
pel pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Amb les nevades amb vent previstes per als propers dies, seguiran formant-se plaques de vent que es mantindran fràgils.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí s’emetrà el divendres, 28 de gener de 2005.

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Divendres, 28 de gener de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 28 i 29 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

FORT (4)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) en S, W i E MODERAT (2) a la resta

Pallaresa:

MARCAT (3) en S, W i E MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 29: cel cobert de matinada a la vessant nord aclarint-se fins a quedar mig ennuvolat. A la resta molt ennuvolat de
matinada amb tendència a aclarir-se per quedar poc ennuvolat. Precipitacions febles fins a migdia que deixaran acumulacions
poc abundants (fins a 20 cm). Temperatures en progressiu descens, amb màximes de matinada i mínimes al final. Vent de
component N moderat amb ràfegues de fort.
A les 12:00 h: isozero: 0 m; vent a 2000 m: 67 km/h NW; vent a 3000 m: 94 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -24ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 30: cel serè o poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes sense canvis o en lleuger
ascens. Vent de component N moderat.
Dilluns, 31: cel serè o poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de moderat a fluix de component N.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present des dels fons de vall. A l’Aran Franja N de la Pallaresa, a cotes altes es presenta molt irregular degut
al fort vent de component N que ha desproveït de neu colls i carenes. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa és irregular
arreu, especialment en els sectors més meridionals i a cotes altes, colls i carenes. A 2200 m el gruix total de neu al terra és de
160-200 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 30-40 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i entre 20-70 cm a la Pallaresa.
Aquests gruixos s’estan incrementant amb les nevades que s’estan donant.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Actualment s’estan produint nevades a tots els sectors i en totes les cotes que fins avui migdia han deixat entre 5-15 cm de neu
recent. Les temperatures han pujat entre moderadament i acusadament respecte ahir. A 2200 m les màximes d’ahir dijous van
estar entre -8ºC i -17ºC i les mínimes d’avui dijous entre -17ºC i -19ºC. El vent ha estat entre moderat i fort de component N amb
ràfegues de molt fort a la Ribagorçana Vall Fosca i a la Pallaresa.
A tots els sectors s’estan formant noves plaques de vent damunt de les ja existents, especialment en orientacions S, E i W, que
són especialment importants a l’Aran Franja N de la Pallaresa. En aquest sector s’han produït caigudes espontànies d’allaus en
les orientacions abans indicades. A l’Aran Franja Nord de la Pallaresa el perill és FORT (4) pel desencadenament d’allaus de
placa de grans dimensions de forma natural en orientacions S, E i W. En orientacions N són possibles caigudes naturals
d’allaus de neu recent de mida mitjana. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MARCAT (3) en orientacions S,
E i W pel desencadenaments d’allaus de placa de vent al pas d’una persona, de mitjanes dimensions que seran més probables
en l’àrea més septentrional dels sectors esmentats. A la resta d’orientacions és MODERAT (2) pel desencadenament d’allaus
de placa, en general de mida petita pel pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les plaques de vent es mantindran molt fràgils.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres, 28 de gener de 2005
14:00 h.
28 i 29 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMARCAT (3) en S, W i E
Puigpedrós:
MODERAT (2) a la resta
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:
Prepirineu:

MARCAT (3) en S, W i E MODERAT
(2) a la resta
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 29: molt ennuvolat de matinada amb tendència a aclarir-se per quedar poc ennuvolat. Precipitacions febles fins a
migdia que deixaran acumulacions poc abundants (fins a 20 cm). Temperatures en progressiu descens, amb màximes de
matinada i mínimes al final. Vent de component N fort amb ràfegues de molt fort.
A les 12:00 h: isozero: 0 m; vent a 2000 m: 67 km/h NW; vent a 3000 m: 94 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -24ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 30: cel serè o poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes sense canvis o en lleuger
ascens. Vent de component N moderat.
Dilluns, 31: cel serè o poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent moderat de component N.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present des dels fons de vall, però no és esquiable fins als 1800 m. El mantell es presenta molt irregular,
especialment a cotes altes, a colls i a carenes on, degut al fort vent de component N, es presenta discontinu i molt ventat. A
2200 m els gruixos totals de neu al terra són d’entre 30-70 cm. Aquests gruixos s’estan incrementant amb les nevades que
s’estan donant.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Actualment s’estan produint nevades a tots els sectors i en totes les cotes que fins avui migdia han deixat entre 2-10 cm de neu
recent. Les temperatures han pujat moderadament respecte ahir. A 2200 m les màximes d’ahir dijous van estar entre -10ºC i 12ºC i les mínimes d’avui dijous entre -15ºC i -16ºC. El vent ha estat entre moderat i fort de component N amb ràfegues de molt
fort, especialment al sector d’Ulldeter.
A tots els sectors s’han format i segeixen formant-se plaques de vent, especialment en orientacions S, E, W i indrets arrecerats
que en alguns sectors descansen damunt de crostes relliscoses i en d’altres, especialment al Prepirineu, damunt del terra. En
orientacions S , E i W del Perafita-Puigpedrós i de Ter-Freser i a la totalitat del Vessant N del Cadí-Moixeró el perill és MARCAT
(3) pel desencadenaments d’allaus de placa de vent al pas d’una persona, en general de mitjanes dimensions. A la resta
d’orientacions és MODERAT (2). Al Prepirineu el perill és MODERAT (2) pel desencadenament d’allaus de placa de mida petita
pel pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les plaques de vent es mantindran molt fràgils.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: Dissabte, 29 de gener de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 29, 30 i 31 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MOLT FORT (5)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) en S, W i E MODERAT (2) a la resta

Pallaresa:

MARCAT (3) en S, W i E MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 30: serè o poc ennuvolat amb arribada de núvols alts i mitjans, més compactes a la vessant nord. Temperatures en
descens, moderat les mínimes i lleuger les màximes. Vent de component N i NE fort amb ràfegues de molt fort als cims
A les 12:00 h: isozero: 0 m; vent a 2000 m: 65 km/h N; vent a 3000 m: 82 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -22ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 31: increment de la nuvolositat de nord a sud, per núvols alts i mitjans que deixaran el cel mig ennuvolat a partir de mitja
tarda. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger ascens. Vent fort de component N.
Dimarts, 1: cel mig ennuvolat passant a molt ennuvolat a la vessant N amb possibilitat de nevades febles a totes les cotes. A la
resta cel entre mig i molt ennuvolat . No es descarten nevades febles i aïllades a qualsevol cota. Vent de component N fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present des dels fons de vall. A l’Aran Franja N de la Pallaresa en orientacions N prop de colls i carenes es
presenta ventat. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa es presenta irregular i molt ventat en orientacions N, a cotes altes,
colls i carenes. A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 180-200 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 35-45 cm a la
Ribagorçana-Vall Fosca i entre 25-75 cm a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Les nevades que es van donar des d’ahir fins avui han deixat entre 30-40 cm de neu recent a l’Aran Franja N de la Pallaresa i
entre 5-15 cm a la resta de sectors. El vent ha estat fort del N i NW a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa i més moderat a
l’Aran. Les temperatures van pujar acusadament en el dia d’ahir. Avui dissabte a les 8:00 del matí, a 2200 m, estaven entre -8ºC
i -10ºC.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa, en total, en tot l’episodi, s’han acumulat entre 80 i 120 cm de neu recent., més importants en
orientacions S degut a l’acció del vent. Les plaques de vent formades descansen sobre crostes especialment relliscoses. El
perill és MOLT FORT (5) a l’Aran Franja N de la Pallaresa per la caiguda d’allaus de placa en orientacions S, E i W de grans
dimensions de forma natural i pel desencadenament d’allaus de placa de vent de grans dimensions pel pas d’una persona. En
orientacions N són probables caigudes espontànies d’allaus de neu recent fins i tot de grans dimensions
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MARCAT (3) en orientacions S, E i W pel desencadenaments d’allaus
de placa de vent al pas d’una persona, de mitjanes dimensions que seran més probables en l’àrea més septentrional dels
sectors esmentats. A la resta d’orientacions és MODERAT (2) pel desencadenament d’allaus de placa, en general de mida
petita pel pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Conforme es vagin purgant els vessant disminuirà la probabilitat d’allaus de forma natural però es mantindrà el perill pel
desencadenament d’allaus de placa al pas d’una persona.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 31 de gener de 2005
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dissabte, 29 de gener de 2005
14:00 h.
29, 30 i 31 de gener de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMARCAT (3)
Puigpedrós:
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MARCAT (3)

Prepirineu:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 30: serè o poc ennuvolat amb arribada de núvols alts i mitjans. Temperatures en descens, moderat les mínimes i
lleuger les màximes. Vent de component N i NE fort amb ràfegues de molt fort als cims
A les 12:00 h: isozero: 400 m; vent a 2000 m: 77 km/h NE; vent a 3000 m: 76 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -17ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 31: increment de la nuvolositat de nord a sud, per núvols alts i mitjans que deixaran el cel mig ennuvolat a partir del
vespre. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger ascens. Vent fort de component N.
Dimarts, 1: cel entre mig i molt ennuvolat . No es descarten nevades febles i aïllades a qualsevol cota. Vent de component N
fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present des dels fons de vall, però no és esquiable fins als 1600-1700 m. El mantell es presenta molt
irregular en orientacions N, especialment a cotes altes, a colls i a carenes on, degut al fort vent de component N, es presenta
discontinu i molt ventat. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra són d’entre 40-75 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Les nevades que es van donar des d’ahir fins avui han deixat entre 10-20 cm de neu recent a tots els sectors, amb
acumulacions més importants en els sectors més septentrionals, en el contacte amb Andorra. El vent ha estat fort del N i NE i
ha format sobreacumulacions en orientacions S, E i W. Les temperatures van pujar acusadament en el dia d’ahir. Avui dissabte
a les 8:00 del matí, a 2200 m, estaven entre -9ºC i -10ºC.
A tots els sectors s’han format plaques de vent, especialment en orientacions S, E, W i indrets arrecerats que en alguns
sectors descansen damunt de crostes relliscoses i en d’altres, especialment al Prepirineu, damunt del terra. Al PerafitaPuigpedrós , al Ter-Freser i al Vessant N del Cadí-Moixeró el perill és MARCAT (3) pel desencadenament d’allaus de placa de
vent al pas d’una persona, en general de mitjanes dimensions, especialment en orientacions S, E, W i indrets arrecerats del
vent. Al Prepirineu el perill és MODERAT (2) pel desencadenament d’allaus de placa, en general de mida petita, pel pas d’una
persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les plaques de vent es mantindran molt fràgils.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 31 de gener de 2005
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DATA: Dilluns, 31 de gener de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 31 de gener i 1 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

FORT (4)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) en l’extrem nord MODERAT (2) a la resta

Pallaresa:

MARCAT (3) en l’extrem nord MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 2: cel cobert a la vessant nord i entre poc i mig ennuvolat a la resta amb nuvolositat més compacta a migdia.
Precipitacions febles i aïllades, més continuades per la tarda a la vessant nord. Cota de neu de 800 m pujant fins a 1300 m.
Temperatures moderadament més altes. Vent de component N moderat amb algun cop de fort als cims de la vessant sud.
A les 12:00 h: isozero: 800 m; vent a 2000 m: 49 km/h E; vent a 3000 m: 56 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -13ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 3: a la vessant nord entre mig i molt ennuvolat disminuint al llarg del matí a poc ennuvolat. A la resta serè o poc
ennuvolat. Temperatures sense canvis significatius. Vent de component N fluix.
Dijous, 4: serè o poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent de component N entre fluix i moderat als cims i de caràcter
local a la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present des dels fons de vall. A l’Aran Franja N de la Pallaresa és esquiable des dels 1200-1300 m en
orientacions N i dels 1500-600 m en orientacions S. Prop de colls i carenes i en orientacions N principalment, es presenta
ventat. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa es presenta irregular i molt ventat en orientacions N, a cotes altes, colls i
carenes. A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 180-200 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 35-45 cm a la
Ribagorçana-Vall Fosca i entre 25-75 cm a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa, en total, en tot l’episodi, s’han acumulat entre 90 i 130 cm de neu recent., més importants en
orientacions S degut a l’acció del vent. Les plaques de vent formades es mantenen fràgils. El perill és FORT (4) a l’Aran Franja
N de la Pallaresa ja que són probables desencadenaments d’allaus de placa en orientacions S, E i W de grans dimensions al
pas d’una persona i tot i que no se’n descarten de forma natural. En orientacions N són probables caigudes espontànies
d’allaus de neu recent en general de mitjanes dimensions.
A l’extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) en orientacions S, E i W pel
desencadenament d’allaus de placa de vent al pas d’una persona, de mitjanes dimensions. A la resta és MODERAT (2) pel
desencadenament d’allaus de placa, en general de mida petita pel pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La recuperació de les temperatures ajudarà a l’estabilització progressiva de les plaques de vent,
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGERA DISMINUCIÓ
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dilluns, 31 de gener de 2005
14:00 h.
31 de gener i 1 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MARCAT (3) en orientacions S, Ter-Freser:
EiW
MODERAT (2) a la resta
Vessant nord MARCAT (3) en orientacions S, Prepirineu:
Cadí-Moixeró: E i W
MODERAT (2) a la resta

MARCAT (3) en orientacions S, E i
W
MODERAT (2) a la resta
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 2: cel entre poc i mig ennuvolat amb nuvolositat més compacta a migdia. Precipitacions febles i aïllades. Cota de neu
a 1300 m. Temperatures moderadament més altes. Vent de component N moderat amb cops de fort als cims
A les 12:00 h: isozero: 2400 m; vent a 2000 m: 55 km/h NE; vent a 3000 m: 41 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -7ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 3: serè o poc ennuvolat. Temperatures sense canvis significatius. Vent de component N fluix.
Dijous, 4: serè o poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent de component N entre fluix i moderat als cims i de caràcter
local a la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present des dels 1200 m al Perafita-Puigpedrós, des dels 1500 m al Ter-Freser i des dels 1600-1700 m a la
Vessant N del Cadí-Moixeró, però no és esquiable fins als 1800 m. El mantell es presenta molt irregular en orientacions N,
especialment a cotes altes, a colls i a carenes on, degut al fort vent de component N, es presenta discontinu i molt ventat. A
2200 m els gruixos totals de neu al terra són d’entre 40-75 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Al Ter-Freser s’han desencadenat allaus de placa de forma natural. A tots els sectors les plaques de vent es mantenen fràgils.
Aquestes plaques es localitzen principalment en orientacions S, E, W i indrets arrecerats i en alguns sectors, per sota dels
2300 m, descansen damunt de crostes relliscoses i en d’altres, especialment al Prepirineu, damunt del terra. Al PerafitaPuigpedrós , al Ter-Freser i al Vessant N del Cadí-Moixeró el perill és MARCAT (3) en orientacions S, E, W i indrets arrecerats
del vent, pel desencadenament d’allaus de placa de vent al pas d’una persona, en general de mitjanes dimensions. A la resta
d’orientacions i al l Prepirineu el perill és MODERAT (2) pel desencadenament d’allaus de placa, en general de mida petita, pel
pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La recuperació de les temperatures ajudarà a l’estabilització progressiva de les plaques de vent,
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 1 de gener de 2005
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DATA: Dimarts, 1 de febrer de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 1 i 2 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 2: cel entre mig i molt ennuvolat fins a migdia. A partir d’aleshores s’anirà aclarint fins quedar poc ennuvolat. No es
descarta alguna precipitació feble i aïllada de matinada al vessant nord amb cota de neu a 900 m. Temperatures sense canvis o
en lleuger descens. Vent de component N moderat amb cops de fort als cims del vessant sud pel matí.
A les 12:00 h: isozero:1100 m; vent a 2000 m: 30 km/h E; vent a 3000 m: 40 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -12ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 3: serè o poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o lleugerament més baixes al final del dia. Vent de component N
moderat que anirà afluixant al final del dia.
Divendres, 4: serè o poc ennuvolat . Temperatures similars o lleugerament més baixes. Vent de component N fluix als cims i de
caràcter local a les valls durant el dia.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present des dels fons de vall. A l’Aran Franja N de la Pallaresa és esquiable des dels 1200-1300 m en
orientacions N i dels 1500-1600 m en orientacions S. Prop de colls i carenes i en orientacions N principalment, es presenta
ventat. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa es presenta irregular i molt ventat en orientacions N, a cotes altes, colls i
carenes. A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 180-200 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 30-40 cm a la
Ribagorçana-Vall Fosca i entre 20-70 cm a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Ahir va nevar molt feblement a l’Aran Franja N de la Pallaresa (fins a 2 cm). Les temperatures van pujar entre moderada i
notablement, especialment de matinada. A 2200 m, les temperatures màximes d’ahir van estar entre -5ºC i -0ºC i les mínimes
d’avui entre -10ºC i -4ºC. El vent va bufar de component N entre moderat i fort. Actualment el vent s’està reforçant al vessant
sud i s’estan produint plugims febles fins a 1700 m al vessant nord.
Superficialment la neu s’ha humitejat lleugerament, especialment per sota dels 2000 m. A cotes altes de l’Aran es mantenen
plaques de vent fràgils. En aquest sector s’han desencadenat allaus de placa de fons en orientacions S. A l’Aran Franja N de la
Pallaresa el perill és MARCAT (3) ja que són probables desencadenaments d’allaus de placa, especialment en orientacions S,
E i W de mitjanes dimensions al pas d’una persona. Per sota dels 2000 m són posibles caigudes d’allaus de neu humida i de
placa de fons, en general de petites dimensions. Amb les precipitacions poc abundants (10 cm) previstes per avui i fins la
matinada de demà al vessant nord s’accentuarà la possibilitat de caigudes espontànies d’allaus de neu humida.
L’augment de temperatures ha afavorit la progressiva estabilització de les plaques. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa
el perill és MARCAT (2) especialment en orientacions S, E i W pel desencadenament d’allaus de placa de vent al pas d’un grup
de persones, que poden ser de mitjanes dimensions. Per sota de 2000 m són possibles caigudes d’allaus de neu humida en
pendents drets.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El descens de temperatures afavorirà el regel, especialment per sota dels 2000 m
Evolució del perill: ESTACIONARI
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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 de febrer de 2005
14:00 h.
1 i 2 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord MODERAT (2)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 2: cel entre mig i molt ennuvolat fins a migdia. A partir d’aleshores s’anirà aclarint fins quedar poc ennuvolat.
Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent de component N moderat amb cops de fort als cims.
A les 12:00 h: isozero:1600 m; vent a 2000 m: 41 km/h N; vent a 3000 m: 30 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -10ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 3: serè o poc ennuvolat. Temperatures sense canvis o lleugerament més baixes al final del dia. Vent de component N
moderat que anirà afluixant al final del dia.
Divendres, 4: serè o poc ennuvolat . Temperatures similars o lleugerament més baixes. Vent de component N fluix als cims i de
caràcter local a les valls durant el dia.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present des dels 1200 m al Perafita-Puigpedrós, des dels 1500 m al Ter-Freser i des dels 1600-1700 m a la
Vessant N del Cadí-Moixeró, però no és esquiable fins als 1800 m. El mantell es presenta molt irregular en orientacions N,
especialment a cotes altes, a colls i a carenes on, degut al fort vent de component N, es presenta discontinu i molt ventat. A
2200 m els gruixos totals de neu al terra són d’entre 40-75 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Ahir les temperatures van pujar notablement. A 2200 m, les temperatures màximes d’ahir van estar entre -2ºC i -0ºC i les
mínimes d’avui entre -3ºC i -5ºC. El vent va bufar de component N entre moderat i fort i s’ha anat reforçant des de la matinada
d’avui.
Superficialment la neu s’ha humitejat lleugerament, especialment per sota dels 2000 m, però a cotes altes es mantenen encara
plaques de vent fràgils, especialment al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós. Aquestes plaques es localitzen principalment en
orientacions S, E, W i indrets arrecerats. A tots els sectors el perill és MODERAT(2) pel desencadenament d’allaus de placa de
vent al pas d’un grup de persones, en general de mitjanes dimensions i especialment en orientacions S, E, W i indrets
arrecerats del vent. Per sota de 2000 m són possibles caigudes d’allaus de neu humida en pendents drets.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El descens de temperatures afavorirà el regel, especialment per sota dels 2000 m
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 2 de gener de 2005
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: Dimecres, 2 de febrer de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 2 i 3 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 3: mig ennuvolat a la vessant nord per núvols baixos. A la resta serè o poc ennuvolat. Temperatures en lleuger descens.
Vent de component N moderat afluixant al llarg de dia.
A les 12:00 h: isozero:700 m; vent a 2000 m: 30 km/h N; vent a 3000 m: 20 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -13ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 4: serè o poc ennuvolat. Temperatures similars o lleugerament més baixes. Vent fluix i de direcció variable.
Dissabte, 5: increment de la nuvolositat al llarg del dia fins quedar molt ennuvolat. No es descarten precipitacions febles al final
del dia amb cota de neu a 1200 m. Lleuger descens de les temperatures. Vent de component S fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present des dels fons de vall a l’Aran Franja N de la Pallaresa però no és esquiable fins als 1200-1300 m en
orientacions N i dels 1500-1600 m en orientacions S. Prop de colls i carenes i en orientacions N principalment, es presenta
ventat. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa es presenta irregular i molt ventat en totes les orientacions en el límit sud
mentre que en el límit nord es presenta continu a partir de 2100-2200 m en orientacions sud. En orientacions nord es presenta
molt ventat i discontinu arreu, excepte en zones de bosc. en A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 180-200 cm a l’Aran
Franja N de la Pallaresa, uns 20-40 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i entre 20-60 cm a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Ahir es van produir precipitacions febles ( fins a 7 mm) l’Aran Franja N de la Pallaresa que, per la tarda, van ser de pluja fins als
1800-1900 m. Les temperatures van pujar fins a la tarda i a partir de la nit matinada han davallat. A 2200 m, les temperatures
màximes d’ahir van estar entre -4ºC i -0ºC i les mínimes d’avui entre -10ºC i -6ºC. El vent va bufar de component N moderat a
L’Aran-Franja N de la Pallaresa i fort amb ràfegues de molt fort a la resta (Boí: 130 Km/h).
Superficialment la neu s’ha encrostat lleugerament per sota dels 1800-1900 m. A cotes altes de l’Aran-Franja N de la Pallaresa
es mantenen encara plaques de vent fràgils i el perill és MARCAT (3) pel desencadenament d’allaus de placa, especialment en
orientacions S, E i W de mitjanes dimensions al pas d’una persona.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa les plaques s’han anat estabilitzant. En aquestes zones el perill és MARCAT (2)
especialment en orientacions S, E i W pel desencadenament d’allaus de placa de vent de mitjanes dimensions al pas d’un grup
de persones.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No es preveuen grans canvis.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dijous, 3 de gener de 2005
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimecres, 2 de febrer de 2005
14:00 h.
2 i 3 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord MODERAT (2)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 3: mig ennuvolat a la vessant nord per núvols baixos. A la resta serè o poc ennuvolat. Temperatures en lleuger descens.
Vent de component N moderat afluixant al llarg de dia.
A les 12:00 h: isozero:700 m; vent a 2000 m: 38 km/h N; vent a 3000 m: 8 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: -13ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 4: serè o poc ennuvolat. Temperatures similars o lleugerament més baixes. Vent fluix i de direcció variable.
Dissabte, 5: increment de la nuvolositat al llarg del dia fins quedar molt ennuvolat. No es descarten precipitacions febles al final
del dia amb cota de neu a 1200 m. Lleuger descens de les temperatures. Vent de component S fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present des dels 1200 m al Perafita-Puigpedrós, des dels 1500 m al Ter-Freser i des dels 1600-1700 m a la
Vessant N del Cadí-Moixeró, però no és esquiable fins als 1800-1900 m. El mantell es presenta molt irregular en orientacions N,
especialment a cotes altes, a colls i a carenes on, degut al fort vent de component N, es presenta discontinu i molt ventat. A
2200 m els gruixos totals de neu al terra són d’entre 40-75 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Durant el dia d’ahir les temperatures van pujar lleugerament fins a la tarda, moment en que van iniciar el descens. A 2200 m, les
temperatures màximes d’ahir van estar entre 3ºC i -2ºC i les mínimes d’avui entre -4ºC i -7ºC. El vent va bufar de component N i
W fort amb ràfegues de molt fort al sector d’Ulldeter (126 km/h).
Superficialment la neu s’ha encrostat lleugerament per sota dels 2000 m, però a cotes altes es mantenen encara localment,
plaques de vent especialment al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós. Aquestes plaques es localitzen principalment en
orientacions S, E, W i indrets arrecerats. A tots els sectors el perill és MODERAT (2) pel desencadenament d’allaus de placa de
vent al pas d’un grup de persones, en general de mitjanes dimensions i especialment en orientacions S, E, W i indrets arrecerats
del vent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No es preveuen grans canvis.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dijous, 3 de gener de 2005
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: Dijous, 3 de febrer de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 3 i 4 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 4: a l’Aran Franja nord de la Pallaresa intervals de núvols alts de matinada passant pel matí a poc ennuvolat. A la
resta serè o poc ennuvolat. Temperatures similars o lleugerament més altes. Vent fluix i de direcció variable amb predomini de
la component S.
A les 12:00 h: isozero:1600 m; vent a 2000 m: 11 km/h SW; vent a 3000 m: 10 km/hSE; Índex de fredor a 2000 m: -8ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 5: poc ennuvolat amb increment de la nuvolositat per la tarda fins quedar entre mig i molt ennuvolat. Temperatures
sense canvis o lleugerament més altes. Vent fluix i variable a l’inici que es reforçarà a moderat de component S al final.
Diumenge, 6: nuvolositat variable. Temperatures sense gaires canvis o en lleuger ascens. Vent moderat de component S.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present des dels fons de vall a l’Aran Franja N de la Pallaresa però no és esquiable fins als 1300-1400 m en
orientacions N i dels 1600-1700 m en orientacions S. Prop de colls i carenes i en orientacions N principalment, es presenta
ventat. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa es presenta irregular i molt ventat en totes les orientacions en el límit sud
mentre que en el límit nord es presenta continu a partir de 2100-2200 m en orientacions sud. En orientacions nord es presenta
molt ventat i discontinu arreu, excepte en zones de bosc. en A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 180-200 cm a l’Aran
Franja N de la Pallaresa, uns 20-40 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i entre 20-60 cm a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Ahir dimecres, les temperatures van baixar moderadament a l’Aran-Franja N de la Pallaresa i lleugerament a la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa. A 2200 m, les temperatures màximes d’ahir van estar entre -2ºC i -4º C i les mínimes d’avui entre 13ºC i -8ºC. El vent ha bufat feble del N a l’Aran i entre moderat i fort a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa amb alguna
ràfega de molt fort als cims (88 km/h al Pallars)
Superficialment la neu s’ha encrostat lleugerament per sota dels 1800-1900 m. A cotes altes de l’Aran-Franja N de la Pallaresa
es mantenen encara plaques de vent fràgils i el perill és MARCAT (3) pel desencadenament d’allaus de placa, especialment en
orientacions S, E i W de mitjanes dimensions al pas d’una persona. No es descarta alguna caiguda d’allau de neu humida de
forma espontània, en general de petites dimensions, en els pendents més inclinats.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa les plaques s’han anat estabilitzant. En aquestes zones el perill és MODERAT (2)
especialment en orientacions S, E i W pel desencadenament d’allaus de placa de vent de mitjanes dimensions al pas d’un grup
de persones.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No es preveuen grans canvis.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el divendres, 4 de gener de 2005
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 3 de febrer de 2005
14:00 h.
3 i 4 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord MODERAT (2)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 4: cel serè o poc ennuvolat. Temperatures similars o lleugerament més altes. Vent fluix i de direcció variable amb
predomini de la component S.
A les 12:00 h: isozero:1400 m; vent a 2000 m: 15 km/h E; vent a 3000 m:28 km/h SE; Índex de fredor a 2000 m: -9ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 5: poc ennuvolat amb increment de la nuvolositat per la tarda fins quedar entre mig i molt ennuvolat. Temperatures
sense canvis o lleugerament més altes. Vent fluix i variable a l’inici que es reforçarà a moderat de component S al final.
Diumenge, 6: nuvolositat variable. Temperatures sense gaires canvis o en lleuger ascens. Vent moderat de component S.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present des dels 1200 m al Perafita-Puigpedrós, des dels 1500 m al Ter-Freser i des dels 1600-1700 m a la
Vessant N del Cadí-Moixeró, però no és esquiable fins als 1800-1900 m. El mantell es presenta molt irregular en orientacions
N, especialment a cotes altes, a colls i a carenes on, degut al fort vent de component N, es presenta discontinu i molt ventat. A
2200 m els gruixos totals de neu al terra són d’entre 40-75 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Ahir dimecres, les temperatures van baixar entre moderada i lleugerament. A 2200 m, les temperatures màximes d’ahir van
estar entre -0C i -2º C i les mínimes d’avui entre -10ºC i -5ºC. El vent ha bufat moderat amb algun cop de fort al Ter-Freser i al
Perafita Pugipedrós on ha arribat a assolir els 72 km/h.
Superficialment la neu s’ha encrostat lleugerament per sota dels 2000 m, però a cotes altes es mantenen encara localment,
plaques de vent especialment al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós. Aquestes plaques es localitzen principalment en
orientacions S, E, W i indrets arrecerats. A tots els sectors el perill és MODERAT (2) pel desencadenament d’allaus de placa
de vent al pas d’un grup de persones, en general de mitjanes dimensions i especialment en orientacions S, E, W i indrets
arrecerats del vent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
No es preveuen grans canvis.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el divendres, 4 de gener de 2005
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DATA: Divendres, 4 de febrer de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 4 i 5 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 5: poc ennuvolat amb increment de la nuvolositat a migdia fins quedar entre mig i molt ennuvolat. Temperatures
sense canvis o lleugerament més altes. Vent fluix de component S passant a moderat al final
A les 12:00 h: isozero:1400 m; vent a 2000 m: 17 km/h S; vent a 3000 m: 13 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: -10ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 6: cobert amb precipitacions entre febles i moderades menys probables a l’Aran-Franja N de la Pallaresa. Cota de
neu a 1200 m. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de component S moderat.
Dilluns, 7: cel cobert o molt ennuvolat amb precipitacions entre febles i moderades, menys probables a la vessant nord. Cota de
neu a 1500 m a la vessant nord i a 1300 m a la resta. Temperatures en lleuger ascens al llarg del dia, més moderat al final. Vent
de component S moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present des dels fons de vall a l’Aran Franja N de la Pallaresa però no és esquiable fins als 1300-1400 m en
orientacions N i dels 1600-1700 m en orientacions S. Prop de colls i carenes i en orientacions N principalment, es presenta
ventat. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa es presenta irregular i molt ventat en totes les orientacions en el límit sud
mentre que en el límit nord es presenta continu a partir de 2100-2200 m en orientacions sud. En orientacions nord es presenta
molt ventat i discontinu arreu, excepte en zones de bosc de la Pallaresa. A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 180-200
cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 20-40 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i entre 20-60 cm a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Superficialment la neu s’ha encrostat lleugerament per sota dels 1800-1900 m. A cotes altes de l’Aran-Franja N de la Pallaresa
es mantenen encara plaques de vent fràgils i el perill és MARCAT (3) pel desencadenament d’allaus de placa, especialment en
orientacions S, E i W de mitjanes dimensions, al pas d’una persona. Són possibles caigudes espontànies d’allaus de neu
humida de forma espontània, en general de petites dimensions, localment mitjanes.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa les plaques s’han anat estabilitzant. En aquestes zones el perill és MODERAT (2)
especialment en orientacions S, E i W pel desencadenament d’allaus de placa de vent de mitjanes dimensions al pas d’un grup
de persones. No es descarta la caiguda espontània d’alguna allau de neu humida de petites dimensions en pendents drets i
principalment en vessants assolellats.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Serà possible la formació de plaques en orientacions N, especialment a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Per sota
dels 1500 m la neu s’humitejarà.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS

El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 5 de febrer de 2005
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres, 4 de febrer de 2005
14:00 h.
4 i 5 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord MODERAT (2)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 5: poc ennuvolat amb increment de la nuvolositat a migdia fins quedar entre mig i molt ennuvolat. No es descarten
precipitacions febles al final del dia amb cota de neu a 1200 m. Temperatures sense canvis o lleugerament més altes. Vent fluix
de component S passant a moderat al final
A les 12:00 h: isozero:1600 m; vent a 2000 m: 31 km/h SW; vent a 3000 m: 24 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -10ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 6: cobert amb precipitacions entre febles i moderades. Cota de neu a 1300 m. Temperatures sense canvis o en
lleuger ascens. Vent de component S moderat.
Dilluns, 7: cel cobert o molt ennuvolat amb precipitacions entre febles i moderades. Cota de neu a 1300 m. Temperatures en
lleuger ascens al llarg del dia, més moderat al final. Vent de component S moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present des dels 1300-1400 m al Perafita-Puigpedrós, dels 1500 m al Ter-Freser i dels 1700 m a la Vessant
N del Cadí-Moixeró, però no és esquiable fins als 1800-1900 m. El mantell es presenta molt irregular en orientacions N,
especialment a cotes altes, a colls i a carenes on, degut al fort vent de component N, es presenta discontinu i molt ventat. A
2200 m els gruixos totals de neu al terra són d’entre 40-75 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Superficialment la neu s’ha encrostat lleugerament per sota dels 2000 m, però a cotes altes es mantenen encara localment,
plaques de vent especialment al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós. Aquestes plaques es localitzen principalment en vessants
sota-ventats. A tots els sectors el perill és MODERAT (2) pel desencadenament d’allaus de placa de vent al pas d’un grup de
persones, en general de mitjanes dimensions i especialment en orientacions S, E, W i indrets arrecerats del vent. No es
descarta que localment en pendents drets es desprengui alguna allau de forma espontània, en general de petites dimensions,
especialment en vessants assolellats.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Serà possible la formació de plaques en orientacions N.
Evolució del perill: EN LLEUGER ASCENS

El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 5 de febrer de 2005
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PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dissabte, 5 de febrer de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 5, 6 i 7 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 6: cel molt ennuvolat o cobert. Precipitacions en general poc abundants (10-20 cm), localment abundants a la
Ribagorçana-Vallfosca (20-30 cm) i minses o inexistents a l’Aran. Cota de neu a 1100 m. Temperatures mínimes lleugerament
més altes i màximes lleugerament més baixes. Vent moderat de component S fluix, moderat al final del dia.
A les 12:00 h: isozero: 1700 m; vent a 2000 m: 48 km/h SE; vent a 3000 m: 25 km/h SE; Índex de fredor a 2000 m: -11ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 7: cel molt ennuvolat o cobert. Precipitacions febles a l’Aran, moderades a la resta. Cota de neu a 1200 m.
Temperatures sense canvis. Vent de component E feble.
Dimarts, 8: cel molt ennuvolat amb tendència a aclarir a partir de la tarda. Precipitacions febles a l’Aran, moderades a la resta.
Cota de neu a 1300 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component E feble.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present i continu des dels fons de vall a l’Aran Franja N de la Pallaresa però no és esquiable fins als 13001400 m en orientacions N i dels 1600-1700 m en orientacions S. Prop de colls i carenes i en orientacions N principalment, es
presenta ventat.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa és present des de 1500 m; és discontinu, de distribució molt irregular i està molt
ventat en totes les orientacions, especialment en els vessants orientats al N, excepte a les zones protegides pel bosc. A 2200 m
el gruix total de neu al terra és de 170-190 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 10-30 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i
entre 10-50 cm a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran-Franja N de la Pallaresa la neu superficial s’ha encrostat lleugerament per sota dels 1800-1900 m. Internament es
manté poc cohesiva, especialment en sectors obacs. A cotes altes es mantenen encara plaques de vent fràgils i el perill és
MARCAT (3) pel desencadenament d’allaus de placa, especialment en orientacions S, E i W, de mitjanes dimensions i pel pas
d’una persona. Són possibles caigudes espontànies d’allaus de placa de fons en vessants drets i assolellats per sota de 18002000 m, localment de dimensions mitjanes.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa les plaques s’han anat estabilitzant. En aquestes zones el perill és MODERAT (2)
especialment en orientacions S, E i W per la possibilitat de desencadenament d’allaus de placa de vent, localment de mitjanes
dimensions al pas d’un grup de persones. No es descarta la caiguda espontània d’alguna allau de neu humida de petites
dimensions en pendents drets i principalment en vessants assolellats.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa al matí de diumenge es preveu que comenci a nevar. Al vespre el perill pot haver
augmentat a MARCAT (3), especialment a la Ribagorçana-Vallfosca per la possibilitat d’allaus de neu recent i de placa de vent
de forma espontània a qualsevol orientació, localment de mida mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A l’Aran les possibles nevades, de caràcter feble, no modificaran substancialment l’estat actual del mantell. A la resta el perill
s’incrementarà progressivament ja que les nevades formaran plaques de vent en orientacions N principalment.
Evolució del perill: EN ASCENS

El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 7 de febrer de 2005
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dissabte, 5 de febrer de 2005
14:00 h.
5, 6 i 7 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord MODERAT (2)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 6: cel molt ennuvolat o cobert. Precipitacions en general abundants (30-40 cm), amb possibilitat que siguin
puntualment molt abundants a l’extrem oriental del Ter-Freser (50-60 cm). Cota de neu a 1100 m. Temperatures mínimes
lleugerament més altes i màximes lleugerament més baixes. Vent moderat de component E fluix, amb cops forts als cims al
final del dia.
A les 12:00 h: isozero:1400 m; vent a 2000 m: 52 km/h SE; vent a 3000 m: 42 km/h SE; Índex de fredor a 2000 m: -15ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 7: cel molt ennuvolat o cobert. Precipitacions moderades amb possibilitat que siguin localment fortes al Ter-Freser.
Cota de neu a 1200 m. Temperatures sense canvis. Vent de component E moderat.
Dimarts, 8: cel molt ennuvolat amb tendència a aclarir a partir de la tarda. Precipitacions moderades. Cota de neu a 1300 m.
Temperatures en lleuger ascens. Vent de component E feble.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present des dels 1400-1600 m a tots els sectors, però no és esquiable fins als 1800-1900 m, excepte al
Prepirineu on es presenta més amunt. El mantell és molt irregular en orientacions N, especialment a cotes altes, a colls i a
carenes on, degut al fort vent de component N, es presenta discontinu i molt ventat. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra
oscil.len entre 30-70 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Superficialment la neu s’ha encrostat lleugerament per sota dels 2000 m, però a cotes altes es mantenen encara localment,
plaques de vent especialment al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós. Aquestes plaques es localitzen principalment en vessants
S, E i W. A tots els sectors el perill és MODERAT (2) pel desencadenament d’allaus de placa de vent al pas d’un grup de
persones, en general de mitjanes dimensions i especialment en orientacions S, E, W i indrets arrecerats del vent.
Al matí de diumenge es preveu que comenci a nevar. Al vespre el perill d’allaus haurà augmentat a MARCAT (3), especialment
al Ter-Freser per la possibilitat d’allaus de neu recent i de placa de vent de forma espontània, preferentment en orientacions N,
localment de mida mitjana. Gran part de la neu caurà directament damunt del terra, especialment al Prepirineu i als vessants
orientats al N, ja que actualment estan desproveïts de neu degut al vent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El perill s’incrementarà progressivament ja que les nevades continuades formaran plaques de vent en orientacions N
principalment.
Evolució del perill: EN ASCENS

El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 7 de febrer de 2005

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com

1
FEBLE

2
MODERAT

- 222 / 368 -

3
MARCAT

4
FORT

5
MOLT FORT

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dilluns, 7 de febrer de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 7 i 8 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3) per sobre de 2000 m. MODERAT (2) per sota

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 8: cel molt ennuvolat amb més clarianes a l’Aran. Precipitacions poc abundants a la Ribagorçana-Vallfosca i a la
Pallaresa (1-10 cm) i minses a l’Aran (1-5 cm). Cota de neu a 1000 m. Temperatures sense canvis significatius. Vent de
component S fluix, amb algun cop moderat a l’Aran.
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; vent a 2000 m: 13 km/h S; vent a 3000 m: 2 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: -6ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 9: cel molt ennuvolat al matí, tendint a obrir-se clarianes. Precipitacions febles i disperses. Cota de neu a 1000 m.
Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger ascens. Vent fluix de direcció variable, amb predomini de la
component E.
Dijous, 10: cel seré amb pas de núvols alts. Temperatures en moderat ascens. Vent fluix o en calma.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present i continu des dels fons de vall a l’Aran Franja N de la Pallaresa però no és esquiable fins als 1100 m
en orientacions N i dels 1500-1600 m en orientacions S. Prop de colls i carenes i en orientacions N principalment, es presenta
ventat.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa és present des de 1500-1300 m; és discontinu, de distribució molt irregular i està
molt ventat en totes les orientacions, especialment en els vessants orientats al N, excepte a les zones protegides pel bosc. A
2200 m el gruix total de neu al terra és de 160-190 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 10-30 cm a la Ribagorçana-Vall
Fosca i entre 10-50 cm a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Ha nevat de forma quasi inapreciable a l’Aran i de forma minsa a la Ribagorçana-Vallfosca i Pallaresa (1-5 cm) per sobre dels
1000 m amb vent fluix del S. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa la neu superficial s’ha encrostat per sota dels 1800-1900 m, on el
perill és MODERAT (2); la majoria de vessants ja s’han purgat de la neu recent de la setmana passada, però encara localment
pot haver alguna allau de neu humida en pendents drets i assolellats. Per damunt de 2000 m, la neu internament es manté poc
cohesiva en sectors obacs. A cotes altes es mantenen encara plaques de vent fràgils i el perill és MARCAT (3) per sobre de
2000 m pel desencadenament d’allaus de placa, especialment en orientacions S, E i W, de mitjanes dimensions i pel pas d’una
persona.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2) especialment en orientacions S, E i W per la possibilitat de
desencadenament d’allaus de placa de vent, localment de mitjanes dimensions al pas d’un grup de persones.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa pot començar a nevar aquest vespre. Al vespre el perill pot haver augmentat a
MARCAT (3) a la Ribagorçana-Vallfosca per la possibilitat d’allaus de neu recent i de placa de vent de forma espontània a
qualsevol orientació, localment de mida mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La possibilitat de nevades es manté a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa fins dimecres al matí. Es formaran plaques de
vent en orientacions S i podran desprendre’s pel pas d’una persona.
Evolució del perill: EN ASCENS

El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 8 de febrer de 2005
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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 de febrer de 2005
14:00 h.
7 i 8 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:
Vessant nord
Cadí-Moixeró:

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

Ter-Freser:
Prepirineu:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 8: cel molt ennuvolat. Precipitacions incrementant-se a la tarda; abundants (15-25 cm). Cota de neu a 1000 m.
Temperatures sense canvis significatius. Vent de component S fluix, amb algun cop moderat als cims.
A les 12:00 h: isozero: 1400 m; vent a 2000 m: 38 km/h SE; vent a 3000 m: 34 km/h SE; Índex de fredor a 2000 m: -13ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 9: cel molt ennuvolat al matí, tendint a obrir-se clarianes. Precipitacions entre febles i moderades. Cota de neu a 1000
m. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger ascens. Vent fluix de direcció variable, amb predomini de la
component E.
Dijous, 10: cel seré amb pas de núvols alts. Temperatures en moderat ascens. Vent fluix o en calma.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present des dels 800-1000 m a tots els sectors, però no és esquiable fins als 1800-1900 m. A 2200 m els
gruixos totals de neu al terra oscil.len entre 30-70 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Està nevant a tots els sectors des de la matinada del dilluns, de forma feble però contínua, per damunt de 800-1000 m. Fins a
les 13,00 h, s’han acumulat fins a 30 cm al Ter-Freser i entre 5-15 cm a la resta de sectors; és previst que aquest gruixos
s’incrementin fins dimecres al matí. El vent és feble del S. Aquesta neu es diposita en gran part damunt del sòl, però a cotes
altes es diposita damunt de plaques de vent localitzades però inestables en orientacions obagues; aquestes plaques més les de
nova formació poden desprendre’s de forma espontània i ser localment de dimensions mitjanes, especialment al Ter-Freser i al
Perafita-Puigpedrós. A tots els sectors el perill s’incrementarà durant el decurs del dilluns fins a MARCAT (3). En pendents drets
a qualsevol orientació poden haver allaus de neu recent de forma espontània, en general de mida petita.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El perill s’incrementarà progressivament ja que les nevades continuades formaran plaques de vent fràgils en orientacions N
principalment.
Evolució del perill: EN ASCENS

El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 8 de febrer de 2005
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PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dimarts, 8 de febrer de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 8 i 9 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3) per sobre de 2000 m. MODERAT (2) per sota

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 9: al matí cel ennuvolat amb obertura de clarianes, més freqüents a l’Aran. Precipitacions poc abundants a la
Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa (1-10 cm) i minses a l’Aran (1-5 cm). Cota de neu a 1000 m. Temperatures mínimes en
lleuger descens enregistrant-se al final del dia i màximes en lleuger ascens. Vent fluix variable amb predomini de component E,
girant al final a component N.
A les 12:00 h: isozero: 1700 m; vent a 2000 m: 7 km/h NW; vent a 3000 m: 15 km/h E; Índex de fredor a 2000 m: -6ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 10: cel seré o poc ennuvolat amb augment de núvols alts per la tarda. Temperatures mínimes en moderat descens i
màximes en moderat ascens. Inversions tèrmiques. Vent fluix de component N.
Divendres, 11: cel molt ennuvolat per núvols mitjos i alts. Possibilitat de precipitacions febles i disperses. Cota de neu a 1800 m.
Temperatures en moderat ascens. Vent moderat de component N.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present i continu des dels fons de vall a l’Aran Franja N de la Pallaresa però no és esquiable fins als 1100 m
en orientacions N i dels 1500-1600 m en orientacions S. Prop de colls i carenes i en orientacions N principalment, es presenta
ventat.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa és present des de 1500-1300 m; és discontinu, de distribució molt irregular i està
molt ventat en totes les orientacions, especialment en els vessants orientats al N, excepte a les zones protegides pel bosc. A
2200 m el gruix total de neu al terra és de 160-190 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 10-30 cm a la Ribagorçana-Vall
Fosca i entre 10-50 cm a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Ha nevat de forma minsa (1-5 cm) per sobre dels 1000-1200 m amb neu granulada. El vent ha bufat fluix del S. A l’Aran-Franja N
de la Pallaresa la neu superficial s’ha encrostat per sota dels 1800-1900 m, on el perill és MODERAT (2); la majoria de vessants
ja s’han purgat de la neu recent de la setmana passada, però encara localment pot haver alguna allau de neu humida en
pendents drets i assolellats, que poden ser de fons en sectors herbacis. Per damunt de 2000 m, la neu s’ha anat afeixugant i
humitejant però en sectors obacs la neu internament es manté poc cohesiva. A cotes altes es mantenen encara plaques de vent
fràgils i el perill és MARCAT (3) per sobre de 2000 m pel desencadenament d’allaus de placa, especialment en orientacions S, E
i W, així com en sectors obacs; les allaus poden ser de mitjanes dimensions i desprendre’s pel pas d’una persona.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2) especialment a cotes altes d’orientacions S, E i W per la
possibilitat de desencadenament d’allaus de placa de vent, localment de mitjanes dimensions al pas d’un grup de persones. Pot
haver alguna placa fràgil en vessants obacs.
Les nevades previstes a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa es dipositaran en gran part damunt del sòl i de forma bastant
uniforme ja que el vent serà fluix. No es preveu que l’estabilitat del mantell variï notablement. En tot cas es pot formar alguna
placa de vent en orientació N que pot desprendre’s espontàniament.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La neu tendirà a humitejar-se i encrostar-se en vessants assolellats.
Evolució del perill: ESTACIONARI
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimarts, 8 de febrer de 2005
14:00 h.
8 i 9 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMARCAT (3) per sobre 2000 m. Ter-Freser:
Puigpedrós:
MODERAT (2) per sota
Vessant nord MARCAT (3)
Prepirineu:
Cadí-Moixeró:

MARCAT (3)
MARCAT (3) per sobre 2000 m.
MODERAT (2) per sota

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 9: cel molt ennuvolat obrint-se clarianes a la tarda. Precipitacions localment abundants al Ter-Freser (15-25 cm) i poc
abundants a la resta (5-15 cm). Cota de neu a 1000 m. Temperatures mínimes en lleuger descens enregistrant-se al final del dia
i màximes sense canvis. Vent fluix variable amb predomini de component E, girant al final a component N.
A les 12:00 h: isozero: 1400 m; vent a 2000 m: 41 km/h E; vent a 3000 m: 42 km/h E; Índex de fredor a 2000 m: -13ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 10: cel seré o poc ennuvolat amb augment de núvols alts per la tarda. Temperatures mínimes en moderat descens i
màximes en moderat ascens. Inversions tèrmiques. Vent fluix de component N.
Divendres, 11: cel molt ennuvolat per núvols mitjos i alts. Possibilitat de precipitacions febles i disperses. Cota de neu a 1800 m.
Temperatures en moderat ascens. Vent moderat de component N.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present des dels 1000-1200 m a tots els sectors, però no és esquiable fins als 1800-1900 m. A 2200 m els
gruixos totals de neu al terra oscil.len entre 30-90 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Està nevant a tots els sectors des de la matinada del dilluns, de forma feble però contínua, inicialment per damunt de 800-1000
m, però avui ha pujat localment a 1400 m. Des de l’inici s’han acumulat fins a 60 cm al Ter-Freser i entre 5-20 cm a la resta de
sectors, disminuint els gruixos ràpidament d’E a W; és previst que aquests gruixos s’incrementin fins dimecres al matí. El vent és
feble del S. Aquesta neu s’ha dipositat en gran part damunt del sòl, però a cotes altes es diposita damunt de plaques de vent
localitzades però inestables en orientacions obagues; aquestes plaques, més les de nova formació poden desprendre’s de forma
espontània i ser localment de dimensions mitjanes, especialment al Ter-Freser i canals del Cadí. En aquests sectors el perill és
MARCAT (3). A la resta les plaques són més petites i el perill és MARCAT (3) per sobre de 2000 m i especialment sota colls i
carenes; per sota de 2000 m el perill és MODERAT (2). En pendents drets a qualsevol orientació poden haver allaus de neu
recent de forma espontània, en general de mida petita.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El perill s’incrementarà progressivament ja que les nevades continuades formaran plaques de vent fràgils en orientacions N
principalment.
Evolució del perill: EN LLEUGER ASCENS

El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 9 de febrer de 2005
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: Dimecres, 9 de febrer de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 9 i 10 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

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

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 10: cel seré o poc ennuvolat amb arribada de núvols alts per la tarda. Boirines a les valls. Temperatures mínimes en
lleuger descens i màximes lleugerament més altes. Inversions tèrmiques. Vent fluix variable amb predomini de la component N
amb algun cop moderat als cims al principi del dia.
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; vent a 2000 m: 13 km/h NW; vent a 3000 m: 19 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -5ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 11: augment de la nuvolositat fins a quedar cobert per núvols mitjos; a l’Aran amb núvols baixos de retenció. A partir
de mig matí precipitacions febles i aïllades a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i no es descarten a la resta. Cota de neu a 18002000 m. Temperatures en moderat ascens. Inversions tèrmiques. Vent del NW moderat.
Dissabte, 12: cel molt ennuvolat fins a migdia, en què augmentaran les clarianes. Precipitacions febles i aïllades a l’Aran-Franja
Nord de la Pallaresa i no es descarten a la resta. Cota de neu a 2000 m. Temperatures sense canvis, amb mínimes al final del
dia. Vent del NW moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present i continu des dels fons de vall a l’Aran Franja N de la Pallaresa però no és esquiable fins als 1100 m
en orientacions N i dels 1500-1600 m en orientacions S. Prop de colls i carenes i en orientacions N principalment, es presenta
ventat.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa és present des de 1100-1300 m, però amb gruix molt escàs. A 2200 m el gruix total
de neu al terra és de 160-190 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 20-40 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i entre 20-50 cm a
la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Des de dilluns ha nevat de forma poc abundant a la Pallaresa i Ribagorçana-Vallfosca amb gruixos d’entre 5-15 cm per sobre
dels 1000-1200 m amb neu granulada. A l’Aran les nevades han estat minses (1-5 cm). El vent ha bufat fluix del S. Per sota
d’aquesta neu recent el mantell està endurit, excepte en vessants obacs on la neu encara es manté amb feble cohesió. Aquests
nivells febles són més gruixuts a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i per sobre de 2200 m. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa el
perill és MODERAT (2) per sota de 2200 m, on la majoria de vessants ja s’han purgat de la neu recent de la setmana passada,
però encara localment pot haver alguna allau de neu humida en pendents drets i assolellats, que poden ser de fons en sectors
herbacis. Per damunt de 2200 m, la neu s’ha anat afeixugant i humitejant en vessants assolellats, però en general es mantenen
encara plaques de vent fràgils i el perill és MARCAT (3) pel desencadenament d’allaus de placa, especialment en orientacions
S, E i W, així com en sectors obacs; les allaus poden ser de mitjanes dimensions i desprendre’s pel pas d’una persona.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2) especialment a cotes altes d’orientacions S, E i W per la
possibilitat de desencadenament d’allaus de placa de vent, localment de mitjanes dimensions al pas d’un grup de persones. Pot
haver alguna placa fràgil en vessants obacs.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La neu tendirà a humitejar-se i encrostar-se en vessants assolellats.
Evolució del perill: EN DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el dijous, 10 de febrer de 2005

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com

1
FEBLE

2
MODERAT

- 227 / 368 -

3
MARCAT

4
FORT

5
MOLT FORT

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimecres, 9 de febrer de 2005
14:00 h.
9 i 10 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMARCAT (3) per sobre 2000 m. Ter-Freser:
Puigpedrós:
MODERAT (2) per sota
Vessant nord MARCAT (3)
Prepirineu:
Cadí-Moixeró:

MARCAT (3)
MARCAT (3) per sobre 2000 m.
MODERAT (2) per sota

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 10: cel seré o poc ennuvolat. Boirines a les valls. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes lleugerament més
altes. Inversions tèrmiques. Vent fluix variable amb predomini de la component N amb algun cop moderat als cims al principi del
dia.
A les 12:00 h: isozero: 1800 m; vent a 2000 m: 22 km/h NE; vent a 3000 m: 31 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -8ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 11: augment de la nuvolositat fins a quedar cobert per núvols mitjos. A partir de mig matí possibilitat de precipitacions
febles i aïllades. Cota de neu a 1800-2000 m. Temperatures en moderat ascens. Inversions tèrmiques. Vent del NW moderat.
Dissabte, 12: cel molt ennuvolat fins a migdia, en què augmentaran les clarianes. Possibilitat de precipitacions febles i aïllades.
Cota de neu a 2000 m. Temperatures sense canvis, amb mínimes al final del dia. Vent del NW moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present des dels 1000-1200 m a tots els sectors. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil.len entre 40110 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Des de dilluns s’han acumulat entre 40-70 cm de neu recent al Ter-Freser, entre 15-40 cm al Prepirineu i entre 5-10 cm a la
resta de sectors, disminuint els gruixos ràpidament d’E a W. El vent ha estat feble del S, però ha girat a moderat del NE al TerFreser. Aquesta neu s’ha dipositat en gran part damunt del sòl, però a cotes altes ho ha fet damunt de plaques de vent
localitzades però inestables en orientacions obagues; aquestes plaques, més les de nova formació presents a totes les
orientacions poden desprendre’s de forma espontània i ser de dimensions mitjanes, especialment al Ter-Freser i canals del
Cadí. En aquests sectors el perill és MARCAT (3). A la resta les plaques són més petites i el perill és MARCAT (3) per sobre de
2000 m i especialment sota colls i carenes; per sota de 2000 m el perill és MODERAT (2). En pendents drets a qualsevol
orientació poden haver allaus de neu recent de forma espontània, localment de mida mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La neu tendirà a humitejar-se i encrostar-se en vessants assolellats. El vent del nord a partir de divendres pot formar plaques de
vent en orientacions S.

Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dijous, 10 de febrer de 2005
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DATA: Dijous, 10 de febrer de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 10 i 11 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 11: augment de la nuvolositat de matinada fins a quedar el cel molt ennuvolat o cobert, en general de núvols mitjos;
a l’Aran de núvols baixos. Precipitacions minses (1-5 cm) i aïllades, més probables a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Cota
de neu a 2100 m. Temperatures en moderat ascens. Vent del NW fluix a moderat.
A les 12:00 h: isozero: 2500 m; vent a 2000 m: 50 km/h NW; vent a 3000 m: 58 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -6ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 12: cel molt ennuvolat de matinada, aclarint-se al llarg del dia. De matinada no es descarta alguna precipitació feble i
aïllada a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, de neu per damunt de 2300 m. Temperatures sense canvis, o lleugerament més
altes les màximes. Vent de component N fluix, moderat als cims.
Diumenge, 13: cel molt ennuvolat a l’Aran amb possibilitat de precipitacions febles. Cota de neu a 1200 m. Poc ennuvolat a la
resta. Temperatures en moderat descens amb mínimes al final del dia. Vent moderat de component N a l’Aran, fort a la
Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present i continu des dels fons de vall a l’Aran Franja N de la Pallaresa però no és esquiable fins als 1100 m
en orientacions N i dels 1500-1600 m en orientacions S. Prop de colls i carenes i en orientacions N principalment, es presenta
ventat. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa és present des de 1100-1300 m, però amb gruix molt escàs.
A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 160-190 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 20-40 cm a la Ribagorçana-Vall
Fosca i entre 20-50 cm a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
De dilluns a dimecres va nevar de forma poc abundant a la Pallaresa i Ribagorçana-Vallfosca amb gruixos d’entre 5-15 cm per
sobre dels 1000-1200 m amb neu granulada. A l’Aran les nevades van ser minses (1-5 cm). El vent va bufar fluix del S, però ja
ha girat a component N fluix. Per sota d’aquesta neu recent el mantell està endurit, excepte en vessants obacs on la neu encara
es manté amb feble cohesió. Aquests nivells febles són més gruixuts a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa per sobre de 2200 m.
A l’Aran-Franja N de la Pallaresa, la majoria de vessants ja s’han purgat de la neu recent de la setmana passada, però demà
divendres augmentarà la probabilitat d’allaus de fusió, estenent-se a qualsevol orientació, que seran de fons en sectors
herbacis. Per damunt de 2200 m, la neu s’ha anat afeixugant i humitejant en vessants assolellats, però en general es mantenen
encara plaques de vent fràgils que es poden desprendre especialment en orientacions S, E i W, així com en sectors obacs; les
allaus poden ser de mitjanes dimensions i caure pel pas d’una persona. A l’Aran-Franja Nord el perill d’allaus és MARCAT (3).
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2) especialment a cotes altes d’orientacions S, E i W per la
possibilitat de desencadenament d’allaus de placa de vent, localment de mitjanes dimensions al pas d’un grup de persones.
Pot haver alguna placa fràgil en vessants obacs.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La neu tendirà a humitejar-se a totes les orientacions.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el divendres, 11 de febrer de 2005
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 10 de febrer de 2005
14:00 h.
10 i 11 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMARCAT (3) per sobre 2000 m. Ter-Freser:
Puigpedrós:
MODERAT (2) per sota
Vessant nord MARCAT (3)
Prepirineu:
Cadí-Moixeró:

MARCAT (3)
MARCAT (3) per sobre 2000 m.
MODERAT (2) per sota

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 11: augment de la nuvolositat de matinada fins a quedar el cel molt ennuvolat o cobert, en general de núvols mitjos.
Possibilitat de precipitacions minses (1-5 cm) i aïllades. Cota de neu a 2100 m. Temperatures en moderat ascens. Vent del NW
fluix a moderat.
A les 12:00 h: isozero: 2600 m; vent a 2000 m: 15 km/h NW; vent a 3000 m: 25 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: 0ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 12: cel molt ennuvolat de matinada, aclarint-se al llarg del dia. Temperatures sense canvis, o lleugerament més altes
les màximes. Vent de component N fluix, moderat als cims.
Diumenge, 13: cel poc ennuvolat. Temperatures en moderat descens amb mínimes al final del dia. Vent fort de component N.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present des dels 1000-1200 m a tots els sectors. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil.len entre
40-110 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
De dilluns a dimecres s’han acumulat entre 40-70 cm de neu recent al Ter-Freser, entre 15-40 cm al Prepirineu i entre 5-10 cm
a la resta de sectors, disminuint els gruixos ràpidament d’E a W. El vent ha estat feble del S, però ha girat a moderat del NE al
Ter-Freser i s’ha mobilitzat la neu. La neu s’ha dipositat en gran part damunt del sòl, però a cotes altes ho ha fet damunt de
plaques de vent localitzades però inestables en orientacions obagues; aquestes plaques antigues, més les de nova formació
presents sobretot en orientacions N i S poden desprendre’s de forma espontània i ser de dimensions mitjanes. Al Ter-Freser i
canals del Cadí les allaus de placa poden ser de grans dimensions. En aquests sectors el perill és MARCAT (3). A la resta les
plaques són més petites i el perill és MARCAT (3) per sobre de 2000 m i especialment sota colls i carenes; per sota de 2000 m
el perill és MODERAT (2). En pendents drets a qualsevol orientació poden haver allaus de neu recent de forma espontània,
localment de mida mitjana. Demà divendres la neu s’humitejarà notablement i poden haver allaus de fusió de dimensions
mitjanes en pendents força drets.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La neu tendirà a humitejar-se. El vent del nord continuarà formant plaques de vent en sota colls i carenes en orientacions S.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT
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DATA: Divendres, 11 de febrer de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 11 i 12 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 12: de matinada entre mig i molt ennuvolat. Al llarg del matí la nuvolositat anirà minvant fins quedar poc ennuvolat,
per tornar-se a ennuvolar al vessant nord per núvols alts. No es descarten precipitacions febles al vessant nord amb cota de
neu a 2200 m. Temperatures sense canvis o lleugerament més altes, especialment en les hores centrals del dia. Vent del N i
NW moderat.
A les 12:00 h: isozero: 2400 m; vent a 2000 m: 47 km/h NW; vent a 3000 m: 61 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -6ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 13: al vessant nord molt ennuvolat tot el dia amb precipitacions més probables per la tarda que s’iniciaran a 1800 m
baixant al final a 800 m. A la resta nuvolositat variable. Temperatures en acusat descens al llarg del dia. Vent del NW fort amb
ràfegues de molt fort. Torb.
Dilluns, 14: molt ennuvolat al vessant nord amb nevades a totes les cotes, que seran entre febles i moderades. A la resta
nuvolositat variable per núvols mitjans. Temperatures mínimes similars o lleugerament més baixes i màximes moderadament
més baixes. Vent del N i NW entre fort i molt fort. Torb.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present i continu des dels fons de vall a l’Aran Franja N de la Pallaresa però no és esquiable fins als 1100 m
en orientacions N i dels 1500-1600 m en orientacions S. Prop de colls i carenes i en orientacions N principalment, els gruixos
són irregulars. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa és present des de 1100-1300 m, però amb gruix molt escàs.
A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 160-190 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 20-40 cm a la Ribagorçana-Vall
Fosca i entre 20-50 cm a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran-Franja N de la Pallaresa, per damunt de 2200 m, la neu s’ha anat afeixugant i humitejant en vessants assolellats, però
en general es mantenen encara plaques de vent fràgils que es poden desprendre especialment en orientacions S, E i W, així
com en sectors obacs; les allaus poden ser de mitjanes dimensions i caure pel pas d’una persona. Són probables també allaus
de fusió, en general de mitjanes dimensions, que en alguns casos poden ser de fons. A l’Aran-Franja Nord el perill d’allaus és
MARCAT (3).
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2) especialment a cotes altes d’orientacions S, E i W per la
possibilitat de desencadenament d’allaus de placa de vent, localment de mitjanes dimensions al pas d’un grup de persones.
Pot haver alguna placa fràgil en vessants obacs.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La neu s’encrostarà superficialment i es formaran noves plaques de vent.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 12 de febrer de 2005
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres, 11 de febrer de 2005
14:00 h.
11 i 12 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMARCAT (3) per sobre 2000 m. Ter-Freser:
Puigpedrós:
MODERAT (2) per sota
Vessant nord MARCAT (3)
Prepirineu:
Cadí-Moixeró:

FORT (4) a la capçalera del Ter
MARCAT (3) a la resta
MARCAT (3) per sobre 2000 m.
MODERAT (2) per sota

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 12: de matinada entre mig i molt ennuvolat. Al llarg del matí la nuvolositat anirà minvant fins quedar poc ennuvolat.
Temperatures sense canvis o lleugerament més altes, especialment en les hores centrals del dia. Vent del N i NW moderat.
A les 12:00 h: isozero: 2600 m; vent a 2000 m: 15 km/h NW; vent a 3000 m: 25 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: 0ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 13: al vessant nord molt ennuvolat tot el dia amb precipitacions més probables per la tarda que s’iniciaran a 1800 m
baixant al final a 800 m. La resta nuvolositat variable. Temperatures en acusat descens al llarg del dia. Vent del NW fort amb
ràfegues de molt fort. Torb.
Dilluns, 14: nuvolositat variable per núvols mitjans. Temperatures mínimes similars o lleugerament més baixes i màximes
moderadament més baixes. Vent del N i NW entre fort i molt fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present des dels 1000 m al Ter-Freser de forma contínua, dels 1200 m a tots els sectors. A 2200 m els
gruixos totals de neu al terra oscil.len entre 40-110 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
La neu recent caiguda fins dimecres es va dipositar en gran part damunt del sòl, però a cotes altes ho va fer damunt de plaques
de vent localitzades. Actualment el vent del N i NW ha començat a formar plaques de vent importants al sector d’Ulldeter. A la
capçalera de la Vall del Ter el perill és FORT (4) ja que són molt probables allaus de placa de vent de grans dimensions pel pas
d’una persona, especialment en orientacions S i E. En vessants obacs també es localitzen plaques de vent que són
susceptibles de despendre’s pel pas d’una persona i ser de mitjanes dimensions. Al sector del Freser i a les canals del Cadí el
perill és MARCAT (3) ja que són probables desencadenaments d’allaus de placa al pas d’una persona, en general de mitjanes
dimensions, localment grans. A la resta les plaques són més petites i el perill és MARCAT (3) per sobre de 2000 m i
especialment sota colls i carenes; per sota de 2000 m el perill és MODERAT (2). A tots els sectors són probables caigudes
espontànies d’allaus de fusió en vessants assolellats, localment de dimensions mitjanes i més probables al Ter-Freser.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La neu s’encrostarà superficialment i es formaran noves plaques de vent.
Evolució del perill: ESTACIONARI
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: Dissabte, 12 de febrer de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 12 i 13 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 13: a l’Aran-Franja N de la Pallaresa cobert amb precipitacions de febles a moderades que deixaran acumulacions
poc abundants (20 cm). A la resta del Pirineu, de matinada poc ennuvolat amb increment de la nuvolositat a partir de migdia fins
quedar molt ennuvolat. Precipitacions febles a partir de la tarda, que deixaran acumulacions minses (2 -5 cm). Cota de neu de
1800 m baixant a 800 m al final. Temperatures en acusat descens al llarg tot el dia. Vent del N i NW fort amb cops de molt fort
als cims. Torb
A les 12:00 h: isozero: 1600 m; vent a 2000 m: 98 km/h NW; vent a 3000 m: 106 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: 17ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 14: molt ennuvolat a l’Aran-Franja N de la Pallaresa amb nevades a totes les cotes, que seran moderades. A la resta
mig ennuvolat amb nevades febles i disperses a totes les cotes. Temperatures lleugerament més baixes. Vent del N i NW molt
fort. Torb.
Dimarts, 15: cobert a l’Aran-Franja N de la Pallaresa amb nevades de moderades a febles a qualsevol cota. A la resta entre mig
i molt ennuvolat amb possibilitat de nevades febles a totes les cotes. Temperatures en progressiu descens. Vent de component
N molt fort. Torb

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present i continu des dels fons de vall a l’Aran Franja N de la Pallaresa però no és esquiable fins als 1100 m
en orientacions N i dels 1500-1600 m en orientacions S. Prop de colls i carenes i en orientacions N principalment, els gruixos
són irregulars. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa és present des de 1100-1300 m, però amb gruix molt escàs.
A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 160-190 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 20-40 cm a la Ribagorçana-Vall
Fosca i entre 20-50 cm a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
En general a tots els sectors, la neu superficialment s’ha humitejat considerablement fins a cotes altes degut a les altes
temperatures enregistrades i als plugims que en alguns sectors s’han donat. Per sobre de 2400 m encara es mantenen plaques
de vent fràgils. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa la neu s’ha anat afeixugant i segueix humitejant-se en totes les orientacions
degut als plugims que s’hi estan donant. Actualment, en aquest sector, s’estan desencadenant allaus de fusió. A l’Aran-Franja
Nord el perill d’allaus és MARCAT (3) ja que són molt probables allaus de fusió i plaques de fons, en general de mitjanes
dimensions. Tot i així es mantenen encara plaques de vent fràgils, a cotes altes, que es poden desprendre, especialment en
orientacions S, E i W, així com en sectors obacs; les allaus poden ser de mitjanes dimensions i caure pel pas d’una persona. A
la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2) especialment a cotes altes d’orientacions S, E i W per la
possibilitat de desencadenament d’allaus de placa de vent, localment de mitjanes dimensions al pas d’un grup de persones.
Pot haver alguna placa fràgil en vessants obacs. D’altra banda són possibles caigudes d’allaus de neu humida en general de
petites dimensions.
De cara a diumenge la neu tendirà a encrostar-se superficialment i per damunt es formaran plaques de vent, especialment en
orientacions S i E, més importants a l’Aran-Franja N de la Pallaresa, que seran susceptibles de despendre’s al pas d’una
persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Seguirà el procés de formació de plaques
Evolució del perill: EN AUGMENT

El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 13 de febrer de 2005
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dissabte, 12 de febrer de 2005
14:00 h.
12 i 13 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MARCAT (3) sota colls i
carenes. MODERAT (2) a la
resta
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MARCAT (3)

Prepirineu:

MARCAT (3) sota colls i carenes
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 13: de matinada poc ennuvolat amb increment de la nuvolositat a partir de migdia fins quedar molt ennuvolat.
Precipitacions febles a partir de la tarda, que deixaran acumulacions minses (2 -5 cm). Cota de neu de 1800 m baixant a 800 m
al final. Temperatures en acusat descens al llarg tot el dia. Vent del N i NW fort amb cops de molt fort als cims. Torb
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; vent a 2000 m: 55 km/h NW; vent a 3000 m: 63 km/h NW;
Índex de fredor a 2000 m: -10ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 14: mig ennuvolat amb nevades febles i disperses a totes les cotes. Temperatures lleugerament més baixes. Vent del N
i NW molt fort. Torb.
Dimarts, 15: entre mig i molt ennuvolat amb possibilitat de nevades febles a totes les cotes. Temperatures en progressiu
descens. Vent de component N molt fort. Torb

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present des dels 1300-1400 m al Ter-Freser, dels 1600 m al Vessant N del Cadí i dels 1800-1900 m a la
resta de sectors. En general no es considera esquiable fins als 1800 m. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil.len
entre 40-110 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
En general a tots els sectors, la neu superficialment s’ha humitejat considerablement fins a cotes altes degut a les altes
temperatures enregistrades i als plugims que en alguns sectors s’han donat. Actualment s’estan desencadenant allaus de neu
humida de forma natural. Per sobre de 2400 m encara es mantenen plaques de vent fràgils. Al Ter-Freser i a les canals del
Cadí el perill és MARCAT (3) ja que per damunt dels 2400 m, són probables desencadenaments d’allaus de placa al pas d’una
persona, en general de mitjanes dimensions. Són probables també, caigudes espontànies d’allaus de neu humida en general
de dimensions mitjanes, localment grans, que en alguns casos poden ser de fons. A la resta les plaques són més petites i
localitzades i el perill és MARCAT (3) sota colls i carenes; fora d’aquest indrets el perill és MODERAT (2) ja que són probables
caigudes espontànies d’allaus de fusió en pendents drets que seran, en general, de petites dimensions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La neu s’encrostarà superficialment i es formaran noves plaques de vent.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 13 de febrer de 2005
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DATA: Dilluns, 14 de febrer de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 14 i 15 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3) augmentant a FORT (4)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2) augmentant a MARCAT (3)

Pallaresa:

MODERAT (2) augmentant a MARCAT (3)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 15: cobert o molt ennuvolat a totes les zones, amb nevades, a totes les cotes, d’intensitat entre feble i moderada que
deixaran acumulacions abundants i puntualment molt abundants a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa (més de 50 cm) i poc
abundants a la resta. Les temperatures seguiran davallant, de forma moderada, i acusada sensació de fred amb el vent que
bufarà del N i NW fort amb cops molt forts als cims. Es mantindrà el torb.
A les 12:00 h: isozero: 0 m; vent a 2000 m: 74 km/h NW; vent a 3000 m: 92 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -26ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 16: cobert o molt ennuvolat a l’Aran-Franja N de la Pallaresa amb nevades a totes les cotes, que seran entre febles i
moderades, i poc abundants. A la resta minvarà la nuvolositat al matí i quedarà entre poc i mig ennuvolat amb nevades febles i
disperses de matinada. Temperatures lleugerament més baixes. Vent del N i NW fort als cims. Torb.
Dijous, 17: cobert a l’Aran-Franja N de la Pallaresa amb nevades febles i intermitents a qualsevol cota. A la resta de poc a mig
ennuvolat a la tarda. Temperatures estables. Vent del N i NW moderat amb cops forts als cims. Torb.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present i continu des dels fons de vall a tots els sectors. Prop de colls i carenes i en orientacions N
principalment, els gruixos són irregulars i s’estan produint importants deflacions.
A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 160-190 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 20-30 cm a la Ribagorçana-Vall
Fosca i entre 20-40 cm a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Des d’ahir per la tarda està nevant a tots els sectors. Fins al matí d’avui s’han acumulat entre 20-40 cm a l’Aran Franja N de la
Pallaresa i entre 5-15 cm a la resta. Aquestes nevades estant essent acompanyades de fort vent del N i NW.
S’estan formant plaques de vent en orientacions S i E damunt d’un mantell encrostat i relliscós, les més importants a l’AranFranja N de la Pallaresa. Actualment, en aquest sector, el perill d’allaus és MARCAT (3) ja que són probables allaus de placa de
vent de mitjanes dimensions en general, localment grans, pel pas d’una persona. No es descarten caigudes espontànies
d’allaus de neu recent de forma espontània, en general de petites dimensions. Amb la previsió de persistència de les nevades i
del vent del Ni NW, el perill passarà a ser FORT (4) pel desencadenament de plaques de grans dimensions de forma
espontània en orientacions S i E. No es descarta la caiguda d’allaus de neu recent de mitjanes dimensions a la resta
d’orientacions. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa les plaques són menys importants i el perill és MODERAT (2) pel
desencadenament d’allaus de placa de vent, en general de petites dimensions, localment mitjanes, al pas d’una persona.
Progressivament el perill passarà a MARCAT (3) pel desencadenament d’allaus de mitjanes dimensions en orientacions S i E al
pas d’una persona. No es descarta la caiguda espontània d’alguna allau de neu recent de petites dimensions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les plaques es mantindran fràgils
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dilluns, 14 de febrer de 2005
14:00 h.
14 i 15 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMARCAT (3)
Puigpedrós:
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MARCAT (3)

Prepirineu:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 15: cobert o molt ennuvolat a totes les zones, amb més clarianes al Prepirineu. S’esperen nevades d’intensitat entre
feble i moderada que deixaran acumulacions poc abundants, més importants a l’extrem nord del Perafita-Puigpedós i del TerFreser. Les temperatures seguiran davallant, de forma moderada, i acusada sensació de fred amb el vent que bufarà del N i
NW fort o molt fort als cims. Es mantindrà el torb.
A les 12:00 h: isozero: 700 m; vent a 2000 m: 97 km/h NW; vent a 3000 m: 86 km/h NW;Índex de fredor a 2000 m: -24ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 16: molt ennuvolat de matinada amb nevades febles i minses. A partir del matí la nuvolositat minvarà i quedarà entre
poc i mig ennuvolat la resta del dia, amb rufaca en alguns sectors. Temperatures sense canvis o lleugerament més baixes les
mínimes. Vent del N i NW fort amb cops molt forts la primera meitat del dia. Torb.
Dijous, 17: de poc a mig ennuvolat a la tarda per núvols alts i mitjans en general. Temperatures sense gaires canvis o en
lleuger ascens les màximes. Vent del N i NW fort a la zona del Ter-Freser i moderat amb cops forts als cims de la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present i continu des dels fons de vall a tots els sectors. Prop de colls i carenes i en orientacions N
principalment, els gruixos són irregulars i s’estan produint importants deflacions. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra
oscil.len entre 40-110 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Des d’ahir per la tarda està nevant a tots els sectors. Fins al matí d’avui s’han acumulat entre 15-30 cm al Ter-Freser, al CadíMoixeró i al Perafita Puigpedrós; i entre 5-10 cm al Prepirineu. Aquestes nevades estant essent acompanyades de fort vent del
N i NW.
S’han format plaques de vent en orientacions S i E damunt d’un mantell encrostat i relliscós. Al Perafita-Puigpedrós, al Vessant
N del Cadí-Moixeró i al Ter-Freser el perill és MARCAT (3) ja que són probables desencadenaments d’allaus de placa de
mitjanes dimensions, principalment en orientacions S i E, pel pas d’una persona. Al Prepirineu el perill és MODERAT (2) pel
desencadenament d’allaus de placa de petites dimensions en orientacions S i E al pas d’una persona.
A tots els sectors no es descarta la caiguda d’alguna allau de neu recent espontània, en general de petites dimensions,
localment mitjanes al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les plaques es mantindran fràgils
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT
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DATA: Dimarts, 15 de febrer de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 15 i 16 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

FORT (4)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) en orientacions S i E
MODERAT (2) a la resta
MARCAT (3) en orientacions S i E
MODERAT (2) a la resta

Pallaresa:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 16: cobert o molt ennuvolat a l’Aran-Franja N de la Pallaresa amb nevades a totes les cotes, que seran febles en
general i poc abundants. A la tarda la nuvolositat es farà menys compacta i les nevades disperses. A la resta de zones estarà
poc ennuvolat, per bé que a l’extrem nord d’aquestes seguirà molt ennuvolat de matinada amb nevades febles, en molts casos
en forma de rufaca. Temperatures en lleuger descens de matinada. Vent del N i NW moderat amb cops forts a cotes altes. Torb.
A les 12:00 h: isozero: 0 m; vent a 2000 m: 77 km/h NW; vent a 3000 m: 84 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -28ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 17: poc ennuvolat en general, amb alguns núvols baixos a l’Aran-Franja N de la Pallaresa al matí, i l’arribada de núvols
alts al vespre en general. Temperatures mínimes estables i màximes en moderat ascens. Vent del N moderat amb cops forts als
cims. Torb.
Divendres, 18: entre mig i molt ennuvolat de matinada, sobretot per núvols mitjans, i més compactes a l’Aran. Poc ennuvolat la
resta del dia. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger ascens. Vent del N moderat amb algun cop fort. Torb.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present i continu des dels fons de vall a tots els sectors. Prop de colls i carenes i en orientacions N
principalment, els gruixos són irregulars i s’estan produint importants deflacions. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa,
en orientacions N, per damunt de 1800 m, el mantell es presenta discontinu.
A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 170-210 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 30-40 cm a la Ribagorçana-Vall
Fosca i entre 20-50 cm a la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
En les darreres 72 hores s’han acumulat entre 60-70 cm de neu recent a l’Aran-Franja N de la Pallaresa i entre 20-30 cm a la
resta. Les nevades han anat acompanyades de fort vent del N i NW. S’han format i segueixen formant-se plaques de vent a tots
els sectors, més importants a l ‘Aran-Franja N de la Pallaresa. Aquestes plaques s’han dipositat damunt d’un mantell que no
ofereix gaires ancoratges.
A l’Aran-Franja N de la Pallaresa el perill és FORT (4) pel desencadenament de plaques de grans dimensions de forma
espontània en orientacions S i E. Són possibles també caigudes espontànies d’allaus de neu recent de mitjanes dimensions a la
resta d’orientacions. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa les plaques són menys importants i el perill és MARCAT (3) en
orientacions S i E pel desencadenament d’allaus de placa de vent de mitjanes dimensions al pas d’una persona. A la resta
d’orientacions el perill és MODERAT (2) per la caiguda espontània d’allaus de neu recent, en general, de petites dimensions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les plaques es mantindran fràgils
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimarts, 15 de febrer de 2005
14:00 h.
15 i 16 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMARCAT (3)
Puigpedrós:
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MARCAT (3)

Prepirineu:

MARCAT (3) en orientacions S i E
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 16: molt ennuvolat de matinada al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser amb nevades febles i minses, i sovint per
rufaca. Al matí la nuvolositat minvarà i quedarà poc ennuvolat arreu. Temperatures en lleuger descens, sobretot les mínimes.
Vent del N i NW fort, amb cops molt forts al Ter-Freser. Torb.
A les 12:00 h: isozero: 300 m; vent a 2000 m: 93 km/h NW; vent a 3000 m: 89 km/h NW;Índex de fredor a 2000 m: -23ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 17: serè o poc ennuvolat amb l’arribada de núvols alts al vespre. Temperatures mínimes en lleuger ascens, i en moderat
les màximes. Vent del N i NE fort als cims del Ter-Freser i moderat a la resta. Es mantindrà el torb a cotes altes.
Divendres, 18: entre mig i molt ennuvolat de matinada per núvols mitjans i poc ennuvolat la resta del dia. Temperatures
mínimes sense canvis i màximes en lleuger ascens. Vent del N moderat amb cops forts a cotes altes. Torb.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present i continu des dels fons de vall a tots els sectors. Prop de colls i carenes i en orientacions N
principalment, els gruixos són irregulars i s’estan produint importants deflacions. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra
oscil.len entre 40-110 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
En les darreres 72 hores s’han acumulat entre 20-30 cm a tots els sectors. Les nevades han anat acompanyades de fort vent
del N i NW. S’han format i segueixen formant-se plaques de vent a tots els sectors, les més importants en l’extrem més
septentrional del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós.
A tots els sectors les plaques de vent s’han dipositat damunt d’un mantell que no ofereix gaires ancoratges. Al Ter-Freser, al
Perafita-Puigpedrós i a la Vessant Nord del Cadí-Moixeró el perill és MARCAT (3) pel desencadenament d’allaus de placa de
vent de mitjanes dimensions, especialment en orientacions S i E, al pas d’una persona. Són possibles també caigudes
espontànies d’allaus de neu recent, en general de petites dimensions, localment mitjanes.
Al Prepirineu el perill és MARCAT (3) en orientacions S i E ja que són possibles desencadenament d’allaus de placa de vent de
mitjanes dimensions

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les plaques es mantindran fràgils
Evolució del perill: ESTACIONARI
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: Dimecres, 16 de febrer de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 16 i 17 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MOLT FORT (5)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta
MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

Pallaresa:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 17: fins la tarda molt ennuvolat a l’Aran-Franja N de la Pallaresa amb nevades a totes les cotes febles i intermitents que al
matí poden ser més persistents; mig ennuvolat a la resta. A la tarda minvaran els núvols arreu i les nevades fins desaparèixer.
Temperatures estables o màximes en lleuger ascens. Vent del N moderat amb cops forts als cims. Torb.
A les 12:00 h: isozero: 0 m; vent a 2000 m: 53 km/h NE; vent a 3000 m: 65 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -22ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 18: entre poc i mig ennuvolat per núvols alts en general, i amb alguns intervals de núvols baixos al matí a l’Aran.
Temperatures en moderat ascens. Vent del N entre fluix i moderat. Torb.
Dissabte, 19: poc ennuvolat en general durant el dia, amb núvols que a l’Aran podran deixar el cel mig ennuvolat. Temperatures
en lleuger descens durant la jornada, amb mínimes al final del dia i màximes sense canvis. Vent de component N entre feble i
moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present des dels fons de vall a tots els sectors. Prop de colls i carenes i en orientacions N principalment, els
gruixos són irregulars i s’estan produint importants deflacions. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, en orientacions N,
per damunt de 1800 m, el mantell es presenta discontinu.
A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 200-250 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 30-40 cm a la Ribagorçana-Vall
Fosca i entre 20-50 cm a la Pallaresa. En orientacions S, E i W els gruixos són més importants.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
En les darreres 72 hores s’han acumulat entre 100-120 cm de neu recent a l’Aran-Franja N de la Pallaresa i entre 5-15 cm a la
resta. Les nevades han anat acompanyades de fort vent del N i NW. S’han format i segueixen formant-se plaques de vent a tots
els sectors, especialment importants a l ‘Aran-Franja N de la Pallaresa. Aquestes plaques s’han dipositat damunt d’un mantell
que no ofereix gaires ancoratges.
A l’Aran-Franja N de la Pallaresa el perill és MOLT FORT (5) pel desencadenament de plaques de grans dimensions de forma
espontània, especialment en orientacions S, E, W i sectors resguardats que poden arribar als fons de vall. També són probables
caigudes espontànies d’allaus de neu recent que fins i tot poden ser de grans dimensions. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la
Pallaresa les plaques són menys importants i el perill és MARCAT (3) en sectors resguardats del vent pel desencadenament
d’allaus de placa de vent de mitjanes dimensions al pas d’una persona. A la resta el perill és MODERAT (2) per la caiguda
espontània d’allaus de neu recent, en general, de petites dimensions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Seran possibles desencadenaments d’allaus de placa en els sectors resguardats
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGERA DISMINUCIÓ
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimecres, 16 de febrer de 2005
14:00 h.
16 i 17 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

FORT (4) en sectors
resguardats del vent
MARCAT (3) a la resta
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

Prepirineu:

FORT (4) en sectors resguardats
del vent
MARCAT (3) a la resta
MARCAT (3) en sectors
resguardats
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 17: poc ennuvolat en general, per bé que al matí podrà quedar mig ennuvolat. No es descarta al matí alguna nevada
feble a l’extrem nord del Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser al matí, de caire feble i minses, i en alguns casos en forma de
rufaca. Temperatures mínimes en lleuger ascens, i en moderat les màximes. Vent del N i NE fort als cims del Ter-Freser i
moderat a la resta. Es mantindrà el torb a cotes altes.
A les 12:00 h: isozero: 500 m; vent a 2000 m: 59 km/h NE; vent a 3000 m: 76 km/h NE ;Índex de fredor a 2000 m: -16ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 18: poc ennuvolat o serè en general amb algunes bandes de núvols alts. Temperatures en moderat ascens. Vent del
N entre fluix i moderat, que al Ter-Freser al principi del dia podrà donar cops forts. Torb.
Dissabte, 19: poc ennuvolat en general durant el dia per núvols alts. Temperatures en lleuger descens durant la jornada, amb
mínimes al final del dia i màximes sense canvis. Vent de component N entre feble i moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present i continu des dels fons de vall a tots els sectors. Prop de colls i carenes i en orientacions N
principalment, els gruixos són irregulars i s’estan produint importants deflacions. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra
oscil.len entre 10-30 cm al Prepirineu i entre 50-110 cm a la resta. En sectors protegits del vent els gruixos poden ser més
importants.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
En les darreres 72 hores s’han acumulat entre 25-60cm a tots els sectors. Les nevades han anat acompanyades de fort vent del
N i NW. S’han format i segueixen formant-se plaques de vent a tots els sectors, especialment importants en l’extrem més
septentrional del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós.
A tots els sectors les plaques de vent s’han dipositat damunt d’un mantell que no ofereix gaires ancoratges. Al Ter-Freser, al
Perafita-Puigpedrós el perill és FORT (4) pel desencadenament espontani d’allaus de placa de vent en els sectors més
resguardats del vent, que fins i tot poden ser de grans dimensions. A la resta d’orientacions i a la Vessant Nord del Cadí-Moixeró
el perill és MARCAT (3) pel desencadenament d’allaus de placa de vent de mitjanes dimensions, especialment en orientacions
S, E, W i sectors arrecerats del vent, al pas d’una persona. Són possibles també caigudes espontànies d’allaus de neu recent,
en general de mitjanes dimensions.
Al Prepirineu el perill és MARCAT (3) en sectors arrecerats del vent pel desencadenament d’allaus de placa de vent de mitjanes
dimensions . A la resta d’orientacions és MODERAT (2)

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es mantindrà el perill d’allaus de placa de vent
Evolució del perill: ESTACIONARI.
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: Dijous, 17 de febrer de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 17 i 18 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

FORT (4)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta
MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

Pallaresa:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 18: poc ennuvolat per núvols alts en general, i amb alguns intervals de núvols baixos al matí a l’Aran. Temperatures
en moderat ascens. Vent del N fluix amb algun cop moderat als cims.
A les 12:00 h: isozero: 0 m; vent a 2000 m: 53 km/h NE; vent a 3000 m: 65 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -22ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 19: serè o poc ennuvolat en general durant el dia, amb núvols que a l’Aran augmentaran a la tarda i acabaran deixant
el cel cobert. A la resta de poc a mig ennuvolat. Precipitacions febles a la nit a l’Aran. Cota de neu de 800 metres a totes les
cotes. Temperatures mínimes que es donaran al final del dia i màximes sense canvis. Vent del NW moderat amb algun cop fort
als cims a la nit.
Diumenge, 20: cobert a l’Aran i de mig a molt ennuvolat a la resta. S’esperen nevades a qualsevol punt, les més abundants a
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i més disperses a la resta. Temperatures en moderat descens. Vent del N i NW moderat amb
cops forts. Torb.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present des dels fons de vall a tots els sectors. Prop de colls i carenes i en orientacions N principalment, els
gruixos són irregulars i s’estan produint importants deflacions. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, en orientacions N,
per damunt de 1800 m, el mantell es presenta discontinu.
A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 200-250 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 30-40 cm a la Ribagorçana-Vall
Fosca i entre 20-50 cm a la Pallaresa. En orientacions S, E i W els gruixos són més importants.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
En tot l’episodi s’han acumulat entre 110-120 cm de neu recent a l’Aran-Franja N de la Pallaresa i entre 5-15 cm a la resta. Les
nevades han anat acompanyades de fort vent del N i NW. Es mantenen plaques de vent a tots els sectors, les més importants a
l ‘Aran-Franja N de la Pallaresa. Aquestes plaques s’han dipositat damunt d’un mantell que no ofereix gaires ancoratges.
A l’Aran-Franja N de la Pallaresa el perill és FORT (4) pel desencadenament de plaques de forma espontània, en general de
mitjanes dimensions, localment grans, especialment en orientacions S, E, W i sectors resguardats. També són probables
caigudes espontànies d’allaus de neu recent de mitjanes dimensions. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa les plaques
són menys importants i es troben més localitzades. El perill, per aquests sectors, és MARCAT (3) en orientacions S, E i W i
indrets resguardats del vent, pel desencadenament d’allaus de placa de vent de mitjanes dimensions al pas d’una persona. A la
resta el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les plaques de vent es mantindran
Evolució del perill: En lleuger descens dissabte, en progressiu augment de cara a diumenge
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 17 de febrer de 2005
14:00 h.
17 i 18 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MARCAT (3) en sectors
protegits del vent
MODERAT (2) a la resta
Vessant nord MARCAT (3) en sectors
Cadí-Moixeró: protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

Ter-Freser:

Prepirineu:

MARCAT (3) en sectors protegits
del vent
MODERAT (2) a la resta
MARCAT (3) en sectors
resguardats
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 18: serè o poc ennuvolat per alguns núvols alts. Temperatures en moderat ascens. Vent del N fluix amb algun cop
moderat als cims, i encara fort de matinada al Ter-Freser.
A les 12:00 h: isozero: 500 m; vent a 2000 m: 59 km/h NE; vent a 3000 m: 76 km/h NE ;Índex de fredor a 2000 m: -16ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 19: poc ennuvolat en general per núvols alts que a la tarda augmentaran i deixaran el cel mig ennuvolat.
Temperatures mínimes que es donaran al final del dia i màximes sense canvis. Vent de component N i NW moderat amb cops
forts al final del dia.
Diumenge, 20: cel de mig a molt ennuvolat al matí, i cobert a la tarda. S’esperen nevades a totes les cotes a partir de mig matí
que seran poc abundants i d’intensitat feble. Temperatures en moderat descens. Vent del N i NW entre moderat i fort. Torb.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present i continu des dels fons de vall a tots els sectors. Prop de colls i carenes i en orientacions N
principalment, els gruixos són irregulars i s’ha produït importants deflacions. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil.len
entre 10-30 cm al Prepirineu i entre 50-110 cm a la resta. En sectors protegits del vent els gruixos poden ser més importants.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
El fort vent dels darrers dies ha format plaques de vent a tots els sectors, essent les més importants en l’extrem més
septentrional del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós. Les baixes temperatures que s’han donat mantenen aquestes plaques
fràgils.
A tots els sectors les plaques de vent s’han dipositat damunt d’un mantell que no ofereix gaires ancoratges. A tots els sectors el
perill és MARCAT (3) pel desencadenament d’allaus de placa de vent de mitjanes dimensions, especialment en orientacions S,
E, W i sectors arrecerats del vent, al pas d’una persona. A la resta d’orientacions és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es mantindran les plaques de vent.
Evolució del perill: En lleuger descens dissabte, en progressiu augment de cara a diumenge
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: Divendres, 18 de febrer de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 18 i 19 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) a la meitat nord. MODERAT (2) a la meitat sud

Pallaresa:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent. MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 19: cel de poc a mig ennuvolat en general durant el dia, tot i que a l’Aran es faran més abundants i a la tarda acabaran
deixant el cel cobert. Precipitacions febles amb gruixos poc abundants a partir del migdia a l’Aran. Cota de neu: de 1000 metres
baixant a totes les cotes. Temperatures mínimes en moderat descens i es donaran al final del dia; màximes sense canvis. Vent
del NW moderat amb cops forts als cims a la nit.
A les 12:00 h: isozero: 1300 m; vent a 2000 m: 59 km/h NW; vent a 3000 m: 68 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -16ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 20: cobert a l’Aran amb nevades entre febles i moderades tot el dia que poden ser abundants (>20cm), i molt
ennuvolat a la resta amb nevades febles i disperses i sobretot a la tarda que seran poc abundants (fins a 20 cm), més probables
a l’extrem nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa. Temperatures en moderat descens. Vent del NW entre moderat i fort, amb
cops molt forts als cims. Torb.
Dilluns, 21: cel de matinada molt ennuvolat o cobert, aclarint-se per tornar a cobrir-se al vespre, especialment a l’Aran-Franja
nord de la Pallaresa. De matinada alguna nevada residual; al vespre, nevades que poden ser moderades a l’Aran-Franja Nord de
la Pallaresa i xàfecs de neu dispersos a la resta. Temperatures en lleuger descens. Vent del N moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present des dels fons de vall a tots els sectors. Prop de colls i carenes i en orientacions N principalment, els
gruixos són irregulars i s’han produït grans deflacions. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, en orientacions N, per
damunt de 1800 m, el mantell es presenta discontinu o quasi inexistent.
A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 200-250 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 30-40 cm a la Ribagorçana-Vall
Fosca i entre 20-50 cm a la Pallaresa. En orientacions S, E i W els gruixos són més importants.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
En tot l’episodi, de dilluns a dijous, s’han acumulat entre 110-120 cm de neu recent a l’Aran-Franja N de la Pallaresa i entre 5-15
cm a la resta. Les nevades han anat acompanyades de fort vent del N i NW. Les plaques de vent s’han assentat
progressivament, especialment les orientades al S. No obstant, en vessants obacs encara es mantenen fràgils. Aquestes plaques
s’han dipositat damunt d’un mantell que no ofereix gaires ancoratges.
A l’Aran-Franja N de la Pallaresa i al nord de la Ribagorçana-Vallfosca el perill és MARCAT (3), ja que és probable el
desencadenament d’allaus de placa de vent pel pas d’una persona, en general de mitjanes dimensions, localment grans, a
qualsevol orientació. Durant el dia d’avui divendres a migdia són possibles caigudes espontànies d’allaus de placa de fons per
sota de 1600-1800 m.
A la Pallaresa les plaques són de menor gruix i es localitzen en sectors arrecerats del vent. El perill és MARCAT (3) en
orientacions S, E i W i indrets resguardats del vent, pel desencadenament d’allaus de placa de vent, localment de mitjanes
dimensions al pas d’una persona. En sectors oberts al vent, el mantell és molt escàs i el perill és MODERAT (2).
A la meitat sud de la Ribagorçana i de la Vall-Fosca les nevades han estat minses i el vent ha escombrat molta neu dels
vessants per damunt del bosc. El perill és MODERAT (2) per l’existència localitzada de petites plaques de vent que poden
desprendre’s al pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les nevades previstes poden incrementar el perill a partir de diumenge a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
Evolució del perill: en AUGMENT a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, ESTACIONARI a la resta
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DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres, 18 de febrer de 2005
14:00 h.
18 i 19 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MARCAT (3) en sectors
protegits del vent
MODERAT (2) a la resta
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

Prepirineu:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 19: poc ennuvolat en general per núvols alts que a la tarda augmentaran i deixaran el cel mig ennuvolat. Temperatures
mínimes que es donaran al final del dia, en descens moderat, i màximes sense canvis. Vent del N i NW moderat amb cops forts
al final del dia.
A les 12:00 h: isozero: 1700 m; vent a 2000 m: 54 km/h N; vent a 3000 m: 54 km/h N ;Índex de fredor a 2000 m: -12ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 20: molt ennuvolat en general. S’esperen nevades febles i disperses i sobretot a la tarda que seran poc abundants
(fins a 20 cm) al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós, i minses a la resta (1-10 cm). Temperatures en moderat descens. Vent del
NW entre moderat i fort, amb cops molt forts als cims. Torb.
Dilluns, 21: cel de matinada molt ennuvolat o cobert, aclarint-se per tornar a cobrir-se al vespre. De matinada alguna nevada
residual; al vespre, xàfecs de neu dispersos. Temperatures en lleuger descens. Vent del N moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present i continu des dels fons de vall a tots els sectors. Prop de colls i carenes i en orientacions N
principalment, els gruixos són irregulars i s’ha produït grans deflacions. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil.len entre
10-30 cm al Prepirineu i entre 50-110 cm a la resta. En sectors protegits del vent els gruixos oscil.len entre1-2 metres.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
En tot l’episodi, de dilluns a dijous, s’han acumulat entre 30-60 cm de neu recent a tots els sectors. El fort vent del N ha format
plaques de vent a tots els sectors, essent les més importants en l’extrem més septentrional del Ter-Freser i del PerafitaPuigpedrós. Les plaques de vent s’han assentat progressivament, especialment les orientades al S. No obstant, en vessants
obacs encara es mantenen fràgils. Aquestes plaques s’han dipositat damunt d’un mantell que no ofereix gaires ancoratges.
A tots els sectors el perill és MARCAT (3) pel desencadenament d’allaus de placa de vent de mitjanes dimensions, al pas d’una
persona, especialment en orientacions S i sectors obacs arrecerats del vent. A la resta d’orientacions el perill és MODERAT (2).
Especialment al Perafita-Puigpedrós molts vessants N, E i W estan escombrats de neu i el perill MARCAT (3) es localitza en
sectors protegits del vent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les nevades previstes poden incrementar el perill a partir de diumenge al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós.
Evolució del perill: en AUGMENT al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós, ESTACIONARI a la resta
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DATA: Dissabte, 19 de febrer de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 19, 20 i 21 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3) dissabte. FORT (4) diumenge

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) a la meitat nord. MODERAT (2) a la meitat sud

Pallaresa:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent. MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 20: cel cobert a l’Aran i franja nord de la Pallaresa amb nevades febles a moderades que poden acumular entre 10-20
cm. A la resta, cel molt ennuvolat amb nevades febles (1-5 cm) passant a nuvolositat variable a la tarda. Temperatures en
moderat descens, amb mínimes al final del dia. Vent del N fort amb cops molt forts als cims, amb torb, disminuint al final del dia a
moderat.
A les 12:00 h: isozero: 300 m; vent a 2000 m: 55 km/h NW; vent a 3000 m: 85 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -20ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 21: cel cobert a l’Aran i franja nord de la Pallaresa amb nevades febles, disminuint la nuvolositat a la tarda. A la resta, nuvolositat variable
amb possibilitat de ruixats de neu. Temperatures en lleuger descens. Vent feble del N a l’Aran i moderat a la resta.
Dimarts, 22: cel ennuvolat amb xàfecs de neu dispersos. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix amb predomini de la component N a
partir de la tarda.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present des dels fons de vall a tots els sectors. Prop de colls i carenes i en orientacions N principalment, els
gruixos són irregulars i s’han produït grans deflacions. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, en orientacions N, per
damunt de 1800 m, el mantell es presenta discontinu o quasi inexistent.
A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 200-250 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 20-50 cm a la resta. En
orientacions S, E i W els gruixos són superiors degut a les acumulacions per vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
De dilluns a dijous s’han acumulat entre 110-120 cm de neu recent a l’Aran-Franja N de la Pallaresa i entre 5-15 cm a la resta.
Les nevades van anar acompanyades de fort vent del N i NW. Les plaques de vent en orientació S s’han assentat
progressivament; en obaga es mantenen fràgils. Un nou episodi de nevades s’ha iniciat a la matinada de dissabte (a migdia de
dissabte ja s’han acumulat 15-20 cm de neu recent), amb vent moderat del NW, a l’Aran i Franja nord de la Pallaresa.
A l’Aran-Franja N de la Pallaresa i al nord de la Ribagorçana-Vallfosca el perill és avui dissabte MARCAT (3), ja que és probable
el desencadenament d’allaus de placa de vent pel pas d’una persona, en general de mitjanes dimensions, localment grans, a
qualsevol orientació. A primera hora de diumenge el perill augmentarà a FORT (4), ja que les noves plaques de vent poden tenir
dimensions considerables i ser presents a totes les orientacions, sobrecarregant un mantell amb ancoratges febles, especialment
en orientacions obagues. Diumenge les plaques de vent podran desprendre’s de forma espontània a qualsevol orientació i ser de
grans dimensions; també són possibles allaus de neu recent en pendents drets.
A la resta es preveu que les nevades no facin augmentar significativament els gruixos. A la Pallaresa les plaques de vent són de
menor gruix i es localitzen en sectors arrecerats del vent. El perill és MARCAT (3) en orientacions S, E i W i indrets arrecerats del
vent, pel desencadenament d’allaus de placa de vent, localment de mitjanes dimensions al pas d’una persona. En sectors oberts
al vent, el mantell és molt escàs i el perill és MODERAT (2).
A la meitat sud de la Ribagorçana i de la Vall-Fosca les nevades han estat minses i el vent ha escombrat molta neu dels
vessants per damunt del bosc. El perill és MODERAT (2) per l’existència localitzada de petites plaques de vent que poden
desprendre’s al pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es mantindrà la possibilitat de nevades febles i disperses a tots el sectors.
Evolució del perill: ESTACIONARI
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DATA:
Hora:
Vàlid:

Dissabte, 19 de febrer de 2005
14:00 h.
19, 20 i 21 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMARCAT (3)
Puigpedrós:
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MARCAT (3)

Prepirineu:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 20: cel molt ennuvolat al matí amb nevades febles (1-5 cm) passant a nuvolositat variable a la tarda amb xàfecs de
neu dispersos. Temperatures en moderat descens, amb mínimes al final del dia. Vent del N fort amb cops molt forts als cims,
amb torb.
A les 12:00 h: isozero: 1200 m; vent a 2000 m: 39 km/h NW; vent a 3000 m: 74 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m:
-17ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 21: nuvolositat variable amb possibilitat de ruixats de neu. Temperatures en lleuger descens. Vent fort del N al matí,
disminuint a moderat.
Dimarts, 22: cel ennuvolat amb xàfecs de neu dispersos. Temperatures sense canvis. Vent variable fluix amb predomini de la
component N a partir de la tarda.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present i continu des dels fons de vall a tots els sectors. Prop de colls i carenes i en orientacions N
principalment, els gruixos són irregulars i s’ha produït grans deflacions. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil.len entre
10-30 cm al Prepirineu i entre 50-110 cm a la resta. En sectors protegits del vent els gruixos oscil.len entre 1-2 metres.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
De dilluns a dijous, s’han acumulat entre 30-60 cm de neu recent a tots els sectors. El fort vent del N ha format plaques de vent
a tots els sectors, essent les més importants en l’extrem més septentrional del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós. Les plaques
de vent s’han assentat progressivament, especialment les orientades al S. No obstant, en vessants obacs encara es mantenen
fràgils. Aquestes plaques s’han dipositat damunt d’un mantell que no ofereix gaires ancoratges.
A tots els sectors el perill és MARCAT (3) pel desencadenament d’allaus de placa de vent de mitjanes dimensions, al pas d’una
persona, especialment en orientacions S i sectors obacs arrecerats del vent. A la resta d’orientacions el perill és MODERAT (2).
Especialment al Perafita-Puigpedrós molts vessants N, E i W estan escombrats de neu i el perill MARCAT (3) es localitza en
sectors protegits del vent.
A partir de la tarda de dissabte es formaran noves plaques de vent amb les nevades previstes en orientacions S i E
principalment i el perill augmentarà el diumenge a MARCAT (3) a tots els sectors excepte al Prepirineu, on les nevades no és
probable que hi arribin de moment.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La possibilitat de nevades febles i disperses s’estendrà a tots el sectors, però el mantell no variarà substancialment.
Evolució del perill: ESTACIONARI
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DATA: Dilluns, 21 de febrer de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 21 i 22 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

FORT (4)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) a la meitat nord. MODERAT (2) a la meitat sud

Pallaresa:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent. MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 22: cel entre poc i mig ennuvolat de matinada, i augment dels núvols alts i mitjans al llarg del matí fins quedar cobert o
molt ennuvolat. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent fluix de l’W i NW amb algun cop moderat als cims a partir
de la tarda.
A les 12:00 h: isozero: 700 m; vent a 2000 m: 26 km/h NW; vent a 3000 m: 42 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -19ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 23: entre poc i mig ennuvolat per núvols mitjans. Temperatures sense canvis. Vent de component W fluix.
Dijous, 24: poc ennuvolat per intervals de núvols alts i mitjans. Temperatures sense canvis. Vent de component W fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present des dels fons de vall a tots els sectors. Prop de colls i carenes i en orientacions N principalment, els
gruixos són irregulars i s’han produït grans deflacions. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa els vessants orientats a l’W han estat
escombrats de neu durant el dissabte. A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, en orientacions N, per
damunt de 1800 m, el mantell es presenta discontinu o quasi inexistent.
A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 200-250 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 20-50 cm a la resta. En
orientacions S, E i W els gruixos són superiors degut a les acumulacions per vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
La setmana passada es van acumular entre 110-120 cm de neu recent a l’Aran-Franja N de la Pallaresa i entre 5-15 cm a la
resta. Dissabte al matí es va iniciar un nou episodi que encara es manté a l’Aran-Franja N de la Pallaresa on s’han acumulat de
l’ordre de 40 cm de neu recent, en part granulada. A la resta entre 1-20 cm. Les nevades van anar acompanyades de fort vent de
l’W i NE.
A l’Aran-Franja N de la Pallaresa el perill és FORT (4), ja que s’han format noves plaques de vent, majoritàriament en
orientacions S i E. La base del mantell es manté amb ancoratges febles a totes orientacions, però especialment en obagues. Es
poden produir allaus de placa de vent de forma espontània a qualsevol orientació, menys probable en W, i ser de grans
dimensions; també són possibles allaus de neu recent en pendents drets. Hi ha plaques de vent amagades sota neu recent.
A la Pallaresa i a la meitat nord de la Ribagorçana-Vallfosca les plaques de vent són de menor gruix i es localitzen en sectors
arrecerats del vent. El perill és MARCAT (3) en orientacions S i E i indrets arrecerats del vent, pel desencadenament d’allaus de
placa de vent, localment de mitjanes dimensions al pas d’una persona. En sectors oberts al vent, el mantell és molt escàs i el
perill és MODERAT (2).
A la meitat sud de la Ribagorçana i de la Vall-Fosca les nevades han estat minses i el vent ha escombrat molta neu dels
vessants per damunt del bosc. El perill és MODERAT (2) per l’existència localitzada de petites plaques de vent que poden
desprendre’s al pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El perill d’allaus pel pas d’una persona es mantindrà molt elevat.
Evolució del perill: ESTACIONARI
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DATA:
Hora:
Vàlid:

Dilluns, 21 de febrer de 2005
14:00 h.
21 i 22 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MARCAT (3) en sectors
protegits del vent
MODERAT (2) a la resta
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

Prepirineu:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 22: cel entre mig i molt ennuvolat de matinada amb possibilitat de ruixats de neu dispersos. Al matí s’aclarirà per bé que
augmentaran els núvols alts i mitjans i tornarà a quedar cobert o molt ennuvolat. Temperatures mínimes sense canvis o en
lleuger ascens i màximes sense gaires canvis. Vent fluix de l’W i NW amb algun cop moderat als cims a partir de la tarda.
A les 12:00 h: isozero: 800 m; vent a 2000 m: 13 km/h NW; vent a 3000 m:27 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -16ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 23: entre poc i mig ennuvolat per núvols mitjans. Temperatures sense canvis. Vent fluix i de direcció variable amb
predomini del component W.
Dijous, 24: poc ennuvolat per intervals de núvols alts i mitjans. Temperatures sense canvis. Vent fluix de component W.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present i continu des dels fons de vall a tots els sectors. Prop de colls i carenes i en orientacions N i W
principalment, els gruixos són irregulars i s’ha produït grans deflacions. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil.len entre
10-30 cm al Prepirineu i entre 50-110 cm a la resta. En sectors protegits del vent els gruixos oscil.len entre 1-2 metres.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
La setmana passada es van acumular entre 30-60 cm de neu recent a tots els sectors. Dissabte al matí es va iniciar un nou
episodi en què s’han acumulat entre 1-10 cm, especialment al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós.
En aquests sectors s’han format noves plaques de vent en orientacions S i E. Aquestes plaques s’han dipositat damunt d’un
mantell que no ofereix gaires ancoratges.
A tots els sectors el perill és MARCAT (3) ja que són probables desencadenament d’allaus de placa de vent de mitjanes
dimensions, al pas d’una persona, especialment en orientacions S i E i sectors obacs arrecerats del vent. A la resta
d’orientacions el perill és MODERAT (2). Especialment al Perafita-Puigpedrós molts vessants N i W estan escombrats de neu i el
perill MARCAT (3) es localitza en sectors protegits del vent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El perill d’allaus pel pas d’una persona es mantindrà molt elevat.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 22 de febrer de 2005
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PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dimarts, 22 de febrer de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 22 i 23 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

FORT (4)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) a la meitat nord. MODERAT (2) a la meitat sud

Pallaresa:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent. MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 23: mig ennuvolat amb nuvolositat més compacta a primera i última hora del dia. Temperatures sense canvis o en
lleuger descens. Vent de component N i W entre fluix i moderat.
A les 12:00 h: isozero: 0 m; vent a 2000 m: 29 km/h NW; vent a 3000 m:51 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -21ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 24: mig ennuvolat amb nuvolositat menys compacte en les hores centrals del dia. Temperatures estables. Vent fluix i
variable amb predomini de la component W.
Divendres, 25: molt ennuvolat amb precipitacions febles de neu a totes les cotes. Temperatures similars durant el dia que aniran
baixant lleugerament al final. Vent entre fluix i moderat de component W.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present des dels fons de vall a tots els sectors. Prop de colls i carenes i en orientacions N principalment, els
gruixos són irregulars i s’han produït grans deflacions. A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, en
orientacions N, per damunt de 1800 m, el mantell es presenta discontinu o quasi inexistent.
A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 200-230 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 10-60 cm a la resta. En
orientacions S, E i W els gruixos són superiors degut a les acumulacions per vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
La setmana passada es van acumular entre 110-120 cm de neu recent a l’Aran-Franja N de la Pallaresa i entre 5-15 cm a la
resta. Dissabte al matí es va iniciar un nou episodi que va durar fins ahir dilluns a l’Aran-Franja N de la Pallaresa i en el qual es
van acumular de l’ordre de 40 cm de neu recent amb baixa cohesió a l’Aran i entre 1-20 cm a la resta. Les nevades van anar
acompanyades de fort vent de l’W i NE.
A l’Aran-Franja N de la Pallaresa el perill és FORT (4), ja que s’han format noves plaques de vent, majoritàriament en
orientacions S i E. La base del mantell es manté amb ancoratges febles a totes orientacions, però especialment en obagues. Es
poden produir allaus de placa de vent de forma espontània a qualsevol orientació i ser de grans dimensions; també són
possibles allaus de neu recent en pendents drets, més probables a partir de la tarda d’avui. Hi ha plaques de vent amagades
sota neu recent.
A la Pallaresa i a la meitat nord de la Ribagorçana-Vallfosca les plaques de vent són de menor gruix i es localitzen en sectors
arrecerats del vent. El perill és MARCAT (3) en orientacions S i E i indrets arrecerats del vent, pel desencadenament d’allaus de
placa de vent, localment de mitjanes dimensions al pas d’una persona. En sectors oberts al vent, el mantell és molt escàs i el
perill és MODERAT (2).
A la meitat sud de la Ribagorçana i de la Vall-Fosca les nevades han estat minses i el vent ha escombrat molta neu dels
vessants per damunt del bosc. El perill és MODERAT (2) per l’existència localitzada de petites plaques de vent que poden
desprendre’s al pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El perill d’allaus pel pas d’una persona es mantindrà molt elevat.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 23 de febrer de 2005
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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 de febrer de 2005
14:00 h.
22 i 23 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MARCAT (3) en sectors
protegits del vent
MODERAT (2) a la resta
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

Prepirineu:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 23: mig ennuvolat amb nuvolositat més compacta a primera i última hora del dia. Temperatures sense canvis o en
lleuger descens. Vent de component N i W entre fluix i moderat.
A les 12:00 h: isozero: 900 m; vent a 2000 m: 10 km/h SW; vent a 3000 m:33 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -15ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 24: mig ennuvolat amb nuvolositat menys compacte en les hores centtrals del dia. Temperatures estables. Vent fluix i
variable amb predomini de la component W.
Divendres, 25: molt ennuvolat amb precipitacions febles de neu a totes les cotes. Temperatures similars durant el dia que
aniran baixant lleugerament al final. Vent entre fluix i moderat de component W.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present i continu des dels fons de vall a tots els sectors. Prop de colls i carenes i en orientacions N i W
principalment, els gruixos són irregulars i s’ha produït grans deflacions. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil.len
entre 10-30 cm al Prepirineu i entre 50-110 cm a la resta. En sectors protegits del vent els gruixos oscil.len entre 1-2 metres.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
La setmana passada es van acumular entre 30-60 cm de neu recent a tots els sectors. Dissabte al matí es va iniciar un nou
episodi en què es van acumular entre 1-10 cm, especialment al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós.
En aquests sectors es van formar noves plaques de vent en orientacions S i E. Aquestes plaques es troben damunt d’un
mantell que no ofereix gaires ancoratges.
A tots els sectors el perill és MARCAT (3) ja que són probables desencadenament d’allaus de placa de vent de mitjanes
dimensions, al pas d’una persona, especialment en orientacions S i E i sectors obacs arrecerats del vent. A la resta
d’orientacions el perill és MODERAT (2). Especialment al Perafita-Puigpedrós molts vessants N i W estan escombrats de neu i
el perill MARCAT (3) es localitza en sectors protegits del vent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El perill d’allaus pel pas d’una persona es mantindrà molt elevat.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 23 de febrer de 2005
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: Dimecres, 23 de febrer de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 23 i 24 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

FORT (4)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) a la meitat nord. MODERAT (2) a la meitat sud

Pallaresa:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent. MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 24: mig ennuvolat amb arribada de núvols per la tarda quedant entre mig i molt ennuvolat al final. Temperatures sense
canvis. Vent fluix i variable amb predomini de la component W.
A les 12:00 h: isozero: 400 m; vent a 2000 m: 18 km/h NW; vent a 3000 m: 36 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -15ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 25: increment de la nuvolositat per la tarda quedant entre mig i molt ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens,
especialment les màximes. Vent fluix i variable amb predomini de la component S i W.
Dissabte, 26: de molt ennuvolat a cobert. Precipitacions febles i disperses amb cota de neu a 700 m. Temperatures en lleuger
ascens. Vent de component S i SW fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present des dels fons de vall a tots els sectors. Prop de colls i carenes i en orientacions N principalment, els
gruixos són irregulars i s’han produït grans deflacions. A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, en
orientacions N, per damunt de 1800 m, el mantell es presenta discontinu o quasi inexistent.
A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 200-230 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 10-60 cm a la resta. En
orientacions S, E i W els gruixos són superiors degut a les acumulacions per vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
A tots els sectors ha nevat de forma feble i s’han acumulat entre 1-5 cm en les darreres 24 hores. A l’Aran Franja N de la
Pallaresa en les últimes 72 hores s’han acumulat entre 10-15 cm de neu recent. El vent ha esta fluix de component W i N.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa superficialment hi ha una capa de neu recent freda, seca i sense cohesió per sota de la qual
es mantenen plaques de vent amagades que es mantenen fràgils. Aquestes plaques es troben damunt d’un mantell que no
ofereix gaires ancoratges, especialment a les obagues. En aquest sector el perill és FORT (4) ja que són possibles allaus
espontànies de placa, especialment en orientacions N, E i S que poden assolir fins i tot grans dimensions i ser de fons en
alguns casos.
A la Pallaresa i a la meitat nord de la Ribagorçana-Vallfosca les plaques de vent són de menor gruix i es localitzen en sectors
arrecerats del vent, tot i que poden estar parcialment amagades. El perill és MARCAT (3) en orientacions S i E i indrets
arrecerats del vent, pel desencadenament d’allaus de placa de vent, localment de mitjanes dimensions al pas d’una persona.
En sectors oberts al vent, el mantell és més escàs i el perill és MODERAT (2).
A la meitat sud de la Ribagorçana i de la Vall-Fosca el mantell és més escàs i el perill és MODERAT (2) per l’existència
localitzada de petites plaques de vent que poden desprendre’s al pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El perill d’allaus pel pas d’una persona es mantindrà molt elevat.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dijous, 24 de febrer de 2005
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimecres, 23 de febrer de 2005
14:00 h.
23 i 24 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MARCAT (3) en sectors
protegits del vent
MODERAT (2) a la resta
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

Prepirineu:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 24: mig ennuvolat amb arribada de núvols per la tarda quedant entre mig i molt ennuvolat al final. Temperatures sense
canvis. Vent fluix i variable amb predomini de la component W.
A les 12:00 h: isozero: 1100 m; vent a 2000 m: 10 km/h W; vent a 3000 m: 33 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -14ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 25: increment de la nuvolositat per la tarda quedant entre mig i molt ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens,
especialment les màximes. Vent fluix i variable amb predomini de la component S i W.
Dissabte, 26: de molt ennuvolat a cobert. Precipitacions febles i disperses amb cota de neu a 700 m. Temperatures en lleuger
ascens. Vent de component S i SW fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present i continu des dels fons de vall a tots els sectors. Les nevades de les darrreres 24 hores han deixat
una fina capa de neu recent des dels 1200-1300 m però que hores d’ara i especialment en orientacions S està desapareixent.
Tot i així prop de colls i carenes i en orientacions N i W principalment, els gruixos són irregulars. A 2200 m els gruixos totals de
neu al terra oscil.len entre 15-35 cm al Prepirineu i entre 55-115 cm a la resta. En sectors protegits del vent els gruixos oscil.len
entre 1-2 metres.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
En les darreres 24 hores s’han produït nevades a tots els sectors, que han deixat entre 1-10 cm de neu nova. El vent ha estat
fluix de component N i W.
Hi ha una capa de neu recent d’entre 5-10 cm que es presenta seca, freda i sense cohesió per sota de la qual, es mantenen,
de forma localitzada, plaques de vent en orientacions S i E que es mantenen fràgils. Aquestes plaques es troben damunt d’un
mantell que no ofereix gaires ancoratges. S’han observat caigudes de petites purgues a la zona del Prepirineu.
A tots els sectors el perill és MARCAT (3) ja que són probables desencadenaments d’allaus de placa de vent de mitjanes
dimensions, al pas d’una persona, especialment en orientacions S i E i sectors obacs arrecerats del vent. A la resta
d’orientacions el perill és MODERAT (2). Especialment al Perafita-Puigpedrós molts vessants N i W estan escombrats de neu i
el perill MARCAT (3) es localitza en sectors protegits del vent. No es descarta la caiguda de petites allaus de neu recent en
pendents drets.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El perill d’allaus pel pas d’una persona es mantindrà molt elevat.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dijous, 24 de febrer de 2005
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: Dijous, 24 de febrer de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 24 i 25 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

FORT (4)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) a la meitat nord. MODERAT (2) a la meitat sud

Pallaresa:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent. MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 25: poc ennuvolat al matí i increment de la nuvolositat a la tarda, quan quedarà entre mig i molt ennuvolat a tot arreu
per núvols mitjans. Temperatures en ascens progressiu durant el dia, amb mínimes estables i màximes en lleuger ascens. Vent
fluix i variable amb predomini del component S i W.
A les 12:00 h: isozero: 700 m; vent a 2000 m: 16 km/h W; vent a 3000 m: 16 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -14ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 26: mig ennuvolat en general durant el dia per núvols mitjans que a la tarda seran més nombrosos a l’Aran. Predomini
del sol. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component W fluix.
Diumenge, 27: augment dels núvols alts durant el dia que deixaran el cel enteranyinat i a la tarda es faran més compactes.
Temperatures estables. Vent fluix amb algun cop moderat de l’W i SW.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present des dels fons de vall a tots els sectors. Prop de colls i carenes i en orientacions N principalment, els
gruixos són irregulars i s’han produït grans deflacions. A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, en
orientacions N, per damunt de 1800 m, el mantell es presenta discontinu o quasi inexistent.
A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 200-230 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 10-60 cm a la resta. En
orientacions S, E i W els gruixos són superiors degut a les acumulacions per vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Ahir dimecres, les temperatures van pujar moderadament i el vent es va mantenir en calma o fluix de component S i W. Tot i
així l’Aran Franja N de la Pallaresa superficialment hi ha una capa de neu recent freda, seca i sense cohesió en vessants obacs.
Es mantenen plaques de vent amagades sota la neu recent, damunt d’un mantell que no ofereix gaires ancoratges,
especialment a les obagues. En aquest sector el perill és FORT (4) ja que són probables allaus espontànies de placa, en totes
les orientacions i cotes que poden ser de grans dimensions i en alguns casos de fons. Aquestes caigudes seran més probables
en les hores centrals del dia i en orientacions S. D’altra banda és manté molt elevat el perill de desencadenament de plaques
de vent pel pas d’una persona.
A la Pallaresa i a la meitat nord de la Ribagorçana-Vallfosca les plaques de vent són de menor gruix i es localitzen en sectors
arrecerats del vent, tot i que poden estar parcialment amagades. El perill és MARCAT (3) en orientacions S i E i indrets
arrecerats del vent, pel desencadenament d’allaus de placa de vent, localment de mitjanes dimensions al pas d’una persona.
En sectors oberts al vent, el mantell és més escàs i el perill és MODERAT (2).
A la meitat sud de la Ribagorçana i de la Vall-Fosca el mantell és més escàs i el perill és MODERAT (2) per l’existència
localitzada de petites plaques de vent que poden desprendre’s al pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les plaques s’aniran estabilitzant progressivament
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el divendres, 25 de febrer de 2005
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 24 de febrer de 2005
14:00 h.
24 i 25 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MARCAT (3) en sectors
protegits del vent
MODERAT (2) a la resta
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

Prepirineu:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 27: entre poc i mig ennuvolat en general, sobretot a partir de la tarda, quan quedarà entre mig i molt ennuvolat per
núvols mitjans. Temperatures en ascens progressiu durant el dia, amb mínimes estables i màximes en lleuger ascens. Vent
fluix i variable amb predomini del component S i W.
A les 12:00 h: isozero: 800 m; vent a 2000 m: 6 km/h S; vent a 3000 m: 23 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -12ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 26: entre poc i mig ennuvolat en general durant el dia per núvols mitjans, amb predomini del sol. Temperatures en
lleuger ascens. Vent de component W fluix.
Diumenge, 27: augment dels núvols alts durant el dia que deixaran el cel entre poc i mig ennuvolat. A la tarda es faran més
abundants i quedarà mig ennuvolat. Temperatures estables. Vent fluix amb algun cop moderat del SW.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present i continu des dels fons de vall a tots els sectors. Les nevades de les darrreres 24 hores han deixat
una fina capa de neu recent des dels 1200-1300 m però que hores d’ara i especialment en orientacions S està desapareixent.
Tot i així prop de colls i carenes i en orientacions N i W principalment, els gruixos són irregulars. A 2200 m els gruixos totals de
neu al terra oscil.len entre 15-35 cm al Prepirineu i entre 55-115 cm a la resta. En sectors protegits del vent els gruixos oscil.len
entre 1-2 metres.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Dimarts passat es van produir nevades febles a tots els sectors, que van deixar entre 1-10 cm de neu nova. En indrets obacs
es manté una capa de neu recent d’entre 5-10 cm que es presenta seca, freda i sense cohesió. Per sota de la neu recent, es
mantenen, de forma localitzada, plaques de vent que es mantenen fràgils. Aquestes plaques es troben damunt d’un mantell
que no ofereix gaires ancoratges.
A tots els sectors el perill és MARCAT (3) ja que són probables desencadenaments d’allaus de placa de vent de mitjanes
dimensions, al pas d’una persona, especialment en orientacions S i E i sectors obacs arrecerats del vent. A la resta
d’orientacions el perill és MODERAT (2). Especialment al Perafita-Puigpedrós molts vessants N i W estan escombrats de neu i
el perill MARCAT (3) es localitza en sectors protegits del vent. No es descarta la caiguda de purgues i petites allaus de neu
humida en pendents drets, especialment en orientacions S i principalment en les hores centrals del dia.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les plaques s’aniran estabilitzant progressivament
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS
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DATA: Divendres, 25 de febrer de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 25 i 26 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

FORT (4)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) a la meitat nord. MODERAT (2) a la meitat sud

Pallaresa:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent. MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 26: de matinada minvarà la nuvolositat en general, tot i que encara és possible al començament algun ruixat de neu
fora de l’Aran. Al matí quedarà poc ennuvolat o serè, però a partir del migdia la nuvolositat augmentarà i quedarà molt
ennuvolat o cobert. S’esperen nevades disperses a partir de la tarda, entre febles i moderades i poc abundants, localment amb
neu granulada. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component W fluix amb cops moderats als cims.
A les 12:00 h: isozero: 800 m; vent a 2000 m: 27 km/h SW; vent a 3000 m: 36 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -16ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 27: molt ennuvolat al llarg del dia, amb més clarianes durant les hores centrals de la jornada, sobretot fora de l’Aran.
S’esperen nevades de matinada i de nou al final del dia, les quals a l’Aran no desapareixeran i seran intermitents al centre del
dia. Seran entre febles i moderades i poc abundants en general (fins a 20 cm). Temperatures en moderat descens i mínimes al
final del dia. Vent de fluix a moderat que serà del N i NW.
Dilluns, 28: molt ennuvolat o cobert amb obertura de clarianes transitòries a la vessant nord. Nevades febles i poc abundants.
Temperatures en notables descens. Vent entre feble i moderat de component E.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present des dels fons de vall a tots els sectors. Prop de colls i carenes i en orientacions N principalment, els
gruixos són irregulars. A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, el mantell es presenta molt irregular.
A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 200-230 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 10-60 cm a la resta. En
orientacions S, E i W els gruixos són superiors degut a les acumulacions per vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
En les darreres 24 hores s’han donat nevades a totes les cotes i a tots els sectors, que han deixat un gruix d’entre 1-7 cm de
neu nova. El vent es va mantenir en fluix i variable amb predomini de la component W. A l’Aran Franja N de la Pallaresa
superficialment hi ha una capa de neu recent freda, seca i sense cohesió en vessants obacs. Es mantenen plaques de vent
amagades sota la neu recent, damunt d’un mantell que no ofereix gaires ancoratges, especialment a les obagues. En aquest
sector el perill és FORT (4) ja que són probables allaus espontànies de placa, en totes les orientacions i cotes que poden ser de
grans dimensions. També seran probables allaus de placa de fons principalment en les hores centrals del dia, en orientacions S
i en pendents drets i herbacis. D’altra banda és manté el perill de desencadenament de plaques de vent pel pas d’una persona,
especialment a cotes altes.
A la Pallaresa i a la meitat nord de la Ribagorçana-Vallfosca les plaques de vent són de menor gruix i es localitzen en sectors
arrecerats del vent, tot i que poden estar parcialment amagades. El perill és MARCAT (3) en orientacions S i E i indrets
arrecerats del vent, pel desencadenament d’allaus de placa de vent, localment de mitjanes dimensions al pas d’una persona.
En sectors oberts al vent, el mantell és més escàs i el perill és MODERAT (2).
A la meitat sud de la Ribagorçana i de la Vall-Fosca el mantell és més escàs i el perill és MODERAT (2) per l’existència
localitzada de petites plaques de vent que poden desprendre’s al pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es mantindrà la possibilitat de desencadenament d’allaus de placa al pas d’una persona.
Evolució del perill: ESTACIONARI
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DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres, 25 de febrer de 2005
14:00 h.
25 i 26 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MARCAT (3) en sectors
protegits del vent
MODERAT (2) a la resta
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

Prepirineu:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 26: de matinada minvarà la nuvolositat en general, tot i que encara és possible algun ruixat de neu. Al matí quedarà
poc ennuvolat i a partir de la tarda novament augmentarà la nuvolositat quedant molt ennuvolat. S’esperen nevades disperses
a partir de la tarda, entre febles i moderades i poc abundants, localment amb neu granulada. Temperatures en lleuger ascens.
Vent de component W fluix, amb NW entre fluix i moderat al Ter-Freser al final del dia.
A les 12:00 h: isozero: 1000 m; vent a 2000 m: 9 km/h SW; vent a 3000 m: 30 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -12ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 27: molt ennuvolat al llarg del dia, tot i que durant el matí pot quedar mig ennuvolat. S’esperen nevades disperses
de matinada i de nou al final del dia. Seran entre febles i moderades i poc abundants en general. Temperatures en moderat
descens i mínimes al final del dia. Vent de fluix a moderat que serà del N i NW, més reforçat al Ter-Freser.
Dilluns, 28: molt ennuvolat o cobert. Nevades entre febles i moderades que deixaran acumulacions poc abundants.
Temperatures en notables descens. Vent moderat de component E.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present i continu des dels fons de vall a tots els sectors. Prop de colls i carenes i en orientacions N i W
principalment, els gruixos són irregulars. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil.len entre 20-40 cm al Prepirineu i
entre 60-110 cm a la resta. En sectors protegits del vent els gruixos oscil.len entre 1-2 metres.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Ahir es van produir nevades a tots els sectors, que van deixar gruixos de fins a 5 cm . En les darreres 72 hores s’han acumulat
entre 5-10 cm de neu nova. El vent s’ha mantingut en general feble de component W amb alguna ràfega de moderat.
Superficialment hi ha una capa de neu recent d’entre 5-10 cm que es presenta seca, freda i sense cohesió. Per sota de la neu
recent, es mantenen, de forma localitzada, plaques de vent que es mantenen fràgils. Aquestes plaques es troben damunt d’un
mantell que no ofereix gaires ancoratges, especialment en vessants obacs.
A tots els sectors el perill és MARCAT (3) ja que són probables desencadenaments d’allaus de placa de vent de mitjanes
dimensions, al pas d’una persona, especialment en orientacions E i S i sectors obacs arrecerats del vent. A la resta
d’orientacions el perill és MODERAT (2). Especialment al Perafita-Puigpedrós molts vessants N i W es presenten més
deflactats i el perill MARCAT (3) es localitza en sectors protegits del vent. Seran possibles caigudes de purgues i petites allaus
de neu recent en els pendents més drets.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Amb la possibilitat de nevades amb baixes temperatures, augmentarà la possibilitat de desencadenament de plaques al pas
d’una persona.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT
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DATA: Dissabte, 26 de febrer de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 26, 27 i 28 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) a la meitat nord. MODERAT (2) a la meitat sud

Pallaresa:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent. MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 27: mig ennuvolat de matinada amb nuvolositat més compacta al vessant nord. A partir de migdia la nuvolositat
anirà incrementant-se fins quedar molt ennuvolat. Nevades a totes les cotes, entre febles i moderades que s’intensificaran al
final del dia al vessant nord on deixaran acumulacions poc abundants (10 cm) i entre minses i poc abundants a la resta (5 cm).
Temperatures en acusat descens al llarg del dia, amb mínimes al final. Vent de component N de fluix a moderat.
A les 12:00 h: isozero: 0 m; vent a 2000 m: 34 km/h N; vent a 3000 m: 39 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -21ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 28: molt ennuvolat amb obertura de clarianes al llarg de la tarda per quedar al final mig ennuvolat. No es descarta
alguna nevada feble i poc abundant al vessant nord de matinada. Temperatures en moderat descens. Vent entre moderat i fort
de component N.
Dimarts, 1: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent del NE fort afluixant ràpidament al llarg del dia fins a quedar fluix i
variable al final.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present des dels fons de vall a tots els sectors. Prop de colls i carenes i en orientacions N principalment, els
gruixos són irregulars. A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, el mantell es presenta molt irregular.
A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 200-230 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 10-60 cm a la resta. En
orientacions S, E i W els gruixos són superiors degut a les acumulacions per vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
En les darreres 24 hores s’ha donat localment algun ruixat dispers i inapreciable. En les darreres 48 hores s’han acumulat entre
2-8 cm de neu nova.
En general el mantell nival s’ha anat assentant a l’Aran Franja N de la Pallaresa. Tot i així, en aquest sector, superficialment hi
ha una capa de neu recent freda, seca i sense cohesió en vessants obacs. Es mantenen plaques de vent amagades sota la neu
recent, damunt d’un mantell amb febles ancoratges, especialment a les obagues. En aquest sector el perill és MARCAT (3) pel
desencadenament de plaques de vent, en general de mitjanes dimensions, pel pas d’una persona, especialment a cotes altes i
principalment en orientacions N, S i E.
A la Pallaresa i a la meitat nord de la Ribagorçana-Vallfosca les plaques de vent són de menor gruix i es localitzen en sectors
arrecerats del vent, tot i que poden estar parcialment amagades. El perill és MARCAT (3) en orientacions S i E i indrets
arrecerats del vent, pel desencadenament d’allaus de placa de vent, localment de mitjanes dimensions al pas d’una persona.
En sectors oberts al vent i la meitat sud de la Ribagorçana i de la Vall-Fosca, el mantell és més escàs i el perill és MODERAT
(2). per l’existència localitzada de petites plaques de vent que poden desprendre’s al pas d’una persona.
A partir de diumenge per la tarda, i especialment a l’Aran Franja N de la Pallaresa, es formaran noves plaques en orientacions S
i E que seran susceptibles de desprendre’s pel pas d’una persona. No es descarta, també, la caiguda espontània d’alguna allau
de neu recent de petites dimensions en pendents drets a l’Aran.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es mantindrà la possibilitat de desencadenament d’allaus de placa al pas d’una persona.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 28 de febrer de 2005
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DATA:
Hora:
Vàlid:

Dissabte, 26 de febrer de 2005
14:00 h.
26, 27 i 28 de febrer de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MARCAT (3) en sectors
protegits del vent
MODERAT (2) a la resta
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

Prepirineu:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 27: mig ennuvolat de matinada. A partir de migdia la nuvolositat anirà incrementant-se fins quedar molt ennuvolat.
Nevades a totes les cotes, entre febles i moderades amb acumulacions minses (3 cm). Temperatures en acusat descens al
llarg del dia, amb mínimes al final. Vent de component N de fluix a moderat.
A les 12:00 h: isozero: 300 m; vent a 2000 m: 33 km/h N; vent a 3000 m: 27 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -18ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 28: molt ennuvolat amb obertura de clarianes al llarg de la tarda per quedar al final mig ennuvolat. No es descarta
alguna nevada feble i poc abundant al vessant nord de matinada. Temperatures en moderat descens. Vent entre moderat i fort
de component N.
Dimarts, 1: poc ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent del NE fort afluixant ràpidament al llarg del dia fins a quedar fluix i
variable al final.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present i continu des dels fons de vall a tots els sectors. Prop de colls i carenes i en orientacions N i W
principalment, els gruixos són irregulars. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil.len entre 20-40 cm al Prepirineu i
entre 60-110 cm a la resta. En sectors protegits del vent els gruixos oscil.len entre 1-2 metres.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
En les darreres 24 hores s’ha donat localment ruixats que han acumulat fins a 10 cm al Ter-Freser, mentre que a la resta han
estat minsos (< 5 cm) o inapreciables.
Superficialment hi ha una capa de neu recent de fins a 20 cm al Ter-Freser i d’entre 5-10 cm a la resta, que es presenta seca,
freda i sense cohesió. Per sota de la neu recent, es mantenen, de forma localitzada, plaques de vent que es mantenen fràgils.
Aquestes plaques es troben damunt d’un mantell que no ofereix gaires ancoratges, especialment en vessants obacs.
A tots els sectors el perill és MARCAT (3) ja que són probables desencadenaments d’allaus de placa de vent de mitjanes
dimensions, al pas d’una persona, especialment en orientacions E i S i sectors obacs arrecerats del vent. A la resta
d’orientacions el perill és MODERAT (2). Especialment al Perafita-Puigpedrós molts vessants N i W es presenten més
deflactats i el perill MARCAT (3) es localitza en sectors protegits del vent. Seran possibles caigudes de purgues i petites allaus
de neu recent en els pendents més drets, que seran més probables al Ter-Freser.
De cara a diumenge es formaran noves plaques de vent, especialment en orientacions S i W que seran susceptibles de
despendre’s al pas d’una persona. Aquestes plaques seran més significatives al Ter-Freser.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es mantindrà la possibilitat de desencadenament de plaques al pas d’una persona.
Evolució del perill: ESTACIONARI
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DATA: Dilluns, 28 de febrer de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 28 de febrer i 1 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) a la meitat nord. MODERAT (2) a la meitat sud

Pallaresa:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent. MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 1: poc ennuvolat. Temperatures en notable ascens. Vent fluix i variable amb predomini del component W.
A les 12:00 h: isozero: 200 m; vent a 2000 m: 19 km/h W; vent a 3000 m: 10 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -17ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 2: serè o poc ennuvolat amb increment de la nuvolositat per núvols alts i mitjans per quedar al final entre mig i molt
ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component W feble.
Dijous, 3: entre mig i molt ennuvolat amb creixement de nuvolades i amb tendència a aclarir-se per l’oest al final. Possibilitat de
nevades febles, localment moderades i en forma de tempesta. Temperatures sense gaires canvis. Vent feble de component S
pel matí que pasarà a feble i variable per la tarda.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present des dels fons de vall a tots els sectors. Prop de colls i carenes i en orientacions N principalment, els
gruixos són irregulars. A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, el mantell es presenta molt irregular.
A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 200-230 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 10-60 cm a la resta. En
orientacions S, E i W els gruixos són superiors degut a les acumulacions per vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Durant el cap de setmana s’han donat ruixats de neu a tots els sectors, que han acumulat fins a uns 20 cm a l’Aran-Franja N de
la Pallaresa i entre inapreciable i fins a 5 cm a la resta.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa hi ha un nivell superficial d’uns 30 cm de neu recent freda, seca i sense cohesió per sota del
qual es mantenen plaques de vent amagades. S’han format noves plaques de vent, especialment en orientacions S i E. A l’Aran
Franja N de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) ja que són molt probables desencadenaments de plaques de vent, en general
de mitjanes dimensions, pel pas d’una persona, especialment en orientacions N, S i E. A més cal destacar que aquestes
plaques poden assolir grans dimensions pel pas d’un grup de persones i que poden arribar a ser de fons. No es descarta,
també, la caiguda espontània d’alguna allau de neu recent de petites dimensions en pendents drets a l’Aran.
A la Pallaresa i a la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca les plaques de vent són de menor gruix i es localitzen en sectors
arrecerats del vent, tot i que poden estar parcialment amagades. En el decurs del cap de setmana s’han desencadenat allaus
de forma accidental a la Vall Fosca. A la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i en sectors protegits de la Pallaresa el perill
és MARCAT (3) pel desencadenament d’allaus de placa de vent, localment de mitjanes dimensions al pas d’una persona. En
sectors oberts al vent i la meitat sud de la Ribagorçana i de la Vall-Fosca, el mantell és més escàs i el perill és MODERAT (2)
per l’existència localitzada de petites plaques de vent que poden desprendre’s al pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es mantindrà la possibilitat de desencadenament d’allaus de placa al pas d’una persona.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 1 de març de 2005
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dilluns, 28 de febrer de 2005
14:00 h.
28 de febrer i 1 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MARCAT (3) en sectors
protegits del vent
MODERAT (2) a la resta
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

Prepirineu:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 1: mig ennuvolat amb nuvolositat més compacta al Ter-Freser. Precipitacions a primera i última hora del dia que seran
febles i que deixaran gruixos poc abundants.Temperatures en notable ascens. Vent moderat del NE disminuint a fluix de l’E.
A les 12:00 h: isozero: 200 m; vent a 2000 m: 15 km/h NE; vent a 3000 m: 12 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -18ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 2: serè o poc ennuvolat amb increment de la nuvolositat per núvols alts i mitjans per quedar al final entre mig i molt
ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component W feble.
Dijous, 3: entre mig i molt ennuvolat amb creixement de nuvolades. Possibilitat de nevades febles, localment moderades i en
forma de tempesta. Temperatures sense gaires canvis. Vent feble de component S pel matí que pasarà a feble i variable per la
tarda.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present i continu des dels fons de vall a tots els sectors. Prop de colls i carenes i en orientacions N i W
principalment, els gruixos són irregulars. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil.len entre 20-40 cm al Prepirineu i
entre 60-110 cm a la resta. En sectors protegits del vent els gruixos oscil.len entre 1-2 metres.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Durant el cap de setmana s’han donat ruixats de neu a tots els sectors. Des de divendres passat, s’han acumulat fins a 20 cm
al Ter-Freser i entre 5-10 cm a la resta.
Superficialment hi ha una capa de neu recent que es presenta seca, freda i sense cohesió. Per sota de la neu recent, es
mantenen, de forma localitzada, plaques de vent que es mantenen fràgils. També s’han format noves plaques de vent,
especialment en orientacions S i E. Aquestes plaques es troben damunt d’un mantell que no ofereix gaires ancoratges,
especialment en vessants obacs.
A tots els sectors el perill és MARCAT (3) ja que són probables desencadenaments d’allaus de placa de vent de mitjanes
dimensions, al pas d’una persona, especialment en orientacions E i S i sectors obacs arrecerats del vent. A la resta
d’orientacions el perill és MODERAT (2). Especialment al Perafita-Puigpedrós molts vessants N i W es presenten més
deflactats i el perill MARCAT (3) es localitza en sectors protegits del vent. Son possibles caigudes de purgues i petites allaus de
neu recent en els pendents més drets del Ter-Freser.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es mantindrà la possibilitat de desencadenament de plaques al pas d’una persona.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 1 de març de 2005
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: Dimarts, 2 de març de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 2 i 3 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) a la meitat nord. MODERAT (2) a la meitat sud

Pallaresa:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent. MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 2: serè o poc ennuvolat amb increment de la nuvolositat pel S i l’W que deixarà el cel molt ennuvolat o cobert a partir
de la tarda. Nevades entre febles i moderades a partir de migdia, que seran menys importants al vessant N. Temperatures en
moderat ascens. Vent fluix i variable amb predomini del component S i W a partir de la tarda.
A les 12:00 h: isozero: 1200 m; vent a 2000 m: 36 km/h SW; vent a 3000 m: 33 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -14ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 3:cobert o molt ennuvolat amb creixement de nuvolades. Nevades febles fins a mig matí que tornaran a aparèixer en
forma de ruixats per la tarda. Temperatures sense gaires canvis o en lleuger ascens. Vent moderat de component S i W.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present des dels fons de vall a tots els sectors. Prop de colls i carenes i en orientacions N principalment, els
gruixos són irregulars. A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, el mantell es presenta molt irregular.
A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 200-230 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 10-60 cm a la resta. En
orientacions S, E i W els gruixos són superiors degut a les acumulacions per vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
En les últimes 24 hores, no s’han produït precipitacions. Les temperatures han pujat respecte les d’ahir, localment de forma
acusada les mínimes.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa hi ha un nivell superficial d’uns 30 cm de neu recent freda, seca i sense cohesió per sota del
qual es mantenen plaques de vent amagades. S’han format noves plaques de vent, especialment en orientacions S i E. A l’Aran
Franja N de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) ja que són molt probables desencadenaments de plaques de vent, en general
de mitjanes dimensions, pel pas d’una persona, especialment en orientacions N, S i E. A més cal destacar que aquestes
plaques poden assolir grans dimensions pel pas d’un grup de persones i que poden arribar a ser de fons. No es descarta,
també, la caiguda espontània d’alguna allau de neu recent de petites dimensions en pendents drets a l’Aran.
A la Pallaresa i a la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca, localment hi ha una capa de fins a 20c m de neu freda seca i
sense cohesió. En aquests sectors, les plaques de vent són de menor gruix i es localitzen en indrets arrecerats del vent, i poden
estar parcialment amagades. A la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i en sectors protegits de la Pallaresa el perill és
MARCAT (3) pel desencadenament d’allaus de placa de vent, localment de mitjanes dimensions al pas d’una persona. En
sectors oberts al vent i la meitat sud de la Ribagorçana i de la Vall-Fosca, el mantell és més escàs i el perill és MODERAT (2)
per l’existència localitzada de petites plaques de vent que poden desprendre’s al pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Dades insuficients.

El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 2 de març de 2005
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimarts, 2 de març de 2005
14:00 h.
2 i 3 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MARCAT (3) en sectors
protegits del vent
MODERAT (2) a la resta
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

Prepirineu:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 2: serè o poc ennuvolat amb increment de la nuvolositat pel S i l’W que deixarà el cel molt ennuvolat o cobert al final.
Nevades entre febles i moderades a partir de la tarda. Temperatures en moderat ascens. Vent fluix i variable amb predomini
del component S i W a partir de la tarda.
A les 12:00 h: isozero: 1300 m; vent a 2000 m: 19 km/h SW; vent a 3000 m: 29 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -13ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 3:cobert o molt ennuvolat amb creixement de nuvolades. Nevades febles fins a migdia que tornaran a aparèixer en
forma de ruixats per la tarda. Temperatures sense gaires canvis o en lleuger ascens. Vent moderat de component S i W.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present des dels 1000-1100 m. En general en orientacions N es presenta continu des dels 1200 m i dels
1600-1700 m en orientacions S. Prop de colls i carenes i en orientacions N i W principalment, els gruixos són irregulars i per
damunt dels 2200-2300 m es presenta ventant. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil.len entre 20-40 cm al
Prepirineu i entre 60-110 cm a la resta. En sectors protegits del vent els gruixos oscil.len entre 1-2 metres.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
En les últimes 24 hores s’han produït precipitacions minses o inapreciables. Les temperatures van iniciar un ascens i les
mínimes d’avui són entre lleugera i moderadament més altes que les d’ahir.
Superficialment hi ha una capa de neu recent que es presenta seca, freda i sense cohesió. Per sota de la neu recent, es
mantenen, de forma localitzada, plaques de vent que es mantenen fràgils. També s’han format noves plaques de vent,
especialment en orientacions S i E. Aquestes plaques es troben damunt d’un mantell que no ofereix gaires ancoratges,
especialment en vessants obacs.
A tots els sectors el perill és MARCAT (3) ja que són probables desencadenaments d’allaus de placa de vent de mitjanes
dimensions, al pas d’una persona, especialment en orientacions E i S i sectors obacs arrecerats del vent. A la resta
d’orientacions el perill és MODERAT (2). Especialment al Perafita-Puigpedrós molts vessants N i W es presenten més
deflactats i el perill MARCAT (3) es localitza en sectors protegits del vent. Son possibles caigudes de purgues i petites allaus de
neu recent en els pendents més drets del Ter-Freser.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Dades insuficients.

El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 2 de març de 2005
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: Dimecres, 2 de març de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 2 i 3 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) a la meitat nord. MODERAT (2) a la meitat sud

Pallaresa:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent. MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 3: cobert o molt ennuvolat amb creixement de nuvolades a la tarda i núvols més compactes a l’Aran. Precipitacions
febles i poc abundants en general a partir del matí, més disperses a la tarda i en forma de ruixats, si bé a l’Aran seran més
persistents. La cota de neu al matí pujarà als 1100 metres i a la tarda baixarà a qualsevol cota. Temperatures matinals en
moderat ascens i baixant al final del dia. Vent moderat de component W, de SW a NW al final del dia.
A les 12:00 h: isozero: 1400 m; vent a 2000 m: 34 km/h W; vent a 3000 m: 39 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -13ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 4: cobert o molt ennuvolat arreu. A la tarda s’obriran clarianes tret de l’Aran. Nevades al matí a qualsevol punt, més
abundants i continuades a l’Aran-Franja N Pallaresa on quedaran restringides a la tarda. Poc abundants en general i
puntualment abundants a l’Aran (més de 20cm). Temperatures en lleuger descens. Vent del NW moderat. Torb als cims.
Dissabte, 5: cobert a l’Aran-Franja N Pallaresa amb nevades entre febles i moderades. Nuvolositat variable a la resta, en
augment a partir de la tarda. Temperatures en lleuger descens. Vent del NW moderat amb cops forts als cims. Torb.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present des dels fons de vall a l’Aran Franja N de la Pallaresa. Prop de colls i carenes i en orientacions N
principalment, els gruixos són irregulars. A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, el mantell es presenta
molt irregular.
A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 200-230 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 10-60 cm a la resta. En
orientacions S, E i W els gruixos són superiors degut a les acumulacions per vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
En les últimes 24 hores, no s’han produït precipitacions. Les temperatures han seguit pujant , especialment les màximes.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa hi ha un nivell superficial d’uns 30 cm de neu recent freda, seca i sense cohesió per sota del
qual es mantenen plaques de vent amagades. Es mantenen plaques de vent, especialment en orientacions S i E. A l’Aran
Franja N de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) ja que són molt probables desencadenaments de plaques de vent, en general
de mitjanes dimensions, pel pas d’una persona, especialment en orientacions N, S i E. A més cal destacar que aquestes
plaques poden assolir grans dimensions pel pas d’un grup de persones i que poden arribar a ser de fons.
A la Pallaresa i a la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca, localment hi ha una capa de fins a 20c m de neu freda seca i
sense cohesió. En aquests sectors, actualment, les plaques de vent són de menor gruix i es localitzen en indrets arrecerats del
vent, i poden estar parcialment amagades. A la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i en sectors protegits de la Pallaresa
el perill és MARCAT (3) pel desencadenament d’allaus de placa de vent, localment de mitjanes dimensions al pas d’una
persona. En sectors oberts al vent i la meitat sud de la Ribagorçana i de la Vall-Fosca, el mantell és més escàs i el perill és
MODERAT (2) per l’existència localitzada de petites plaques de vent que poden desprendre’s al pas d’una persona. En el
decurs del dia d’avui, dimecres, és possible que es formin noves plaques de vent en orientacions N i E que poden ser
susceptibles de despendre’s al pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es formaran noves plaques de vent que seran mes importants a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa
Evolució del perill: EN AUGMENT

El proper butlletí s’emetrà el dijous, 3 de març de 2005
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimecres, 2 de març de 2005
14:00 h.
2 i 3 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MARCAT (3) en sectors
protegits del vent
MODERAT (2) a la resta
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

Prepirineu:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 3: de mig a molt ennuvolat a partir del matí, i amb creixement de nuvolades a la tarda. Precipitacions febles i poc
abundants en general a partir del matí, més disperses a la tarda i en forma de ruixats. La cota de neu al matí pujarà als 1100
metres i a la tarda baixarà a qualsevol cota. Temperatures matinals en moderat ascens i baixant al final del dia. Vent moderat
de component W, de SW a NW al final del dia.
A les 12:00 h: isozero: 1500 m; vent a 2000 m: 22 km/h W; vent a 3000 m: 27 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -10ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 4: cobert o molt ennuvolat arreu. A la tarda s’obriran clarianes, tret de l’extrem nord del Perafita-Puigpedrós i del
Ter-Freser. Nevades al matí a qualsevol punt i a la tarda més disperses i restringides a l’extrem més septentrional. Poc
abundants en general. Temperatures en lleuger descens. Vent del NW moderat amb cops forts.
Dissabte, 5: nuvolositat variable, més abundant a l’extrem nord i a la tarda. Temperatures en lleuger descens. Vent del N i NW
moderat amb cops forts als cims. Torb.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present des dels 1000-1100 m. En general en orientacions N es presenta continu des dels 1200 m i dels
1600-1700 m en orientacions S. Prop de colls i carenes i en orientacions N i W principalment, els gruixos són irregulars i per
damunt dels 2200-2300 m es presenta ventant. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil.len entre 20-40 cm al
Prepirineu i entre 60-110 cm a la resta. En sectors protegits del vent els gruixos oscil.len entre 1-2 metres.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Actualment s’estan produint precipitacions febles al Prepirineu. Les temperatures han seguit pujant , especialment les màximes.
Superficialment hi ha una capa de neu recent que es presenta seca, freda i sense cohesió. Per sota de la neu recent, es
mantenen, de forma localitzada, plaques de vent que es mantenen fràgils, especialment en orientacions S i E. Aquestes
plaques es troben damunt d’un mantell que no ofereix gaires ancoratges, especialment en vessants obacs.
Actualment, a tots els sectors el perill és MARCAT (3) ja que són probables desencadenaments d’allaus de placa de vent de
mitjanes dimensions, al pas d’una persona, especialment en orientacions E i S i sectors obacs arrecerats del vent. A la resta
d’orientacions el perill és MODERAT (2). Especialment al Perafita-Puigpedrós molts vessants N i W es presenten més
deflactats i el perill MARCAT (3) es localitza en sectors protegits del vent.
En el decurs del dia d’avui, dimecres, és possible que es formin noves plaques de vent en orientacions N i E que poden ser
susceptibles de despendre’s al pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Serà possible la formació de noves plaques de vent.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí s’emetrà el dijous, 3 de març de 2005
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DATA: Dijous, 3 de març de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 3 i 4 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) a la meitat nord. MODERAT (2) a la meitat sud

Pallaresa:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent. MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 4: cobert o molt ennuvolat arreu. A la tarda s’obriran clarianes tret de l’Aran. Nevades al matí arreu, que seran
persistents a l’Aran-Franja N Pallaresa tot el dia i disperses i en forma de ruixats a la tarda a la resta. Seran entre febles i
moderades i poc abundants en general, per bé que a l’Aran podran arribar als 20cm. Temperatures en moderat descens. Vent
del NW moderat, amb algun cop fort a la nit als cims, on també s’establirà el torb.
A les 12:00 h: isozero: 0 m; vent a 2000 m: 48 km/h N; vent a 3000 m:59 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -24ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 5: cobert a l’Aran-Franja N Pallaresa amb nevades entre febles i moderades i que de nou podran arribar als 20 cm de
neu nova. Nuvolositat variable a la resta amb predomini de l’ambient assolellat. Temperatures sense canvis o en lleuger
descens. Vent del N i NW moderat amb cops forts als cims. Torb.
Diumenge, 6: cobert a l’Aran amb nevades entre febles i moderades i molt ennuvolat a la resta, sobretot a la tarda amb algunes
nevades disperses. Temperatures estables o en lleuger descens. Vent del NW entre moderat i fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present des dels fons de vall a l’Aran Franja N de la Pallaresa. En orientacions N és esquiable des de les
valls i en vessants S des dels 1400-1500 m. A la Ribagorçana Vall Fosca i al S de la Pallaresa, des del vespre d’ahir fins la
matinada d’avui les precipitacions febles que s’han donat, han deixat una capa de neu molt prima des dels fons de vall. Tot i
així, en aquests sectors, la neu no presenta cert gruix fins als 1700-1800 m. En general els vessants S es presenten discontinus
fins al cims i en vessants N es presenta continu des dels 1900-2000 m. En general a tots els sectors en vessants N el mantell
es presenta ventat. A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 200-230 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 10-60 cm a la
resta. En orientacions S, E i W els gruixos són superiors degut a les acumulacions per vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Des de la tarda d’ahir fins la matinada d’avui, s’han produït precipitacions minses (menys de 5 cm) al S de la Ribagorçana i de
la Pallaresa. A l’Aran Franja N de la Pallaresa es manté un nivell superficial d’uns 30 cm de neu recent freda, seca i sense
cohesió per sota del qual es mantenen plaques de vent amagades. S’han format plaques de vent en orientacionsi E. A l’Aran
Franja N de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) ja que són molt probables desencadenaments de plaques de vent, en general
de mitjanes dimensions, pel pas d’una persona, especialment en orientacions N, S i E. A més cal destacar que aquestes
plaques poden assolir grans dimensions pel pas d’un grup de persones i que poden arribar a ser de fons.
A la Pallaresa i a la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca, localment hi ha una capa de fins a 20c m de neu freda seca i
sense cohesió. En aquests sectors, actualment, les plaques de vent són de menor gruix i es localitzen en indrets arrecerats del
vent, i poden estar parcialment amagades. A la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i en sectors protegits de la Pallaresa
el perill és MARCAT (3) pel desencadenament d’allaus de placa de vent, localment de mitjanes dimensions al pas d’una
persona. En sectors oberts al vent i la meitat sud de la Ribagorçana i de la Vall-Fosca, el mantell és més escàs i el perill és
MODERAT (2) per l’existència localitzada de petites plaques de vent que poden desprendre’s al pas d’una persona.
En el decurs d’avui dijous i demà divendres, serà possible la formació de noves plaques de vent en orientacions S i E, les mes
importants a l’Aran-franja N de la Pallaresa, que seran susceptibles de despendre’s pel pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es formaran noves plaques de vent que seran mes importants a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa
Evolució del perill: EN AUGMENT

El proper butlletí s’emetrà el divendres, 4 de març de 2005
Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 3 de març de 2005
14:00 h.
3 i 4 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MARCAT (3) en sectors
protegits del vent
MODERAT (2) a la resta
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

Prepirineu:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 4: cobert o molt ennuvolat arreu. A la tarda s’obriran clarianes, tret de l’extrem nord del Perafita-Puigpedrós i del
Ter-Freser. Nevades al matí a qualsevol punt i a la tarda més disperses i en forma de ruixats, sobretot a l’extrem més
septentrional. Poc abundants en general o minses. Temperatures en moderat descens. Vent del NW moderat amb cops forts al
final del dia.
A les 12:00 h: isozero: 600 m; vent a 2000 m: 39 km/h S; vent a 3000 m: 27 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -19ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 5: nuvolositat variable, més abundant a l’extrem nord del Perfita-Puigpedrós i del Ter-Freser on es possible algunes
nevades intermitents i poc abundants. Temperatures en lleuger descens. Vent del N i NW fort, amb cops molt forts als cims.
Torb.
Diumenge, 6: nuvolositat variable, en augment a la tarda i quedant molt ennuvolat, amb algunes nevades disperses.
Temperatures estables o en lleuger descens. Vent del N i NW fort o molt fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present des dels 1000-1100 m. En general en orientacions N es presenta continu des dels 1200 m i dels
1600-1700 m en orientacions S. Prop de colls i carenes i en orientacions N i W principalment, els gruixos són irregulars i per
damunt dels 2200-2300 m es presenta ventant. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil.len entre 20-40 cm al
Prepirineu i entre 60-110 cm a la resta. En sectors protegits del vent els gruixos oscil.len entre 1-2 metres.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Des de la tarda d’ahir fins la matinada d’avui, s’han produït precipitacions minses (menys de 5 cm) al Prepirineu, a la Vessant N
del Cadí-Moixeró i al S del Perafita-Puigpedrós. Superficialment hi ha una capa de neu recent que es presenta seca, freda i
sense cohesió. Per sota de la neu recent, es mantenen, de forma localitzada, plaques de vent que es mantenen fràgils,
especialment en orientacions S i E. Aquestes plaques es troben damunt d’un mantell que no ofereix gaires ancoratges, sobretot
en vessants obacs. S’han format plaques de vent en orientacions E que es mantenen fràgils.
Actualment, a tots els sectors el perill és MARCAT (3) ja que són probables desencadenaments d’allaus de placa de vent de
mitjanes dimensions, al pas d’una persona, especialment en orientacions E i S i sectors obacs arrecerats del vent. A la resta
d’orientacions el perill és MODERAT (2). Especialment al Perafita-Puigpedrós molts vessants N i W es presenten més
deflactats i el perill MARCAT (3) es localitza en sectors protegits del vent.
En el decurs d’avui dijous i demà divendres, serà possible la formació de noves plaques de vent en orientacions S i E, que
seran susceptibles de despendre’s pel pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Serà possible la formació de noves plaques de vent.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí s’emetrà el divendres, 4 de març de 2005

Berlín, 38-48
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Telèfon (93) 567 60 90
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: Divendres, 4 de març de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 4 i 5 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) a la meitat nord. MODERAT (2) a la meitat sud

Pallaresa:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent. MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 5: cobert a l’Aran-Franja N Pallaresa amb nevades moderades a totes les cotes que podran deixar fins a 20 cm de neu.
Cel entre mig i molt ennuvolat a la resta i algunes nevades disperses i poc abundants. Temperatures en moderat ascens durant
la primera meitat del dia i en lleuger descens a partir de la tarda. Vent del NW de moderat a fort, sobretot als cims. Torb.
A les 12:00 h: isozero: 500 m; vent a 2000 m: 68 km/h NW; vent a 3000 m: 97 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -20ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 6: cobert a l’Aran tot el dia amb nevades entre febles i moderades i molt ennuvolat a la resta amb el creixement de
nuvolades durant el dia i alguns ruixats de neu dispersos. A partir del vespre s’aclarirà. Temperatures en notable descens al final
del dia i sense canvis la resta de la jornada. Vent del N i NW entre moderat i fort.
Dilluns, 7: cobert a l’Aran amb nevades entre febles i moderades. Nuvolositat variable a la resta, amb predomini del sol. Mínimes
notablement més baixes i màximes en lleuger descens. Vent de N moderat amb cops forts. Torb.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present des dels fons de vall a l’Aran Franja N de la Pallaresa. En orientacions N és esquiable des de les valls
i en vessants S des dels 1400-1500 m. A la resta de sectors, els xàfecs dels últims dos dies han deixat una capa de neu recent
molt prima des dels fons de vall. Tot i així, en aquests sectors, la neu no presenta cert gruix fins als 1700-1800 m. En general els
vessants S es presenten discontinus fins al cims i en vessants N es presenta continu des dels 1900-2000 m. En general a tots
els sectors en vessants N el mantell es presenta ventat. A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 200-230 cm a l’Aran Franja
N de la Pallaresa, uns 10-60 cm a la resta. En orientacions S i E els gruixos són superiors degut a les acumulacions per vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Des de dimecres fins a la matinada d’avui s’han produït precipitacions minses (d’1 a 10 cm) a tots els sectors. A l’Aran Franja N
de la Pallaresa es manté un nivell superficial d’uns 30 cm de neu recent freda, seca i sense cohesió per sota del qual es
mantenen plaques de vent amagades. S’han format plaques de vent en orientacions E. A l’Aran Franja N de la Pallaresa el perill
és MARCAT (3) ja que són molt probables desencadenaments de plaques de vent, en general de mitjanes dimensions, pel pas
d’una persona, especialment en orientacions N, S i E. A més cal destacar que aquestes plaques poden assolir grans dimensions
pel pas d’un grup de persones i que poden arribar a ser de fons. Les nevades previstes a partir de la tarda de divendres i fins
diumenge formaran noves plaques molt fràgils en orientacions S i E, que es poden desprendre de forma espontània.
A la Pallaresa i a la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca, localment hi ha una capa de fins a 20 cm de neu freda seca i
sense cohesió. Les plaques de vent són de menor gruix i es localitzen en indrets arrecerats del vent, i poden estar parcialment
amagades. A la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i en sectors protegits de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) pel
desencadenament d’allaus de placa de vent, localment de mitjanes dimensions al pas d’una persona. En sectors oberts al vent i
la meitat sud de la Ribagorçana i de la Vall-Fosca, el mantell és més escàs i el perill és MODERAT (2) per l’existència localitzada
de petites plaques de vent que poden desprendre’s al pas d’una persona. Amb els xàfecs previstos, serà possible la formació de
noves plaques de vent en orientacions S i E, que seran susceptibles de despendre’s pel pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Continuarà la formació de plaques de vent, mes importants a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 5 de març de 2005
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres, 4 de març de 2005
14:00 h.
4 i 5 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MARCAT (3) en sectors
protegits del vent
MODERAT (2) a la resta
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

Prepirineu:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 5: entre mig i molt ennuvolat, amb núvols més compactes al Perfita-Puigpedrós i al Ter-Freser. Nevades febles i
disperses a qualsevol punt, poc abundants al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser (5-10 cm) i minses a la resta (1-5 cm).
Temperatures en moderat ascens durant la primera meitat del dia i en lleuger descens a partir de la tarda. Vent del NW de
moderat a fort, amb cops molt forts als cims. Torb.
A les 12:00 h: isozero:1400 m; vent a 2000 m: 43 km/h NW; vent a 3000 m: 69 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -15ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 6: nuvolositat variable, amb el creixement de nuvolades al llarg del dia i ruixats de neu dispersos. A partir del vespre
s’aclarirà. Temperatures en notable descens al final del dia i sense canvis la resta de la jornada. Vent del N i NW fort o molt fort.
Torb.
Dilluns, 7: nuvolositat variable, més abundant a l’extrem nord amb nevades intermitents i poc abundants. A la resta predomini del
sol. Mínimes notablement més baixes i màximes en lleuger descens. Vent de N fort amb cops molt forts. Torb.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present des dels 1000-1100 m. En general en orientacions N es presenta continu des dels 1200 m i dels
1600-1700 m en orientacions S. Prop de colls i carenes i en orientacions N i W principalment, els gruixos són irregulars i per
damunt dels 2200-2300 m es presenta ventant. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil.len entre 20-40 cm al Prepirineu
i entre 60-110 cm a la resta. En sectors protegits del vent els gruixos oscil.len entre 1-2 metres.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Des de dimecres fins la matinada de divendres, s’han produït precipitacions poc abundants (1-10 cm) a tots els sectors.
Superficialment hi ha una capa de neu recent que es presenta seca, freda i sense cohesió. Per sota de la neu recent, es
mantenen, de forma localitzada, plaques de vent que es mantenen fràgils, especialment en orientacions S i E. Aquestes plaques
es troben damunt d’un mantell que no ofereix gaires ancoratges, sobretot en vessants obacs. S’han format noves plaques de
vent en orientacions E que es mantenen fràgils.
Actualment, a tots els sectors el perill és MARCAT (3) ja que són probables desencadenaments d’allaus de placa de vent de
mitjanes dimensions, al pas d’una persona, especialment en orientacions E i S i sectors obacs arrecerats del vent. A la resta
d’orientacions el perill és MODERAT (2). Especialment al Perafita-Puigpedrós molts vessants N i W es presenten més deflactats
i el perill MARCAT (3) es localitza en sectors protegits del vent.
Durant el cap de setmana serà possible la formació de noves plaques de vent en orientacions S i E, que seran susceptibles de
despendre’s pel pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es formaran noves plaques de vent.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 5 de març de 2005
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: Dissabte, 5 de març de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 5, 6 i 7 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) a la meitat nord. MODERAT (2) a la meitat sud

Pallaresa:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent. MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 6: molt ennuvolat a l’Aran-Franja N Pallaresa, disminuint a mitja tarda. Nevades moderades passant a febles i
disperses per la tarda. A la resta, cel variable amb probabilitat de nevades febles i disperses fins a mig matí. Temperatures sense
canvis, amb notable descens al final del dia. Vent moderat del N amb cops forts als cims.
A les 12:00 h: isozero: 0 m; vent a 2000 m: 45 km/h NW; vent a 3000 m: 66 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -22ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 7: cel molt ennuvolat a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa amb probabilitat de nevades febles i disperses. A la resta, cel
poc ennuvolat. Augment de la nuvolositat al final del dia. Temperatures en moderat descens. Vent fort del N amb cops molt forts
als cims.
Dimarts, 8: nuvolositat abundant a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa amb possibilitat de nevades febles i disperses. A la resta,
cel variable. Temperatures en moderat ascens. Vent del N moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present des dels fons de vall a l’Aran Franja N de la Pallaresa. En orientacions N és esquiable des de les valls
i en vessants S des dels 1400-1500 m. A la resta de sectors, les precipitacions febles dels darrers dies han deixat una capa de
neu recent molt prima des dels fons de vall. Tot i així, en aquests sectors, la neu no presenta cert gruix fins als 1700-1800 m. En
general els vessants S es presenten discontinus fins al cims i en vessants N es presenta continu des dels 1900-2000 m. En
general a tots els sectors en vessants N el mantell es presenta ventat. A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 200-230 cm a
l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 10-60 cm a la resta. En orientacions S i E els gruixos són superiors degut a les acumulacions
per vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
En els últims dies s’han produït precipitacions (d’1 a 15 cm) a tots els sectors, més importants a l’Aran Franja N de la Pallaresa,
on es manté un nivell superficial d’uns 30 cm de neu recent freda, seca i sense cohesió per sota del qual es mantenen plaques
de vent amagades. S’han format plaques de vent en orientacions E. A l’Aran Franja N de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) ja
que són molt probables desencadenaments de plaques de vent, en general de mitjanes dimensions, pel pas d’una persona,
especialment en orientacions N, S i E. A més cal destacar que aquestes plaques poden assolir grans dimensions pel pas d’un
grup de persones i que poden arribar a ser de fons. Les nevades previstes durant el cap de setmana formaran noves plaques
molt fràgils en orientacions S i E, que es poden desprendre de forma espontània.
A la Pallaresa i a la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca, localment hi ha una capa de fins a 20 cm de neu freda seca i
sense cohesió. Les plaques de vent són de menor gruix i es localitzen en indrets arrecerats del vent, i poden estar parcialment
amagades. A la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i en sectors protegits de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) pel
desencadenament d’allaus de placa de vent, localment de mitjanes dimensions al pas d’una persona. En sectors oberts al vent i
la meitat sud de la Ribagorçana i de la Vall-Fosca, el mantell és més escàs i el perill és MODERAT (2) per l’existència localitzada
de petites plaques de vent que poden desprendre’s al pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Continuarà la formació de plaques de vent, mes importants a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 7 de març de 2005
Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dissabte, 5 de març de 2005
14:00 h.
5, 6 i 7 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MARCAT (3) en sectors
protegits del vent
MODERAT (2) a la resta
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

Prepirineu:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 6: cel variable amb creixement de nuvolades a la tarda. Nevades disperses en forma de ruixat. Temperatures sense
canvis, amb notable descens al final del dia. Vent moderat del N amb cops forts als cims.
A les 12:00 h: isozero: 0 m; vent a 2000 m: 26 km/h NW; vent a 3000 m: 37 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -16ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 7: cel poc ennuvolat, amb augment de la nuvolositat al final del dia. Temperatures en moderat descens. Vent fort del N
amb cops molt forts als cims.
Dimarts, 8: cel variable. Temperatures en moderat ascens. Vent del N moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present des dels 1000-1100 m. En general en orientacions N es presenta continu des dels 1200 m i dels
1600-1700 m en orientacions S. Prop de colls i carenes i en orientacions N i W principalment, els gruixos són irregulars i per
damunt dels 2200-2300 m es presenta ventat. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil.len entre 20-40 cm al Prepirineu i
entre 60-110 cm a la resta. En sectors protegits del vent els gruixos oscil.len entre 1-2 metres.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
En els últims dies s’han produït precipitacions (d’1 a 15 cm) a tots els sectors. Superficialment hi ha una capa de neu recent que
es presenta seca, freda i sense cohesió. Per sota de la neu recent, es mantenen, de forma localitzada, plaques de vent que es
mantenen fràgils, especialment en orientacions S i E. Aquestes plaques es troben damunt d’un mantell que no ofereix gaires
ancoratges, sobretot en vessants obacs. S’han format noves plaques de vent en orientacions E que es mantenen fràgils.
Actualment, a tots els sectors el perill és MARCAT (3) ja que són probables desencadenaments d’allaus de placa de vent de
mitjanes dimensions, al pas d’una persona, especialment en orientacions E i S i sectors obacs arrecerats del vent. A la resta
d’orientacions el perill és MODERAT (2). Especialment al Perafita-Puigpedrós molts vessants N i W es presenten més deflactats
i el perill MARCAT (3) es localitza en sectors protegits del vent.
Durant el cap de setmana serà possible la formació de noves plaques de vent en orientacions S i E, que seran susceptibles de
despendre’s pel pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser es formaran noves plaques de vent.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 7 de març de 2005

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com

1
FEBLE

2
MODERAT

- 271 / 368 -

3
MARCAT

4
FORT

5
MOLT FORT

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

PIRINEU OCCIDENTAL

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
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DATA: Dilluns, 7 de març de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 7 i 8 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

FORT (4)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent. MODERAT (2) a la resta

Pallaresa:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent. MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 8: molt ennuvolat de matinada amb alguna nevada feble i minsa a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. La resta del dia
minvarà la nuvolositat i quedarà serè o poc ennuvolat com a la resta de zones. Temperatures en moderat ascens. Vent del N
entre fluix i moderat, amb algun cop fort als cims durant la primera meitat del dia.
A les 12:00 h: isozero: 800 m; vent a 2000 m: 41 km/h N; vent a 3000 m: 65 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -18ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 9: serè o poc ennuvolat tot el dia. Temperatures novament en moderat ascens. Vent fluix amb predomini del
component N, amb cops moderats de matinada.
Dijous, 10: serè. Temperatures estables. Vent fluix i de direcció variable, amb brises de muntanya de matinada.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present des dels fons de vall a l’Aran Franja N de la Pallaresa. A la resta de sectors, les precipitacions dels
darrers dies han deixat una capa de neu recent prima des dels fons de vall. Tot i així, en aquests sectors, la neu no presenta cert
gruix fins als 1700-1800 m. En general els vessants S es presenten discontinus fins al cims i en vessants N es presenta continu
des dels 1900-2000 m. A tots els sectors en vessants N el mantell es presenta ventat. A 2200 m el gruix total de neu al terra és
de 210-270 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 20-80 cm a la resta. En orientacions S i E els gruixos són superiors degut a
les acumulacions per vent, especialment durant aquest cap de setmana.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa des de dissabte s’han acumulat entre 40-60 cm de neu recent freda i seca. S’afegeixen als 2030 cm caiguts durant la setmana passada. S’han format plaques de vent de grans dimensions en orientacions S i E, però se
n’han format a totes les orientacions. A la resta de sectors les nevades han acumulat entre 5-30 cm de neu recent, però les
plaques s’han format en orientacions S, E i SW, mentre que els vessants N han tornat a quedar molt desproveïts de neu per
efecte del fort vent.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el perill és FORT (4) ja que són molt probables desencadenaments de plaques de vent, en
general de mitjanes dimensions, pel pas d’una persona, a totes les orientacions; molt probablement de grans dimensions en
orientacions S i E. A més cal destacar que aquestes plaques poden ser de fons i involucrar tot el gruix de neu fins al terra. És
probable que les allaus també puguin caure de forma espontània, de neu recent i de placa, especialment en orientacions S i E. El
vent del N i NE continuarà formant noves plaques de vent molt inestables.
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el perill és MARCAT (3) en sectors protegits del vent i MODERAT (2) a la resta. Són
probables allaus de placa de vent en orientacions S, E i SW pel pas d’una persona, localment de dimensions mitjanes. A la resta
d’orientacions el mantell està molt ventat i endurit i disminueix la possibilitat i la dimensió d’allaus de placa de vent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Fins dijous continuarà la formació de plaques de vent, mes importants a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 8 de març de 2005
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dilluns, 7 de març de 2005
14:00 h.
7 i 8 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MARCAT (3) en sectors
protegits del vent
MODERAT (2) a la resta
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

Prepirineu:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 8: cel serè o poc ennuvolat, tot i que puntualment mig ennuvolat de matinada. Temperatures en moderat ascens. Vent
del N entre fluix i moderat en general, i entre moderat i fort durant la primera meitat del dia al Ter-Freser. Torb.
A les 12:00 h: isozero:1200 m; vent a 2000 m: 47 km/h N; vent a 3000 m: 53 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -16ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 9: serè o poc ennuvolat tot el dia. Temperatures novament en moderat ascens. Vent fluix amb predomini del
component N, moderat a primeres hores del matí en alguns vessants.
Dijous, 10: cel serè. Temperatures estables. Vent fluix i variable, amb predomini de les brises de muntanya de matinada.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present des dels 1000-1100 m. Prop de colls i carenes i en orientacions N i W principalment, els gruixos són
irregulars i per damunt dels 2200-2300 m es presenta ventat. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil.len entre 30-50 cm
al Prepirineu i entre 60-120 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Des de dissabte s’han acumulat entre 10-30 cm de neu recent freda i seca, quantitats inferiors al Prepirineu. S’afegeixen als 515 cm caiguts durant la setmana passada. S’han format plaques de vent de dimensiones mitjanes en orientacions S, E i SW,
mentre que els vessants N han tornat a quedar molt desproveïts de neu per efecte del fort vent.
Actualment, a tots els sectors el perill és MARCAT (3) ja que són probables desencadenaments d’allaus de placa de vent de
mitjanes dimensions, al pas d’una persona, especialment en orientacions S, E i SW. A la resta d’orientacions el perill és
MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser es formaran noves plaques de vent.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 8 de març de 2005
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DATA: Dimarts, 8 de març de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 8 i 9 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

FORT (4)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent. MODERAT (2) a la resta

Pallaresa:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent. MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 9: serè o poc ennuvolat tot el dia. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix amb predomini del component N, amb
cops moderats de matinada.
A les 12:00 h: isozero:1200 m; vent a 2000 m: 26 km/h N; vent a 3000 m: 45 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -11ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 10: poc ennuvolat per algunes bandes de núvols alts que a la tarda poden augmentar. Temperatures estables o en
lleuger descens al final del dia. Vent fluix i de direcció variable, amb brises de muntanya de matinada.
Divendres, 11: serè o poc ennuvolat. Temperatures lleugerament més altes. Vent fluix i de direcció variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present des dels fons de vall a l’Aran Franja N de la Pallaresa. A la resta de sectors, les precipitacions dels
darrers dies han deixat una capa de neu recent prima des dels fons de vall. Tot i així, en aquests sectors, la neu no presenta
cert gruix fins als 1700-1800 m. En general els vessants S es presenten discontinus fins al cims i en vessants N es presenta
continu des dels 1900-2000 m. A tots els sectors en vessants N el mantell es presenta ventat. A 2200 m el gruix total de neu al
terra és de 210-270 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 20-80 cm a la resta. En orientacions S i E els gruixos són
superiors degut a les acumulacions per vent, especialment durant aquest cap de setmana.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa des de dissabte s’han acumulat entre 40-80 cm de neu recent freda i seca. S’afegeixen als 2030 cm caiguts durant la setmana passada. S’han format plaques de vent de grans dimensions en orientacions S i E, tot i que a
la resta d’orientacions també se n’han format. A la resta de sectors va parar de nevar ahir. Des del cap de setmana s’han
acumulat entre 5-30 cm de neu recent. Les plaques s’han format en orientacions S, E i SW, mentre que els vessants N han
tornat a quedar molt desproveïts de neu per efecte del fort vent.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el perill és FORT (4) ja que són molt probables desencadenaments de plaques de vent, en
general de mitjanes dimensions, pel pas d’una persona, a totes les orientacions; molt probablement de grans dimensions en
orientacions S i E. A més cal destacar que aquestes plaques poden ser de fons i involucrar tot el gruix de neu fins al terra. És
probable que les allaus també puguin caure de forma espontània, essent en general de mitjanes dimensions. També cal
destacar que especialment en les hores centrals del dia i sobretot en orientacions S, són probables caigudes espontànies
d’allaus de fons. El vent del N continuarà formant noves plaques de vent inestables.
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el perill és MARCAT (3) en sectors protegits del vent i MODERAT (2) a la resta.
Són probables allaus de placa de vent en orientacions S, E i SW pel pas d’una persona, localment de dimensions mitjanes. A la
resta d’orientacions el mantell està molt ventat i endurit i disminueix la possibilitat i la dimensió d’allaus de placa de vent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Fins dijous continuarà la formació de plaques de vent, mes importants a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 9 de març de 2005
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimarts, 8 de març de 2005
14:00 h.
8 i 9 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MARCAT (3) en sectors
protegits del vent
MODERAT (2) a la resta
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

Prepirineu:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 9: serè. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix amb predomini del component N, moderat a primeres hores del
matí en alguns vessants i a cotes altes del Ter-Freser.
A les 12:00 h: isozero: 1400 m; vent a 2000 m: 17 km/h N; vent a 3000 m: 29 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -7ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 10: cel poc ennuvolat al matí per núvols alts i de mig a molt ennuvolat a la tarda amb el cerixement de nuvolades. No es
descarta algun ruixat aïllat a la tarda. Cota de neu: 1400 m. Temperatures estables o en lleuger descens al final del dia. Vent
fluix i variable, amb predomini de les brises de muntanya de matinada.
Divendres, 11: serè o poc ennuvolat, amb intervals de núvols baixos o boira a primeres hores del dia. Temperatures en lleuger
ascens. Vent fluix i variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present des dels 1000-1100 m. Prop de colls i carenes i en orientacions N i W principalment, els gruixos són
irregulars i per damunt dels 2200-2300 m es presenta ventat. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil.len entre 30-50
cm al Prepirineu i entre 60-120 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Ahir va nevar feblement al Ter-Freser, amb acumulacions inapreciables o de fins a 2 cm. A la resta de sectors no ha nevat. Des
de dissabte s’han acumulat entre 10-30 cm de neu recent freda i seca, excepte al Prepirineu on els gruixos van ser inferiors.
Aquestes quantitats s’afegeixen als 5-15 cm que van caure durant la setmana passada. S’han format plaques de vent de
dimensiones mitjanes en orientacions S, E i SW, mentre que els vessants N han tornat a quedar molt desproveïts de neu per
efecte del fort vent.
Actualment, a tots els sectors el perill és MARCAT (3) ja que són probables desencadenaments d’allaus de placa de vent de
mitjanes dimensions, al pas d’una persona, especialment en orientacions S, E i SW. A la resta d’orientacions el perill és
MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser es formaran noves plaques de vent.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 9 de març de 2005
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DATA: Dimecres, 9 de març de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 9 i 10 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

FORT (4)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent. MODERAT (2) a la resta

Pallaresa:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent. MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 10: serè al matí arreu i poc ennuvolat per alguns intervals de núvols a la tarda que poden augmentar i quedar com a
molt mig ennuvolat. Temperatures estables o en lleuger ascens. Vent fluix i de direcció variable, amb predomini del N i NW i de
les brises de muntanya de matinada.
A les 12:00 h: isozero: 1400 m; vent a 2000 m: 14 km/h NW; vent a 3000 m: 29 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -8ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 11: poc ennuvolat amb el creixement de nuvolades durant les hores centrals del dia. No es descarta algun ruixat
aïllat a la tarda. Cota de neu: 1400 m. Temperatures sense gaires canvis. Vent fluix i de direcció variable.
Dissabte, 12: augment de la nuvolositat fins quedar molt ennuvolat a la tarda. Al final del dia no es descarta alguna precipitació
feble i minsa. Cota de neu: 1600m. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix i variable amb predomini del component S.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell nival és present des dels fons de vall en vessants N i des dels 1400 m en vessants
S. A la resta de sectors la neu és present des dels 1700-1800 m. En general els vessants S es mostren discontinus fins al cims i
en vessants N es continu des dels 1900-2000 m. A tots els sectors en vessants N el mantell es presenta ventat. A 2200 m el
gruix total de neu al terra és de 210-270 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 20-80 cm a la resta. En orientacions S i E els
gruixos són superiors degut a les acumulacions per vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa superficialment hi ha una capa d’un metre de neu sense cohesió que descansa damunt d’un
mantell sense gaires ancoratges. En sectors protegits del vent aquesta capa pot ser de major gruix. En el dia d’ahir, dimarts, es
van desencadenar diverses allaus de forma accidental i algunes de forma natural. Tot i així, encara es mantenen plaques de
vent a totes les orientacions, les mes importants ens orientacions S i E.
A la resta de sectors es mantenen plaques en orientacions S, E i SW. Els vessants N han tornat a quedar molt desproveïts de
neu per efecte del fort vent.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el perill és FORT (4) ja que són molt probables caigudes espontànies d’allaus de fons en
vessants assolellats i especialment a partir de les hores centrals del dia. Aquestes allaus poden involucrar una gran quantitat de
neu. També són probables desencadenaments de plaques de vent, en general de mitjanes dimensions, localment grans pel pas
d’una persona, a totes les orientacions. A cotes altes, es manté la probabilitat de caiguda de plaques de forma natural en
general de mitjanes dimensions.
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el perill és MARCAT (3) en sectors protegits del vent i MODERAT (2) a la resta.
Són probables allaus de placa de vent en orientacions S, E i SW pel pas d’una persona, localment de dimensions mitjanes. A la
resta d’orientacions el mantell està molt ventat i endurit i disminueix la possibilitat i la dimensió d’allaus de placa de vent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les plaques s’aniran estabilitzant.
Evolució del perill: EN DISMINUCIÓ

El proper butlletí s’emetrà el dijous, 10 de març de 2005
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimecres, 9 de març de 2005
14:00 h.
9 i 10 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MARCAT (3) en sectors
protegits del vent
MODERAT (2) a la resta
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

Prepirineu:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 10: serè al matí arreu i poc ennuvolat per alguns intervals de núvols a la tarda que poden augmentar i quedar com a
molt mig ennuvolat. Temperatures estables o en lleuger ascens. Vent fluix i de direcció variable, amb predomini del N i NW i de
les brises de muntanya de matinada.
A les 12:00 h: isozero: 1800 m; vent a 2000 m: 6 km/h NW; vent a 3000 m: 23 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -4ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 11: poc ennuvolat al matí, i creixement de nuv9olades a partir de llavors. Possibilitat de ruixats aïllats. Cota de neu:
1400 m. Temperatures estables. Vent fluix i variable, amb cops moderats en moments de ruixat.
Dissabte, 12: augment de la nuvolositat fins quedar molt ennuvolat a la tarda. Al final del dia no es descarta alguna precipitació
feble i minsa. Cota de neu: 1600m. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix i variable amb predomini del component S.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present des dels 1100-1200 m. Prop de colls i carenes i en orientacions N i W principalment, els gruixos són
irregulars i per damunt dels 2200-2300 m es presenta ventat. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil.len entre 30-50
cm al Prepirineu i entre 60-120 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Des de dissabte s’han acumulat entre 10-30 cm de neu recent freda i seca, excepte al Prepirineu on els gruixos van ser
inferiors. Aquestes quantitats s’afegeixen als 5-15 cm que van caure durant la setmana passada. S’han format plaques de vent
de dimensiones mitjanes en orientacions S, E i SW, mentre que els vessants N han tornat a quedar molt desproveïts de neu
per efecte del fort vent.
Actualment, a tots els sectors el perill és MARCAT (3) ja que són probables desencadenaments d’allaus de placa de vent de
mitjanes dimensions, al pas d’una persona, especialment en orientacions S, E i SW. A la resta d’orientacions el perill és
MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les plaques s’aniran estabilitzant.
Evolució del perill: EN DISMINUCIÓ

El proper butlletí s’emetrà el dijous, 10 de març de 2005
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: Dijous, 10 de març de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 10 i 11 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

FORT (4)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent. MODERAT (2) a la resta

Pallaresa:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent. MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 11: poc a mig ennuvolat amb el creixement de nuvolades durant les hores centrals del dia. No es descarta algun
ruixat aïllat a la tarda. Cota de neu: 1400 m. Temperatures sense gaires canvis. Vent fluix i de direcció variable.
A les 12:00 h: isozero: 1700 m; vent a 2000 m: 14 km/h NW; vent a 3000 m: 29 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -7ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 12: serè o poc ennuvolat per bandes de núvols alts més freqüents a la tarda. Temperatures en moderat ascens. Vent
fluix de component W.
Diumenge, 13: cel entre poc i mig ennuvolat per núvols alts i mitjans. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de
component W fluix amb cops moderats.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell nival és present des dels fons de vall en vessants N i des dels 1400 m en vessants S.
A la resta de sectors la neu és present des dels 1700-1800 m. En general els vessants S es mostren discontinus fins al cims i en
vessants N es continu des dels 1900-2000 m. A tots els sectors en vessants N el mantell es presenta ventat. A 2200 m el gruix
total de neu al terra és de 210-270 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 20-80 cm a la resta. En orientacions S i E els
gruixos són superiors degut a les acumulacions per vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa superficialment hi ha una capa d’un metre de neu sense cohesió que descansa damunt d’un
mantell sense gaires ancoratges. En sectors protegits del vent aquesta capa pot ser de major gruix. Des de dimarts, s’estan
desencadenant allaus de forma accidental i algunes de forma natural, en general en orientacions S i E; algunes són de grans
dimensions.
A la resta de sectors es mantenen plaques inestables en orientacions S, E i SW. Els vessants N han tornat a quedar molt
desproveïts de neu per efecte del fort vent.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el perill és FORT (4) ja que són molt probables caigudes espontànies d’allaus en vessants
assolellats i especialment a partir de les hores centrals del dia. Aquestes allaus poden involucrar una gran quantitat de neu i ser
de fons. Les allaus poden ser de placa i de neu recent humida. També són molt probables desencadenaments de plaques de
vent al pas d’una persona, en general de mitjanes dimensions, localment grans a totes les orientacions i a totes les cotes,
principalment S i E.
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el perill és MARCAT (3) en sectors protegits del vent i MODERAT (2) a la resta. Són
probables allaus de placa de vent en orientacions S, E i SW pel pas d’una persona, localment de dimensions mitjanes. A la resta
d’orientacions el mantell està molt ventat i endurit i disminueix la possibilitat i la dimensió d’allaus de placa de vent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Dissabte el mantell es pot humitejar notablement i les allaus podrien generalitzar-se a totes les orientacions.
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí s’emetrà el divendres, 11 de març de 2005
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 10 de març de 2005
14:00 h.
10 i 11 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MARCAT (3) en sectors
protegits del vent
MODERAT (2) a la resta
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

Prepirineu:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 11: poc ennuvolat al matí, i creixement de nuvolades a partir de llavors que deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat.
Possibilitat de ruixats aïllats. Cota de neu: 1400 m. Temperatures estables. Vent fluix i variable, amb cops moderats en moments
de ruixat.
A les 12:00 h: isozero: 1800 m; vent a 2000 m: 5 km/h SW; vent a 3000 m: 25 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -4ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 12: serè o poc ennuvolat per bandes de núvols alts més freqüents a la tarda. Temperatures en moderat ascens. Vent
fluix de component W.
Diumenge, 13: cel entre poc i mig ennuvolat per núvols alts i mitjans. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de
component W fluix amb cops moderats.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present des dels 1100-1200 m. Prop de colls i carenes i en orientacions N i W principalment, els gruixos són
irregulars i per damunt dels 2200-2300 m es presenta ventat. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil.len entre 30-50 cm
al Prepirineu i entre 60-120 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Hi ha plaques de vent en orientacions S, E i SW, mentre que els vessants N han tornat a quedar molt desproveïts de neu per
efecte del fort vent.
Actualment, a tots els sectors el perill és MARCAT (3) ja que són probables desencadenaments d’allaus de placa de vent de
mitjanes dimensions, al pas d’una persona, especialment en orientacions S, E i SW. També són probables allaus de neu recent
humida en vessants assolellats. A la resta d’orientacions el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Dissabte el mantell es pot humitejar notablement. Es mantindrà la possibilitat d’allaus de placa de vent.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el divendres, 11 de març de 2005
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DATA: Divendres, 11 de març de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 11 i 12 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

FORT (4)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent. MODERAT (2) a la resta

Pallaresa:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent. MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 12: serè o poc ennuvolat per bandes de núvols alts més freqüents a la tarda. Temperatures en moderat o notable
ascens, amb la màxima a la nit. Vent fluix de component W, amb cops moderats als cims.
A les 12:00 h: isozero: 2200 m; vent a 2000 m: 23 km/h W; vent a 3000 m: 34 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -9ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 13: cel serè o poc ennuvolat per núvols alts. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent del NW fluix amb
cops moderats.
Dilluns, 14: augment de la nuvolositat al llarg del matí fins quedar cobert. S’esperen precipitacions febles, o localment moderades
a partir de la tarda, en general poc abundants. Cota de neu: 2000 m. Vent entre fluix i moderat de component W.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell nival és present des dels fons de vall en vessants N i des dels 1400 m en vessants S.
A la resta de sectors la neu és present des dels 1700-1800 m. En general els vessants S es mostren discontinus fins al cims i en
vessants N és continu des dels 1900-2000 m. A tots els sectors en vessants N el mantell es presenta ventat. A 2200 m el gruix
total de neu al terra és de 210-270 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 20-80 cm a la resta. En orientacions S i E els
gruixos són superiors degut a les acumulacions per vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa superficialment hi ha una capa d’un metre de neu sense cohesió que descansa damunt d’un
mantell sense gaires ancoratges. En sectors protegits del vent aquesta capa pot ser de major gruix. Des de dimarts, s’estan
desencadenant allaus de forma accidental i algunes de forma natural, en general en orientacions S i E; algunes són de grans
dimensions.
A la resta de sectors es mantenen plaques inestables en orientacions S, E i SW. A tots els sectors, en vessants assolellats hi ha
una prima crosta superficial. Al matí de divendres hi ha xàfecs febles i dispersos de neu a totes les cotes; no s’esperen gruixos
superiors a 5 cm de neu recent.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa, avui divendres la probabilitat d’allaus espontànies ha disminuït transitòriament, però es manté
el perill d’allaus de placa de vent pel pas d’una persona, a totes les orientacions, més abundants en vessants S i E, i que poden
ser de grans dimensions. El perill és FORT (4), especialment a partir de dissabte al matí, en què augmentarà novament la
probabilitat d’allaus espontànies, principalment en vessants assolellats, i podrien ser localment de grans dimensions. Seran
allaus de placa i de neu recent humida.
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el perill és MARCAT (3) en sectors protegits del vent i MODERAT (2) a la resta. Són
probables allaus de placa de vent en orientacions S, E i SW pel pas d’una persona, localment de dimensions mitjanes. A la resta
d’orientacions el mantell està molt ventat i endurit i disminueix la possibilitat i la dimensió d’allaus de placa de vent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Durant el cap de setmana, el mantell pot humitejar-se notablement i les allaus podrien generalitzar-se a totes les orientacions.
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 12 de març de 2005
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres, 11 de març de 2005
14:00 h.
11 i 12 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MARCAT (3) en sectors
protegits del vent
MODERAT (2) a la resta
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

Prepirineu:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 12: serè o poc ennuvolat per bandes de núvols alts més freqüents a partir de la tarda. Temperatures en moderat o
notable ascens al llarg del dia. Vent fluix de component W.
A les 12:00 h: isozero: 2100 m; vent a 2000 m: 23 km/h W; vent a 3000 m: 19 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -5ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 13: cel serè o poc ennuvolat per núvols alts. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent de component
W fluix amb cops moderats.
Dilluns, 14: augment de la nuvolositat al llarg del matí fins quedar cobert. S’esperen precipitacions febles, o localment
moderades a partir de la tarda, en general poc abundants. Cota de neu: 2000 m. Vent entre fluix i moderat de component W.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present des dels 1100-1200 m. Prop de colls i carenes i en orientacions N i W principalment, els gruixos són
irregulars i per damunt dels 2200-2300 m es presenta ventat. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil.len entre 30-50 cm
al Prepirineu i entre 60-120 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
A tots els sector hi ha plaques de vent en orientacions S, E i SW, mentre que els vessants N estan molt escombrats de neu per
efecte del vent.
Al matí de divendres hi ha xàfecs moderats i dispersos de neu a totes les cotes; no s’esperen gruixos superiors a 10 cm de neu
recent. Actualment, a tots els sectors el perill és MARCAT (3) ja que són probables desencadenaments d’allaus de placa de vent
de mitjanes dimensions, al pas d’una persona, especialment en orientacions S, E i SW. A la resta d’orientacions el perill és
MODERAT (2). Demà dissabte també seran probables allaus de neu recent humida en vessants assolellats

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Durant el cap de setmana, el mantell pot humitejar-se notablement i les allaus podrien generalitzar-se a totes les orientacions.
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER AUGMENT
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DATA: Dissabte, 12 de març de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 12, 13 i 14 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

FORT (4)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent. MODERAT (2) a la resta

Pallaresa:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent. MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 13: cel seré. Temperatures mínimes en moderat ascens i màximes sense canvis. Vent de l’W fluix.
A les 12:00 h: isozero: 2200 m; vent a 2000 m: 15 km/h W; vent a 3000 m: 29 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -3ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 14: augment de la nuvolositat al llarg del matí fins quedar cobert a última hora. Creixement de nuvolades a la
Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa amb xàfecs, localment moderats, de neu per sobre de 1700 m. Temperatures mínimes en
lleuger augment i màximes en lleuger descens. Vent fluix del SW.
Dimarts, 15: cel molt ennuvolat amb possibilitat de precipitacions moderades, de neu per damunt de 1700 m, fins a mig matí.
Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger augment. Vent fluix variable amb predomini de la component W.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell nival és present des dels fons de vall en vessants N i des dels 1400 m en vessants S.
A la resta de sectors la neu és present des dels 1700-1800 m. En general els vessants S es mostren discontinus fins al cims i en
vessants N és continu des dels 1900-2000 m. A tots els sectors en vessants N el mantell es presenta ventat. A 2200 m el gruix
total de neu al terra és de 210-270 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 20-80 cm a la resta. En orientacions S i E els
gruixos són superiors degut a les acumulacions per vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Superficialment la neu s’està humitejant en orientacions assolellades i s’han format petites crostes de matinada. A l’Aran Franja
N de la Pallaresa per sota de les crostes encara hi ha una capa de fins a un metre de neu molt freda, seca i sense cohesió. A
cotes altes hi ha plaques de vent inestables a totes orientacions, però més extenses en vessants orientats al S i a l’E. Durant el
cap de setmana la neu continuarà humitejant-se en orientacions assolellades. Durant tota la setmana s’han desencadenat allaus
de forma accidental i natural, en general en orientacions S i E, algunes de grans dimensions.
A la resta de sectors es mantenen plaques inestables en orientacions S, E i SW. Ahir divendres es produïren xàfecs de neu
inferiors als 5 cm de neu recent seca. A tots els sectors, en vessants assolellats hi ha una prima crosta de regel superficial que
fon a mig matí. La neu s’humitejarà notablement durant el cap de setmana amb formació de crostes de matinada.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa, el perill és FORT (4) per l’alta probabilitat d’allaus espontànies de neu humida en vessants
assolellats (S, E i W); poden ser de grans dimensions i involucrar tot el gruix del mantell fins al terra, especialment per sota de
2200 m en vessants de gran inclinació. Aquesta situació és més probable a partir del migdia d’avui dissabte i a partir de primera
hora del matí de demà diumenge. D’altra banda, es manté el perill d’allaus de placa de vent pel pas d’una persona, a totes les
orientacions, de majors dimensions en vessants S i E, però més probables en orientacions obagues (N i E), i que poden ser de
grans dimensions.
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el perill és MARCAT (3) en sectors protegits del vent i MODERAT (2) a la resta. Són
probables allaus de placa de vent en orientacions S, E i SW pel pas d’una persona, localment de dimensions mitjanes. A la resta
d’orientacions el mantell està molt ventat i endurit i disminueix la possibilitat i la dimensió d’allaus de placa de vent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Dilluns el mantell podria humitejar-se també en vessants obacs i produir-se allaus de neu humida en orientacions N,
especialment a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
Evolució del perill: ESTACIONARI
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dissabte, 12 de març de 2005
14:00 h.
12, 13 i 14 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MARCAT (3) en sectors
protegits del vent
MODERAT (2) a la resta
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

Prepirineu:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 13: cel seré. Temperatures mínimes en moderat ascens i màximes sense canvis. Vent de l’W fluix.
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; vent a 2000 m: 9 km/h SW; vent a 3000 m: 19 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -4ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 14: augment de la nuvolositat al llarg del matí fins quedar cobert a última hora. Creixement de nuvolades al Prepirineu i
Ter-Freser amb xàfecs febles, de neu per sobre de 1700 m. Temperatures mínimes en lleuger augment i màximes en lleuger
descens. Vent fluix del SW.
Dimarts, 15: cel molt ennuvolat amb possibilitat de precipitacions moderades, de neu per damunt de 1700 m, fins a mig matí.
Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger augment. Vent fluix variable amb predomini de la component W.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present des dels 1100-1200 m. Prop de colls i carenes i en orientacions N i W principalment, els gruixos són
irregulars i per damunt dels 2200-2300 m es presenta ventat. Els vessants N estan molt escombrats de neu per efecte del vent.
A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil.len entre 30-50 cm al Prepirineu i entre 60-120 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
A tots els sectors es mantenen plaques inestables en orientacions S, E i SW. Ahir divendres es produïren xàfecs de neu inferiors
als 5 cm de neu recent seca. A tots els sectors, en vessants assolellats hi ha una prima crosta de regel superficial que fon a mig
matí. En vessants obacs protegits del vent, com a les canals del Cadí, la neu encara es manté seca, freda i amb baixa cohesió.
La neu s’humitejarà notablement durant el cap de setmana en orientacions assolellades, amb formació de crostes de matinada.
A tots els sectors el perill és MARCAT (3), ja que són probables desencadenaments d’allaus de placa de vent de mitjanes
dimensions, al pas d’una persona, especialment en orientacions S, E i SW. A la resta d’orientacions el perill és MODERAT (2).
Poden haver petites allaus de neu humida en vessants assolellats a partir de mig matí de dissabte i de primera hora de
diumenge.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Dilluns, el mantell podria humitejar-se també en vessants obacs i produir-se allaus de neu humida en orientacions N.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 14 de març de 2005
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Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dilluns, 14 de març de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 14 i 15 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

FORT (4)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent. MODERAT (2) a la resta

Pallaresa:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent. MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 15: serè o poc ennuvolat al matí, i creixement de nuvolades a la tarda amb el cel mig ennuvolat, sobretot a la
Ribagorçana i a la Pallaresa. Possibilitat d’algun ruixat aïllat, de neu a partir de 2200 m. Mínimes en moderat ascens i màximes
estables o en lleuger ascens. Vent fluix i variable amb brises de muntanya de matinada i de component W la resta del dia.
A les 12:00 h: isozero: 2600 m; vent a 2000 m: 17 km/h W; vent a 3000 m: 17 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 3ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 16: cel serè o poc ennuvolat per núvols d’evolució diürna. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix i variable, amb
brises de muntanya matinals i del règim local durant la jornada.
Dijous, 17: cel ras. Temperatures sense canvis. Vent fluix i variable, amb brises de muntanya matinals.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell nival és present i esquiable des dels fons de vall en vessants N i des dels 15001600 m en vessants S. A la resta de sectors la neu és present des dels 1700-1800 m. En general els vessants S es mostren
discontinus fins al cims i en vessants N és continu des dels 1900-2000 m. A tots els sectors en vessants N el mantell es
presenta ventat. A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 210-270 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 20-80 cm a la
resta. En orientacions S i E els gruixos són superiors degut a les acumulacions per vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Superficialment la neu s’està humitejant en orientacions assolellades i s’han format petites crostes de matinada que es
transformen a partir de mig matí. A cotes altes hi ha plaques de vent inestables a totes orientacions, però més extenses en
vessants orientats al S i a l’E. En el decurs del cap de setmana s’han desencadenat allaus de forma accidental i natural, en
general en orientacions S i E, algunes de grans dimensions.
A la resta de sectors es mantenen plaques inestables en orientacions S, E i SW. A tots els sectors, en vessants assolellats hi
ha una prima crosta de regel superficial que fon a mig matí.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa, el perill és FORT (4) per l’alta probabilitat d’allaus espontànies de neu humida en vessants
assolellats (S, E i W) que es podria fer extensible als vessants N i per sota dels 2000 m a partir del matí de demà dimarts.
Aquestes allaus poden ser localment de grans dimensions i involucrar tot el gruix del mantell fins al terra, especialment en
vessants de gran inclinació i herbacis. D’altra banda, es manté el perill d’allaus de placa de vent pel pas d’una persona, a totes
les orientacions, de majors dimensions en vessants S i E, però més probables en orientacions obagues (N i E), i que poden ser
de grans dimensions.
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el perill és MARCAT (3) en sectors protegits del vent i MODERAT (2) a la resta.
Són probables allaus de placa de vent en orientacions S, E i SW pel pas d’una persona, localment de dimensions mitjanes. A la
resta d’orientacions el mantell està molt ventat i endurit i disminueix la possibilitat i la dimensió d’allaus de placa de vent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les allaus de fusió se centraran especialment a partir de les hores centrals del dia.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGERA DISMINUICIÓ

El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 15 de març de 2005
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Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
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Servei Meteorològic
de Catalunya

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dilluns, 14 de març de 2005
14:00 h.
14 i 15 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MARCAT (3) en sectors
protegits del vent
MODERAT (2) a la resta
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

Prepirineu:

MARCAT (3) en sectors protegits del vent
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 15: cel serè o poc ennuvolat al matí, i creixement de nuvolades a la tarda que podran deixar el cel mig ennuvolat, amb
possibilitat d’algun ruixat aïllat, de neu per damunt de 2200 m. Temperatures mínimes en moderat ascens i màximes estables o
en lleuger ascens. Vent fluix i variable amb predomini de les brises de muntanya de matinada.
A les 12:00 h: isozero: 2500 m; vent a 2000 m: 6 km/h SW; vent a 3000 m: 4 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 3ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 16: cel serè o poc ennuvolat per núvols d’evolució diürna. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix i variable, amb
brises de muntanya matinals i del règim local durant la jornada.
Dijous, 17: cel ras. Temperatures sense canvis. Vent fluix i variable, amb brises de muntanya matinals.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present des dels 1100-1200 m. Prop de colls i carenes i en orientacions N i W principalment, els gruixos són
irregulars i per damunt dels 2200-2300 m es presenta ventat. Els vessants N estan molt escombrats de neu per efecte del vent.
A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil.len entre 30-50 cm al Prepirineu i entre 60-120 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
A tots els sectors es mantenen plaques inestables en orientacions S, E i SW. En vessants assolellats hi ha una prima crosta de
regel superficial que fon a mig matí. En vessants obacs protegits del vent, com a les canals del Cadí, la neu encara es manté
seca, freda i amb baixa cohesió però podria humitejar-se a partir del matí de demà dimarts per sota dels 2200 m.
A tots els sectors el perill és MARCAT (3), ja que són probables desencadenaments d’allaus de placa de vent de mitjanes
dimensions, al pas d’una persona, especialment en orientacions S, E i SW. A la resta d’orientacions el perill és MODERAT (2).
Poden haver petites allaus de neu humida, especialment en vessants assolellats i a partir de les hores centrals del dia.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les allaus de fusió se centraran especialment a partir de les hores centrals del dia.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGERA DISMINUICIÓ

El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 15 de març de 2005
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Servei Meteorològic
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PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dimarts, 15 de març de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 15 i 16 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 16: cel serè o poc ennuvolat per núvols d’evolució diürna. Temperatures mínimes estables o lleugerament més
baixes i màximes en lleuger ascens. Vent fluix i variable, amb brises de muntanya matinals i del règim local durant la jornada.
A les 12:00 h: isozero: 2700 m; vent a 2000 m: 17 km/h W; vent a 3000 m: 9 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 4ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 17: cel ras. Temperatures sense canvis. Vent fluix i variable, amb brises de muntanya matinals.
Divendres, 18: cel serè. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix i variable. Brises de muntanya.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell nival és present i esquiable des dels fons de vall en vessants N i des dels 15001600 m en vessants S. A la resta de sectors la neu és present des dels 1700-1800 m. En general els vessants S es mostren
discontinus fins al cims i en vessants N és continu des dels 1900-2000 m. A tots els sectors en vessants N el mantell es
presenta ventat. A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 210-270 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 20-80 cm a la
resta. En orientacions S i E els gruixos són superiors degut a les acumulacions per vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Superficialment la neu s’ha humitejant en orientacions assolellades i s’han format crostes de matinada que es transformen a
partir de mig matí. Tot i així, a cotes altes encara hi ha plaques de vent inestables. En el dia d’ahir, a l’Aran-Franja N de la
Pallaresa, van seguir purgant-se els vessants .
A l’Aran Franja N de la Pallaresa, el perill és MARCAT (3) per la probabilitat d’allaus espontànies de neu humida, especialment
en vessants assolellats (S, E i W), en general de mitjanes dimensions, localment de grans en vessants de gran inclinació i
herbacis. D’altra banda, a cotes altes, es manté el perill d’allaus de placa de vent pel pas d’una persona, en general de mitjanes
dimensions.
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el perill és MODERAT (2) ja que són possibles desencadenaments d’allaus de
placa en sectors protegits del vent, al pas d’un grup de persones, en general de mitjanes dimensions. També són possibles
petites allaus de neu humida, especialment en vessants assolellats i pendents drets a partir de les hores centrals del dia i fins al
vespre. En aquests sectors, degut a la possibilitat d’algun ruixat, és possible que el mantell s’humitegi localment per sota dels
2200 m, afavorit la possibilitat de caigudes d’allaus de neu humida. El regel nocturn afavorirà l’estabilització del mantell durant
la nit i matinada.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es mantindrà la possibilitat de caiguda d’allaus de neu humida, especialment a l’Aran-Franja N de la Pallaresa.
O EN LLEUGERA DISMINUICIÓ

El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 16 de març de 2005
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i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimarts, 15 de març de 2005
14:00 h.
15 i 16 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 16: cel serè o poc ennuvolat per núvols d’evolució diürna. Temperatures mínimes estables o lleugerament més
baixes i màximes en lleuger ascens. Vent fluix i variable, amb brises de muntanya matinals i del règim local durant la jornada.
A les 12:00 h: isozero: 2600 m; vent a 2000 m: 7 km/h S; vent a 3000 m: 10 km/h SE; Índex de fredor a 2000 m: 2ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 17: cel ras. Temperatures sense canvis. Vent fluix i variable, amb brises de muntanya matinals.
Divendres, 18: cel serè. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix i variable. Brises de muntanya.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors, el mantell nival és present des dels 1700-1800 m, essent discontinu fins als cims en vessants S i continu des
dels 1600 m en vessants N. Prop de colls i carenes i en orientacions N i W principalment, els gruixos són irregulars i per
damunt dels 2200-2300 m es presenta ventat. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil.len entre 30-50 cm al Prepirineu i
entre 60-120 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
En general el mantell nival ha anat humitejant-se, especialment en vessants orientats al S. Tot i així, molt localment es
mantenen plaques en sectors obacs i resguardats del vent. De matinada es forma una prima crosta de regel superficial que fon
a mig matí. A les canals del Cadí, especialment per sota dels 2200 m i en les hores centrals del dia, la neu s’humiteja. En
aquest sector el perill és MARCAT (3), per la possibilitat de caigudes d’allaus de neu humida de mitjanes dimensions,
especialment en les hores centrals del dia. Al Prepirineu, al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós el perill és MODERAT (2) ja que
són possibles desencadenaments d’allaus de placa en sectors protegits del vent, al pas d’un grup de persones, en general de
mitjanes dimensions. També són possibles petites allaus de neu humida, especialment en vessants assolellats i pendents drets
a partir de les hores centrals del dia i fins al vespre. A tots els sectors, degut a la possibilitat d’algun ruixat, és possible que el
mantell s’humitegi localment per sota dels 2200 m, afavorit la possibilitat de caigudes d’allaus de neu humida. El regel nocturn
afavorirà l’estabilització del mantell durant la nit i matinada.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es mantindrà la possibilitat de caigudes d’allaus de neu humida
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 16 de març de 2005
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Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge
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PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dimecres, 16 de març de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 16 i 17 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 17: cel poc ennuvolat i localment molt ennuvolat a la tarda pel creixement de nuvolades. És probable algun ruixat aïllat a
la tarda, sobretot a la la Ribagorçana i a la Pallaresa. Cota de neu: 2400m. Temperatures sense canvis. Vent fluix amb algun
cop moderat a la tarda i de direcció variable, i brises de muntanya matinals.
A les 12:00 h: isozero: 2700 m; vent a 2000 m: 10 km/h NE; vent a 3000 m: 4 km/h E; Índex de fredor a 2000 m: 5ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 18: cel serè o poc ennuvolat per alguns núvols d’evolució diürna. Temperatures sense canvis o en lleuger descens
les mínimes. Vent fluix i variable. Brises de muntanya.
Dissabte, 19: cel serè o poc ennuvolat per núvols d’evolució diürna. Temperatures estables. Vent fluix i variable amb predomini
del component sud.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell nival és present i esquiable des dels fons de vall en vessants N i des dels 15001600 m en vessants S. A la resta de sectors la neu és present des dels 1700-1800 m. En general els vessants S es mostren
discontinus fins al cims i en vessants N és continu des dels 1900-2000 m. A tots els sectors en vessants N el mantell es
presenta ventat. A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 210-270 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 20-80 cm a la
resta. En orientacions S i E els gruixos són superiors degut a les acumulacions per vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Superficialment la neu s’ha humitejant a la majoria d’orientacions i tant sols en sectors obacs i protegits es manté freda. De
matinada es formen petites crostes de regel que es transformen ja a mig matí. A cotes altes encara hi ha plaques de vent
inestables. En el dia d’ahir, a l’Aran-Franja N de la Pallaresa, van seguir caient allaus de neu humida de petites i mitjanes
dimensions. En aquest sector, el perill és MARCAT (3) per la probabilitat d’allaus espontànies de neu humida, especialment en
vessants assolellats (S, E i W), en general de mitjanes dimensions, localment de grans en vessants de gran inclinació i
herbacis. D’altra banda, a cotes altes, es manté el perill d’allaus de placa de vent pel pas d’una persona, en general de mitjanes
dimensions.
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el perill és MODERAT (2) ja que són possibles desencadenaments d’allaus de
placa en sectors protegits del vent, al pas d’un grup de persones, en general de mitjanes dimensions. També són possibles
petites allaus de neu humida, especialment en vessants assolellats i pendents drets a partir de les hores centrals del dia. En
aquests sectors, degut a la possibilitat d’algun ruixat local, és possible que el mantell en indrets concrets per sota dels 2400 m,
afavorit la possibilitat de caigudes d’allaus de neu humida.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El regel nocturn afavorirà l’estabilització del mantell durant la nit i matinada.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dijous, 17 de març de 2005
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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 de març de 2005
14:00 h.
16 i 17 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 17: cel poc ennuvolat i localment molt ennuvolat a la tarda pel creixement de nuvolades. És probable algun ruixat aïllat a
la tarda, sobretot al Prepirineu. Cota de neu: 2500m. Temperatures sense canvis. Vent fluix amb algun cop moderat a la tarda i
de direcció variable, i brises de muntanya matinals.
A les 12:00 h: isozero: 2200 m; vent a 2000 m: 5 km/h E; vent a 3000 m: 12 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: 3ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 18: cel serè o poc ennuvolat per alguns núvols d’evolució diürna. Temperatures sense canvis o en lleuger descens
les mínimes. Vent fluix i variable. Brises de muntanya.
Dissabte, 19: cel serè o poc ennuvolat per núvols d’evolució diürna. Temperatures estables. Vent fluix i variable amb predomini
del component sud.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors, el mantell nival és present des dels 1700-1800 m, essent discontinu fins als cims en vessants S i continu des
dels 1600 m en vessants N. Prop de colls i carenes i en orientacions N i W principalment, els gruixos són irregulars i per
damunt dels 2200-2300 m es presenta ventat. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil.len entre 30-50 cm al Prepirineu i
entre 60-120 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
En general el mantell nival ha anat humitejant-se, especialment en vessants orientats al S. Tot i així, molt localment es
mantenen plaques en sectors obacs i resguardats del vent. De matinada es forma una prima crosta de regel superficial que fon
a mig matí. A les canals del Cadí, especialment per sota dels 2200 m i en les hores centrals del dia, la neu s’humiteja. En
aquest sector el perill és MARCAT (3), per la possibilitat de caigudes d’allaus de neu humida de mitjanes dimensions,
especialment en les hores centrals del dia. Al Prepirineu, al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós el perill és MODERAT (2) ja que
són possibles desencadenaments d’allaus de placa en sectors protegits del vent, al pas d’un grup de persones, en general de
mitjanes dimensions. També són possibles petites allaus de neu humida, especialment en vessants assolellats i pendents drets
a partir de les hores centrals del dia i fins al vespre. A tots els sectors, degut a la possibilitat d’algun ruixat, és possible que el
mantell s’humitegi localment per sota dels 2400 m, afavorit la possibilitat de caigudes d’allaus de neu humida.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El regel nocturn afavorirà l’estabilització del mantell durant la nit i matinada.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dijous, 17 de març de 2005

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dijous, 17 de març de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 17 i 18 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 18: cel serè o poc ennuvolat per alguns núvols d’evolució diürna. Temperatures sense canvis o en lleuger descens
les mínimes. Vent fluix i variable. Brises de muntanya.
A les 12:00 h: isozero: 2900 m; vent a 2000 m: 13 km/h SW; vent a 3000 m: 5 km/h S; Índex de fredor a 2000 m: 5ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 19: cel serè o poc ennuvolat per núvols d’evolució diürna. Temperatures mínimes estables i màximes en lleuger o
moderat ascens durant el dia. Vent fluix i variable amb predomini del component sud. Brises de muntanya matinals.
Diumenge, 20: poc ennuvolat al matí amb l’arribada de bandes de núvols alts i de mig a molt ennuvolat a partir de la tarda per
núvols d’evolució així com per núvols mitjans. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix amb algun cop moderat del S i SW.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell nival és present i esquiable des dels fons de vall en vessants N i des dels 15001600 m en vessants S. A la resta de sectors la neu és present des dels 1700-1800 m. En general els vessants S es mostren
discontinus fins al cims i en vessants N és continu des dels 1900-2000 m. A tots els sectors en vessants N el mantell es
presenta ventat. A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 200-250 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 10-70 cm a la
resta. En orientacions S i E els gruixos són superiors degut a les acumulacions per vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Superficialment la neu s’ha humitejat a la majoria d’orientacions i tant sols en sectors obacs i protegits es manté freda. De
matinada es formen crostes de regel que es transformen a partir de migdia. A cotes altes encara hi ha plaques de vent
inestables. En el dia d’ahir va continuar donant-se activitat d’allaus de forma espontània a l’Aran-Franja N de la Pallaresa.
En aquest sector, el perill és MARCAT (3) per la probabilitat d’allaus espontànies de neu humida, especialment en vessants
assolellats (S, E i W), en general de mitjanes dimensions, localment de grans en vessants de gran inclinació i herbacis. D’altra
banda, a cotes altes, es manté el perill d’allaus de placa de vent pel pas d’una persona, en general de mitjanes dimensions.
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el perill és MODERAT (2) ja que són possibles desencadenaments d’allaus de
placa en sectors protegits del vent, al pas d’un grup de persones, en general de mitjanes dimensions. També són possibles
petites allaus de neu humida, especialment en vessants assolellats i pendents drets a partir de les hores centrals del dia.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El regel nocturn afavorirà l’estabilització del mantell durant la nit i matinada.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el divendres, 18 de març de 2005

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 17 de març de 2005
14:00 h.
17 i 18 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 18: cel serè o poc ennuvolat per alguns núvols d’evolució diürna. Temperatures sense canvis o en lleuger descens
les mínimes. Vent fluix i variable. Brises de muntanya matinals.
A les 12:00 h: isozero: 2900 m; vent a 2000 m: 5 km/h S; vent a 3000 m: 17 km/h SE; Índex de fredor a 2000 m: 2ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 19: cel serè o poc ennuvolat per núvols d’evolució diürna. Temperatures mínimes estables i màximes en lleuger o
moderat ascens durant el dia. Vent fluix i variable amb predomini del component sud. Brises de muntanya matinals.
Diumenge, 20: poc ennuvolat al matí amb l’arribada de bandes de núvols alts i de mig ennuvolat a partir de la tarda per núvols
d’evolució així com per núvols mitjans. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix amb algun cop moderat del S i SW.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors, el mantell nival és present des dels 1700-1800 m, essent discontinu fins als cims en vessants S i continu des
dels 1600 m en vessants N. Prop de colls i carenes i en orientacions N i W principalment, els gruixos són irregulars i per
damunt dels 2200-2300 m es presenta ventat. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil.len entre 30-50 cm al Prepirineu i
entre 60-120 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
En general el mantell nival ha anat humitejant-se a totes les orientacions. Tot i així, molt localment es mantenen plaques en
sectors obacs i resguardats del vent. De matinada es forma una crosta de regel superficial que es transforma a partir de migdia.
A les canals del Cadí, el perill és MARCAT (3), per la possibilitat de caigudes d’allaus de neu humida de mitjanes dimensions,
especialment a partir de les hores centrals del dia. Al Prepirineu, al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós el perill és MODERAT
(2) ja que són possibles desencadenaments d’allaus de placa en sectors protegits del vent, al pas d’un grup de persones, en
general de mitjanes dimensions. També són possibles petites allaus de neu humida, especialment en pendents drets a partir de
les hores centrals del dia.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El regel nocturn afavorirà l’estabilització del mantell durant la nit i matinada.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el divendres, 18 de març de 2005

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Divendres, 18 de març de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 18 i 19 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 19: cel serè o poc ennuvolat per núvols d’evolució diürna. Temperatures mínimes estables i màximes en lleuger o
moderat ascens durant el dia. Vent fluix i variable amb predomini del component sud que a la tarda augmentarà a moderat.
Brises de muntanya matinals.
A les 12:00 h: isozero: 3000 m; vent a 2000 m: 24 km/h S; vent a 3000 m: 16 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: 4ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 20: poc ennuvolat al matí amb l’arribada de bandes de núvols alts i mig ennuvolat a partir de la tarda per núvols
d’evolució així com per núvols mitjans. Temperatures en lleuger o moderat ascens. Vent de fluix a moderat a la tarda del S i
SW. Brises de muntanya matinals.
Dilluns, 21: de mig a molt ennuvolat a partir de la tarda. No es descarta alguna precipitació feble o localment moderada a partir
de la tarda. Cota de neu: 2600 m. Temperatures sense gaires canvis. Vent de component sud entre fluix i moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell nival és present i esquiable des dels fons de vall en vessants N i des dels 15001600 m en vessants S. A la resta de sectors la neu és present des dels 1700-1800 m. En general els vessants S es mostren
discontinus fins al cims i en vessants N és continu des dels 1900-2000 m. A tots els sectors en vessants N el mantell es
presenta ventat. A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 200-250 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 10-70 cm a la
resta. En orientacions S i E els gruixos són superiors degut a les acumulacions per vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Superficialment la neu s’ha humitejat a la majoria d’orientacions. De matinada es formen crostes de regel primes que es
transformen a partir de migdia. Tot sols a cotes altes hi ha plaques de vent inestables. A l’Aran Franja N de la Pallaresa, el perill
és MARCAT (3) per la probabilitat d’allaus espontànies de neu humida, a totes les orientacions, en general de mitjanes
dimensions. D’altra banda, a cotes altes, es manté el perill d’allaus de placa de vent pel pas d’una persona, en general de
mitjanes dimensions.
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el perill és MODERAT (2) ja que són possibles desencadenaments d’allaus de
placa en sectors protegits del vent, al pas d’un grup de persones, en general de mitjanes dimensions. També són possibles
petites allaus de neu humida, especialment en pendents drets a partir de les hores centrals del dia.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell continuarà humidificant-se
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 19 de març de 2005

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
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Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres, 18 de març de 2005
14:00 h.
18 i 19 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 19: cel serè o poc ennuvolat per núvols d’evolució diürna. Temperatures mínimes estables i màximes en lleuger o
moderat ascens durant el dia. Vent fluix i variable amb predomini del component sud que augmentarà a moderat a la tarda.
Brises de muntanya matinals.
A les 12:00 h: isozero: 3000 m; vent a 2000 m: 17 km/h SW; vent a 3000 m: 18 km/h S; Índex de fredor a 2000 m: 3ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 20: serè o poc ennuvolat en general amb l’arribada de bandes de núvols alts que deixaran el cel mig ennuvolat a la
la tarda, també amb alguns núvols d’evolució, sobretot al Prepirineu. Temperatures en lleuger o moderat ascens. Vent fluix
amb cops moderats del S i SW a la tarda. Brises de muntanya matinals.
Dilluns, 21: de mig a molt ennuvolat a partir de la tarda. No es descarta alguna precipitació feble al vespre. Cota de neu: 2700
m. Temperatures sense gaires canvis. Vent de component sud entre fluix i moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors, el mantell nival és present des dels 1700-1800 m, essent discontinu fins als cims en vessants S i continu des
dels 1600 m en vessants N. Prop de colls i carenes i en orientacions N i W principalment, els gruixos són irregulars i per
damunt dels 2200-2300 m es presenta ventat. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil.len entre 10-20 cm al Prepirineu i
entre 40-80 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
En general el mantell nival ha anat humitejant-se a totes les orientacions. Tot i així, molt localment es mantenen plaques en
sectors obacs i resguardats del vent. De matinada es formen crostes de regel superficials que es transformen a partir de
migdia. A les canals del Cadí, el perill és MARCAT (3), per la possibilitat de caigudes d’allaus de neu humida de mitjanes
dimensions, especialment a partir de les hores centrals del dia. Al Prepirineu, al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós el perill és
MODERAT (2) ja que són possibles desencadenaments d’allaus de placa en sectors protegits del vent, al pas d’un grup de
persones, en general de mitjanes dimensions. També són possibles petites allaus de neu humida, especialment en pendents
drets a partir de les hores centrals del dia.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell continuarà humidificant-se.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 19 de març de 2005

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
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Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dissabte, 19 de març de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 19, 20 i 21 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 20: cel serè al matí amb arribada de núvols alts cap al final del dia; d’altra banda, al llarg del dia, augment de la
nuvolositat d’evolució diürna. Temperatures mínimes lleugerament més altes i màximes estables. Vent fluix i variable amb
predomini del component sud a la tarda fluix.
A les 12:00 h: isozero: 2900 m; vent a 2000 m: 20 km/h W; vent a 3000 m: 21 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 6ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 21: cel ennuvolat de núvols alts; d’altra banda, al llarg del dia, augment de la nuvolositat d’evolució diürna amb
possibilitat d’algun ruixat aïllat i feble, en forma de neu per damunt de 2400 m. Temperatures mínimes lleugerament més altes i
màximes estables. Vent del SW fluix augmentant a moderat.
Dimarts, 22: cel de mig a molt ennuvolat des de primera hora. Possibilitat de precipitacions febles, puntualment moderades. Cota
de neu a 2400 m, baixant a 2000 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del SW moderat, disminuint al final.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell nival és present discontinu dels fons de vall en vessants N i des dels 1500-1600 m en
vessants S. A la resta de sectors la neu és present des dels 1700-1800 m. En general els vessants S es mostren discontinus fins
al cims i en vessants N és continu des dels 1900-2000 m. A tots els sectors en vessants N el mantell es presenta ventat. A 2200
m el gruix total de neu al terra és de 190-250 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 10-60 cm a la resta. En orientacions S i E
els gruixos són superiors degut a les acumulacions per vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Superficialment la neu s’ha humitejat, a excepció dels vessants més obacs a cota alta on encara es manté seca. De matinada es
formen crostes de regel primes que es fonen a partir de mig matí. Els gruixos disminueixen a raó d’uns 5 cm diaris.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa, el perill és MARCAT (3) per l’alta probabilitat d’allaus espontànies de fusió, a totes les
orientacions assolellades, en general de dimensions mitjanes a partir de mig matí, més probables durant la tarda. Diàriament se
n’estan produint. En orientacions S poden ser de fons afectant tot el gruix de neu fins al terra. També són possibles en
orientacions N per sota de 2000 m. D’altra banda, localment per damunt de 2200 m en vessants obacs són possibles allaus de
placa de vent pel pas d’un grup de persones, en general de dimensions mitjanes.
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el perill és MODERAT (2) ja que són possibles desencadenaments d’allaus de placa
en vessants obacs protegits del vent, per damunt de 2200 m, al pas d’un grup de persones, localment de dimensions mitjanes.
També són possibles petites allaus de neu humida, especialment en pendents assolellats i drets, a partir de les hores centrals del
dia.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A partir de dilluns s’incrementarà el procés de fusió i disminuirà el regel.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 21 de març de 2005
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Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dissabte, 19 de març de 2005
14:00 h.
19, 20 i 21 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 20: cel serè al matí amb arribada de núvols alts cap al final del dia; d’altra banda, al llarg del dia , augment de la
nuvolositat d’evolució diürna. Temperatures mínimes lleugerament més altes i màximes estables. Vent fluix i variable amb
predomini del component sud a la tarda fluix.
A les 12:00 h: isozero: 3000 m; vent a 2000 m: 20 km/h W; vent a 3000 m: 15 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 4ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 21: cel ennuvolat de núvols alts; d’altra banda, al llarg del dia, augment de la nuvolositat d’evolució diürna amb
possibilitat d’algun ruixat aïllat i feble, en forma de neu per damunt de 2400 m. Temperatures mínimes lleugerament més altes i
màximes estables. Vent del SW fluix augmentant a moderat.
Dimarts, 22: cel de mig a molt ennuvolat des de primera hora. Possibilitat de precipitacions febles, puntualment moderades. Cota
de neu a 2400 m, baixant a 2000 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del SW moderat, disminuint al final.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors, el mantell nival és present des dels 1700-1800 m, essent discontinu fins als cims en vessants S i continu des
dels 1600 m en vessants N. Prop de colls i carenes i en orientacions N i W principalment, els gruixos són irregulars i per damunt
dels 2200-2300 m es presenta ventat. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil.len entre 10-20 cm al Prepirineu i entre
30-70 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
En general el mantell nival ha anat humitejant-se a totes les orientacions. Tot i així, molt localment es mantenen plaques de vent
en sectors obacs i resguardats del vent, per damunt de 2200 m, que es poden desprendre al pas d’un grup de persones. De
matinada es formen crostes de regel superficials que es fonen a partir de migdia. Les canals del Cadí encara no s’han purgat i
presenten una neu poc cohesiva en procés d’humitejament; el perill és MARCAT (3), per la possibilitat de caigudes espontànies
d’allaus de neu humida de dimensions mitjanes, especialment a partir de les hores centrals del dia. Al Ter-Freser i al PerafitaPuigpedrós el perill és MODERAT (2) ja que són possibles desencadenaments d’allaus de placa en vessants obacs protegits del
vent, per damunt de 2200 m, al pas d’un grup de persones, localment de dimensions mitjanes. Al Ter-Freser, al PerafitaPuigpedrós i al Prepirineu també són possibles petites allaus de neu humida, especialment en pendents drets a partir de les
hores centrals del dia, més probables en vessants assolellats.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A partir de dilluns s’incrementarà el procés de fusió i disminuirà el regel
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 21 de març de 2005
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DATA: Dilluns, 21 de març de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 21 i 22 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 22: cobert o molt ennuvolat fins la tarda amb precipitacions febles i intermitents a qualsevol punt. A partir de la tarda
s’obriran clarianes i quedarà entre mig i molt ennuvolat, si bé amb nuvolades que deixaran algun ruixat, sobretot a la
Ribagorçana i a la Pallaresa. Cota de neu: 2600 m. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens les mínimes. Vent del SW
entre fluix i moderat.
A les 12:00 h: isozero: 2900 m; vent a 2000 m: 20 km/h SW; vent a 3000 m: 24 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: 0ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 23: nuvolositat variable si bé a partir de la tarda quedarà molt ennuvolat. A partir de llavors s’esperen precipitacions
en forma de ruixats dispersos i entre febles i moderats. Cota de neu: 2500 m. Temperatures sense gaires canvis. Vent del S i SW
entre fluix i moderat.
Dijous, 24: cel entre mig i molt ennuvolat en general. S’esperen ruixats sobretot durant la primera meitat del dia, en general entre
febles i moderats. Cota de neu: 2300 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del S i SW entre fluix i moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell nival és present discontinu dels fons de vall en vessants N i des dels 1500-1600 m en
vessants S. A la resta de sectors la neu és present des dels 1700-1800 m. En general els vessants S es mostren discontinus fins
al cims i en vessants N és continu des dels 1900-2000 m. A tots els sectors en vessants N el mantell es presenta ventat. A 2200
m el gruix total de neu al terra és de 190-250 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 10-60 cm a la resta. En orientacions S i E
els gruixos són superiors degut a les acumulacions per vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
La neu s’ha humitejat en profunditat en orientacions S i superficialment a cotes altes de vessants nord. Durant el cap de setmana
ha disminuït la formació de crostes nocturnes de regel. Els gruixos han minvat a raó d’uns 5 cm diaris.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa, el perill és MARCAT (3) per l’alta probabilitat d’allaus espontànies de fusió, que poden ser de
fons, a totes les orientacions i per sota de 2500-2600 m degut a la pluja. Encara que molts vessants ja s’han purgat, localment
podria haver alguna allau de grans dimensions D’altra banda, localment per damunt de 2200-2400 m en vessants obacs són
possibles allaus de placa de vent pel pas d’una persona, en general de dimensions mitjanes, fins i tot de forma espontània en cas
de pluja.
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el perill és MODERAT (2) ja que són possibles desencadenaments d’allaus de placa
en vessants obacs protegits del vent, per damunt de 2200 m, al pas d’una persona, localment de dimensions mitjanes, fins i tot
de forma espontània en cas de pluja. També són possibles petites allaus de fusió, especialment en pendents drets.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell es mantindrà força humit. Dimecres podrien formar-se crostes de regel de matinada.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 22 de març de 2005
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dilluns, 21 de març de 2005
14:00 h.
21 i 22 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 22: cobert o molt ennuvolat fins la tarda amb precipitacions febles i intermitents a qualsevol punt. A partir de la tarda
s’obriran clarianes i quedarà entre mig i molt ennuvolat, si bé amb nuvolades que podran deixaran algun ruixat. Cota de neu:
2600 m. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens les mínimes. Vent del S i SW entre fluix i moderat.
A les 12:00 h: isozero: 2900 m; vent a 2000 m: 37 km/h SW; vent a 3000 m: 42 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: 2ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 23: nuvolositat variable si bé a partir de la tarda anirà en augment. A partir de llavors és possible algun ruixat dispers i
de caràcter feble. Cota de neu: 2600 m. Temperatures sense gaires canvis. Vent del S i SW entre fluix i moderat.
Dijous, 24: cel entre mig i molt ennuvolat en general. S’esperen ruixats sobretot durant la primera meitat del dia, en general entre
febles i moderats. Cota de neu: 2300 m. Temperatures en lleuger descens. Vent del S i SW entre fluix i moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors, el mantell nival és present des dels 1700-1800 m, essent discontinu fins als cims en vessants S i continu des
dels 1600 m en vessants N. Prop de colls i carenes i en orientacions N i W principalment, els gruixos són irregulars i per damunt
dels 2200-2300 m es presenta ventat. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil.len entre 10-20 cm al Prepirineu i entre
30-70 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
La neu s’ha humitejat en profunditat en orientacions S i superficialment a cotes altes de vessants nord. Durant el cap de setmana
ha disminuït la formació de crostes nocturnes de regel. Els gruixos han minvat a raó d’uns 5 cm diaris.
A tots els sectors el perill és MODERAT (2) ja que són possibles desencadenaments d’allaus de placa en vessants obacs
protegits del vent, per damunt de 2200 m, al pas d’una persona, localment de dimensions mitjanes, fins i tot de forma espontània
en cas de pluja. També són possibles petites allaus de fusió, especialment en pendents drets. Al Ter-Freser, localment per
damunt de 2200-2400 m en vessants obacs protegits del vent són possibles allaus de placa de vent pel pas d’una persona,
localment de dimensions mitjanes, fins i tot de forma espontània en cas de pluja.
Les canals del Cadí s’han purgat poc i la neu presenta una cohesió molt baixa. El perill és MARCAT (3), per la probabilitat de
caigudes espontànies d’allaus de fusió de dimensions mitjanes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell es mantindrà força humit. Dimecres podrien formar-se crostes de regel de matinada.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 22 de març de 2005
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DATA: Dimarts, 22 de març de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 22 i 23 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 23: nuvolositat en augment al llarg del matí que deixarà el cel cobert o molt ennuvolat a partir de la tarda. A partir del
migdia s’esperen precipitacions, en general en forma de ruixats dispersos i entre febles i moderats, en general poc abundants,
més probables a la Pallaresa i a la Ribagorçana. Cota de neu: 2500 m. Temperatures sense gaires canvis o mínimes en lleuger
descens. Vent del S i SW entre fluix i moderat.
A les 12:00 h: isozero: 2700 m; vent a 2000 m: 29 km/h SW; vent a 3000 m: 22 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: 2ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 24: cel de mig a molt ennuvolat en general, aclarint-se al final del dia. S’esperen ruixats sobretot durant les hores diürnes,
en general entre febles i moderats. Cota de neu: 2400 m. Temperatures en lleuger o moderat descens, amb les mínimes que es
donaran al final del dia. Vent fluix i de direcció variable, amb predomini del component S.
Divendres, 25: serè o poc ennuvolat fins la tarda. A partir de llavors augmentarà de mig a molt ennuvolat. Al final del dia és
possible alguna precipitació feble i dispersa. Cota de neu: 2600 m. Temperatures en lleuger o moderat ascens. Vent de
component S entre fluix i moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell nival és present discontinu dels fons de vall en vessants N, esquiable per damunt de
1500-1600 m; en vessants S és esquiable per damunt de 1800-1900 m. A la resta de sectors la neu és present des dels 17001800 m. En general els vessants S es mostren discontinus fins al cims i en vessants N és continu des dels 1900-2000 m. A 2200
m el gruix total de neu al terra és de 180-240 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 10-50 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
La neu s’ha humitejat a totes les orientacions i cotes degut a les temperatures positives i a les precipitacions en forma de pluja
fins els 2600 m. No es formen crostes de regel. Des de fa una setmana, els gruixos minven a raó d’uns 5-10 cm diaris degut a la
fusió.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa, el perill és MARCAT (3) per la probabilitat d’allaus espontànies de fusió, que poden ser de fons,
a totes les orientacions i per sota de 2500-2600 m degut a la pluja. Encara que molts vessants ja s’han purgat, especialment els
orientats al S, localment no es descarta alguna allau de grans dimensions. D’altra banda, en vessants obacs són possibles allaus
de placa de vent pel pas d’una persona, en general de dimensions mitjanes, fins i tot de forma espontània en cas de pluja.
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el perill és MODERAT (2) ja que són possibles desencadenaments d’allaus de placa
en vessants obacs protegits del vent, localment de dimensions mitjanes, fins i tot de forma espontània en cas de pluja. També
són possibles petites allaus de fusió, especialment en pendents drets.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell continuarà humitejant-se i afeblint-se degut a les pluges. Divendres podrien formar-se crostes de regel de matinada.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 23 de març de 2005

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com

1
FEBLE

2
MODERAT

- 299 / 368 -

3
MARCAT

4
FORT

5
MOLT FORT

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

PIRINEU ORIENTAL

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
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DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimarts, 22 de març de 2005
14:00 h.
22 i 23 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 23: nuvolositat en augment al llarg del matí que deixarà el cel cobert o molt ennuvolat a partir de la tarda. A partir del
migdia s’esperen precipitacions, en general en forma de ruixats dispersos, poc abundants i entre febles i moderats. Cota de neu:
2500 m. Temperatures sense gaires canvis o mínimes en lleuger descens. Vent del S i SW entre fluix i moderat.
A les 12:00 h: isozero: 2700 m; vent a 2000 m: 11 km/h S; vent a 3000 m: 32 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: 2ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 24: cel de mig a molt ennuvolat en general, aclarint-se al final del dia. S’esperen ruixats sobretot durant les hores diürnes,
en general entre febles i moderats. Cota de neu: 2400 m. Temperatures en lleuger o moderat descens, amb les mínimes que es
donaran al final del dia . Vent fluix i de direcció variable, amb predomini del component S.
Divendres, 25: serè o poc ennuvolat fins la tarda. A partir de llavors augmentarà de mig a molt ennuvolat. Temperatures en
lleuger ascens. Vent de component S entre fluix i moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors, el mantell nival és present des dels 1700-1800 m, però discontinu fins als cims a totes orientacions. A les
canals del Cadí és continu des de 1800 m. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil.len entre 10-20 cm al Prepirineu i
entre 20-60 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
La neu s’ha humitejat a totes les orientacions i cotes degut a les temperatures positives i a les precipitacions en forma de pluja
fins els 2600 m. No es formen crostes de regel. Des de fa una setmana, els gruixos minven a raó d’uns 5-10 cm diaris degut a la
fusió.
A tots els sectors el perill és MODERAT (2) ja que són possibles desencadenaments d’allaus de placa en vessants obacs
protegits del vent, al pas d’una persona, localment de dimensions mitjanes, fins i tot de forma espontània en cas de pluja. També
són possibles petites allaus de fusió, especialment en pendents drets.
Les canals del Cadí s’han purgat poc i la neu presenta una cohesió molt baixa. El perill és MARCAT (3), per la probabilitat de
caigudes espontànies d’allaus de fusió de dimensions mitjanes, localment gran.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell continuarà humitejant-se i afeblint-se degut a les pluges. Divendres podrien formar-se crostes de regel de matinada.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 23 de març de 2005
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DATA: Dimecres, 23 de març de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 23 i 24 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 24: cel molt ennuvolat en general durant tot el dia, amb clarianes al matí i al final del dia. S’esperen precipitacions febles
i disperses fins el matí al sud de la Pallaresa i la Ribagorçana-Vall Fosca, i a partir de mig matí ruixats a qualsevol punt entre
febles i moderats que podran aribar als 20 mm, menys destacables a l’Aran. Cota de neu: 2400 a 2200 m. Temperatures en
lleuger o moderat descens, amb les mínimes que es donaran al final del dia. Vent fluix i de direcció variable, amb predomini del
component S, i amb cops moderats a la tarda.
A les 12:00 h: isozero: 2400 m; vent a 2000 m: 30 km/h NW; vent a 3000 m: 18 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -4ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 25: poc ennuvolat fins la tarda. A partir de llavors augmentarà a molt ennuvolat o cobert i s’esperen precipitacions
febles i poc abundants, o minses a l’Aran. Cota de neu: 2400 m. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en
lleuger ascens. Vent de component S entre fluix i moderat.
Dissabte, 26: molt ennuvolat al llarg de tot el dia, amb precipitacions febles de matinada i de nou a partir de la tarda. Cota de
neu de 2400 a 2000 m a la tarda. Durant el matí quedarà mig ennuvolat. Temperatures en moderat descens al final del dia. Vent
de component S i W fluix amb cops moderats.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell nival és present i discontinu dels1200-1300 m en vessants N, i esquiable per
damunt de 1500-1600 m; en vessants S és present des dels 1500-1600 m i esquiable per damunt de 1900-2000 m. A la resta
de sectors la neu és present des dels 1700-1800 m. En general els vessants S es mostren discontinus fins al cims i en vessants
N és continu des dels 1900-2000 m. A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 180-240 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa,
uns 10-50 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Actualment s’estan produint precipitacions en forma de pluja fins a els 2300-2400 m, les mes intenses a la cara sud del Pirineu.
La neu està molt humida a totes les orientacions i cotes, però especialment per sota dels 2500 m. Per sobre d’aquesta cota
s’està acumulant una capa de neu recent humida. Des de fa una setmana, i amb l’absència del regel nocturn, els gruixos
minven a raó d’uns 5-10 cm diaris.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa, el perill és MARCAT (3) per la probabilitat d’allaus espontànies de fusió, que poden ser de
fons, a totes les orientacions i per sota de 2500-2600 m degut a la pluja. Encara que molts vessants ja s’han purgat,
especialment els orientats al S, localment no es descarta alguna allau de grans dimensions, especialment en orientacions N.
D’altra banda, en les cotes més altes dels vessants obacs són possibles allaus de placa de vent pel pas d’una persona, en
general de dimensions mitjanes, fins i tot de forma espontània per causa de la pluja.
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el perill és MODERAT (2) ja que són possibles desencadenaments d’allaus de
placa en vessants obacs protegits del vent, localment de dimensions mitjanes, fins i tot de forma espontània a causa de la pluja.
També són molt probables petites allaus de neu humida, especialment en pendents drets.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell continuarà humitejant-se i afeblint-se degut a les pluges.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dijous, 24 de març de 2005
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimecres, 23 de març de 2005
14:00 h.
23 i 24 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 24: cel molt ennuvolat en general durant tot el dia, amb clarianes al matí. S’esperen precipitacions febles i disperses de
matinada sobretot al Prepirineu, i a partir de mig matí ruixats i xàfecs a qualsevol punt entre febles i moderats que podran aribar
als 20 mm. Podran anar acompanyats de tempesta. Cota de neu: 2400 a 2200 m. Temperatures en lleuger o moderat descens,
amb les mínimes que es donaran al final del dia. Vent fluix i de direcció variable, amb predomini del component S, i amb cops
moderats a la tarda.
A les 12:00 h: isozero: 2700 m; vent a 2000 m: 22 km/h SE; vent a 3000 m: 25 km/h S; Índex de fredor a 2000 m: 0ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 25: serè o poc ennuvolat fins la tarda. A partir de llavors augmentarà a molt ennuvolat o cobert. S’esperen
precipitacions febles i poc abundants a partir de la tarda. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger
ascens. Vent de component S entre fluix i moderat.
Dissabte, 26: molt ennuvolat al llarg de tot el dia, amb precipitacions febles de matinada i de nou a partir de la tarda. Cota de
neu de 2400 a 2000 m a la tarda. Durant el matí quedarà mig ennuvolat. Temperatures en moderat descens al final del dia.
Vent de component S i W fluix amb cops moderats.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors, el mantell nival és present des dels 1700-1800 m, però discontinu fins als cims a totes orientacions. A les
canals del Cadí és continu des de 1800 m. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil.len entre 10-20 cm al Prepirineu i
entre 20-60 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Actualment s’estan produint precipitacions en forma de pluja fins a els 2300-2400 m, les mes intenses a la cara sud del Pirineu.
La neu està molt humida a totes les orientacions i cotes, però especialment per sota dels 2500 m. Per sobre d’aquesta cota
s’està acumulant una capa de neu recent humida. Des de fa una setmana, i amb l’absència del regel nocturn, els gruixos
minven a raó d’uns 5-10 cm diaris.
A tots els sectors el perill és MODERAT (2) ja que a les cotes més altes són possibles desencadenaments d’allaus de placa en
vessants obacs protegits del vent, al pas d’una persona, localment de dimensions mitjanes, fins i tot de forma espontània a
causa de la pluja. També són molt probables petites allaus de fusió, especialment en pendents drets.
Les canals del Cadí s’han purgat poc i la neu presenta una cohesió molt baixa. Amb les pluges que s’hi estan donanat
s’incrementarà la probabilitat de caigudes espontànies d’allaus de neu humida de dimensions mitjanes, localment gran. En
aquest sector el grau de perill és MARCAT (3)

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell continuarà humitejant-se i afeblint-se degut a les pluges.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dijous, 24 de març de 2005
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: Dijous, 24 de març de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 24, 25 i 26 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 25: poc ennuvolat fins la tarda. A partir de llavors augmentarà a molt ennuvolat o cobert i s’esperen algunes
precipitacions disperses, febles i poc abundants, o minses a l’Aran. Cota de neu: 2500 m. Temperatures mínimes sense canvis o
en lleuger ascens i màximes en lleuger o moderat ascens. Vent del S i SW entre fluix i moderat.
A les 12:00 h: isozero: 2800 m; vent a 2000 m: 42 km/h S; vent a 3000 m: 32 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: 2ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 26: molt ennuvolat al llarg de tot el dia, amb precipitacions febles de matinada i de nou a partir de la tarda. Cota de neu
de 2400 baixant a 2000 m a la tarda. Durant el matí quedarà mig ennuvolat. Temperatures en moderat descens al final del dia.
Vent de component S i W fluix amb cops moderats.
Diumenge, 27: mig ennuvolat per núvols mitjans en general, amb estones de cel molt ennuvolat. Possibilitat d’alguna precipitació
feble i dispersa fins el matí de neu a partir de 2000 m. Temperatures màximes lleugerament més altes i mínimes sense canvis.
Vent de component W.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell nival és present i discontinu dels 1300-1400 m en vessants N, i esquiable per damunt
de 1500-1600 m; en vessants S és present des dels 1500-1600 m i esquiable per damunt de 1900-2000 m. A la resta de sectors
la neu és present des dels 1700-1800 m. En general els vessants S es mostren discontinus fins al cims i en vessants N és
continu des dels 1900-2000 m. A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 170-230 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns
10-50 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Han continuat produint-se precipitacions en forma de pluja fins a els 2300-2400 m, les més abundants a la Ribagorçana-Vallfosca
(10-15 cm) i minses a la resta. La neu està molt molla a totes les orientacions per sota de 2500 m, per damunt la neu és recent
humida en superfície. No hi ha regel nocturn.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa, el perill és MARCAT (3) per la probabilitat d’allaus espontànies de fusió, que poden ser de fons,
a totes les orientacions i per sota de 2400-2500 m degut a la pluja. Encara que molts vessants ja s’han purgat, tant N com S,
localment no es descarta alguna allau de grans dimensions, especialment en orientacions N, com ha passat en les darreres 48 h.
D’altra banda, en les cotes més altes dels vessants obacs no es descarta alguna allaus de placa de vent pel pas d’una persona,
en general de dimensions mitjanes.
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el perill és MODERAT (2) ja que són possibles desencadenaments d’allaus de placa
en vessants obacs protegits del vent, localment de dimensions mitjanes. També són probables petites allaus de neu humida,
especialment en pendents drets.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A partir de dissabte pot regelar per damunt de 2200 m i estabilitzar-se el mantell.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 26 de març de 2005
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 24 de març de 2005
14:00 h.
24, 25 i 26 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 25: poc ennuvolat fins la tarda. A partir de llavors augmentarà a mig o molt ennuvolat amb nuvolades. S’esperen
ruixats dispersos a la tarda, entre febles i moderats i poc abundants a partir de la tarda. Temperatures mínimes en lleuger
ascens o estables i màximes en moderat ascens. Vent del S i SW entre fluix i moderat.
A les 12:00 h: isozero: 3000 m; vent a 2000 m: 18 km/h SW; vent a 3000 m: 29 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: 1ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 26: molt ennuvolat al llarg de tot el dia, amb precipitacions febles de matinada i de nou a partir de la tarda, en general
de caràcter dispers. Cota de neu de 2500 a 2000 m a la tarda. Al centre del dia estarà mig ennuvolat. Temperatures en moderat
descens al final del dia. Vent de component W fluix amb cops moderats.
Diumenge, 27: mig ennuvolat per núvols mitjans en general, amb estones de cel molt ennuvolat. Temperatures màximes
lleugerament més altes i mínimes sense canvis. Vent de component W.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors, el mantell nival és present des dels 1700-1800 m, però discontinu fins als cims a totes orientacions. A les
canals del Cadí és continu des de 1800 m. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil.len entre 10-20 cm al Prepirineu i
entre 20-60 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Han continuat produint-se precipitacions en forma de pluja fins a els 2300-2400 m. La neu està molt humida a totes les
orientacions i cotes, però especialment per sota dels 2500 m. Per sobre d’aquesta cota s’està acumulant una capa de neu recent
humida (5-10 cm). No hi ha regel nocturn.
A tots els sectors el perill és MODERAT (2) ja que són probables allaus de fusió, especialment en pendents drets per sota de
2500 m, localment de mida mitjana, especialment al Ter-Freser. A les cotes més altes són possibles desencadenaments d’allaus
de placa en vessants obacs protegits del vent, al pas d’una persona, localment de dimensions mitjanes.
Les canals del Cadí la neu presenta una cohesió molt baixa. Són probables caigudes espontànies d’allaus de neu humida de
dimensions mitjanes, localment alguna de gran. En aquest sector el grau de perill és MARCAT (3).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A partir de dissabte pot regelar per damunt de 2200 m i estabilitzar-se el mantell.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 26 de març de 2005
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DATA: Dissabte, 26 de març de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 26, 27, 28 i 29 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2); MARCAT (3) a migdia

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 27: cel molt ennuvolat amb creixement de nuvolades a la tarda. Precipitacions intermitents febles a moderades (5-10
cm) fins a mig matí; s’esperen ruixats dispersos a la tarda, amb possibilitat de tempesta. Cota de neu baixant de 2000 m a 1800
m. Temperatures màximes en moderat descens i mínimes lleugerament més baixes, enregistrant-se al final del dia. Vent del NW,
moderat als cims, girant a N moderat al vespre.
A les 12:00 h: isozero: 2100 m; vent a 2000 m: 38 km/h NW; vent a 3000 m: 50 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -7ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 28: cel molt ennuvolat bona part del dia, amb clarianes a migdia i nou augment de la nuvolositat per la tarda d’oest a est.
Precipitacions de matinada i a la tarda. Cota de neu pujant de 1800 m a 2100 m. Temperatures mínimes sense canvis i màximes
en lleuger ascens. Vent del NW moderat.
Dimarts, 29: a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa cel cobert, amb precipitacions febles. A la resta, cel ennuvolat per núvols mitjos
i alts, amb possibilitat d’alguna precipitació feble i dispersa. Cota de neu a 2100 m. Temperatures sense canvis. Vent del NW,
moderat als cims.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell nival és present i discontinu dels 1400-1500 m en vessants N, i esquiable per damunt
de 1500-1600 m; en vessants S és present des dels 1600-1700 m i esquiable per damunt de 1900-2000 m. A la resta de sectors
la neu és present des dels 1700-1800 m. En general és discontinu fins als cims a totes orientacions. A 2200 m el gruix total de
neu al terra és de 170-230 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 10-50 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Han continuat produint-se precipitacions febles i disperses (1-5 cm), en forma de pluja fins a 2000-2100 m, les més abundants a
la Ribagorçana-Vallfosca (5-10 cm). El mantell ha regelat lleugerament per damunt de 2100 m.
A tots els sectors el perill és MODERAT (2). A l’Aran Franja N de la Pallaresa, es manté la possibilitat d’alguna allau de fusió avui
dissabte disminuint demà diumenge, localment de fons a qualsevol orientació, i de dimensions mitjanes. A migdia de dissabte el
perill pot augmentar a MARCAT (3), ja que les allaus de fusió seran més freqüents i alguna podria ser de grans dimensions.
D’altra banda, a tots els sectors són possibles allaus de neu recent humida de petites dimensions i alguna de placa de vent per
sobre de 2100 m al pas d’una persona per les acumulacions de neu ventada que es puguin formar durant les precipitacions
previstes, en orientacions E i S, localment de dimensions mitjanes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Dilluns i dimarts el mantell estarà regelat pel matí per damunt de 2000 m. A migdia es podran produir allaus de fusió,
especialment en vessants assolellats.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 29 de març de 2005
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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 de març de 2005
14:00 h.
26, 27, 28 i 29 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord MODERAT (2);
Cadí-Moixeró: MARCAT (3) a migdia

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 27: cel molt ennuvolat amb creixement de nuvolades a la tarda. Precipitacions intermitents febles a moderades (5-10
cm) fins a mig matí; s’esperen ruixats dispersos a la tarda, amb possibilitat de tempesta. Cota de neu baixant de 2000 m a 1800
m. Temperatures màximes en moderat descens i mínimes lleugerament més baixes, enregistrant-se al final del dia. Vent del
NW, moderat als cims, girant a N moderat al vespre.
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; vent a 2000 m: 15 km/h NW; vent a 3000 m: 31 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -2ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 28: cel molt ennuvolat al matí, amb clarianes a partir de migdia. Precipitacions de matinada. Cota de neu pujant de 1800
m a 2100 m. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger ascens. Vent del NW moderat.
Dimarts, 29: cel ennuvolat per núvols mitjos i alts, amb possibilitat d’alguna precipitació feble i dispersa. Cota de neu a 2100 m.
Temperatures sense canvis. Vent del NW, moderat als cims.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors, el mantell nival és present des dels 1700-1800 m, però discontinu fins als cims a totes orientacions. A les
canals del Cadí és continu des de 1800 m. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil.len entre 10-20 cm al Prepirineu i
entre 10-50 cm a la resta.qw

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
S’ha produït algun xàfec feble i dispers, de neu per damunt de 2200 m. La neu està molt humida a totes les orientacions i cotes,
però especialment per sota dels 2200 m. El mantell ha regelat lleugerament per damunt de 2100 m.
A tots els sectors el perill és MODERAT (2) ja que són probables allaus de fusió, especialment en pendents drets per sota de
2200 m, localment de mida mitjana, especialment al Ter-Freser. D’altra banda, a tots els sectors són possibles allaus de neu
recent humida de petites dimensions i alguna de placa de vent per sobre de 2100 m al pas d’una persona per les acumulacions
de neu ventada que es puguin formar durant les precipitacions previstes, en orientacions E i S, localment de dimensions
mitjanes.
Les canals del Cadí la neu presenta una cohesió molt baixa. Són probables caigudes espontànies d’allaus de neu humida de
dimensions mitjanes, localment alguna de gran a migdia. En aquest sector el grau de perill és MARCAT (3) a migdia.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Dilluns i dimarts el mantell estarà regelat pel matí per damunt de 2000 m. A migdia es podran produir allaus de fusió,
especialment en vessants assolellats.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 29 de març de 2005
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: Dimarts, 29 de març de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 29 i 30 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 30: cel de mig a poc ennuvolat de matinada i al matí. A partir de migdia tornarà a augmentar la nuvolositat, de forma
més notable a l’Aran-Franja Nord Pallaresa on és possible alguna precipitació feble i minsa. Cota de neu: 1800 m. Temperatures
mínimes en moderat descens i màximes en lleuger descens. Vent del NW moderat amb cops forts als cims.
A les 12:00 h: isozero: 2100 m; vent a 2000 m: 49 km/h NW; vent a 3000 m: 78 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -7ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 31: cel serè o poc ennuvolat per algunes pinzellades de núvols alts. Temperatures en moderat ascens, tant mínimes com
màximes. Vent del NW de moderat a fluix fins el matí, i de direcció variable amb predomini del component S a la tarda.
Divendres, 1: serè al matí i entre poc i mig ennuvolat a la tarda per núvols d’evolució diürna i l’arribada de núvols alts.
Temperatures en moderat ascens. Vent de component sud de fluix a moderat a la tarda.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell nival és present i discontinu dels 1400-1500 m en vessants N, i esquiable per damunt
de 1600-1700 m; en vessants S és present des dels 1700-1800 m i esquiable per damunt de 1900-2000 m. A la resta de sectors
la neu és present des dels 1800-1900 m. En general és discontinu fins als cims a totes orientacions. A 2200 m el gruix total de
neu al terra és de 150-230 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 10-40 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
De forma intermitent es produeixen xàfecs en forma de neu per damunt de 1900-2000 m. Els més abundants es produïren
diumenge al vespre (5-10 cm). Se’n continuaran produint el vespre d’avui dimarts, localment amb tempesta. Des de la matinada
de dilluns el mantell regela en superfície; per damunt del regel hi ha una prima capa de neu recent humida per damunt de 2000
m aproximadament.
A tots els sectors el perill és MODERAT (2). A l’Aran Franja N de la Pallaresa ha disminuït notablement la possibilitat d’allaus de
fusió de grans dimensions; en tot cas, a tots els sectors hi pot haver alguna allau espontània de neu recent humida de petites
dimensions, especialment a les hores centrals del dia i a qualsevol orientació. Per damunt de 2200 m, és possible alguna allau
de placa de vent en vessants E i S, localment pel pas d’una persona, en general de petites dimensions, localment de mitjanes
dimensions en funció de la distribució dels xàfecs.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La matinada de dijous el regel nocturn encara serà efectiu, però anirà perdent intensitat en el decurs de la setmana.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 30 de març de 2005
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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 de març de 2005
14:00 h.
29 i 30 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord MODERAT (2)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 30: cel mig ennuvolat de matinada i poc ennuvolat al matí, tot i que a partir de migdia tornarà a augmentar la
nuvolositat, sobretot de tipus alt. Tot i això, els núvols es podran fer més compactes a la zona del Prepirineu i del Ter-Freser i és
possible alguna precipitació feble i minsa a la tarda. Cota de neu: 1800 m. Temperatures mínimes en moderat descens i
màximes en lleuger descens o estables. Vent del NW moderat amb cops forts als cims.
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; vent a 2000 m: 15 km/h NW; vent a 3000 m: 23 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: 0ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 31: cel serè o poc ennuvolat per algunes pinzellades de núvols alts. Temperatures en moderat ascens, tant mínimes com
màximes. Vent del NW de moderat a fluix fins el matí, i de direcció variable amb predomini del component S a la tarda.
Divendres, 1: serè al matí i entre poc i mig ennuvolat a la tarda per núvols d’evolució diürna i l’arribada de núvols alts.
Temperatures en moderat ascens. Vent de component sud de fluix a moderat a la tarda.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors, el mantell nival és present de forma continua per damunt de 2100 aproximadament, però amb gruixos inferiors
als 30-40 cm, a excepció de les congestes locals. Al Ter-Freser els gruixos han augmentat per damunt de 2200 m en 10-20 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
De forma intermitent es produeixen xàfecs en forma de neu per damunt de 1900-2000 m. Els més abundants es produïren
diumenge al vespre al Ter-Freser (15-20 cm), inferiors a la resta. Se’n continuaran produint el vespre d’avui dimarts, localment
amb tempesta i intensitat forta. Des de la matinada de dilluns el mantell regela en superfície; per damunt del regel hi ha una
prima capa de neu recent humida per damunt de 2000 m aproximadament.
A tots els sectors el perill és MODERAT (2). A les canals del Cadí-Moixeró ha disminuït notablement la possibilitat d’allaus de
fusió de grans dimensions; en tot cas, a tots els sectors hi pot haver alguna allau espontània de neu recent humida de petites
dimensions, especialment a les hores centrals del dia i a qualsevol orientació. Per damunt de 2200 m, és possible alguna allau
de placa de vent en vessants E i S, localment pel pas d’una persona, localment de mitjanes dimensions al Ter-Freser en funció
de la distribució dels xàfecs.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La matinada de dijous el regel nocturn encara serà efectiu, però anirà perdent intensitat en el decurs de la setmana.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 30 de març de 2005
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: Dimecres, 30 de març de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 30 i 31 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 31: cel serè o poc ennuvolat per algunes pinzellades de núvols alts i alguns núvols d’evolució diürna. A l’Aran fins el matí
estarà mig ennuvolat. Temperatures mínimes sense gaires canvis i màximes en moderat ascens. Vent del NW de moderat a fluix
fins el matí, i de direcció variable amb predomini del component S a la tarda.
A les 12:00 h: isozero: 2400 m; vent a 2000 m: 20 km/h NW; vent a 3000 m: 39 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -2ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 1: serè al matí i entre poc i mig ennuvolat a la tarda per núvols d’evolució diürna i l’arribada de núvols alts.
Temperatures en moderat ascens. Vent de component sud fluix, que augmentarà a moderat a la tarda.
Dissabte, 2: serè o poc ennuvolat al matí. A partir del migdia augmentaran els núvols, sobretot pel creixement de nuvolades que
a la tarda podran deixar alguna xàfec o tempesta aïllada, sobretot a la Pallaresa i a la Ribagorçana. Cota de neu a 1800 m.
Temperatures sense canvis o en lleuger descens a la nit. Vent fluix i de direcció variable amb predomini del component sud.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell nival és present i discontinu dels 1400-1500 m en vessants N, i esquiable per damunt
de 1600-1700 m; en vessants S és present des dels 1700-1800 m i esquiable per damunt de 2100-2200 m. A la resta de sectors
la neu és present des dels 1800-1900 m. Localment, el mantell és continu fins als cims, degut a les últimes nevades,
especialment a la Ribagorçana-Vallfosca. A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 150-230 cm a l’Aran Franja N de la
Pallaresa, uns 10-40 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Dimarts van tornar a repetir-se xàfecs i tempestes, en forma de neu per damunt de 1600-1800 m. Els més abundants es
produïren a la Ribagorçana-Vallfosca (10-20 cm); a la resta entre 5-10 cm. Avui dimecres se’n poden tornar a repetir.La neu
recent es diposita damunt d’un mantell lleugerament regelat.
A tots els sectors el perill és MODERAT (2). A l’Aran Franja N de la Pallaresa ha disminuït notablement la possibilitat d’allaus de
fusió de grans dimensions; en tot cas, a tots els sectors hi pot haver alguna allau espontània de neu recent humida de petites
dimensions, especialment a les hores centrals del dia i a qualsevol orientació. Per damunt de 2200 m, és possible alguna allau
de placa de vent a qualsevol orientació, localment pel pas d’una persona, en general de petites dimensions, localment de
dimensions mitjanes a la Ribagorçana-Vallfosca.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El regel anirà perdent intensitat en el decurs de la setmana i el mantell tornarà a humitejar-se notablement al centre del dia.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dijous, 31 de març de 2005
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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 de març de 2005
14:00 h.
30 i 31 de març de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord MODERAT (2)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 31: cel serè o poc ennuvolat al llarg del dia. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en moderat ascens. Vent del
NW de moderat a fluix al matí, i de direcció variable amb predomini del component S a la tarda.
A les 12:00 h: isozero: 2400 m; vent a 2000 m: 7 km/h SE; vent a 3000 m: 26 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: 1ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 1: serè al matí i poc ennuvolat a la tarda per alguns núvols d’evolució diürna. Temperatures en moderat ascens. Vent
de component sud de fluix a moderat a partir del migdia.
Dissabte, 2: serè o poc ennuvolat al matí. A partir del migdia augmentaran els núvols pel creixement de nuvolades que a la tarda
podran deixar alguna xàfec o tempesta aïllada, sobretot al Prepirineu. Cota de neu a 1800 m. Temperatures sense canvis o en
lleuger descens a la nit. Vent fluix i de direcció variable amb predomini del component sud.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors, el mantell nival és present de forma continua per damunt de 1800 m en orientacions nord aproximadament; en
orientacions sud degut a les últimes nevades el mantell és continu per damunt de 1900 m, però amb poc gruix. Els gruixos a
2200 m oscil.len entre 10-40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Dimarts van tornar a repetir-se xàfecs i tempestes, en forma de neu per damunt de 1600-1800 m. Les quantitats han oscil.lat
entre 5-15 cm. Avui dimecres se’n poden tornar a repetir. La neu recent es diposita damunt d’un mantell lleugerament regelat.
A tots els sectors el perill és MODERAT (2). A les canals del Cadí-Moixeró ha disminuït notablement la possibilitat d’allaus de
fusió de grans dimensions; en tot cas, a tots els sectors hi pot haver alguna allau espontània de neu recent humida de petites
dimensions, especialment a les hores centrals del dia i a qualsevol orientació. Per damunt de 2200 m, és possible alguna allau
de placa de vent a qualsevol orientació, localment pel pas d’una persona, localment de mitjanes dimensions al Ter-Freser.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El regel anirà perdent intensitat en el decurs de la setmana i el mantell tornarà a humitejar-se notablement al centre del dia.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dijous, 31 de març de 2005
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: Dijous, 31 de març de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 31 de març i 1 d’abril de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

FEBLE (1) per sota de 2200 m; MODERAT (2) per sobre

Pallaresa:

FEBLE (1) per sota de 2200 m; MODERAT (2) per sobre

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 1: serè al matí i poc o mig ennuvolat a la tarda per núvols d’evolució diürna i l’arribada de núvols alts. Temperatures
en lleuger ascens. Vent de direcció variable fluix, amb brises de muntanya de matinada, i de component S fluix la resta del dia,
que augmentarà a moderat a la tarda.
A les 12:00 h: isozero: 3100 m; vent a 2000 m: 36 km/h SW; vent a 3000 m: 26 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: 1ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 2: poc ennuvolat al matí. A partir del migdia augmentaran els núvols, sobretot pel creixement de nuvolades que a partir
de la tarda deixaran alguns xàfecs o tempestes disperses, sobretot a la Pallaresa i a la Ribagorçana. Poc abundants en general.
Cota de neu: 1800 m. Temperatures en lleuger descens a partir de la tarda. Vent de fluix a moderat del S i SW.
Diumenge, 3: cobert. S’esperen precipitacions entre febles i moderades de fins a 20 mm. Cota de neu: 1900 m. Temperatures
sense canvis o lleugerament més baixes, amb poca oscil·lació durant el dia. Vent de component S entre fluix i moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell nival és present i discontinu dels 1400-1500 m en vessants N, i esquiable per damunt
de 1600-1700 m; en vessants S és present des dels 1700-1800 m i esquiable per damunt de 2100-2200 m. A la resta de sectors
la neu és present des dels 1800-1900 m. Localment, el mantell és continu fins als cims, degut a les últimes nevades,
especialment a la Ribagorçana-Vallfosca. A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 150-230 cm a l’Aran Franja N de la
Pallaresa, uns 10-40 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Des de diumenge es van produint xàfecs i tempestes en forma de neu per damunt de 1600-1800 m. En els darrers tres dies, per
damunt de 2200 m, s’han acumulat de l’ordre de 5-15 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i de 10-20 cm a la resta,
puntualment valors superiors a la Ribagorçana-Vallfosca. Per sota d’aquesta neu recent el gruix de les crostes de regel i la seva
duresa han augmentat, estabilitzant el mantell nival.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa ha disminuït notablement la possibilitat d’allaus de fusió de grans dimensions; en tot cas, a tots
els sectors hi pot haver alguna allau espontània de neu recent humida de petites dimensions, especialment a les hores centrals
del dia i a qualsevol orientació. També és possible alguna allau de placa de vent al pas d’una persona a cotes altes, localment de
dimensions mitjanes, preferentment en orientacions N i E.
A la resta de sectors el perill és FEBLE (1) per sota de 2200 m i MODERAT (2) per damunt. Per sota de 2200 m el mantell està
regelat pel matí i s’humiteja i estova a mig matí. Per damunt de 2200 m, és possible alguna allau de placa de vent a qualsevol
orientació, localment pel pas d’una persona, en general de petites dimensions, localment de dimensions mitjanes a la
Ribagorçana-Vallfosca.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Dissabte el mantell es mantindrà regelat a primera hora i humit i tou al centre del dia. A partir de dissabte al vespre pot augmentar
el gruix de neu recent humida i la formació d’alguna placa de vent inestable.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí s’emetrà el divendres, 1 d’abril de 2005
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 31 de març de 2005
14:00 h.
31 de març i 1 d’abril de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:
Vessant nord
Cadí-Moixeró:

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

Ter-Freser:
Prepirineu:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 1: serè al matí i poc ennuvolat a la tarda per alguns núvols d’evolució diürna. Temperatures en moderat ascens. Vent
de component sud de fluix a moderat a partir del migdia. Brises de muntanya de matinada.
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; vent a 2000 m: 16 km/h S; vent a 3000 m: 12 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -2ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 2: poc ennuvolat al matí. A partir del migdia augmentaran els núvols, sobretot pel creixement de nuvolades que a
partir de la tarda deixaran alguns xàfecs o tempestes disperses, sobretot al Prepirineu. En general poc abundants. Cota de neu:
1800 m. Temperatures en lleuger descens a partir de la tarda. Vent de fluix a moderat del S i SW.
Diumenge, 3: cobert. S’esperen precipitacions entre febles i moderades de fins a 20 mm o puntualment per damunt. Cota de
neu: 1900 m. Temperatures sense canvis o lleugerament més baixes, amb poca oscil·lació durant el dia. Vent de component S
entre fluix i moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors, el mantell nival és present de forma continua per damunt de 1800 m en orientacions nord aproximadament; en
orientacions sud degut a les últimes nevades el mantell és continu per damunt de 1900 m, però amb poc gruix. Els gruixos a
2200 m oscil.len entre 10-40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Des de diumenge es van produint xàfecs i tempestes en forma de neu per damunt de 1600-1800 m. En els darrers tres dies, per
damunt de 2200 m, s’han acumulat de l’ordre de 5-15 cm a tots els sectors, puntualment valors superiors al Ter-Freser. Per sota
d’aquesta neu recent, el gruix de les crostes de regel i la seva duresa han augmentat, estabilitzant el mantell nival.
A tots els sectors el perill és FEBLE (1) per sota de 2200 m i MODERAT (2) per damunt. Per sota de 2200 m el mantell està
regelat pel matí i s’humiteja i estova a mig matí. Per damunt de 2200 m, és possible alguna allau de placa de vent a qualsevol
orientació, localment pel pas d’una persona, en general de petites dimensions, localment de dimensions mitjanes al Ter-Freser.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Dissabte el mantell es mantindrà regelat a primera hora i humit i tou al centre del dia. A partir de dissabte al vespre pot
augmentar el gruix de neu recent humida i la formació d’alguna placa de vent inestable.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí s’emetrà el divendres, 1 d’abril de 2005
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DATA: Divendres, 1 d’abril de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 1 i 2 d’abril de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

FEBLE (1) per sota de 2200 m; MODERAT (2) per sobre

Pallaresa:

FEBLE (1) per sota de 2200 m; MODERAT (2) per sobre

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 2: augment dels núvols de matinada i al matí fins quedar cobert. A partir del matí s’esperen precipitacions, que seran
entre febles i moderades i poc abundants a la Pallaresa i a la Ribagorçana, i febles, disperses i minses a l’Aran. Cota de neu:
1700-1800 m. A la tarda podran anar acompanyades de tempesta. Temperatures en moderat descens. Vent de fluix a moderat
del S i SW.
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; vent a 2000 m: 49 km/h S; vent a 3000 m: 33 km/h S; Índex de fredor a 2000 m: -5ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 3: cobert o molt ennuvolat, amb clarianes a partir de mig matí. S’esperen precipitacions entre febles i moderades de
matinada i a partir del matí més disperses, en forma de xàfecs o tempesta. Seran minses a l’Aran i poc abundants a la resta.
Cota de neu: 1800 m baixant a 1600 puntualment a la tarda. Temperatures sense canvis o lleugerament més altes. Vent de
direcció variable entre fluix i moderat.
Dilluns, 4: de molt a mig ennuvolat de matinada i entre poc i mig ennuvolat la resta del dia. Temperatures en lleuger ascens.
Vent fluix i de direcció variable, amb predomini del component sud.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell nival és present i discontinu dels 1400-1500 m en vessants N, i esquiable per
damunt de 1600-1700 m; en vessants S és present des dels 1700-1800 m i esquiable per damunt de 2100-2200 m. A la resta
de sectors la neu és present des dels 1800-1900 m. Localment, el mantell és continu fins als cims, degut a les últimes nevades,
especialment a la Ribagorçana-Vall Fosca. A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 150-230 cm a l’Aran Franja N de la
Pallaresa, uns 10-40 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Des de diumenge fins dijous es van produir xàfecs i tempestes en forma de neu per damunt de 1600-1800 m. Per damunt de
2200 m, es van acumular en tot aquest període, de l’ordre de 5-15 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i de 10-20 cm a la
resta, puntualment valors superiors a la Ribagorçana-Vallfosca. Per sota d’aquesta neu recent el gruix de les crostes de regel i
la seva duresa han augmentat, estabilitzant el mantell nival.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa ha disminuït notablement la possibilitat d’allaus de fusió de grans dimensions; en tot cas, a tots
els sectors hi pot haver alguna allau espontània de neu recent humida de petites dimensions, especialment a les hores centrals
del dia i a qualsevol orientació. També és possible alguna allau de placa de vent al pas d’una persona a cotes altes, localment
de dimensions mitjanes, preferentment en orientacions N i E.
A la resta de sectors el perill és FEBLE (1) per sota de 2200 m i MODERAT (2) per damunt. Per sota de 2200 m el mantell està
regelat pel matí i s’humiteja i estova a mig matí. Per damunt de 2200 m, és possible alguna allau de placa de vent a qualsevol
orientació, localment pel pas d’una persona, en general de petites dimensions, localment de dimensions mitjanes a la
Ribagorçana-Vallfosca.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Amb les nevades previstes per als propers dies pot augmentar el gruix de neu recent humida i formar-se alguna placa de vent
inestable a cotes altes.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres, 1 d’abril de 2005
14:00 h.
1 i 2 d’abril de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:
Vessant nord
Cadí-Moixeró:

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

Ter-Freser:
Prepirineu:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 2: cobert tot el dia. De matinada s’iniciaran les precipitacions que seran febles, i la resta del dia s’intensificaran
aribant a ser moderades. Seran poc abundants en general, tot i que al Prepirineu i al Ter-Freser poden arribar a ser abundants.
Localment podran anar acompanyades de tempesta. Cota de neu: 1700 m. Temperatures en moderat descens, amb les
mínimes que es donaran al final del dia. Vent de fluix a moderat del S i SE.
A les 12:00 h: isozero: 2000 m; vent a 2000 m: 44 km/h SE; vent a 3000 m: 45 km/h S; Índex de fredor a 2000 m: -9ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 3: cobert. S’esperen precipitacions entre febles i moderades que de cara a la tarda podran ser més intermitents.
Cota de neu: 1800 m baixant puntualment als 1600. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens, si bé amb poca oscil·lació
durant el dia. Vent del S i SE moderat que al Ter-Freser pot ser de l’E.
Dilluns, 4: cel molt ennuvolat fins el migdia i de mig a poc ennuvolat a partir de la tarda. De matinada encara són probables
precipitacions al Ter-Freser i al Prepirineu, en general febles. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix i de direcció variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors, el mantell nival és present de forma continua per damunt de 1800 m en orientacions nord aproximadament;
en orientacions sud degut a les últimes nevades el mantell és continu per damunt de 1900 m, però amb poc gruix. Els gruixos a
2200 m oscil.len entre 10-40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Des de diumenge fins dijous es van produir xàfecs i tempestes en forma de neu per damunt de 1600-1800 m. En aquest
període, per damunt de 2200 m, es van acumular de l’ordre de 5-15 cm a tots els sectors, puntualment valors superiors al TerFreser. Per sota d’aquesta neu recent, el gruix de les crostes de regel i la seva duresa han augmentat, estabilitzant el mantell
nival.
A tots els sectors el perill és FEBLE (1) per sota de 2200 m i MODERAT (2) per damunt. Per sota de 2200 m el mantell està
regelat pel matí i s’humiteja i estova a mig matí. Per damunt de 2200 m, és possible alguna allau de placa de vent a qualsevol
orientació, localment pel pas d’una persona, en general de petites dimensions, localment de dimensions mitjanes al Ter-Freser.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Amb les nevades previstes per als propers dies pot augmentar el gruix de neu recent humida i formar-se alguna placa de vent
inestable a cotes altes.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: Dissabte, 2 d’abril de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 2, 3 y 4 d’abril de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2) passant a MARCAT (3)

Pallaresa:

MODERAT (2) passant a MARCAT (3)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 3: molt ennuvolat o cobert amb obertura de clarianes transitòries per la tarda. Precipitacions entre febles i
moderades, que seran continuades fins a migdia y més disperses a partir d’aleshores. Cota de neu a 1600 m. En general les
acumulacions seran poc abundants. Temperatures sense gaires canvis. Vent de component S i E entre feble i moderat.
A les 12:00 h: isozero: 2200 m; vent a 2000 m: 40 km/h S; vent a 3000 m: 7 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -4ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 4: molt ennuvolat amb precipitacions febles i intermitents, més continuades per la tarda, que seran poc abundants. Cota
de neu de 1600 m pujant a 1800 m. Temperatures mínimes sense canvis i màximes lleugerament més altes. Vent de
component S i E de fluix a moderat.
Dimarts, 5: molt ennuvolat per núvols mitjans amb creixement de nuvolades al llarg del dia. Precipitacions entre febles i
moderades en forma de ruixats. Cota de neu a 1900-2000 m. Temperatures lleugerament més altes. Vent fluix de component
W.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell nival és esquiable per damunt de 2100-2200 m en vessants S i dels 1300-1400 m
en vessants N. A la resta de sectors la neu és present des dels 1800-1900 m. Localment, el mantell és continu fins als cims,
especialment a la Ribagorçana-Vall Fosca. A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 150-230 cm a l’Aran Franja N de la
Pallaresa, uns 10-40 cm a la resta. Amb les nevades previstes la cota de neu pot baixar fins als 1800 m a tots els sectors i els
gruixos es poden veure incrementats, especialment a la cara sud del Pirineu.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Fins a migdia de dissabte, hi ha un nivell superficial d’entre 5-15 cm de neu recent a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i de 1020 cm a la resta que s’ha encrostat lleugerament en la passada matinada a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Per sota
hi ha una crosta de regel, en general bastant ben desenvolupada.
A l’Aran Franja N és possible alguna allau espontània de neu humida de petites dimensions, a qualsevol orientació. També és
possible alguna allau de placa de vent al pas d’una persona a cotes altes, localment de dimensions mitjanes, preferentment en
orientacions N i E.
A la resta de sectors fins dissabte a migdia perill és FEBLE (1) per sota de 2200 m i MODERAT (2) per damunt ja que és
possible alguna allau de placa de vent a qualsevol orientació, localment pel pas d’una persona, en general de petites
dimensions, localment de dimensions mitjanes a la Ribagorçana-Vallfosca.
Amb les precipitacions previstes a partir de les pròximes hores el perill passaria a ser MARCAT (3) a la Ribagorçana-Vall Fosca
i a la Pallaresa per damunt dels 2000 m per la possibilitat de desencadenaments d’allaus de placa de vent, en orientacions N i
W, de mitjanes dimensions al pas d’un persona. També serà possible la caiguda espontània de petites purgues de neu recent a
totes les orientacions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A cotes altes es mantindrà la possibilitat de desencadenament de plaques de vent en orientacions N i W.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dilluns 4 d’abril de 2005
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dissabte, 2 d’abril de 2005
14:00 h.
2, 3 y 4 d’abril de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:
Vessant nord
Cadí-Moixeró:

MODERAT (2) passant a
MARCAT (3)
MODERAT (2) passant a
MARCAT (3)

Ter-Freser:
Prepirineu:

MODERAT (2) passant a
MARCAT (3)
MODERAT (2) passant a
MARCAT (3)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 3: molt ennuvolat o cobert. Precipitacions continuades entre febles i moderades amb cota de neu a 1600 m. En
general les acumulacions seran abundants, especialment al Ter-Freser. Temperatures sense gaires canvis. Vent de component
S i E entre feble i moderat.
A les 12:00 h: isozero: 1800 m; vent a 2000 m: 43 km/h SE; vent a 3000 m: 23 km/h SE; Índex de fredor a 2000 m: -9ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 4: molt ennuvolat amb precipitacions febles que seran continuades pel matí i intermitents per la tarda. En general les
acumulacions seran poc abundants. Cota de neu de 1600 m pujant a 1800 m. Temperatures mínimes sense canvis i màximes
lleugerament més altes. Vent de component S i E de fluix a moderat.
Dimarts, 5: molt ennuvolat per núvols mitjans amb creixement de nuvolades al llarg del dia. Precipitacions entre febles i
moderades en forma de ruixats. Cota de neu a 1900-2000 m. Temperatures lleugerament més altes. Vent fluix de component
W.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors, el mantell nival és present de forma continua per damunt de 1900-2000 m en orientacions nord i dels 21002200 m en orientacions sud. Els gruixos a 2200 m oscil.len entre 10-40 cm. Amb les nevades previstes la cota de neu pot
baixar fins als 1800 m a tots els sectors i el gruix de neu es veuria incrementat, especialment al Ter-Freser.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Fins a migdia de dissabte, hi ha un nivell superficial d’entre 5-15 cm de neu recent a tots els sectors que s’ha encrostat
lleugerament en la passada matinada. Per sota hi ha una crosta de regel, en general bastant ben desenvolupada.
A tots els sectors, fins dissabte a migdia, el perill és FEBLE (1) per sota de 2200 m i MODERAT (2) per damunt, ja que és
possible alguna allau de placa de vent a qualsevol orientació, localment pel pas d’una persona, en general de petites
dimensions, localment de dimensions mitjanes al Ter-Freser.
Amb les precipitacions previstes a partir de les pròximes hores el perill passaria progressivament a ser MARCAT (3) per damunt
dels 2000 m per la possibilitat de desencadenaments d’allaus de placa de vent, en orientacions N i W, en general de mitjanes
dimensions al pas d’un persona. També serà possible la caiguda espontània de petites allaus de neu recent a totes les
orientacions, localment de mitjanes dimensions al Ter-Freser, en funció de la neu recent acumulada.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A cotes altes es mantindrà la possibilitat de desencadenament de plaques de vent en orientacions N i W i caigudes d’allaus de
neu recent, especialment al Ter-Freser.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dilluns 4 d’abril de 2005
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DATA: Dilluns, 4 d’abril de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 4 i 5 d’abril de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

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

Pallaresa:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 5: poc ennuvolat al matí i de mig a molt ennuvolat a la tarda amb el creixement de nuvolades. S’esperen xàfecs a la
tarda, entre febles i moderats i de caràcter dispers en general. Localment aniran acompanyats de tempesta. Cota de neu a
1900-2000 m. Temperatures lleugerament més altes, sobretot les màximes. Vent fluix de component W i N.
A les 12:00 h: isozero: 2200 m; vent a 2000 m: 10 km/h W; vent a 3000 m: 12 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 0ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 6: cel serè o poc ennuvolat, amb núvols d’evolució diürna, i mig ennuvolat a partir del vespre per l’arribada de bandes
de núvols alts i mitjans. Temperatures en moderat ascens. Vent de component S, entre S i SW entre fluix i moderat.
Dijous, 7: cel entre poc i mig ennuvolat al matí i molt ennuvolat a partir de la tarda, amb el creixement de nuvolades. S’esperen
ruixats dispersos a partir del migdia, entre febles i moderats i localment acompanyats de tempesta. Cota de neu: 2200m.
Temperatures en lleuger o moderat ascens. Vent de component S de fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell nival és esquiable per damunt de 2100-2200 m en vessants S i dels 1500-1600 m
en vessants N. A la resta de sectors la neu és present des dels 1800-1900 m. Localment, el mantell és continu fins als cims,
especialment a la Ribagorçana-Vall Fosca. A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 150-230 cm a l’Aran Franja N de la
Pallaresa, uns 10-50 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Duran el cap de setmana s’han produït precipitacions febles a tots els sectors excepte a la cara nord del Pirineu. En total s’han
acumulat fins a 10 cm de neu recent humida que es van dipositar damunt d’un crosta de regel ben desenvolupada.
A l’Aran Franja N, la situació no ha canviat respecte la setmana passada i el perill és MODERAT (2). És possible alguna allau
espontània de neu humida en general de petites dimensions, a qualsevol orientació, així com alguna allau de placa de vent al
pas d’una persona a cotes altes, en general de petites dimensions i preferentment en orientacions N i E.
A la resta de sectors s’han format localment noves plaques de vent, especialment en orientacions N i E. A la Ribagorçana- Vall
Fosca i a la Pallaresa el perill és FEBLE (1) per sota de 2000 m i MODERAT (2) per damunt ja que és possible alguna allau de
placa de vent a qualsevol orientació pel pas d’una persona, en general de petites dimensions, localment de dimensions
mitjanes. És possible també la caiguda d’alguna purga de neu humida.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La neu continuarà humitejant-se.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimarts 5 d’abril de 2005
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dilluns, 4 d’abril de 2005
14:00 h.
4 i 5 d’abril de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:
Vessant nord
Cadí-Moixeró:

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

Ter-Freser:
Prepirineu:

MODERAT (2) per sobre els
2000 m FEBLE (1) per sota
MODERAT (2) per sobre els
2200 m FEBLE (1) per sota

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 5: poc ennuvolat al matí i de mig a molt ennuvolat a la tarda amb el creixement de nuvolades. S’esperen xàfecs a la
tarda, entre febles i moderats i de caràcter dispers en general. Localment aniran acompanyats de tempesta. Cota de neu a
1900-2000 m. Temperatures lleugerament més altes, sobretot les màximes. Vent fluix de component N
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; vent a 2000 m: 11 km/h nE; vent a 3000 m: 18 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -1ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 6: cel serè o poc ennuvolat, amb núvols d’evolució diürna i l’arribada de bandes de núvols alts i mitjans a partir del
vespre. Temperatures en moderat ascens. Vent de component S, entre S i SW entre fluix i moderat.
Dijous, 7: cel entre poc i mig ennuvolat al matí i molt ennuvolat a partir de la tarda, amb el creixement de nuvolades. S’esperen
ruixats dispersos a partir del migdia, entre febles i moderats i localment acompanyats de tempesta. Cota de neu: 2400m.
Temperatures en lleuger o moderat ascens. Vent de component S de fluix a moderat

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors, el mantell nival és present de forma continua per damunt de 1900-2000 m en orientacions nord i dels 21002200 m en orientacions sud. Els gruixos a 2200 m oscil.len entre 10-50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Duran el cap de setmana s’han produït precipitacions febles a tots els sectors, els més importants al Cadí Nord on s’han
acumulat uns 10 cm. La neu recent humida que va caure es van dipositar damunt d’un crosta de regel ben desenvolupada.
A tots els sectors el perill és FEBLE (1) per sota de 2000 m, 2220 al Prepirineu, i MODERAT (2) per damunt, ja que és possible
alguna allau de placa de vent a qualsevol orientació, especialment en orientacions N i W, localment pel pas d’una persona, en
general de petites dimensions. Aquestes plaques poden, localment, assolir mitjanes dimensions al Cadí N, on es localitzen en
sectors protegits del vent. A tots els sectors, són possibles petites purgues de neu humida a qualsevol orientació.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La neu continuarà humitejant-se.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimarts 5 d’abril de 2005
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DATA: Dimarts, 5 d’abril de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 5 i 6 d’abril de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

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

Pallaresa:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 6: cel serè o poc ennuvolat, amb núvols d’evolució diürna, i mig ennuvolat a partir del vespre per l’arribada de bandes
de núvols alts i mitjans. Temperatures en moderat o notable ascens al llarg del dia. Vent de component S, entre S i SW entre
fluix i moderat.
A les 12:00 h: isozero: 2200 m; vent a 2000 m: 10 km/h W; vent a 3000 m: 12 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 0ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 7: cel mig ennuvolat al matí i molt ennuvolat a partir de la tarda, amb el creixement de nuvolades. S’esperen ruixats
dispersos a partir del migdia, entre febles i moderats i localment acompanyats de tempesta. Cota de neu: 2500 baixant a 1900
m. Temperatures en moderat descens. Vent del SW de fluix a moderat.
Divendres, 8: cobert a l’Aran amb precipitacions entre febles i moderades al llarg del dia, localment abundants, i entre mig i molt
ennuvolat a la resta de zones amb xàfecs dispersos i poc abundants. Cota de neu: 1500 baixant a totes les cotes a partir del
matí. Temperatures en notable descens. Vent de component nord, entre NW i N moderat, amb cops forts als cims.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell nival és esquiable per damunt de 2100-2200 m en vessants S i dels 1500-1600 m
en vessants N. A la resta de sectors la neu és present des dels 1800-1900 m. Localment, el mantell és continu fins als cims,
especialment a la Ribagorçana-Vall Fosca. A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 150-230 cm a l’Aran Franja N de la
Pallaresa, uns 10-50 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
En el dia d’ahir es van produir precipitacions minses a tots els sectors, excepte a la cara nord del Pirineu, que només van ser de
neu a cotes alts. Les acumulacions més destacables han estat a la Ribagorçana-Vall Fosca, 5 cm de neu recent humida. A
totes les orientacions, per sota dels 2000-2100 m la neu es presenta molt transformada i podrida.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el perill és MODERAT (2) ja que són possibles allaus espontànies de neu humida, a qualsevol
orientació, en general de petites dimensions, localment mitjanes.
A la resta de sectors s’han format localment noves plaques de vent, especialment en orientacions N i E. A la Ribagorçana- Vall
Fosca i a la Pallaresa el perill és FEBLE (1) per sota de 2000 m i MODERAT (2) per damunt ja que és possible alguna allau de
placa de vent a qualsevol orientació pel pas d’una persona, en general de petites dimensions, localment de dimensions
mitjanes. És possible també la caiguda d’alguna purga de neu humida.
Actualment s’estan produint xàfecs, que s’espera que continuïn durant el dia d’avui i que contribuiran a humitejar la neu. A
cotes altes, en el cas que les acumulacions siguin prou importants, seran possibles purgues i petites allaus de neu humida.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell tendirà a encrostar-se.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimecres 6 d’abril de 2005

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com

1
FEBLE

2
MODERAT

- 319 / 368 -

3
MARCAT

4
FORT

5
MOLT FORT

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimarts, 5 d’abril de 2005
14:00 h.
5 i 6 d’abril de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:
Vessant nord
Cadí-Moixeró:

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

Ter-Freser:
Prepirineu:

MODERAT (2) per sobre els
2000 m FEBLE (1) per sota
MODERAT (2) per sobre els
2200 m FEBLE (1) per sota

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 6: cel serè o poc ennuvolat, amb núvols d’evolució diürna i l’arribada de bandes de núvols alts a partir del vespre.
Temperatures en moderat o notable ascens. Vent de component S, entre S i SW entre fluix i moderat.
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; vent a 2000 m: 11 km/h nE; vent a 3000 m: 18 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -1ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 7: cel entre poc i mig ennuvolat al matí i molt ennuvolat a partir de la tarda, amb el creixement de nuvolades. S’esperen
ruixats dispersos a partir del migdia, entre febles i moderats i localment acompanyats de tempesta. Cota de neu: 2500 baixant a
1900 m. Temperatures en lleuger o moderat descens al final del dia. Vent de component S, entre S i SW de fluix a moderat
Divendres, 8: entre mig i molt ennuvolat amb xàfecs dispersos i poc abundants. Cota de neu: 1500 baixant a totes les cotes a
partir del matí. Temperatures en notable descens. Vent de component nord, entre NW i N moderat a fort, sobretot als cims.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors, el mantell nival és present de forma continua per damunt de 1900-2000 m en orientacions nord i dels 21002200 m en orientacions sud. Els gruixos a 2200 m oscil.len entre 10-50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
En el dia d’ahir es van produir precipitacions entre minses i poc abundants a tots els sectors, que van ser de neu només a les
cotes més altes. Les acumulacions més destacables van estar al Cadí N. A totes les orientacions, per sota dels 2000-2100 m la
neu es presenta molt transformada i podrida. La neu recent humida que va caure des del cap de setmana s’ha dipositat
damunt d’un crosta de regel ben desenvolupada.
A tots els sectors el perill és FEBLE (1) per sota de 2000 m, 2220 al Prepirineu, i MODERAT (2) per damunt, ja que és possible
alguna allau de placa de vent a qualsevol orientació, especialment en orientacions N i W, localment pel pas d’una persona, en
general de petites dimensions. Aquestes plaques poden, localment, assolir mitjanes dimensions al Cadí N, on es localitzen en
sectors protegits del vent. A tots els sectors, són probables petites purgues de neu humida a qualsevol orientació.
Els xàfecs que s’esperen durant el dia d’avu contribuiran a humitejar la neu. A cotes altes, en el cas que les acumuolacions
siguin prou importants, seran possibles purgues i petites allaus de neu humida.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell tendirà a encrostar-se.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimecres 6 d’abril de 2005
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: Dimecres, 6 d’abril de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 6 i 7 d’abril de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

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

Pallaresa:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 7: cel mig ennuvolat al matí i molt ennuvolat a partir de la tarda, amb el creixement de nuvolades. S’esperen ruixats
dispersos a partir del migdia, entre febles i moderats. Cota de neu: 2600 baixant a 1800 m. Temperatures en moderat descens
al final del dia. Vent del SW de fluix a moderat
A les 12:00 h: isozero: 3000 m; vent a 2000 m: 47 km/h SW; vent a 3000 m: 66 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: 2ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 8: cobert a l’Aran amb precipitacions entre febles i moderades al llarg del dia, que podran arribar a ser abundants, i
de molt a mig ennuvolat a la resta de zones amb xàfecs més dispersos i poc abundants, localment acompanyants de tempesta.
Cota de neu: de matinada baixarà a totes les cotes. Temperatures en notable descens. Vent de variable a NW i N moderat, amb
cops forts als cims. Hi haurà torb.
Dissabte, 9: seguirà cobert o molt ennuvolat a l’Aran, amb precipitacions intermitents al llarg del dia, febles en general i poc
abundants. A la resta el cel estarà poc ennuvolat. Temperatures mínimes en moderat descens i màximes lleugerament més
altes. Vent del N i NW entre moderat i fort. Torb als cims.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell nival és esquiable per damunt de 2100-2200 m en vessants S i dels 1500-1600 m
en vessants N. A la resta de sectors la neu és present des dels 1800-1900 m. Localment, el mantell és continu fins als cims,
especialment a la Ribagorçana-Vall Fosca. A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 150-230 cm a l’Aran Franja N de la
Pallaresa, uns 10-50 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Ahir, a la Ribagorçana-Vall Fosca es van acumular 2 cm de neu recent humida a 2500 m. En general a tots els sectors i a totes
les orientacions, per sota dels 2000-2100 m la neu es presenta molt transformada i podrida. Per sobre s’encrosta lleugerament
de matinada i es transforma durant el dia. Localment a la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca hi ha una fina capa de neu
recent humida a cotes altes.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el perill és MODERAT (2) ja que són possibles allaus espontànies de neu humida, a qualsevol
orientació, que poden ser fins i tot de mitjanes dimensions. A partir del vespre de demà el mantell tendirà a encrostar-se.
A la resta de sectors el perill és FEBLE (1) per sota de 2000 m i MODERAT (2) per sobre per la possibilitat de caigudes de
purgues i petites allaus de neu humida, especialment fins la tarda de demà. A partir d’aleshores la neu tendirà a encrostar-se
superficialment. Molt localment, a cotes altes és possible el desencadenament d’alguna allau de placa de vent a qualsevol
orientació pel pas d’una persona, en general de petites dimensions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es podran formar plaques de vent en orientacions S i E
Evolució del perill: EN PROGRESSIU AUGMENT

El proper butlletí s’emetrà el dijous 7 d’abril de 2005
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimecres, 6 d’abril de 2005
14:00 h.
6 i 7 d’abril de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:
Vessant nord
Cadí-Moixeró:

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

Ter-Freser:
Prepirineu:

MODERAT (2) per sobre els
2000 m FEBLE (1) per sota
MODERAT (2) per sobre els
2200 m FEBLE (1) per sota

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 7: cel mig ennuvolat al matí pel pas de núvols mitjans, i molt ennuvolat a partir de la tarda, amb el creixement de
nuvolades. Són probables ruixats dispersos a partir del migdia, entre febles i moderat. Cota de neu: 2600 baixant a 1900 m.
Temperatures en lleuger o moderat descens al final del dia. Vent de component S, entre S i SW de fluix a moderat.
A les 12:00 h: isozero: 3100 m; vent a 2000 m: 40 km/h SW; vent a 3000 m: 37 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 2ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 8: cobert o molt ennuvolat fins el matí i entre mig i molt ennuvolat a partir de llavors, amb el creixement de
nuvolades. S’esperen xàfecs i algunes tempestes disperses i poc abundants (fins a 20 mm). Cota de neu: 1500 baixant
ràpidament a totes les cotes a partir del matí. Temperatures en notable descens. Vent de component nord, entre NW i N de
moderat a fort, sobretot als cims. Hi haurà torb.
Dissabte, 9: molt ennuvolat al nord del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós i mig ennuvolat a la resta, encara amb el creixement
de nuvolades. S’esperen ruixats i alguna tempesta de caràcter dispers, en forma de neu a qualsevol cota. Mínimes en moderat
descens i màximes sense canvis o en lleuger ascens. Es mantindrà el cent de component N, entre moderat i fort. Hi haurà torb.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors, el mantell nival és present de forma continua per damunt de 1900-2000 m en orientacions nord i dels 21002200 m en orientacions sud, excepte al Cadi Nord on el mantell es present amb continuïtat des dels 1700-1800 m. Els gruixos a
2200 m oscil.len entre 10-50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
A tots els sectors i a totes les orientacions, per sota dels 2000-2100 m la neu es presenta molt transformada. Per sobre es
troba encrostada i es transforma lleugerament durant el dia. Localment hi ha una fina capa de neu recent humida a cotes altes.
A tots els sectors el perill és FEBLE (1) per sota de 2000 m, 2220 al Prepirineu, i MODERAT (2) per damunt. Són probables
caigudes espontànies de petites allaus a qualsevol orientació i especialment fins a la tarda de demà. A partir d’aleshores la neu
tendirà a encrostar-se. També són possibles desencadenaments d’allaus de placa de vent a qualsevol orientació, especialment
en N i W, localment pel pas d’una persona, en general de petites dimensions. Aquestes plaques poden, localment, assolir
mitjanes dimensions al Cadí N, on es localitzen en sectors protegits del vent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es podran formar plaques de vent en orientacions S i E
Evolució del perill: EN PROGRESSIU AUGMENT

El proper butlletí s’emetrà el dijous 7 d’abril de 2005
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: Dijous, 7 d’abril de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 7 i 8 d’abril de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

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

Pallaresa:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 8: cobert a l’Aran amb nevades entre febles i moderades al llarg del dia, i de molt a mig ennuvolat a la resta de
zones amb precipitacions més extenses fins el matí i amb alguns ruixats dispersos a partir de migdia. Precipitacions poc
abundants en general (fins a 20 mm), localment acompanyades de tempesta. Cota de neu: a l’Aran baixarà de 1700 a totes les
cotes al migdia, i a la resta de 2000 a 1600 al migdia i a qualsevol cota a la tarda. Temperatures en notable descens. Vent de
variable a NW i N, de moderat a fort, sobretot als cims. Hi haurà torb.
A les 12:00 h: isozero: 1500 m; vent a 2000 m: 57 km/h NW; vent a 3000 m: 69 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m -15ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 9: seguirà cobert o molt ennuvolat a l’Aran, amb nevades al llarg del dia, entre febles i moderades en general i
puntualment abundants. A la resta la nuvolositat serà variable, entre poc i mig ennuvolat. Temperatures en moderat descens,
tot i que notable en el cas de les mínimes. Vent del N i NW entre moderat i fort. Torb als cims.
Diumenge, 10: cobert a l’Aran-Franja Nord Pallaresa, amb nevades febles i poc abundants. La cota de neu pujarà als 1200 m
durant el matí a la vegada que les precipitacions es faran intermitents. A la resta cel serè o poc ennuvolat. Temperatures en
lleuger ascens. Vent del N i NW moderat i amb algun cop fort de matinada, amb torb encara a cotes altes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell nival és esquiable per damunt de 2100-2200 m en vessants S i dels 1500-1600 m
en vessants N. A la resta de sectors la neu és present des dels 1800-1900 m. Localment, el mantell és continu fins als cims,
especialment a la Ribagorçana-Vall Fosca. A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 150-230 cm a l’Aran Franja N de la
Pallaresa, uns 10-50 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Des de dilluns les temperatures han anat pujant progressivament cada dia. El mantell nival actualment es troba molt transformat
en tot el seu conjunt. Per sota els 2000 m la neu es presenta podrida a l’Aran. Localment a la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall
Fosca hi ha una fina capa de neu recent humida a cotes altes.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el perill és MODERAT (2) ja que són possibles allaus espontànies de neu humida, a qualsevol
orientació, que poden ser fins i tot de mitjanes dimensions.
A la resta de sectors el perill és FEBLE (1) per sota de 2000 m i MODERAT (2) per sobre per la possibilitat de caigudes de
purgues i petites allaus de neu humida, especialment per la tarda. Molt localment, a les cotes més altes és possible el
desencadenament d’alguna allau de placa de vent a qualsevol orientació pel pas d’una persona, en general de petites
dimensions.
Amb la davallada de temperatures prevista, el mantell nival s’encrostarà de matinada, especialment a l’Aran-Franja N de la
Pallaresa. A partir del mati de demà es podran formar plaques de vent en general de petites dimensions, especialment en
orientacions E i S susceptibles de despendre’s al pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es podran formar plaques de vent en orientacions S i E
Evolució del perill: EN PROGRESSIU AUGMENT

El proper butlletí s’emetrà el divendres 8 d’abril de 2005.
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 7 d’abril de 2005
14:00 h.
7 i 8 d’abril de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:
Vessant nord
Cadí-Moixeró:

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

Ter-Freser:
Prepirineu:

MODERAT (2) per sobre els
2000 m FEBLE (1) per sota
MODERAT (2) per sobre els
2200 m FEBLE (1) per sota

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 8: cobert o molt ennuvolat fins el matí i entre mig i molt ennuvolat a partir de llavors, amb el creixement de
nuvolades. S’esperen xàfecs i algunes tempestes disperses i poc abundants (fins a 20 mm). Cota de neu: de 2000 a 1600 fins
el migdia i baixant ràpidament a totes les cotes a partir de llavors. Temperatures en notable descens al llarg del dia. Vent de
direcció variable girant a component W i a N a la tarda, entre NW i N de moderat a fort, sobretot als cims. Hi haurà torb
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; vent a 2000 m: 16 km/h SW; vent a 3000 m: 31 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -6ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 9: entre mig i molt ennuvolat en general al matí, amb el creixement de nuvolades. Minvarà la nuvolositat a partir de
llavors, tret del nord del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós, però encara amb el creixement de nuvolades. S’esperen ruixats i
alguna tempesta de caràcter dispers, en forma de neu a qualsevol cota. Mínimes en notable descens i màximes en moderat
descens. Vent de component N, entre moderat i fort. Hi haurà torb.
Diumenge, 10: cel serè o poc ennuvolat en general, amb núvols d’evolució a la tarda. Temperatures en lleuger ascens. Vent del
N entre moderat i fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors, el mantell nival és present de forma continua per damunt de 1900-2000 m en orientacions nord i dels 21002200 m en orientacions sud, excepte al Cadi Nord on el mantell es present amb continuïtat des dels 1800-1900 m. Els gruixos a
2200 m oscil.len entre 10-50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Des de dilluns les temperatures han anat pujant progressivament cada dia. El mantell nival actualment es troba molt
transformat en tot el seu conjunt. Localment hi ha una fina capa de neu recent humida a cotes altes.
A tots els sectors el perill és FEBLE (1) per sota de 2000 m, 2220 al Prepirineu, i MODERAT (2) per damunt. Són probables
caigudes espontànies de petites allaus a qualsevol orientació i especialment per a la tarda. A partir d’aleshores la neu tendirà a
encrostar-se. Molt localment són possibles desencadenaments d’allaus de placa de vent a qualsevol orientació, especialment
en N i W, localment pel pas d’una persona, en general de petites dimensions.
A partir de demà es podran formar plaques de vent de petites dimensions, especialment en orientacions E, susceptibles de
despendre’s al pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es podran formar plaques de vent en orientacions S i E
Evolució del perill: EN PROGRESSIU AUGMENT

El proper butlletí s’emetrà el divendres 8 d’abril de 2005.
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DATA: Divendres, 8 d’abril de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 8 i 9 d’abril de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2) en augment a MARCAT (3) per damunt dels 2200 m

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 9: seguirà cobert o molt ennuvolat a l’Aran, amb nevades al llarg del dia, entre febles i moderades en general i
puntualment abundants. A la resta la nuvolositat serà variable, entre poc i mig ennuvolat. Temperatures en moderat descens, tot
i que notable en el cas de les mínimes que seran al final del dia. Vent del N i NW entre moderat i fort. Torb a l’Aran-Franja Nord
de la pallaresa.
A les 12:00 h: isozero: 0 m; vent a 2000 m: 72 km/h NW; vent a 3000 m: 83 km/h N; Índex de fredor a 2000 m -25ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 10: cobert a l’Aran-Franja Nord Pallaresa, amb nevades entre febles i moderades, puntualment abundants. La cota
de neu pujarà als 1000 m a partir de la tarda a la vegada que les precipitacions es faran intermitents. A la resta cel serè o poc
ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens, o moderat pel que fa a les màximes fora de l’Aran. Vent del N i NW entre moderat i
fort, encara amb torb a l’Aran.
Dilluns, 11:entre mig i molt ennuvolat a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa amb precipitacions febles i intermitents. Cota de neu:
1200 m. Serè o poc ennuvolat a la resta. Temperatures en lleuger o moderat ascens. Vent de component N moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Fins avui divendres pel matí, a tots els sectors s’han produït precipitacions que han deixat neu al terra a partir de 1700-1800 m
a l’Aran i de 1900-2000 m a la resta. A l’Aran Franja N de la Pallaresa el mantell nival és esquiable per damunt de 2100-2200 m
en vessants S i dels 1500-1600 m en vessants N. A la resta de sectors la neu és present des dels 1800-1900 m. Localment, el
mantell és continu fins als cims, especialment a la Ribagorçana-Vall Fosca. A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 150230 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 10-50 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Ahir dijous per la nit va començar a precipitar a tots els sectors, inicialment en forma de pluja fins a 2300 m. Avui pel matí la
cota de neu s’ha situat al voltant dels 1800 m.
Hi ha una crosta de regel superficial per damunt de la qual s’hi acumula una capa de neu recent humida d’entre 5-10 cm a
l’Aran franja N de la Pallaresa i d’uns 5 cm a la resta de sectors, per damunt de 2200 m. La crosta podria ser relliscosa,
especialment per damunt dels 2000 m .
Actualment a l’Aran Franja N de la Pallaresa el perill és MODERAT (2) ja que són possibles allaus espontànies de neu humida,
a qualsevol orientació, que poden ser fins i tot de mitjanes dimensions. Amb les precipitacions previstes acompanyades de vent
del N i NW es formaran plaques de vent en orientacions S i E susceptibles de despendre’s per una sobrecàrrega feble i assolir
mitjanes dimensions. El perill passaria a ser MARCAT (3) per damunt de 2200 m i MODERAT (2) per sota. També seran
possibles caigudes espontànies d’allaus de neu recent humida de petites dimensions.
A la resta de sectors el perill és FEBLE (1) per sota de 2000 m i MODERAT (2) per sobre per la possibilitat de caigudes de
purgues i petites allaus de neu humida. A partir de la tarda es poden formar plaques de vent en orientacions S i E susceptibles
de despendre’s pel pas d’una persona i que serien en general de petites dimensions. Amb les precipitacions previstes seran
possibles caigudes de petites purgues de neu recent. El perill passaria a ser MODERAT (2) a totes les cotes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Continuarà la formació de plaques de vent a cotes altes, especialment a l’Aran Franja N de la Pallaresa
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT O ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dissabte 9 d’abril de 2005.
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora:
Vàlid:

Divendres, 8 d’abril de 2005
14:00 h.
8 i 9 d’abril de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord MODERAT (2)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 9: entre mig i molt ennuvolat en general fins el migdia, amb el creixement de nuvolades. Minvarà la nuvolositat a partir
de llavors, tret del nord del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós, però encara amb el creixement de nuvolades. S’esperen
ruixats i alguna tempesta de caràcter dispers, en forma de neu a qualsevol cota. Temperatures en notable descens. Vent de
component N, entre moderat i fort, i molt fort al Ter-Freser.
A les 12:00 h: isozero: 700 m; vent a 2000 m: 68 km/h N; vent a 3000 m: 47 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -21ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 10: cel serè o poc ennuvolat en general, amb núvols d’evolució a la tarda. Temperatures en lleuger ascens. Vent del
N entre moderat i fort, que al Ter-Freser podrà ser molt fort.
Dilluns, 11: serè o poc ennuvolat per franges de núvols mitjans i alts. Temperatures en moderat ascens. Vent del N i NE
moderat, o fort encara al Ter-Freser.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A tots els sectors, el mantell nival és present de forma continua per damunt de 1900-2000 m en orientacions nord i dels 21002200 m en orientacions sud, excepte al Cadi Nord on el mantell es present amb continuïtat des dels 1800-1900 m. Els gruixos a
2200 m oscil.len entre 10-50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Ahir dijous per la nit va començar a precipitar al Perafita-Puigpedrós i a la Vessant N del Cadí-Moixeró de forma molt feble i
inicialment en forma de pluja. Avui pel matí la cota de neu s’ha situat al voltant dels 1800 m i continua nevant en aquestes dues
zones.
Actualment, a tots els sectors el perill és FEBLE (1) per sota de 2000 m, 2220 al Prepirineu, i MODERAT (2) per damunt. Són
probables caigudes espontànies de petites allaus de neu humida a qualsevol orientació Molt localment són possibles
desencadenaments d’allaus de placa de vent a qualsevol orientació, especialment en N i W, localment pel pas d’un grup de
persones, en general de petites dimensions.
A partir de demà es podran formar plaques de vent de petites dimensions, especialment en orientacions E, susceptibles de
despendre’s al pas d’una persona. Amb les precipitacions previstes seran possibles caigudes de petites purgues de neu recent
i desencadenaments d’allaus de placa al pas d’una persona en orientacions S i E que seran de petites dimensions. El perill
passaria a ser MODERAT (2) a totes les cotes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es mantindran les plaques de vent a cotes altes i en sectors resguardats.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dissabte 9 d’abril de 2005.
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: Dissabte, 9 d’abril de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 9, 10 i 11 d’abril de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:
Ribagorçana-Vall Fosca:

Dissabte MARCAT (3) per damunt dels 2000 m MODERAT (2) per
sota, passant a MARCAT (3) a partir de diumenge.
MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 10: cobert a l’Aran-Franja Nord Pallaresa, amb nevades entre febles i moderades, en general poc abundants. La
cota de neu s’iniciarà a totes les cotes i pujarà als 1000 m al final del dia. A la resta cel serè o poc ennuvolat. Temperatures en
ascens al llarg del dia. Vent del N entre moderat i fort, amb cops de molt fort als cims a la Ribagorçana-Vall Fosca i al Pallars.
A les 12:00 h: isozero: 0 m; vent a 2000 m: 85 km/h NW; vent a 3000 m: 103 km/h N; Índex de fredor a 2000 m -21ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 11: cobert de matinada a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa amb precipitacions febles i cota de neu a 1000 m. A partir
d’aleshores s’anirà asserenant fins quedar poc ennuvolat. Serè o poc ennuvolat a la resta. Temperatures en lleuger ascens,
moderat a la vessant nord. Vent de component N fort afluixant pel matí fins quedar moderat .
Dimarts, 12: serè o poc ennuvolat amb arribada de núvols alts al final. Temperatures estables. Vent del N moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Amb les nevades de divendres hi ha una capa de neu recent molt prima a partir dels 1000 m a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la
Pallaresa i d’entre 5-10 cm als fons de val de l’Aran Franja N de la Pallaresa. En aquest sector el mantell nival és esquiable per
damunt de 2000 m en vessants S i dels 1300 m en vessants N. A la resta de sectors no presenta cert gruix fins als 2000- 2100
tot i que es presenta molt irregular. A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 170-250 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa,
uns 10-60 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Des de dijous per la nit va començar a precipitar a tots els sectors, inicialment en forma de pluja fins a 2300 m. Des de
divendres i fins a vull dissabte pel matí continua nevant , des de totes les cotes a l’Aran i des dels 1000 m a la resta de sectors.
Les precipitacions han estat localment abundants a l’Aran i entre minses i poc abundants a la resta. S’han format i segueixen
formant-se plaques de vent en orientacions S i E.
Actualment a l’Aran Franja N de la Pallaresa el perill és MODERAT (2) per sota de 2000 m i MARCAT (3) per sobre, on són
probables desencadenaments d’allaus de placa de vent de mida mitjana al pas d’una persona, especialment en orientacions S i
E. Aquestes plaques localment es troben damunt d’una crosta relliscosa pel que no es descarta alguna caiguda espontània
d’allau de placa de petites dimensions. Per sota dels 2000 m són possibles caigudes espontànies d’allaus de neu recent de
petites dimensions. A partir de diumenge el perill passaria a ser MARCAT (3) a totes les cotes. Seran molt probables els
desencadenaments d’allaus de placa de vent de mitjanes dimensions al pas d’una persona, localment de forma espontània,
especialment en orientacions S i E, així com caigudes espontànies d’allaus de neu recent fins i tot de mitjanes dimensions.
A la resta de sectors el perill és MODERAT (2) ja que són probables desencadenaments d’allaus de placa de vent, en general
de petites dimensions al pas d’una persona, en orientacions S, E i sectors resguardats del vent. No es descarta la possibilitat de
caigudes de petites purgues de neu recent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Continuarà la formació de plaques de vent a cotes altes, especialment a l’Aran Franja N de la Pallaresa
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dilluns 11 d’abril de 2005.
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dissabte, 9 d’abril de 2005
14:00 h.
9, 10 i 11 d’abril de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MARCAT (3) en sectors
resguardats del vent
MODERAT (2)a la resta
Vessant nord MARCAT (3) en sectors
Cadí-Moixeró: resguardats del vent
MODERAT (2)a la resta

Ter-Freser:

Prepirineu:

MARCAT (3) en sectors
resguardats del vent MODERAT
(2)a la resta
MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 10: cobert a l’Aran-Franja Nord Pallaresa, amb nevades entre febles i moderades, en general poc abundants. La
cota de neu s’iniciarà a totes les cotes i pujarà als 1000 m al final del dia. A la resta cel serè o poc ennuvolat. Temperatures en
ascens al llarg del dia. Vent del N entre moderat i fort, amb cops de molt fort als cims a la Ribagorçana-Vall Fosca i al Pallars.
A les 12:00 h: isozero: 1400 m; vent a 2000 m: 92 km/h N; vent a 3000 m: 99 km/h N; Índex de fredor a 2000 m -17ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 11: cobert de matinada a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa amb precipitacions febles i cota de neu a 1000 m. A partir
d’aleshores s’anirà asserenant fins quedar poc ennuvolat. Serè o poc ennuvolat a la resta. Temperatures en lleuger ascens,
moderat a la vessant nord. Vent de component N fort afluixant pel matí fins quedar moderat .
Dimarts, 12: serè o poc ennuvolat amb arribada de núvols alts al final, més compactes al Ter-Freser. Temperatures estables.
Vent del N moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Les nevades de les darreres hores, han deixat una fina capa de neu recent des dels 1000 m. Els gruixos acumulats han estat
més importants en la part més septentrional del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós. Tot i així el mantell nival no presenta cert
gruix fins als 1800-1900 m. Els gruixos a 2200 m oscil.len entre 10-60 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Des de dijous per la nit va començar a precipitar al Perafita-Puigpedrós i a la Vessant N del Cadí-Moixeró de forma molt feble i
inicialment en forma de pluja. Les precipitacions s’han extès a la resta de sectors. Els gruixos més importants s’han donat al
sector més septentrional del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós. A 2200 m s’han acumulat entre 10-15 cm que han estat
redistribuïts pel vent . Al Prepirineu els gruixos han estat minsos, fins a 5 cm. S’han format i segueixen formant-se plaques de
vent en orientacions S i E principalment.
A tots els sectors, tret del Prepirineu, el perill és MARCAT (3) en sectors resguardats del vent per la probabilitat d’allaus de
placa de vent de mitjanes dimensions al pas d’una persona, especialment en orientacions S i E i indrets arrecerats. A la resta
no es descarta la caiguda espontània d’alguna allau neu recent de petites dimensions. Al Prepirineu el mantell es troba regelat i
tant sols en sectors resguardats del vent són possibles desencadenaments d’allaus de placa de vent de petites dimensions al
pas d’una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es mantindran les plaques de vent en sectors resguardats a cotes altes.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el dilluns 11 d’abril de 2005.
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DATA: Dilluns, 11 d’abril de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 11 i 12 d’abril de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

FORT (4)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) en orientacions S MODERAT (2) a la resta

Pallaresa:

MARCAT (3) en orientacions S MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 12: fins a migdia molt ennuvolat a l’Aran-Franja N Pallaresa, amb precipitacions febles i intermitents. Cota de neu:
1500-1600 m. La resta del dia cel mig ennuvolat. A la resta, serè o poc ennuvolat per núvols alts i mitjans. Temperatures en
lleuger ascens. Vent de component N moderat, amb cops forts als cims i possibilitat de torb.
A les 12:00 h: isozero: 2000 m; vent a 2000 m: 45 km/h NW; vent a 3000 m: 63 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m -8ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 13: cel serè o poc ennuvolat al matí. A partir del migdia hi haurà núvols d’evolució diürna que deixaran el cel mig
ennuvolat. Temperatures mínimes sense canvis o lleugerament més altes i màximes en moderat ascens. Vent de component N
al matí, que girarà a component W la resta del dia, essent entre fluix i moderat.
Dijous, 14: serè o poc ennuvolat al matí. A partir del migdia augmentarà la nuvolositat fins quedar molt ennuvolat en general,
amb el creixement de nuvolades. Són probables alguns ruixats dispersos, més probables al vessant sud. Cota de neu: 2000m.
Temperatures en lleuger ascens. Vent del S i SW entre fluix i moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Amb les darreres nevades el mantell nival és continu des de totes les cotes a l’Aran Franja N de la Pallaresa. A la resta hi ha
una fina capa de neu recent des dels 1000 m. El fort vent del N ha deflactat els vessants N, especialment a la Ribagorçana- Vall
Fosca i a la Pallaresa. A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 200-300 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 10-60 cm
a la resta. Les acumulacions poden ser més importants en orientacions S.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Des de dijous per la nit va començar a precipitar a tots els sectors. En les darreres 72 hores s’han acumulat, a 2200 m, entre
70-110 cm de neu recents a l’Aran Franja N de la Pallaresa, dels quals entre 20-50 cm en les darreres 24 hores. A la resta de
sectors, el fort vent del N s’ha endut la majoria de la neu precipitada i s’estima que en tot l’episodi hagin caigut entre 50-60 cm.
A tots els sectors, acompanyant les nevades, ha bufat vent fort i molt fort de component N i les temperatures han estat molt
baixes per l’època de l’any.
Actualment a l’Aran Franja N de la Pallaresa el perill és FORT (4) ja que són molt probables desencadenaments d’allaus de
placa de vent, fins i tot de forma espontània, en general de dimensions mitjanes, localment grans. Aquestes plaques es
localitzen principalment en orientacions S, SE i SW. A més són molt probables caigudes espontànies d’allaus de neu recent a
totes les orientacions, en general de mida mitjana, localment grans.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MARCAT (3) en orientacions S, SE i SW ja que són probables
desencadenaments d’allaus de placa de vent de mitjanes dimensions que seran més probables i generals en els indrets més
septentrionals d’aquests sectors. A la resta d’orientacions els perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les plaques de vent s’aniran estabilitzant progressivament
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el dimarts 12 d’abril de 2005.
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dilluns, 11 d’abril de 2005
14:00 h.
11 i 12 d’abril de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:
Vessant nord
Cadí-Moixeró:

MARCAT (3) en orientacions
S MODERAT (2) a la resta
MARCAT (3) en orientacions
S MODERAT (2) a la resta

Ter-Freser:
Prepirineu:

MARCAT (3) en orientacions S
MODERAT (2) a la resta
MARCAT (3) en orientacions S
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 12: entre poc i mig ennuvolat al llarg del dia per núvols alts i mitjans, més compactes al Ter-Freser. Temperatures en
lleuger ascens. Vent de component N, entre moderat i fort, amb cops molt forts encara al Ter-Freser, sobretot al matí, i encara
amb possibilitat de torb.
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; vent a 2000 m: 37 km/h N; vent a 3000 m: 30 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m -17ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 13: cel serè o poc ennuvolat al matí. A partir del migdia hi haurà núvols d’evolució diürna que puntualment deixaran
el cel mig enuvolat. Temperatures mínimes sense canvis o lleugerament més altes i màximes en moderat ascens. Vent de
component N al matí, amb cops forts al Ter-Freser. Girarà a component W la resta del dia, essent entre fluix i moderat.
Dijous, 14: serè o poc ennuvolat al matí. A partir del migdia augmentarà la nuvolositat, sobretot al final del dia quan quedarà
molt enuvolat; creixeran nuvolades a la tarda. Són probables alguns ruixats dispersos, localment acompanyats de tempesta.
Cota de neu: 2000m. Temperatures en lleuger ascens. Vent del S i SW entre fluix i moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Les nevades de les darreres hores, han deixat una fina capa de neu recent des dels 1400-1500 m. Els gruixos acumulats han
estat més importants en la part més septentrional del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós. El mantell nival no presenta cert
gruix fins als 1800-1900 m. Els vessants orientats al N es troben fortament deflactats. Els gruixos a 2200 m oscil.len entre 1070 cm. En orientacions S les acumulacions poden ser més importants.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Des de dijous per la nit va començar a precipitar a tots els sectors. El fort vent del N s’ha endut la majoria de la neu precipitada
i s’estima que en tot l’episodi hagin caigut entre 20-60 cm. A tots els sectors, acompanyant les nevades, ha bufat vent fort i molt
fort de component N i les temperatures han estat molt baixes per l’època de l’any.
El perill és MARCAT (3) en orientacions S, SE i SW i indrets arrecerats del vent ja que són probables desencadenaments
d’allaus de placa de vent de mitjanes dimensions que seran més probables i generals en els indrets més septentrionals del TerFreser i del Perafita Puigpedrós. A la resta d’orientacions els perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Les plaques de vent s’aniran estabilitzant progressivament
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el dimarts 12 d’abril de 2005.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: Dimarts, 12 d’abril de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 12 i 13 d’abril de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

FORT (4)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) en orientacions S MODERAT (2) a la resta

Pallaresa:

MARCAT (3) en orientacions S MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 13: cel serè o poc ennuvolat al matí. A partir del migdia hi haurà núvols d’evolució diürna que com a molt deixaran el
cel mig ennuvolat. Temperatures mínimes lleugerament més altes i màximes en moderat ascens. Vent de component N al matí i
brises de muntanya; girarà a component W la resta del dia, essent entre fluix i moderat.
A les 12:00 h: isozero: 2400 m; vent a 2000 m: 14 km/h NW; vent a 3000 m: 17 km/h W; Índex de fredor a 2000 m 0ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 14: serè o poc ennuvolat fins a mig matí, quan augmentarà la nuvolositat, sobretot pel creixement de nuvolades. A partir
de la tarda quedarà molt ennuvolat o cobert. S’esperen alguns xàfecs dispersos, més probables al vessant sud, localment
acompanyats de tempesta. Cota de neu: 2300 m. Temperatures en moderat ascens. Vent del S i SW de fluix a moderat.
Divendres, 15: molt ennuvolat o cobert amb el creixement de nuvolades. S’esperen precipitacions disperses al llarg del dia a
qualsevol punt, entre febles i moderades i localment amb tempesta. La cota de neu baixarà dels 2300 als 1500 m.
Temperatures en moderat descens al llarg de la jornada. Vent entre fluix i moderat de direcció variable, amb predomini del
component S girant a N a la nit.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Amb les darreres nevades el mantell nival és continu des de totes les cotes a l’Aran Franja N de la Pallaresa, però esquiable a
partir dels 1400-1500 m. A la resta hi ha una fina capa de neu recent des dels 1200 m en els sectors més septentrionals i des
dels 1400 m en els més meridionals. El fort vent del N ha deflactat els vessants N, especialment a la Ribagorçana- Vall Fosca i
a la Pallaresa on localment hi ha més neu a cotes baixes que a les altes. A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 190-300
cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 10-60 cm a la resta. Les acumulacions poden ser més importants en orientacions S.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa des de dijous passat, s’han acumulat entre 80 i 120 cm i entre 30-70 cm a la resta de sectors.
Acompanyant les nevades, ha bufat vent fort i molt fort de component N. En el dia d’avui les temperatures s’han anat
recuperant.
Actualment a l’Aran Franja N de la Pallaresa el perill és FORT (4) ja que són molt probables desencadenaments d’allaus de
placa de vent, al pas d’una persona, en general de dimensions mitjanes, localment grans. Aquestes plaques es localitzen
principalment en orientacions S, SE i SW i no es descarta que se’n pugui desencadenar alguna de forma espontània, en
general de petites dimensions. A més són molt probables caigudes espontànies d’allaus de neu recent a totes les orientacions,
en general de mida mitjana, localment grans. Principalment de cara a demà seran molt probables caigudes espontànies d’allaus
de placa de fons en orientacions S i per sota dels 2200 m.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MARCAT (3) en orientacions S, SE i SW ja que són probables
desencadenaments d’allaus de placa de vent de mitjanes dimensions que seran més probables i generals en els indrets més
septentrionals d’aquests sectors. A la resta d’orientacions els perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Especialment a cotes altes es mantindrà el perill de desencadenament de plaques de vent al pas d’una persona.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el dimecres 13 d’abril de 2005.
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimarts, 12 d’abril de 2005
14:00 h.
12 i 13 d’abril de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:
Vessant nord
Cadí-Moixeró:

MARCAT (3) en orientacions
S MODERAT (2) a la resta
MARCAT (3) en indrets
arrecerats MODERAT (2) a la
resta

Ter-Freser:
Prepirineu:

MARCAT (3) en orientacions S
MODERAT (2) a la resta
MODERAT (2) en indrets
arrecerats FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 13: cel serè o poc ennuvolat al matí. A partir del migdia hi haurà núvols d’evolució diürna que puntualment deixaran
el cel mig enuvolat. Temperatures mínimes sense canvis o lleugerament més altes i màximes en moderat ascens. Vent de
component N al matí, amb cops forts al Ter-Freser. Girarà a component W la resta del dia, essent entre fluix i moderat.
A les 12:00 h: isozero: 2400 m; vent a 2000 m: 5 km/h ZW; vent a 3000 m: 13 km/h W; Índex de fredor a 2000 m 3ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 14: serè o poc ennuvolat fins a mig matí, quan augmentarà la nuvolositat, sobretot pel creixement de nuvolades. A partir
de la tarda quedarà molt ennuvolat o cobert. S’esperen alguns xàfecs dispersos, més probables al vessant sud, localment
acompanyats de tempesta. Cota de neu: 2300 m. Temperatures en moderat ascens. Vent del S i SW de fluix a moderat.
Divendres, 15: molt ennuvolat o cobert amb el creixement de nuvolades. S’esperen precipitacions disperses al llarg del dia a
qualsevol punt, entre febles i moderades i localment amb tempesta. La cota de neu baixarà dels 2300 als 1500 m.
Temperatures en moderat descens al llarg de la jornada. Vent entre fluix i moderat de direcció variable, amb predomini del
component S girant a N a la nit.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Les nevades de les darreres hores, han deixat una fina capa de neu recent des dels 1500-1600 m. Els gruixos acumulats han
estat més importants en la part més septentrional del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós. El mantell nival no presenta cert
gruix fins als 1800-1900 m. Els vessants orientats al N es troben fortament deflactats. Els gruixos a 2200 m oscil.len entre 1070 cm. En orientacions S les acumulacions poden ser més importants.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Des de dijous s’han acumulat entre 5-15 cm de neu recent al Prepirineu i entre 15-60 cm a la resta de sectors. Acompanyant
les nevades, ha bufat vent fort i molt fort de component N i les temperatures han estat molt baixes per l’època de l’any.
El perill és MARCAT (3) almTer-Freser, al Perafita-Puigpedrós i al Vessant N del Cadí-Moixeró, en orientacions S, SE i SW i
indrets arrecerats del vent ja que són probables desencadenaments d’allaus de placa de vent de mitjanes dimensions que
seran més probables i generals en els indrets més septentrionals del Ter-Freser i del Perafita Puigpedrós. A la resta
d’orientacions els perill és MODERAT (2).
Al Prepirineu el perill és MODERAT (2) en indrets arrecerats del vent per la possibilitat de desencadenaments d’allaus de placa
pel pas d’una persona, en general de mida petita. A la resta d’aquest sector el mantell es troba molt endurit i el perill és FEBLE
(1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Especialment a cotes altes es mantindrà el perill de desencadenament de plaques de vent al pas d’una persona.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el dimecres 13 d’abril de 2005.

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com

1
FEBLE

2
MODERAT

- 332 / 368 -

3
MARCAT

4
FORT

5
MOLT FORT

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dimecres, 13 d’abril de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 13 i 14 d’abril de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 14: serè o poc ennuvolat fins a mig matí, quan augmentarà la nuvolositat pel creixement de nuvolades. A partir de la
tarda quedarà molt ennuvolat o cobert. S’esperen xàfecs dispersos a partir de la tarda, localment amb tempesta. Cota de neu:
2300 m a 2000 al final del dia. Màximes en moderat ascens i mínimes en lleuger descens, que es donaran al final del dia. Vent
del S i SW de fluix a moderat.
A les 12:00 h: isozero: 2600 m; vent a 2000 m: 47 km/h SW; vent a 3000 m: 48 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: 1ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 15: molt ennuvolat o cobert amb el creixement de nuvolades. S’esperen precipitacions a qualsevol punt, més
continuades fins el matí i disperses i en forma de xàfec a la tarda, entre febles i moderades i localment amb tempesta. Poc
abundants en general. Cota de neu: de 2000 a 1300 m. Temperatures en moderat descens al llarg de la jornada. Vent direcció
variable de matinada, amb predomini del component W, que girarà la resta del dia a N i NW entre moderat i fort.
Dissabte, 16: cobert a l’Aran i entre mig i molt ennuvolat a la resta de zones. Precipitacions a qualsevol punt, més persistents a
l’Aran, on poden arribar a ser abundants. Cota de neu: 1300 a 1000 m. A la resta seran poc abundants i en forma de xàfecs o
tempesta. Temperatures en moderat descens. Vent de N i NW entre moderat i fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Amb les darreres nevades el mantell nival és continu des de totes les cotes a l’Aran Franja N de la Pallaresa, però esquiable a
partir dels 1400-1500 m. A la resta la neu és present amb poc gruix des dels 1300-1400 m en els sectors més septentrionals i
des dels 1500 m en els més meridionals. El fort vent del N ha deflactat els vessants N, especialment a la Ribagorçana- Vall
Fosca i a la Pallaresa. A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 190-300 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 10-60 cm
a la resta. Les acumulacions poden ser més importants en orientacions S.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures, ahir van començar a recuperar-se, la insolació ha augmentat respecte els dies anteriors, especialment a
l’Aran, i el vent ha anat afluixant progressivament. En general la neu s’ha anat compactant.
Actualment a l’Aran Franja N de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) ja que són probables caigudes espontànies d’allaus de
neu humida de mitjanes dimensions, especialment a partir de les hores centrals del dia i caigudes espontànies d’allaus de placa
de fons especialment en vessants herbosos, també de mitjanes dimensions. Són possibles desencadenaments d’allaus de
placa de vent al pas d’un grup de persones en indrets arrecerats, que poden assolir mitjanes dimensions.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2) ja que són probables desencadenaments d’allaus de
placa de vent en general de petites dimensions, localment mitjanes, al pas d’un grup de persones que seran més probables en
els indrets més septentrionals d’aquests sectors. És possible alguna caiguda d’allau de neu humida de petites dimensions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es formaran noves plaques de vent.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí s’emetrà el dijous 14 d’abril de 2005.
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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 d’abril de 2005
14:00 h.
13 i 14 d’abril de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord MODERAT (2)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

MODERAT (2) en les hores
centrals del dia FEBLE (1) a la
resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 14: serè o poc ennuvolat fins a mig matí, quan augmentarà la nuvolositat, sobretot pel creixement de nuvolades. A partir
de la tarda i sobretot al vespre quedarà molt ennuvolat o cobert. S’esperen alguns xàfecs aïllats, localment acompanyats de
tempesta a la tarda. Cota de neu: 2300 m. Temperatures màximes en moderat ascens i mínimes sense gaires canvis. Vent del
S i SW de fluix a moderat.
A les 12:00 h: isozero: 2600 m; vent a 2000 m: 31 km/h SW; vent a 3000 m: 37 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: 1ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 15: molt ennuvolat o cobert amb el creixement de nuvolades al llarg de tot el dia. S’esperen precipitacions a
qualsevol punt, fins el matí extenses i a partir del migdia de forma més dispersa i en forma de xàfecs, entre febles i moderats i
localment amb tempesta i neu granulada. Poc abundants en general. Cota de neu: de 2000 a 1300 m, puntualment per sota a
la tarda. Temperatures en moderat descens al llarg de la jornada. Vent entre fluix i moderat de direcció variable, girant a N i NW
entre moderat i fort a partir de la tarda.
Dissabte, 16: entre mig i molt ennuvolat en general. S’esperen precipitacions a qualsevol punt, que seran poc abundants i en
forma de xàfecs o tempesta, d’intensitat moderada. Cota de neu: 1300 a 1000m. Temperatures en moderat descens al llarg del
dia. Vent de N i NW entre moderat i fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
La neu es present amb poc gruix a partir de 1500-1600 m. Els gruixos acumulats han estat més importants en la part més
septentrional del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós. El mantell nival no presenta cert gruix fins als 1800-1900 m. Els vessants
orientats al N es troben fortament deflactats. Els gruixos a 2200 m oscil.len entre 10-70 cm. En orientacions S les acumulacions
poden ser més importants.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures, ahir van començar a recuperar-se, la insolació ha augmentat respecte els dies anteriors i el vent ha anat
afluixant progressivament. En general la neu s’ha anat compactant.
El perill és MODERAT (2) al Ter-Freser, al Perafita-Puigpedrós i al Vessant N del Cadí-Moixeró, ja que són probables
desencadenaments d’allaus de placa de vent en indrets arrecerats, al pas d’un grup de persones, en general de mitjanes
dimensions. A partir de les hores centrals del dia és possible la caiguda espontània d’allaus de neu humida, en general de
petites dimensions.
Al Prepirineu el perill és MODERAT (2) en les hores centrals del dia per la possibilitat de caiguda d’alguna allau de neu humida
de forma espontània, de petites dimensions. Durant la nit i la matinada el mantell es regela i el perill passa a ser FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es podran formar noves plaques de vent.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí s’emetrà el dijous 14 d’abril de 2005.
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: Dijous, 14 d’abril de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 14 i 15 d’abril de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 15: molt ennuvolat o cobert amb el creixement de nuvolades. S’esperen precipitacions a qualsevol punt, més
continuades fins a migdia i disperses i en forma de xàfec a la tarda, entre febles i moderades i localment amb tempesta. Poc
abundants en general. Cota de neu: 1000 m o per sota. Temperatures en notable descens al llarg de la jornada. Vent direcció
variable de matinada, amb predomini del component W, que girarà a partir de la tarda a N i NW moderat amb algun cop fort.
A les 12:00 h: isozero: 1600 m; vent a 2000 m: 34 km/h NW; vent a 3000 m: 40 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -12ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 16: cobert a l’Aran i entre mig i molt ennuvolat a la resta de zones. Precipitacions a qualsevol punt, més persistents a
l’Aran, on poden arribar a ser abundants. Cota de neu: 900 m. A la resta seran poc abundants i en forma de xàfecs aïllats o
tempesta, sobretot al centre del dia. Temperatures en moderat descens. Vent de N i NW moderat amb cops forts als cims.
Diumenge, 17: cobert a l’Aran i entre poc i mig ennuvolat a la resta. Precipitacions a febles i intermitents a l’Aran, poc
abundants. Cota de neu: 1300 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent de N i NW moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Amb les darreres nevades el mantell nival és present des dels 1200-1300 l’Aran Franja N de la Pallaresa, però esquiable a
partir dels 1400-1500 m en orientacions N i en S des dels 1600-1700. A la resta la neu és present amb poc gruix des dels 15001600 m en els sectors més septentrionals i des dels 1700 m en els més meridionals. El fort vent del N ha deflactat els vessants
N, especialment a la Ribagorçana- Vall Fosca i a la Pallaresa. A 2200 m el gruix total de neu al terra és de 180-270 cm a l’Aran
Franja N de la Pallaresa, uns 5-50 cm a la resta. Les acumulacions poden ser més importants en orientacions S.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures màximes d’ahir van pujar moderadament mentre que les mínimes d’avui ho han fet de forma entre feble i
moderada. El vent s’ha encalmat molt. El mantell nival fon a raó de 10 cm diaris. A l’Aran Franja N de la Pallaresa, en
orientacions N, la neu s’ha anat compactant, mentre que en orientacions S està molt transformada.
Actualment a l’Aran Franja N de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) ja que són probables caigudes espontànies d’allaus de
neu humida de mitjanes dimensions i caigudes espontànies d’allaus de placa de fons especialment en vessants herbosos,
també de mitjanes dimensions. Amb les pluges febles previstes per avui a partir de la tarda, fins a 2300 m, el mantell nival
seguirà humit en orientacions S i en N s’humidificarà superficialment. Amb la baixada de la cota de neu de matinada es formaria
una capa de neu recent damunt de l’actual. D’altra banda no es descarten desencadenaments d’allaus de placa de vent al pas
d’un grup de persones en indrets arrecerats, que poden assolir mitjanes dimensions.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2) ja que són probables desencadenaments d’allaus de
placa de vent en general de petites dimensions, localment mitjanes, al pas d’un grup de persones que seran més probables en
els indrets més septentrionals d’aquests sectors. És possible alguna caiguda d’allau de neu humida de petites dimensions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es formaran noves plaques de vent.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí s’emetrà el divendres 15 d’abril de 2005.
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de Catalunya

PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dijous, 14 d’abril de 2005
14:00 h.
14 i 15 d’abril de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord MODERAT (2)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

MODERAT (2) en les hores
centrals del dia FEBLE (1) a la
resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 15: molt ennuvolat o cobert amb el creixement de nuvolades al llarg de tot el dia. S’esperen precipitacions a
qualsevol punt, fins el matí extenses i a partir del migdia de forma més dispersa i en forma de xàfecs, moderats i localment
forts, amb tempesta i neu granulada. Poc abundants en general. Cota de neu: de 1900 a 1300 m, puntualment per sota a la
tarda. Temperatures en moderat o notable descens al llarg de la jornada. Vent entre fluix i moderat de direcció variable, girant a
N i NW entre moderat i fort a partir del vespre.
A les 12:00 h: isozero: 1500 m; vent a 2000 m: 22 km/h E; vent a 3000 m: 31 km/h S; Índex de fredor a 2000 m: -8ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 16: de mig a molt ennuvolat en general durant el dia. S’esperen precipitacions a qualsevol punt, que seran poc
abundants i en forma de xàfecs o tempesta, d’intensitat moderada. Cota de neu: 1300 m. Temperatures en moderat descens al
llarg del dia. Vent de N i NW entre moderat i fort.
Diumenge, 17: mig ennuvolat per núvols mitjans en general. No es descarta algun ruixat feble, aïllat i poc abundant. Cota de
neu: 1600 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent de N i NW moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
La neu es present amb poc gruix a partir de 1700 m. Els gruixos més importants es troben en la part més septentrional del TerFreser i del Perafita-Puigpedrós. El mantell nival no presenta cert gruix fins als 1800-1900 m. Els vessants orientats al N es
troben fortament deflactats. Els gruixos a 2200 m oscil.len entre 5-60 cm. En orientacions S les acumulacions poden ser més
importants.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Les temperatures màximes d’ahir van pujar moderadament mentre que les mínimes d’avui ho han fet de forma entre feble i
moderada. El vent s’ha encalmat molt. El mantell nival fon a raó de 2-4 cm diaris i es troba transformat, especialment en
orientacions S.
El perill és MODERAT (2) al Ter-Freser, al Perafita-Puigpedrós i al Vessant N del Cadí-Moixeró, ja que són probables caigudes
espontànies d’allaus de neu humida, en general de petites dimensions. Encara són possibles desencadenaments d’allaus de
placa de vent en indrets arrecerats, al pas d’un grup de persones, en general de mitjanes dimensions.
Al Prepirineu el perill és MODERAT (2) en les hores centrals del dia per la possibilitat de caiguda d’alguna allau de neu humida
de forma espontània, de petites dimensions. Durant la nit i la matinada el perill passa a ser FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es podran formar noves plaques de vent.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí s’emetrà el divendres 15 d’abril de 2005.
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PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Divendres, 15 d’abril de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 15 i 16 d’abril de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 16: cobert a l’Aran i entre mig i molt ennuvolat a la resta de zones, amb creixement de nuvolades. Precipitacions
persistents a l’Aran de neu a totes les cotes, on poden arribar a ser abundants, i disperses en forma de xàfecs o tempesta a la
resta, localment de neu granulada. Cota de neu: 1000 m. Temperatures en moderat descens. Vent de N i NW moderat amb
cops forts als cims i torb.
A les 12:00 h: isozero:1200 m; vent a 2000 m:49 km/h NW; vent a 3000 m:51 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -15ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 17: al matí, cobert a mig ennuvolat l’Aran, amb precipitacions febles i intermitents, de neu als 1200 m, i poc
ennuvolat a la resta. A partir de migdia de mig a molt ennuvolat, amb precipitacions febles, sobretot al vessant sud. Cota de
neu: 2300 m. Temperatures en moderat o notable ascens. Vent de NW a W moderat, amb algun cop fort als cims.
Dilluns, 18: molt ennuvolat o cobert arreu fins el vespre, quan s’aclarirà, tret de l’Aran. Precipitacions febles i intermitents fins el
vespre, minses o poc abundants en general. Cota de neu: 2000 m. Temperatures mínimes i màximes en lleuger descens. Vent
de component W moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Amb les nevades que es van iniciar ahir divendres, el mantell nival és present des dels 800 m l’Aran Franja N de la Pallaresa,
però esquiable a partir dels 1200 m en orientacions N i en S des dels 1400. A la resta de sectors la neu és present amb poc
gruix des dels 1200 m. El mantell nival és molt irregular en orientacions N degut al vent de dies passats. A 2200 m el gruix total
de neu al terra és de 180-290 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 5-50 cm a la resta. Les acumulacions poden ser més
importants en orientacions S.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Ahir va començar a ploure fins a 2300 m humitejant la neu, però amb la baixada de temperatures al final va nevar fins als 800 m
a l’Aran Franja N de la Pallaresa i fins als 1200 m a la resta de sectors. Les precipitacions en molts casos van ser en forma de
tempesta. S’ha format una capa d’uns 20-30 cm de neu recent, a 2200 m, que en molts casos és de neu granulada. El vent
s’ha mantingut fluix.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa, la neu recent s’ha dipositat damunt d’una neu molt humida. Actualment en aquest sector el
perill és MARCAT (3) ja que són probables caigudes espontànies d’allaus de neu recent que podrien ser de dimensions
mitjanes, especialment en els pendents més drets. Amb les nevades previstes per avui i demà, s’incrementaria el gruix de neu
recent i les caigudes espontànies d’allaus de neu recent seran més probables.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2) ja que són probables caigudes espontànies d’allaus de
neu recent, en general de petites dimensions.
A tots els sectors amb l’entrada del vent del N i NW es formaran plaques de vent en vessants orientats al S i SE que seran
susceptibles de despendre’s al pas d’una persona i assolir mitjanes dimensions. En aquest cas el perill a la Ribagorçana-Vall
Fosca i a la Pallaresa passaria a ser MARCAT (3) en orientacions S.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A cotes altes es mantindran les plaques de vent, però a la resta la neu tendirà a humitejar-se.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dissabte 16 d’abril de 2005.
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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 d’abril de 2005
14:00 h.
15 i 16 d’abril de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord MODERAT (2)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

MODERAT (2) per damunt de
2200 m.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 16: de mig a molt ennuvolat en general durant el dia. S’esperen precipitacions a qualsevol punt, que seran poc
abundants en general, i en forma de xàfecs o tempesta, d’intensitat moderada o puntualment forta. Cota de neu: 1300 m o per
sota en moments de xàfec. Temperatures en moderat descens al llarg del dia. Vent de N i NW entre moderat i fort, amb
estones de variable i ratxejat al centre del dia. Torb.
A les 12:00 h: isozero: 1700 m; vent a 2000 m: 11 km/h SE; vent a 3000 m: 17 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -8ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 17: poc ennuvolat al matí i de mig a molt ennuvolat a partir del migdia per núvols mitjans en general. No es descarta
alguna precipitació feble i minsa a partir de la tarda. Cota de neu: 2300 m. Temperatures en moderat o notable ascens. Vent
del NW a W moderat amb algun cop fort als cims.
Dilluns, 18: molt ennuvolat o cobert arreu. Precipitacions febles i intermitents durant tot el dia, minses o poc abundants en
general. Cota de neu: 2000 m. Temperatures mínimes i màximes en lleuger descens. Vent de component W moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Amb les nevades que es van iniciar ahir divendres, la neu es present amb poc gruix a partir de 1600 m. Els gruixos més
importants es troben en la part més septentrional del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós. El mantell nival no presenta cert
gruix fins als 1800-1900 m. Els vessants orientats al N el mantell nival és irregular degut al vent dels passats dies. Els gruixos a
2200 m oscil.len entre 10-70 cm. En orientacions S les acumulacions poden ser més importants. Al Prepirineu només hi ha neu
a partir de 2200 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Ahir va començar a ploure fins a 2300 m humitejant la neu, però amb la baixada de temperatures al final va nevar fins als 1500
m. S’ha format una capa d’uns 10-20 cm de neu recent a 2200 m.
El perill és MODERAT (2) al Ter-Freser, al Perafita-Puigpedrós, al Vessant N del Cadí-Moixeró, i per damunt dels 2200 m al
Prepirineu, ja que són probables caigudes espontànies d’allaus de neu recent en general de petites dimensions. Als límits més
septentrionals del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós no es descarta que en els pendents més drets se’n hi pugui donar
alguna de mitjanes dimensions.
A tots els sectors amb l’entrada del vent del N i NW i les precipitacions previstes es formaran plaques de vent en vessants
orientats al S i SE que seran susceptibles de despendre’s al pas d’una persona i assolir mitjanes dimensions. En aquest cas el
perill, al Ter-Freser, al Perafita-Puigpedrós i al Vessant N del Cadí-Moixeró, passaria a ser MARCAT (3) en orientacions S.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A cotes altes es mantindran les plaques de vent, però a la resta la neu tendirà a humitejar-se.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dissabte 16 d’abril de 2005.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: Dissabte, 16 d’abril de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 16, 17 i 18 d’abril de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 17: a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa cel molt ennuvolat de matinada, amb obertura de clarianes a migdia,
augmentant novament la nuvolositat al vespre. Nevades febles durant la matinada a totes les cotes; al final del dia, precipitacions
moderades, de neu per damunt de 2000 m. A la resta, poc ennuvolat o serè al matí amb arribada de núvols alts i mitjans per la
tarda, precipitacions febles, de neu per damunt de 2000 m. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en notable ascens.
Vent moderat del NW disminuint i girant a W.
A les 12:00 h: isozero: 2000 m; vent a 2000 m: 35 km/h NW; vent a 3000 m: 64 km/h NW;
Índex de fredor a 2000 m: -6ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 18: nuvolositat en augment tret de l’Aran on estarà cobert o molt ennuvolat des de primera hora. Precipitacions febles,
localment moderades, amb cota de neu baixant de 2200 m a 1300 m al final del dia. Temperatures màximes en moderat descens
i mínimes enregistrant-se al final del dia. Vent moderat de l’W.
Dimarts, 19: a l’Aran cel molt ennuvolat amb possibilitat de precipitacions febles i continuades amb cota de neu baixant de 1300
m a 900 m. A la resta, cel poc ennuvolat al matí amb creixement de nuvolades al llarg del dia i possibilitat de tempestes, amb
cota de neu baixant de 1300 m a 900 m. Temperatures en lleuger descens. Vent moderat de component W.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Amb les nevades que es van iniciar dijous, el mantell nival és present des dels 800-1000 m a l’Aran Franja N de la Pallaresa,
però esquiable a partir dels 1200 m. A la resta de sectors la neu és present amb poc gruix des dels 1200 m. El mantell nival és
molt irregular en orientacions N degut al vent de dies passats. A 2200 m el gruix total de neu al terra oscil.la entre 180-300 cm a
l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 10-50 cm a la resta. Les acumulacions poden ser més importants en orientacions S.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
De forma intermitent, continuen les precipitacions que es van iniciar dijous. De divendres a dissabte s’han acumulat de 5 a 15 cm
de neu recent per damunt de 1000 m, en molts casos amb neu granulada. S’ha format una capa d’uns 15-40 cm de neu recent, a
2200 m, que diumenge s’humitejarà ràpidament. El vent ha augmentat a moderat del NW.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa, la neu recent s’ha dipositat damunt d’una neu molt humida, poc encrostada. El perill és
MARCAT (3) ja que són probables caigudes espontànies d’allaus de neu recent que podrien ser de dimensions mitjanes,
especialment en els pendents més drets, i sobre tot demà diumenge a partir de migdia quan és possible que plogui per sota de
2000 m; per sota d’aquesta cota seran probables allaus de placa de fons a qualsevol orientació.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2). Gran part de la neu s’està acumulant damunt del sòl. Són
probables caigudes espontànies d’allaus de neu recent, en general de petites dimensions.
Amb l’entrada de vent de component W s’estan formant plaques de neu en orientacions S i E sobre neu amb pocs ancoratges,
que poden desprendre’s al pas d’una persona i ser localment de dimensions mitjanes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A partir de dilluns tornarà a incrementar-se el gruix de neu recent i es formaran noves plaques de vent en orientacions S i E
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí s’emetrà el dilluns 18 d’abril de 2005.
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PIRINEU ORIENTAL

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

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dissabte, 16 d’abril de 2005
14:00 h.
16, 17 i 18 d’abril de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord MODERAT (2)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

MODERAT (2) per damunt de
2200 m. FEBLE (1) per sota

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 17: cel poc ennuvolat o serè al matí amb arribada de núvols alts i mitjans per la tarda amb possibilitat de nevades
febles durant la nit, amb cota de neu a 2000 m. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en notable ascens. Vent fort del
N.
A les 12:00 h: isozero: 2400 m; vent a 2000 m: 22 km/h N; vent a 3000 m: 20 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -2ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 18: nuvolositat en augment al llarg del dia. Precipitacions febles, localment moderades, amb cota de neu baixant de
2200 m a 1300 m al final del dia. Temperatures màximes en moderat descens i mínimes enregistrant-se al final del dia. Vent
moderat de l’W.
Dimarts, 19: cel poc ennuvolat al matí amb creixement de nuvolades al llarg del dia i possibilitat de tempestes, amb cota de neu
baixant de 1300 m a 900 m. Temperatures en lleuger descens. Vent moderat de component W.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Amb les nevades que es van iniciar dijous, la neu és present amb poc gruix a partir de 1600 m. Els gruixos més importants es
troben en la part més septentrional del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós. El mantell nival no presenta cert gruix fins als 18001900 m. Als vessants orientats al N el mantell nival és irregular degut al vent de dies passats. Els gruixos a 2200 m oscil.len
entre 10-70 cm. En orientacions S les acumulacions poden ser més importants. Al Prepirineu només hi ha neu a partir de 20002200 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
En forma de xàfecs, continuen les precipitacions que es van iniciar dijous. S’ha format una capa d’uns 10-25 cm de neu recent a
2200 m, en molts casos amb neu granulada.
El perill és MODERAT (2) al Ter-Freser, al Perafita-Puigpedrós, al Vessant N del Cadí-Moixeró, i per damunt dels 2200 m al
Prepirineu, ja que són probables caigudes espontànies d’allaus de neu recent humida en general de petites dimensions,
especialment diumenge ja que la neu s’humitejarà força. Als límits més septentrionals del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós no
es descarta que en els pendents més drets se’n hi pugui donar alguna de mitjanes dimensions.
Amb l’entrada de vent de component W s’estan formant plaques de neu en orientacions S i E sobre neu amb pocs ancoratges,
que poden desprendre’s al pas d’una persona i ser localment de dimensions mitjanes al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A partir de dilluns tornarà a incrementar-se el gruix de neu recent i es formaran noves plaques de vent en orientacions S i E
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí s’emetrà el dilluns 18 d’abril de 2005.
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DATA: Dilluns, 18 d’abril de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 18 i 19 d’abril de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:
Ribagorçana-Vall Fosca:

MARCAT (3) fins avui al vespre
MODERAT (2) dimarts
MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 19: cel entre mig i molt ennuvolat en general, amb més clarianes de cara al vespre, i amb possibilitat de ruixats febles i
dispersos i poc abundants, amb cota de neu baixant de 1300 m a 1000 m. Temperatures en lleuger descens. Vent de fluix a
moderat de component W, d’W a NW, amb algun cop fort als cims al vespre.
A les 12:00 h: isozero: 1200 m; vent a 2000 m: 38 km/h W; vent a 3000 m: 64 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -10ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 20: serè o poc ennuvolat al matí, i entre poc i mig ennuvolat al centre del dia per núvols d’evolució diürna.
Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger ascens. Vent del NW moderat, amb algun cop fort als cims.
Dijous, 21: poc a mig ennuvolat a la tarda per bandes de núvols alts i mitjans. Temperatures en moderat ascens. Vent de NW
fluix fins a migdia i predomini del component S fluix amb cops moderats a la tarda.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Amb les nevades que es van iniciar dijous, el mantell nival és present des dels 1100-1200 m a l’Aran Franja N de la Pallaresa,
però no és esquiable fins als 1500 m en vessants N i fins als 1600 en vessants S. A la resta de sectors la neu és present amb
poc gruix des dels 1500 m. El mantell nival és molt irregular en orientacions N degut al vent de dies passats. A 2200 m el gruix
total de neu al terra oscil.la entre 180-300 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 10-50 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Durant el cap de setmana s’han produït precipitacions entre minses i poc abundants a tots els sectors. Les temperatures van
pujar notablement diumenge i el vent ha estat de component W i NW moderat.
En el cap de setmana es van formar plaques de vent en orientacions S i E que actualment s’estan assentant. A cotes baixes la
neu s’humiteja, especialment a l’Aran-Franja N de la Pallaresa. En aquest sector, fins avui al vespre el perill és MARCAT (3) ja
que són probables caigudes espontànies de plaques de fons que poden assolir dimensions mitjanes i allaus de neu humida en
pendents drets. Encara són possibles desencadenaments d’allaus de placa de vent de mida mitjana al pas d’un grup de
persones, per damunt de 2300 m. A partir de la nit el mantell tendirà a regelar-se i damunt es podran formar plaques de vent en
orientacions S I E degut a les nevades febles previstes. El perill passarà a ser MODERAT (2) ja que internament el mantell
s’estabilitzarà, tot i que seran possibles alguns desencadenaments d’allaus de placa, en general de petites dimensions, al pas
d’una persona, especialment en orientacions S i E.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2) ja que són probables caigudes espontànies d’allaus de
neu humida, en general de petites dimensions. De cara a demà dimarts, predominarà el mantell regelat tot i que no es descarta
el desencadenament d’alguna allau de placa de petites dimensions al pas d’una persona en orientacions S i E.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell tendirà a humitejar-se de dia i a regelarse de nit.
Evolució del perill: EN LLEUGERA DISMINUCIÓ

El proper butlletí s’emetrà el dimarts 19 d’abril de 2005.
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dilluns, 18 d’abril de 2005
14:00 h.
18 i 19 d’abril de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord MODERAT (2)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 19: cel entre mig i molt ennuvolat al llarg del dia pel pas de núvols mitjans que a la tarda es podran fer més compactes.
Fins la tarda són probables ruixats dispersos de caràcter feble; a la tarda podran ser moderats. En general poc abundants, i amb
la cota de neu baixant de 1300 m a 1000 m. Temperatures en lleuger descens. Vent moderat de component W, d’W a NW, que
al final del dia podrà donar cops forts.
A les 12:00 h: isozero: 2100 m; vent a 2000 m: 36 km/h W; vent a 3000 m: 45 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -5ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 20: serè o poc ennuvolat al matí, i entre poc i mig ennuvolat al centre del dia per núvols d’evolució diürna.
Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger ascens. Vent del NW moderat, amb algun cop fort als cims.
Dijous, 21: entre poc i mig ennuvolat per bandes de núvols alts i mitjans. Temperatures en moderat ascens. Vent del NW entre
fluix i moderat als cims fins a migdia i predomini del component S fluix amb cops moderats a la tarda.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Amb les nevades que es van iniciar dijous, la neu és present amb poc gruix a partir de 1600-1700 m. Els gruixos més importants
es troben en la part més septentrional del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós. El mantell nival no presenta cert gruix fins als
1800-1900 m. Als vessants orientats al N el mantell nival és irregular degut al vent de dies passats. Els gruixos a 2200 m
oscil.len entre 10-70 cm. Al Prepirineu només hi ha neu a partir de 2000-2200 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Durant el cap de setmana s’han produït precipitacions entre minses i poc abundants a tots els sectors. Les temperatures van
pujar notablement diumenge i el vent ha estat de component W i NW moderat.
El perill és MODERAT (2) al Ter-Freser, al Perafita-Puigpedrós, al Vessant N del Cadí-Moixeró, ja que són probables caigudes
espontànies d’allaus de neu humida, en general de petites dimensions. Encara són possibles desencadenaments d’allaus de
placa de vent de mida mitjana al pas d’un grup de persones, per damunt de 2300 m, al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós. De
cara a demà dimarts, predominarà el mantell regelat tot i que no es descarta el desencadenament d’alguna allau de placa de
petites dimensions al pas d’una persona en orientacions S i E.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell tendirà a humitejar-se de dia i a regelarse de nit.
Evolució del perill: EN LLEUGERA DISMINUCIÓ

El proper butlletí s’emetrà el dimarts 19 d’abril de 2005.
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: Dimarts, 19 d’abril de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 19 i 20 d’abril de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 20: serè o poc ennuvolat al matí, i de mig a molt ennuvolat a partir de migdia per núvols alts i mitjans. A partir del
migdia és probable alguna precipitació feble i poc abundant, amb la cota de neu que pujarà dels 1500 als 1700 metres.
Temperatures mínimes sense canvis o en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. Vent del NW moderat, amb algun cop
fort als cims.
A les 12:00 h: isozero:1900 m; vent a 2000 m: 45 km/h NW; vent a 3000 m:58 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -10ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 21: entre mig i molt ennuvolat, amb núvols més trencats durant les hores centrals del dia, que en general seran alts i
mitjans. De matinada encara és probable que deixin alguna precipitació feble i minsa, de neu a partir dels 1700m. Temperatures
en moderat ascens. Vent de NW de moderat a fluix i amb estones de direcció variable a la tarda.
Divendres, 22: cobert o molt ennuvolat arreu, aclarint-se al final del dia. S’esperen ruixats i alguna tempesta, poc abundants.
Cota de neu: 2200m. Temperatures estables o en lleuger ascens. Vent fluix i variable, amb predomini del component W.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present i esquiable des dels 1100-1200 m a l’Aran Franja N de la Pallaresa en orientacions N , però no és
esquiable fins als 1700 m en vessants S, tot i que és present des dels 1500-1600 m. A la resta de sectors la neu és present
amb poc gruix des dels 1700-1800 m. El mantell nival és molt irregular en orientacions N degut al vent de dies passats. A 2200
m el gruix total de neu al terra oscil.la entre 180-300 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 10-50 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
En el dia d’ahir, dilluns, les temperatures màximes van pujar lleugerament. A partir de migdia a tots els sectors les temperatures
van iniciar un descens que ha produït una davallada notable de les temperatures. Inicialment el mantell es va humitejar degut a
que les precipitacions es van iniciar en forma de pluja i posteriorment en forma de neu. Puntualment es van donar xàfecs que
van ocasionar la caiguda d’allaus de neu humida a l’Aran Franja N de la Pallaresa. Les acumulacions de neu nova han estat
minses a tots els sectors. El vent ha bufat entre feble i moderat de component W. El mantell s’ha regelat superficialment i
damunt hi ha una fina capa de neu recent.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el perill és MODERAT (2) ja son possibles alguns desencadenaments d’allaus de placa, en
general de petites dimensions, al pas d’una persona, especialment en orientacions E, SE i NE.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és mes escàs i també es troba superficialment regelat. El perill en
aquests sectors és MODERAT (2) ja és possible el desencadenament d’alguna allau de placa de petites dimensions al pas
d’una persona en orientacions E, SE i NE.
A tots els sectors, amb les precipitacions previstes per avui, es veurà afavorida la formació de plaques de vent fràgils en
orientacions E i SE.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell tendirà a humitejar-se de dia i a regelar-se de nit.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimecres 20 d’abril de 2005.
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimarts, 19 d’abril de 2005
14:00 h.
19 i 20 d’abril de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord MODERAT (2)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 20: serè o poc ennuvolat al matí, i entre poc i mig ennuvolat al centre del dia per núvols d’evolució diürna.
Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger ascens. Vent del NW moderat, amb algun cop fort als cims.
A les 12:00 h: isozero: 2000 m; vent a 2000 m: 13 km/h NW; vent a 3000 m: 31 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -4ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 21: entre mig i molt ennuvolat, amb núvols més trencats durant les hores centrals del dia, que en general seran alts i
mitjans. De matinada encara és probable que deixin alguna precipitació feble i minsa, de neu a partir dels 1900m.
Temperatures en moderat ascens. Vent de NW de moderat a fluix i amb estones de direcció variable a la tarda.
Divendres, 22: cobert o molt ennuvolat arreu, aclarint-se al final del dia. S’esperen ruixats i alguna tempesta, poc abundants.
Cota de neu: 2200m. Temperatures estables o en lleuger ascens. Vent fluix i variable, amb predomini del component S girant a
W.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Amb les nevades que es van iniciar dijous, la neu és present amb poc gruix a partir de 1600-1700 m. Els gruixos més
importants es troben en la part més septentrional del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós. El mantell nival no presenta cert
gruix fins als 1800-1900 m. Als vessants orientats al N el mantell nival és irregular degut al vent de dies passats. Els gruixos a
2200 m oscil.len entre 10-70 cm. Al Prepirineu només hi ha neu a partir de 2200-2300 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
En el dia d’ahir, dilluns, les temperatures màximes van pujar lleugerament. A partir de la tarda a tots els sectors les
temperatures van iniciar un descens que ha produït una davallada de les temperatures entre moderada i notable. Inicialment el
mantell es va humitejar degut a que les precipitacions es van iniciar en forma de pluja i posteriorment en forma de neu. Les
acumulacions de neu nova han estat minses a tots els sectors, excepte en el Prepirineu, on han estat inapreciables. El vent ha
bufat entre feble i moderat de component W. El mantell s’ha regelat superficialment i damunt hi ha una fina capa de neu recent.
El perill és MODERAT (2) al Ter-Freser, al Perafita-Puigpedrós, al Vessant N del Cadí-Moixeró, ja que són possibles
desencadenaments d’allaus de placa de vent de petites dimensions al pas d’una persona en orientacions E, SE i NE. Amb les
precipitacions previstes per avui, es veurà afavorida la formació de plaques de vent fràgils en orientacions E i SE. Al Prepirineu
el mantell és molt escàs i el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell tendirà a humitejar-se de dia i a regelar-se de nit.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimecres 20 d’abril de 2005.

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com

1
FEBLE

2
MODERAT

- 344 / 368 -

3
MARCAT

4
FORT

5
MOLT FORT

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

PIRINEU OCCIDENTAL

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

DATA: Dimecres, 20 d’abril de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 20 i 21 d’abril de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 21: entre mig i molt ennuvolat fins el matí, amb núvols més compactes a l’Aran i encara amb algunes precipitacions
febles i disperses, de neu a partir dels 1700m. A partir de llavors minvarà la nuvolositat i quedarà entre poc i mig ennuvolat per
núvols alts i mitjans. Temperatures en moderat ascens. Vent del NW de moderat a fluix i amb estones de direcció variable a la
tarda.
A les 12:00 h: isozero:2200 m; vent a 2000 m: 17 km/h NW; vent a 3000 m:28 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -3ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 22: poc ennuvolat fins a mig matí per núvols alts i mitjans que aniran en augment a partir de llavors. S’esperen
ruixats dispersos a qualsevol punt, poc abundants. Cota de neu: 2500m. Temperatures en lleuger o moderat ascens. Vent fluix i
variable, amb predomini del component W, que serà del SW al centre del dia i amb cops moderats.
Dissabte, 23: nuvolositat variable, amb núvols més compactes al començament i al final del dia. De matinada encara és
possible algun ruixat feble i de nou a la tarda, de neu per damunt dels 2500m. Temperatures en lleuger ascens. Vent de
component S, de fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present i esquiable des dels 1100-1200 m a l’Aran Franja N de la Pallaresa en orientacions N , però no és
esquiable fins als 1600-1700 m en vessants S, tot i que és present des dels 1500 m. A la resta de sectors la distribució del
mantell nival és molt irregular. En els sectors més septentrionals és present amb poc gruix des dels 1700-1800 m, mentre que
en l’extrem més meridional no és present fins als 1800-1900 m en vessants N i dels 2200 m en els S. En general pot
considerar-se esquiable a partir dels 2000-2200 m. A 2200 m el gruix total de neu al terra oscil.la entre 180-300 cm a l’Aran
Franja N de la Pallaresa, uns 10-50 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Ahir per la tarda va començar a nevar per sobre de 1500 -1600 m. Per sota es van produir pluges. La cota de neu va anar
baixant fins als 1200 m. Les temperatures màximes d’ahir van ser entre moderada i acusadament més baixes i les mínimes
d’avui pel matí s’han mantingut. Les acumulacions de neu nova han estat poc abundants a l’Aran i minses a la resta, localment
en forma de neu granulada. El vent ha bufat entre feble i moderat de component W. El mantell s’ha regelat superficialment i
damunt hi ha una capa de neu recent d’entre 5-20 cm distribuïts irregularment.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa i els sectors més septentrionals de la Pallaresa i de la Ribagorçana el perill és MODERAT (2)
ja que són possibles alguns desencadenaments d’allaus de placa, en general de petites dimensions, localment mitjanes al pas
d’una persona, especialment en orientacions E, SE i NE. No es descarten caigudes espontànies d’allaus de neu recent humida
en pendents drets, que seran més probables de cara a demà.
A la resta de la Ribagorçana de la Pallaresa i la Vall Fosca el mantell és mes escàs i el perill és MODERAT (2) ja és possible el
desencadenament d’alguna allau de placa de petites dimensions al pas d’una persona en orientacions E, SE i NE. No es
descarta la caiguda espontània d’alguna purga.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell tendirà a humitejar-se de dia i a regelar-se de nit.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dijous 21 d’abril de 2005.
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DATA:
Hora:
Vàlid:

Dimecres, 20 d’abril de 2005
14:00 h.
20 i 21 d’abril de 2005

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord MODERAT (2)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 21: mig o molt ennuvolat de matinada per núvols alts i mitjans que la resta del dia seran menys nombrosos. De
matinada encara és possible que deixin alguna precipitació feble i minsa, de neu a partir dels 1700m. Temperatures en moderat
ascens durant el dia. Vent de NW de moderat a fluix i amb vent de direcció variable a la tarda.
A les 12:00 h: isozero: 2200 m; vent a 2000 m: 11 km/h SE; vent a 3000 m: 25 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -2ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 22: poc ennuvolat al matí i en augment a partir del migdia quedant entre mig i molt ennuvolat, fins i tot amb el
creixement de nuvolades. S’esperen alguns ruixats, poc abundants, a partir de la tarda. Cota de neu: 2500m. Temperatures en
moderat ascens. Vent fluix i variable, amb predomini del component S entre fluix i moderat durant les hores diürnes.
Dissabte, 23: nuvolositat variable durant el dia, amb núvols més compactes al començament i al final del dia. De matinada
encara és possible algun ruixat feble i de nou a la tarda, de neu per damunt dels 2500m. Temperatures en lleuger ascens. Vent
de component S, de fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Amb les nevades que es van iniciar dijous, la neu és present amb poc gruix a partir de 1600-1700 m. Els gruixos més
importants es troben en la part més septentrional del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós. El mantell nival no presenta cert
gruix fins als 1800-1900 m. Als vessants orientats al N el mantell nival és irregular degut al vent de dies passats. Els gruixos a
2200 m oscil.len entre 10-70 cm. Al Prepirineu només hi ha neu a partir de 2200-2300 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Ahir per la tarda van produir precipitacions que van ser en forma de neu com a mínim fins a 1900 m. Les temperatures
màximes d’ahir van ser moderadament més baixes i les mínimes d’avui pel matí s’han mantingut. Les acumulacions de neu
nova han estat minses. El vent ha bufat entre feble i moderat de component W. Actualment s’estan produint ruixats. El mantell
s’ha regelat superficialment i damunt hi ha una capa de neu recent d’entre 5-10 cm distribuïts irregularment.
El perill és MODERAT (2) al Ter-Freser, al Perafita-Puigpedrós, al Vessant N del Cadí-Moixeró, ja que són possibles
desencadenaments d’allaus de placa de vent de petites dimensions al pas d’una persona en orientacions E, SE i NE. No es
descarta la caiguda espontània d’alguna purga. Al Prepirineu el mantell és molt escàs i el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell tendirà a humitejar-se de dia i a regelar-se de nit.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dijous 21 d’abril de 2005.
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DATA: Dijous, 21 d’abril de 2005
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS Hora: 14:00 h.
21 i 22 d’abril de 2005
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid:
Aquest butlletí s’ha realitzat amb informació limitada.

PIRINEU OCCIDENTAL

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 22: entre poc i mig ennuvolat fins a mig matí per núvols alts i mitjans que aniran en augment a partir de llavors.
S’esperen ruixats dispersos a qualsevol punt, poc abundants. Cota de neu: de 2300 a 2500m. Temperatures en moderat
ascens. Vent fluix i variable, amb predomini del component W, que serà del SW a partir del migdia i moderat.
A les 12:00 h: isozero:2500 m; vent a 2000 m: 30 km/h SW; vent a 3000 m:41 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -3ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 23: cel entre mig i molt ennuvolat amb el creixement de nuvolades al llarg del dia. De matinada encara és possible
algun ruixat feble i a partir del matí s’esperen xàfecs i alguna tempesta. Cota de neu: 2400m. Temperatures sense canvis o en
lleuger ascens les mínimes. Vent de component W, sobretot de SW moderat.
Diumenge, 24: nuvolositat variable, en augment durant les hores centrals del dia amb el creixement de nuvolades. S’esperen
xàfecs i tempestes disperses, d’intensitat moderada, de neu per damunt de 2500m. Temperatures estables o en lleuger ascens.
Vent de component sud entre fluix i moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present i esquiable des dels 1300-1400 m a l’Aran Franja N de la Pallaresa en orientacions N , però no és
esquiable fins als 1700-1800 m en vessants S, tot i que és present des dels 1600 m. A la resta de sectors la distribució del
mantell nival és molt irregular. En els sectors més septentrionals és present amb poc gruix des dels 1700-1800 m, mentre que
en l’extrem més meridional no és present fins als 1800-1900 m en vessants N i dels 2200 m en els S. En general pot
considerar-se esquiable a partir dels 2000-2200 m. A 2200 m el gruix total de neu al terra oscil.la entre 180-300 cm a l’Aran
Franja N de la Pallaresa, uns 10-50 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Des d’ahir i fins avui ha continuat nevant fins a 1700 m. A l’Aran s’han acumulat gruixos poc abundants i a la resta han estat
minsos. Des del cap de setmana s’han acumulat entre 20-30 cm de neu recent a l’Aran i entre 5-15 cm a la resta. Les
temperatures màximes d’ahir van baixar moderadament i les mínimes d’avui han pujat lleugerament. El vent ha bufat moderat i
de component W. A l’Aran Franja N de la Pallaresa i els límits més septentrionals de la Pallaresa i Ribagorçana-Vall Fosca ahir
es van formar plaques de vent a cotes altes sota colls i carenes en orientacions E, NE i SE. A la resta de cotes la neu es
presenta molt transformada al igual que a la resta de sectors. La humidificació s’accentuarà de cara a demà.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el perill és MARCAT (3). Per avui no es descarta que es puguin produir desencadenaments
d’allaus de placa de dimensions mitjanes al pas d’una persona, sota colls i carenes i a cotes altes en orientacions E, NE i SE. A
partir d’avui i especialment de cara a demà divendres seran probables caigudes espontànies d’allaus de neu humida a totes les
orientacions que podran ser de mitjanes dimensions, especialment en orientacions N.
A la Ribagorçana- Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és mes escàs i el perill és MODERAT (2) ja que són possibles caigudes
espontànies d’allaus de neu humida de petites dimensions en general i que seran més probables en els límits més
septentrionals de la Ribagorçana i de la Pallaresa, sobretot demà. Per avui encara és possible el desencadenament d’alguna
allau de placa de petites dimensions al pas d’una persona, a cotes altes en orientacions E, SE i NE.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es mantindrà la possibilitat de caiguda d’allaus de neu humida
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el divendres 22 d’abril de 2005.
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DATA: Dijous, 21 d’abril de 2005
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS Hora: 14:00 h.
Vàlid: 21 i 22 d’abril de 2005
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
Aquest butlletí s’ha realitzat amb informació limitada.

PIRINEU ORIENTAL

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord MODERAT (2)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 22: de poc a mig ennuvolat al matí, i entre mig i molt ennuvolat a partir de llavors, fins i tot amb el creixement de
nuvolades. S’esperen alguns ruixats, poc abundants, a partir de la tarda. Cota de neu: 2500m. Temperatures en moderat
ascens. Vent fluix i variable, amb predomini del component S i SW entre fluix i moderat durant les hores diürnes.
A les 12:00 h: isozero: 2500 m; vent a 2000 m: 35 km/h SW; vent a 3000 m: 33 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -4ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 23: cel entre mig i molt ennuvolat amb nuvolades al llarg de tot el dia. S’esperen ruixats i alguna tempesta qualsevol
moment del dia, poc abundants i de neu dels 2500 a 2200 m. Temperatures estables o mínimes en lleuger ascens. Vent de
component W, sobretot de SW de fluix a moderat.
Diumenge, 24: nuvolositat variable, en augment durant les hores centrals del dia amb el creixement de nuvolades. S’esperen
xàfecs i tempestes disperses, d’intensitat moderada, de neu per damunt de 2500m. Temperatures estables o en lleuger ascens.
Vent de component sud entre fluix i moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present amb poc gruix a partir de 1700 m. Els gruixos més importants es troben en la part més septentrional
del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós. El mantell nival no presenta cert gruix fins als 1800-1900 m. Als vessants orientats al N
el mantell nival és irregular degut al vent de dies passats. Els gruixos a 2200 m oscil.len entre 10-70 cm. Al Prepirineu només hi
ha neu a partir de 2200-2300 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Ahir va continuar nevant al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós. S’han acumulat gruixos minsos. A 2200 m, des del cap de
setmana s’han acumulat entre 5-20 cm de neu recent a tots els sectors. Les temperatures màximes d’ahir van baixar
lleugerament i les mínimes d’avui han pujat lleugerament. El vent ha bufat moderat i de component W. Ahir es van formar
plaques de vent a cotes altes sota colls i carenes en orientacions E, NE i SE. A la resta de cotes la neu es presenta molt
transformada al igual que a la resta de sectors. La humidificació s’accentuarà de cara a demà.
El perill és MODERAT (2) al Ter-Freser, al Perafita-Puigpedrós, al Vessant N del Cadí-Moixeró, ja que per avui encara són
possibles desencadenaments d’allaus de placa de vent de petites dimensions al pas d’una persona a cotes altes sota colls i
carenes en orientacions E, NE i SE. Per la resta de cotes són probables caigudes espontànies d’allaus de neu humida en
general de petites dimensions que seran més probables de cara a demà.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Es mantindrà la possibilitat de caiguda d’allaus de neu humida
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el divendres 22 d’abril de 2005.
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DATA: Divendres, 22 d’abril de 2005
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS Hora: 14:00 h.
Vàlid: 22 i 23 d’abril de 2005
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
Aquest butlletí s’ha realitzat amb informació limitada.

PIRINEU OCCIDENTAL

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2), augmentant a MARCAT (3) dissabte a migdia

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 23: cel entre poc i mig ennuvolat al matí, i entre mig i molt ennuvolat en general a partir de la tarda amb el creixement
de nuvolades. A partir de migdia s’esperen xàfecs i alguna tempesta, poc abundants. Cota de neu: 2500-2700m. Temperatures
en lleuger ascens. Vent de component W, sobretot de SW moderat.
A les 12:00 h: isozero: 2800 m; vent a 2000 m: 45 km/h SW; vent a 3000 m: 52 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: 3ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 24: nuvolositat en augment al centre del dia, amb el creixement de nuvolades. S’esperen xàfecs i tempestes
disperses, d’intensitat moderada i poc abundants. Cota de neu: 2600 a 2200 m durant la tarda. Temperatures en moderat ascens
fins la tarda, i en lleuger descens a la nit. Vent del S i SW fins la tarda, amb estones de variable, i del NW al final del dia.
Dilluns, 25: cel molt ennuvolat o cobert a l’Aran-Franja Nord Pallaresa amb algunes precipitacions febles i intermitents, de neu
per damunt dels 2200 m, i mig ennuvolat a la resta, minvant a la tarda, i amb alguna precipitació feble i minsa fins el matí.
Temperatures en lleuger o moderat descens. Vent de component W, entre W i NW entre fluix i moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present i esquiable des dels 1300-1400 m a l’Aran Franja N de la Pallaresa en orientacions N , però no és
esquiable fins als 1800-1900 m en vessants S. A la resta de sectors la distribució del mantell nival és molt irregular. En els
sectors més septentrionals és present amb poc gruix des dels 1700-1800 m, mentre que en l’extrem més meridional no és
esquiable fins als 2000-2200 m en els S. A 2200 m el gruix total de neu al terra oscil.la entre 180-300 cm a l’Aran Franja N de la
Pallaresa, uns 10-50 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Un dia més continuen produint-se xàfecs, però la cota de neu ha pujat fins als 2500 m. A l’Aran s’han acumulat gruixos entre 515 cm a cotes altes, a la resta inferiors a 5 cm. En les darreres 72 h s’han acumulat entre 20-40 cm de neu a l’Aran i entre 1-10
cm a la resta. A cotes altes s’ha format alguna placa de vent en orientacions NE, E, SE i S, més grans a l’Aran-Franja Nord de la
Pallaresa. El mantell s’està humitejant notablement a totes les cotes.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el perill és avui divendres MODERAT (2). S’estan produint espontàniament petites allaus de
fusió superficials a totes les orientacions. No es descarta alguna de dimensions mitjanes molt puntualment per damunt de 2000
m en pendents força drets. Demà dissabte el perill pot augmentar a MARCAT (3), especialment a partir de migdia, ja que el
mantell estarà força humitejat, fins i tot en profunditat. Seran probables allaus de fusió, alguns de dimensions mitjanes i de placa
de fons, a qualsevol orientació i per damunt de 2000 m; per sota d’aquesta cota les allaus serien de petites dimensions.
A la Ribagorçana- Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és mes escàs i el perill és MODERAT (2) ja que són possibles caigudes
espontànies d’allaus de fusió de petites dimensions, en general, i que seran més probables en els límits més septentrionals de la
Ribagorçana i de la Pallaresa, sobretot dissabte.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell es mantindrà molt humit. Difícilment regelaria. Es mantindrà la possibilitat de caiguda d’allaus de fusió.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dissabte 23 d’abril de 2005.
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DATA: Divendres, 22 d’abril de 2005
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS Hora: 14:00 h.
Vàlid: 22 i 23 d’abril de 2005
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
Aquest butlletí s’ha realitzat amb informació limitada.

PIRINEU ORIENTAL

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord MODERAT (2)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 23: cel entre poc i mig ennuvolat al matí, i molt ennuvolat amb nuvolades a partir de migdia. S’esperen ruixats i alguna
tempesta a partir de migdia, poc abundants i de neu als 2600 m. Temperatures en lleuger o moderat ascens. Vent de component
W, sobretot de SW de fluix a moderat.
A les 12:00 h: isozero: 2900 m; vent a 2000 m: 44 km/h SW; vent a 3000 m: 50 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: 2ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 24: nuvolositat variable, en augment al centre del dia amb el creixement de nuvolades. S’esperen xàfecs i tempestes
disperses, d’intensitat moderada i poc abundants, i amb la cota de neu que baixarà dels 2600 als 2200 m durant la tarda.
Temperatures en moderat ascens fins la tarda, i en lleuger descens a partir de llavors. Vent de component S entre fluix i moderat
del S i SW durant el dia, amb intervals de variable, i de component N al final del dia.
Dilluns, 25: cel mig ennuvolat, minvant a la tarda, i amb alguna precipitació feble i minsa fins el matí. Temperatures en lleuger o
moderat descens. Vent de component W, entre W i NW entre fluix i moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present amb poc gruix a partir de 1800-2000 m. Els gruixos més importants es troben en la part més
septentrional del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós. Als vessants orientats al N el mantell nival és irregular degut al vent de
dies passats. Els gruixos a 2200 m oscil.len entre 10-60 cm. Al Prepirineu només hi ha neu a partir de 2200-2300 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Un dia més continuen produint-se precipitacions minses, però la cota de neu ha pujat fins als 2500 m. En les darreres 72 h s’han
acumulat entre 5-10 cm, tret del Prepirineu on han estat quasi inexistents. A cotes altes s’ha format alguna placa de vent en
orientacions NE, E, SE i S al nord del Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser. El mantell s’està humitejant notablement a totes les
cotes.
El perill és MODERAT (2) al Ter-Freser, al Perafita-Puigpedrós, al Vessant N del Cadí-Moixeró, ja que per avui divendres són
possibles allaus petites de fusió de forma espontània. Demà dissabte augmentarà la probabilitat d’allaus de fusió, especialment
a partir de migdia. Al Prepirineu, el mantell és poc extens i internament es presenta endurit; el perill és FEBLE (1); no es
descarta alguna allau petita de fusió en orientacions N.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
El mantell es mantindrà molt humit. Difícilment regelaria. Es mantindrà la possibilitat de caiguda d’allaus de fusió.

Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dissabte 23 d’abril de 2005.
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DATA: Dissabte, 23 d’abril de 2005
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS Hora: 14:00 h.
Vàlid: 23, 24 i 25 d’abril de 2005
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
Aquest butlletí s’ha realitzat amb informació limitada.

PIRINEU OCCIDENTAL

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 24: cel amb restes de nuvolositat al matí, asserenant-se a mig matí, amb posterior creixement de nuvolades. Xàfecs a
partir de migdia, localment moderats i amb tempesta. Cota d neu baixant de 2500 m a 1800 m entrada la nit. Temperatures
sense canvis, iniciant un descens al final del dia. Vent moderat del SW amb algun cop fprt als cims, girant a W al final del dia.
A les 12:00 h: isozero: 2600 m; vent a 2000 m: 34 km/h SW; vent a 3000 m: 32 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: 1ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 25: cel amb restes de nuvolositat al matí i posterior aparició de núvols alts. Temperatures mínimes en moderat descens i
màximes en lleuger descens. Vent de component W, amb predomini del NW, moderat.
Dimarts, 26: cel seré amb augment de la nuvolositat per núvols alts al final del dia. Temperatures en lleuger ascens. Vent de
component W amb algun cop moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell nival és present i esquiable des dels 1400-1500 m a l’Aran Franja N de la Pallaresa en orientacions N , però no és
esquiable fins als 1800-1900 m en vessants S. A la resta de sectors la distribució del mantell nival és molt irregular. En els
sectors més septentrionals és present amb poc gruix des dels 1800-1900 m, mentre que en l’extrem més meridional no és
esquiable fins als 2100-2200 m en els S. A 2200 m el gruix total de neu al terra oscil.la entre 160-290 cm a l’Aran Franja N de la
Pallaresa, uns 10-50 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Un dia més continuen produint-se xàfecs, de neu per damunt de 2500 m, acumulant-se entre 1-5 cm. En les darreres 72 h s’han
acumulat entre 20-40 cm de neu a l’Aran i entre 1-10 cm a la resta, per damunt de 2500 m. A cotes altes s’ha format alguna
placa de vent en orientacions NE, E, SE i S, més grans a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. El mantell continuarà humitejant-se
notablement per sota de 2500 m.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el perill és MARCAT (3). S’estan produint espontàniament nombroses allaus de fusió
superficials a totes les orientacions, especialment en E i S, en general de petites dimensions. A partir de migdia seran més
freqüents i adquirir dimensions mitjanes, per damunt de 2000 m a qualsevol orientació en pendents força drets; algunes poden
ser de placa de fons en vessants herbacis. Per damunt de 2500 m en orientacions E i NE és possible alguna allau de placa de
vent pel pas d’una persona i ser de dimensions mitjanes.
A la Ribagorçana- Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és mes escàs i el perill és MODERAT (2) ja que són possibles caigudes
espontànies d’allaus de fusió de petites dimensions, en general, i que seran més probables en els límits més septentrionals de la
Ribagorçana i de la Pallaresa, especialment a partir de mig matí.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La matinada de dilluns el mantell pot regelar per damunt de 2000 m, tot i que s’humitejarà a partir del matí. Disminuirà força la
possibilitat d’allaus de fusió.
Evolució del perill: EN DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el dilluns 25 d’abril de 2005.
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DATA: Dissabte, 23 d’abril de 2005
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS Hora: 14:00 h.
Vàlid: 23, 24 i 25 d’abril de 2005
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
Aquest butlletí s’ha realitzat amb informació limitada.

PIRINEU ORIENTAL

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord MARCAT (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 24: cel amb restes de nuvolositat al matí, asserenant-se a mig matí, amb posterior creixement de nuvolades. Xàfecs
a partir de migdia, localment moderats i amb tempesta. Cota d neu baixant de 2500 m a 1800 m entrada la nit. Temperatures
sense canvis, iniciant un descens al final del dia. Vent moderat del SW amb algun cop fprt als cims, girant a W al final del dia.
A les 12:00 h: isozero: 2800 m; vent a 2000 m: 31 km/h SW; vent a 3000 m: 49 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 3ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 25: cel amb restes de nuvolositat al matí i posterior aparició de núvols alts. Temperatures mínimes en moderat descens i
màximes en lleuger descens. Vent de component W, amb predomini del NW, moderat.
Dimarts, 26: predomini del cel seré. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component W amb algun cop moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present amb poc gruix a partir de 1800-2000 m. Els gruixos més importants es troben en la part més
septentrional del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós. Als vessants orientats al N el mantell nival és irregular degut al vent de
dies passats. Els gruixos a 2200 m oscil.len entre 10-60 cm. Al Prepirineu només hi ha neu a partir de 2200-2300 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Divendres no hi va haver precipitacions destacables. En les darreres 72 h s’han acumulat entre 1-10 cm per damunt de 2500 m,
tret del Prepirineu on les precipitacions han estat quasi inexistents. A cotes altes s’ha format alguna placa de vent en
orientacions NE, E, SE i S al nord del Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser. El mantell continuarà humitejant-se notablement a
totes les cotes.
El perill és MODERAT (2) al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós, ja que són possibles allaus petites de fusió de forma
espontània. La probabilitat d’allaus de fusió, augmenta a partir de migdia, quan alguna podria ser de dimensions mitjanes. A les
canals del vessant nord del Cadí el perill és MARCAT (3), ja que el mantell és molt incohesiu fins a la base i són probables
allaus de dimensions mitjanes en cas de pluja. Al Prepirineu, el mantell és poc extens i internament es presenta endurit; el perill
és FEBLE (1); no es descarta alguna allau petita de fusió en orientacions N.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
La matinada de dilluns el mantell pot regelar per damunt de 2000 m, tot i que s’humitejarà a partir del matí. Disminuirà força la
possibilitat d’allaus de fusió.
Evolució del perill: EN DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el dilluns 25 d’abril de 2005.

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com

1
FEBLE

2
MODERAT

- 352 / 368 -

3
MARCAT

4
FORT

5
MOLT FORT

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

DATA: Dilluns, 25 d’abril de 2005
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS Hora: 14:00 h.
25 i 26 d’abril de 2005
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid:
Aquest butlletí s’ha realitzat amb informació limitada.

PIRINEU OCCIDENTAL

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2) de mig matí fins al vespre
FEBLE (1) la resta del dia
MODERAT (2) de mig matí fins al vespre
FEBLE (1) la resta del dia

Pallaresa:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 26: cel seré o poc ennuvolat a partir de la tarda amb alguns núvols d’evolució diürna i el pas de núvols alts.
Temperatures en moderat ascens. Vent fluix i variable al matí, i algun cop moderat al centre del dia, sobretot del SW.
A les 12:00 h: isozero: 2800 m; vent a 2000 m: 42 km/h SW; vent a 3000 m: 40 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 2ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 27: serè, o poc ennuvolat al centre del dia per núvols d’evolució diürna. Temperatures en ascens, les mínimes lleuger
o moderat , i les màximes fins a notable. Vent de component W, sobretot del SW entre fluix i moderat. Brises de muntanya
matinals.
Dijous, 28: cel serè. Temperatures sense canvis, altes. Vent fluix i variable, amb algun cop moderat al centre del dia, amb
predomini del les brises.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran Franja N de la Pallaresa, el mantell nival és present en vessants N des dels 1400 m però no és esquiable fins als 15001600 m, tot i que localment no ho és fins als 1700 m. En vessants S, és present des dels 1900 m i esquiable des dels 20002200 m. A la resta de sectors la distribució del mantell nival és molt irregular. En els sectors més septentrionals és present amb
poc gruix des dels 1900-2000 m, mentre que en l’extrem més meridional no és esquiable fins als 2200-2300 m en els S. A 2200
m el gruix total de neu al terra oscil.la entre 150-280 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 5-50 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Durant el cap de setmana s’han produït precipitacions inapreciables o minses a tots els sectors. Des d’ahir diumenge fins avui
dilluns pel matí les temperatures han davallat respecte els dies anteriors. El vent ha continuat bufant entre feble i moderat de
component W.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el perill és MODERAT (2) ja que són probables caigudes espontànies d’allaus de neu humida
en general de petites dimensions i especialment a partir de les hores centrals del dia. A cotes altes, sota colls i carenes, no es
descarta la possibilitat de desencadenaments d’alguna allau de placa de vent al pas d’un grup de persones, en general de
mitjanes dimensions i en orientacions E, NE i SE.
A la Ribagorçana- Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és mes escàs i el perill és MODERAT (2) des de mig matí fins al vespre
ja que són possibles caigudes espontànies d’allaus de fusió de petites dimensions, que seran més probables en els límits més
septentrionals de la Ribagorçana i de la Pallaresa,. Durant la resta de franja horària, el mantell es regela i el perill passa a ser
FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A partir de les hores centrals del dia l’activitat d’allaus se centrarà en la possibilitat de caigudes espontànies d’allaus de fusió.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimarts 26 d’abril de 2005.
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DATA: Dilluns, 25 d’abril de 2005
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS Hora: 14:00 h.
Vàlid: 25 i 26 d’abril de 2005
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
Aquest butlletí s’ha realitzat amb informació limitada.

PIRINEU ORIENTAL

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MODERAT (2) de mig matí
fins al vespre
FEBLE (1) la resta del dia
Vessant nord MODERAT (2) de mig matí
Cadí-Moixeró: fins al vespre
FEBLE (1) la resta del dia

Ter-Freser:

Prepirineu:

MODERAT (2) de mig matí fins
al vespre
FEBLE (1) la resta del dia
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 26: cel serè o poc ennuvolat al matí, amb alguns estrats baixos que s’aniran trencant ràpidament. A partir del migdia
creixeran alguns núvols d’evolució diürna que com a molt deixaran el cel mig ennuvolat. Temperatures mínimes sense canvis o
en lleuger ascens, i màximes en moderat ascens. Vent de component W amb algun cop moderat, sobretot del SW durant el
dia. Brises de muntanya matinals.
A les 12:00 h: isozero: 2700 m; vent a 2000 m: 30 km/h W; vent a 3000 m: 37 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 2ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 27: cel serè fins el migdia i entre poc i mig ennuvolat a partir de llavosr amb el creixement d’algunes nuvolades.
Temperatures en ascens, sobretot les màximes que pujaran localment de forma notable. Vent matinal fluix i variable, i de
component S durant el dia, sobretot de S i SW, de fluix a moderat.
Dijous, 28: cel serè. Temperatures sense canvis, altes. Vent fluix i variable, amb algun cop moderat al centre del dia, amb
predomini del les brises.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present amb poc gruix a partir de 1900-2000 m. Els gruixos més importants es troben en la part més
septentrional del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós. Als vessants orientats al N el mantell nival és irregular degut al vent de
dies passats. Els gruixos a 2200 m oscil.len entre 10-60 cm. Al Prepirineu només hi ha neu a partir de 2200-2300 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Durant el cap de setmana s’han produït precipitacions inapreciables o minses a tots els sectors. Des d’ahir diumenge fins avui
dilluns pel matí les temperatures han davallat respecte els dies anteriors. El vent ha continuat bufant entre feble i moderat de
component W.
El perill és MODERAT (2) des de mig matí fins al vespre, al Ter-Freser, al Perafita-Puigpedrós i a la Vessant N del Cadí
Moixeró, ja que són possibles allaus petites de fusió de forma espontània. La resta de la franja horària el mantell es regela i el
perill passa a ser FEBLE (1). Al Prepirineu, el mantell és poc extens i internament es presenta endurit; el perill és FEBLE (1); no
es descarta alguna allau petita de fusió en orientacions N.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
A partir de les hores centrals del dia l’activitat d’allaus se centrarà en la possibilitat de caigudes espontànies d’allaus de fusió.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimarts 26 d’abril de 2005.
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DATA: Dimarts, 26 d’abril de 2005
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS Hora: 14:00 h.
26 i 27 d’abril de 2005
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid:
Aquest butlletí s’ha realitzat amb informació limitada.

PIRINEU OCCIDENTAL

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2) de mig matí fins al vespre
FEBLE (1) la resta del dia
MODERAT (2) de mig matí fins al vespre
FEBLE (1) la resta del dia

Pallaresa:

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 27: serè, o poc ennuvolat al centre del dia per núvols d’evolució diürna. Temperatures en ascens, les mínimes lleuger
o moderat, i les màximes fins a notable. Vent de component W, sobretot del SW entre fluix i moderat. Brises de muntanya
matinals.
A les 12:00 h: isozero: 3100 m; vent a 2000 m: 31 km/h SW; vent a 3000 m: 30 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: 7ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 28: cel serè o molt poc ennuvolat. Temperatures en lleuger o moderat ascens, sobretot les màximes. Vent fluix i variable,
amb algun cop moderat al centre del dia, amb predomini del les brises que al centre del dia donaran pas al component W i S.
Divendres, 29: cel serè. Temperatures sense canvis. Vent fluix i de direcció variable, amb cops moderats al centre del dia.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran Franja N de la Pallaresa, el mantell nival és present en vessants N des dels 1500 m però no és esquiable fins als 1700
m. En vessants S, és present des dels 2000 m i esquiable des dels 2200 m. A la resta de sectors la distribució del mantell nival
és molt irregular. En els sectors més septentrionals és present amb poc gruix des dels 2000 m, mentre que en l’extrem més
meridional no és esquiable fins als 2200-2300 m en vessants N mentre que en els S és discontinu fins als cims. A 2200 m el
gruix total de neu al terra oscil.la entre 150-280 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 5-50 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Ahir no es van produir precipitacions. Les temperatures van pujar de forma feble les màximes d’ahir i de forma moderada les
mínimes d’avui. El vent ha continuat bufant de component W feble.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa el perill és MODERAT (2) ja que són probables caigudes espontànies d’allaus de neu humida
en general de petites dimensions i especialment a partir de les hores centrals del dia. A cotes altes, sota colls i carenes, no es
descarta la possibilitat de desencadenaments d’alguna allau de placa de vent al pas d’un grup de persones, en general de
mitjanes dimensions i en orientacions E, NE i SE.
A la Ribagorçana- Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és mes escàs i el perill és MODERAT (2) des de mig matí fins al vespre
ja que són possibles caigudes espontànies d’allaus de fusió de petites dimensions, que seran més probables en els límits més
septentrionals de la Ribagorçana i de la Pallaresa,. Durant la resta de franja horària, el mantell es regela i el perill passa a ser
FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
L’activitat d’allaus se centrarà en la possibilitat de caigudes espontànies d’allaus de fusió.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimecres 27 d’abril de 2005.
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DATA: Dimarts, 26 d’abril de 2005
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS Hora: 14:00 h.
Vàlid: 26 i 27 d’abril de 2005
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
Aquest butlletí s’ha realitzat amb informació limitada.

PIRINEU ORIENTAL

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MODERAT (2) de mig matí
fins al vespre
FEBLE (1) la resta del dia
Vessant nord MODERAT (2) de mig matí
Cadí-Moixeró: fins al vespre
FEBLE (1) la resta del dia

Ter-Freser:

Prepirineu:

MODERAT (2) de mig matí fins
al vespre
FEBLE (1) la resta del dia
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 27: cel serè fins el migdia i entre poc i mig ennuvolat a partir de llavors amb el creixement d’algunes nuvolades.
Temperatures en ascens, lleuger o moderat les mínimes i moderat les màximes. Vent matinal fluix i variable, i de component S
durant el dia, sobretot de S i SW, de fluix a moderat.
A les 12:00 h: isozero: 3200 m; vent a 2000 m: 23 km/h SW; vent a 3000 m: 27 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 6ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 28: cel serè o poc ennuvolat. Temperatures mínimes i màximes en lleuger o moderat ascens. Vent fluix i variable, amb
algun cop moderat al centre del dia de component S i W, i amb predomini del les brises.
Divendres, 29: cel serè. Temperatures sense canvis. Vent fluix i de direcció variable, amb cops moderats al centre del dia.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present amb poc gruix a partir de 2000 m. Els gruixos més importants es troben en la part més septentrional
del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós. Als vessants orientats al N el mantell nival és irregular degut al vent de dies passats.
Els gruixos a 2200 m oscil.len entre 10-60 cm. Al Prepirineu només hi ha neu a partir de 2200-2300 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Ahir no es van produir precipitacions. Les temperatures van pujar de forma feble les màximes d’ahir i de forma moderada les
mínimes d’avui. El vent ha continuat bufant de component W feble.
El perill és MODERAT (2) des de mig matí fins al vespre, al Ter-Freser, al Perafita-Puigpedrós i a la Vessant N del Cadí
Moixeró, ja que són possibles allaus petites de fusió de forma espontània. La resta de la franja horària el mantell es regela i el
perill passa a ser FEBLE (1). Al Prepirineu, el mantell és poc extens i internament es presenta endurit; el perill és FEBLE (1) ja
que no es descarta alguna allau petita de fusió en orientacions N.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
L’activitat d’allaus se centrarà en la possibilitat de caigudes espontànies de petites allaus de fusió.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimecres 27 d’abril de 2005.

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com

1
FEBLE

2
MODERAT

- 356 / 368 -

3
MARCAT

4
FORT

5
MOLT FORT

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

DATA: Dimecres, 27 d’abril de 2005
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS Hora: 14:00 h.
Vàlid: 27 i 28 d’abril de 2005
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
Aquest butlletí s’ha realitzat amb informació limitada.

PIRINEU OCCIDENTAL

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:
Ribagorçana-Vall Fosca:
Pallaresa:

MODERAT (2) de mig matí fins al vespre
FEBLE (1) la resta del dia
MODERAT (2) de mig matí fins al vespre
FEBLE (1) la resta del dia
MODERAT (2) de mig matí fins al vespre
FEBLE (1) la resta del dia

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 28: cel seré amb alguns núvols d’evolució diürna a partir de migdia. Temperatures en moderat ascens. Vent fluix i variable
amb predomini de la component W.
A les 12:00 h: isozero: 3400 m; vent a 2000 m: 27 km/h W; vent a 3000 m: 20 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 11ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 29: cel seré amb alguns núvols d’evolució diürna a partir de migdia. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix i
variable amb predomini de la component W.
Dissabte, 30: cel seré amb alguns núvols d’evolució diürna a partir de migdia. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix i
variable amb predomini de la component W.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran Franja N de la Pallaresa, el mantell nival és continu en vessants N des dels 1500 m però no és esquiable fins als 1700
m. En vessants S, és present des dels 2000 m però de distribució irregular. A la resta de sectors la distribució del mantell nival és
molt irregular. En general, en orientacions N és discontinu per sobre de 2000 m i per sobre de 2200 m en orientacions S. A 2200
m el gruix total de neu al terra oscil.la entre 150-270 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 5-40 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
El temps és anticiclònic amb cel serè i lleugera inversió tèrmica. Les temperatures han pujat de forma moderada. El vent ha
continuat bufant fluix i variable, amb predomini de la component W feble.
El mantell regela de nit i fon durant el dia. El regel ha penetrat fins a nivells mitjos del mantell. No obstant, a l’Aran en vessants
nord per damunt de 2600 m, el mantell encara no s’ha assentat i es purga amb facilitat. A tots els sectors el perill és MODERAT
(2) a partir de les hores centrals del dia ja que són probables caigudes espontànies d’allaus de fusió, en general de petites
dimensions, localment mitjanes a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. En aquest sector, a cotes altes, sota colls i carenes en
orientacions de N a SE , no es descarta la possibilitat de desencadenaments d’alguna allau de placa de vent al pas d’un grup de
persones, localment de mitjanes dimensions. A primera hora del matí, fins a mig matí, el perill és FEBLE (1), ja que el mantell es
manté regelat.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Al centre del dia el mantell s’humitejarà notablement. Hi ha la possibilitat de caigudes espontànies d’allaus de fusió a partir de
migdia. El regel tendirà a disminuir.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dijous 28 d’abril de 2005.
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DATA: Dimecres, 27 d’abril de 2005
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS Hora: 14:00 h.
Vàlid: 27 i 28 d’abril de 2005
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
Aquest butlletí s’ha realitzat amb informació limitada.

PIRINEU ORIENTAL

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MODERAT (2) de mig matí
fins al vespre
FEBLE (1) la resta del dia
Vessant nord MODERAT (2) de mig matí
Cadí-Moixeró: fins al vespre
FEBLE (1) la resta del dia

Ter-Freser:

Prepirineu:

MODERAT (2) de mig matí fins
al vespre
FEBLE (1) la resta del dia
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 28: cel seré amb alguns núvols d’evolució diürna a partir de migdia. Temperatures en moderat ascens. Vent fluix i
variable amb predomini de la component W.
A les 12:00 h: isozero: 3400 m; vent a 2000 m: 10 km/h SW; vent a 3000 m: 16 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: 10ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 29: cel seré amb alguns núvols d’evolució diürna a partir de migdia. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix i
variable amb predomini de la component W.
Dissabte, 30: cel seré amb alguns núvols d’evolució diürna a partir de migdia. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix i
variable amb predomini de la component W.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present amb poc gruix a partir de 2000 m. Els gruixos més importants es troben en la part més septentrional
del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós. En general el mantell és discontinu fins als cims, excepte a les canals del Cadí on és
continu per damunt de 1900 m. Els gruixos a 2200 m oscil.len entre 10-60 cm. Al Prepirineu només hi ha neu a partir de 22002300 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
El temps és anticiclònic amb cel serè i lleugera inversió tèrmica. Les temperatures han pujat de forma moderada. El vent ha
continuat bufant fluix i variable, amb predomini de la component W feble.
El mantell regela de nit i fon durant el dia. El regel ha penetrat fins a nivells mitjos del mantell. A tots els sectors el perill és
MODERAT (2) a partir de les hores centrals del dia ja que són probables caigudes espontànies d’allaus de fusió, en general de
petites dimensions, localment mitjanes al nord del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós. En aquest sector, a cotes altes, sota
colls i carenes en orientacions E, NE i SE , no es descarta la possibilitat de desencadenaments d’alguna allau de placa de vent
al pas d’un grup de persones, localment de mitjanes dimensions. A primera hora del matí, fins a mig matí, el perill és FEBLE (1),
ja que el mantell es manté regelat. Al Prepirineu, el mantell és poc extens i internament es presenta endurit; el perill és FEBLE
(1) ja que no es descarta alguna allau petita de fusió en orientacions N.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Al centre del dia el mantell s’humitejarà notablement. Hi ha la possibilitat de caigudes espontànies d’allaus de fusió a partir de
migdia. El regel tendirà a disminuir.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dijous 28 d’abril de 2005.
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DATA: Dijous, 28 d’abril de 2005
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS Hora: 14:00 h.
28 i 29 d’abril de 2005
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid:
Aquest butlletí s’ha realitzat amb informació limitada.

PIRINEU OCCIDENTAL

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:
Ribagorçana-Vall Fosca:
Pallaresa:

MODERAT (2) de mig matí fins al vespre
FEBLE (1) la resta del dia
MODERAT (2) de mig matí fins al vespre
FEBLE (1) la resta del dia
MODERAT (2) de mig matí fins al vespre
FEBLE (1) la resta del dia

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 29: cel seré amb alguns núvols d’evolució diürna a partir de migdia. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix i
variable amb predomini de la component S i W, i algun cop moderat a la tarda.
A les 12:00 h: isozero: 3500 m; vent a 2000 m: 13 km/h SW; vent a 3000 m: 6 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: 14ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 30: cel seré amb alguns núvols d’evolució diürna a partir de migdia. Temperatures sense gaires canvis o en lleuger
ascens. Vent fluix i variable amb predomini de la component S i W durant el dia i de les brises de muntanya matinals.
Diumenge, 1: serè o poc ennuvolat per núvols d’evolució diürna i per bandes de núvols alts a partir de la tarda. Temperatures en
ascens lleuger, sobretot les màximes. Vent fluix i de caràcter local al llarg del dia,amb algun cop moderat a la tarda.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran Franja N de la Pallaresa, el mantell nival és continu en vessants N des dels 1500 m però no és esquiable fins als 1700
m. En vessants S, és present des dels 2000 m però de distribució irregular. A la resta de sectors la distribució del mantell nival
és molt irregular. En general, en orientacions N és discontinu per sobre de 2000 m i per sobre de 2200 m en orientacions S. A
2200 m el gruix total de neu al terra oscil.la entre 150-270 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 5-40 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
El temps segueix sent anticiclònic amb cel serè i creixement de núvols d’evolució diürna.
El mantell regela de nit i fon durant el dia. El regel ha penetrat fins a nivells mitjos del mantell. No obstant, a l’Aran en vessants
nord per damunt de 2600 m, el mantell encara no s’ha assentat i es purga amb facilitat. A tots els sectors el perill és MODERAT
(2) a partir de les hores centrals del dia ja que són probables caigudes espontànies d’allaus de fusió, en general de petites
dimensions, localment mitjanes a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. En aquest sector, a cotes altes, sota colls i carenes en
orientacions de N a SE , no es descarta la possibilitat de desencadenaments d’alguna allau de placa de vent al pas d’un grup
de persones, localment de mitjanes dimensions. A primera hora del matí, fins a mig matí, el perill és FEBLE (1), ja que el
mantell es manté regelat.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Al centre del dia el mantell s’humitejarà notablement. Hi ha la possibilitat de caigudes espontànies d’allaus de fusió a partir de
migdia. El regel tendirà a disminuir.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el divendres, 29 d’abril de 2005.
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DATA: Dijous, 28 d’abril de 2005
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS Hora: 14:00 h.
Vàlid: 28 i 29 d’abril de 2005
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
Aquest butlletí s’ha realitzat amb informació limitada.

PIRINEU ORIENTAL

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MODERAT (2) de mig matí
fins al vespre
FEBLE (1) la resta del dia
Vessant nord MODERAT (2) de mig matí
Cadí-Moixeró: fins al vespre
FEBLE (1) la resta del dia

Ter-Freser:

Prepirineu:

MODERAT (2) de mig matí fins
al vespre
FEBLE (1) la resta del dia
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 29: cel seré amb alguns núvols d’evolució diürna a partir de migdia. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix i
variable amb predomini del component S. Brises de muntanya.
A les 12:00 h: isozero: 3300 m; vent a 2000 m: 9 km/h SE; vent a 3000 m: 13 km/h E; Índex de fredor a 2000 m: 11ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 30: cel seré amb alguns núvols d’evolució diürna a partir de migdia. Temperatures en sense canvis o lleuger ascens.
Vent fluix i variable amb predomini de la component S durant el dia. Brises de muntanya matinals.
Diumenge, 1: serè o molt poc ennuvolat per núvols d’evolució diürna. Temperatures en lleuger acsns, sobretot de les màximes.
Vent fluix i de caràcter local al llarg del dia,amb algun cop moderat a la tarda.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present amb poc gruix a partir de 2000 m. Els gruixos més importants es troben en la part més septentrional
del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós. En general el mantell és discontinu fins als cims, excepte a les canals del Cadí on és
continu per damunt de 1900 m. Els gruixos a 2200 m oscil.len entre 10-60 cm. Al Prepirineu només hi ha neu a partir de 22002300 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
El temps segueix sent anticiclònic amb cel serè i creixement de núvols d’evolució diürna.
El mantell regela de nit i fon durant el dia. El regel ha penetrat fins a nivells mitjos del mantell. A tots els sectors el perill és
MODERAT (2) a partir de les hores centrals del dia ja que són probables caigudes espontànies d’allaus de fusió, en general de
petites dimensions, localment mitjanes al nord del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós. En aquest sector, a cotes altes, sota
colls i carenes en orientacions E, NE i SE , no es descarta la possibilitat de desencadenaments d’alguna allau de placa de vent
al pas d’un grup de persones, localment de mitjanes dimensions. A primera hora del matí, fins a mig matí, el perill és FEBLE
(1), ja que el mantell es manté regelat. Al Prepirineu, el mantell és poc extens i internament es presenta endurit; el perill és
FEBLE (1) ja que no es descarta alguna allau petita de fusió en orientacions N.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Al centre del dia el mantell s’humitejarà notablement. Hi ha la possibilitat de caigudes espontànies d’allaus de fusió a partir de
migdia. El regel tendirà a disminuir.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el divendres, 29 d’abril de 2005.
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DATA: Divendres, 29 d’abril de 2005
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS Hora: 14:00 h.
29 i 30 d’abril de 2005
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid:
Aquest butlletí s’ha realitzat amb informació limitada.

PIRINEU OCCIDENTAL

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:
Ribagorçana-Vall Fosca:
Pallaresa:

MODERAT (2) de mig matí fins al vespre
FEBLE (1) la resta del dia
MODERAT (2) de mig matí fins al vespre
FEBLE (1) la resta del dia
MODERAT (2) de mig matí fins al vespre
FEBLE (1) la resta del dia

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 30: cel seré amb alguns núvols d’evolució diürna a partir de migdia. Temperatures sense gaires. Vent fluix i variable
amb predomini del component S i W durant el dia, així com de les brises de muntanya matinals i nocturnes.
A les 12:00 h: isozero: 3600 m; vent a 2000 m: 26 km/h SW; vent a 3000 m: 9 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 11ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 1: serè al matí a poc ennuvolat per núvols d’evolució diürna i per bandes de núvols alts a partir del migdia.
Temperatures màximes en lleuger ascens, i mínimes estables o lleugerament més baixes. Vent fluix i de caràcter local al llarg
del dia,amb algun cop moderat a la tarda. Brises de muntanya.
Dilluns, 2: poc ennuvolat a mig a la tarda amb el creixement de nuvolades. No es descarta algun ruixat aïllat. Temperatures
estables. Vent de component S, sobretot de SW als cims, i amb intervals de variable a la tarda. Brises de muntanya matinal.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran Franja N de la Pallaresa, el mantell nival és continu en vessants N des dels 1600 m però no és esquiable fins als 1700
m. En vessants S, és present des dels 2000 m però de distribució irregular. A la resta de sectors la distribució del mantell nival
és molt irregular. En general, en orientacions N és present per sobre de 2300 m i per sobre de 2600 m en orientacions S. A
2200 m el gruix total de neu al terra oscil.la entre 150-260 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 5-40 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
El temps es manté anticiclònic, amb cel serè o poc ennuvolat per núvols d’evolució diürna, poc vent i temperatures lleugerament
més altes que el dia anterior.
A l’Aran, el regel ha penetrat fins a nivells mitjos del mantell i a la resta de sectors en tot el seu gruix. Durant el dia la superfície
del mantell es veu afectada per la fusió. No obstant, a l’Aran en vessants nord per damunt de 2600 m, el mantell encara no s’ha
assentat i es purga amb facilitat. A tots els sectors el perill és MODERAT (2) a partir de les hores centrals del dia ja que són
probables caigudes espontànies d’allaus de fusió, en general de petites dimensions, localment mitjanes a l’Aran-Franja Nord de
la Pallaresa. En aquest sector, a cotes altes, sota colls i carenes en orientacions de N a SE, no es descarta el
desencadenament d’alguna allau de placa de vent al pas d’un grup de persones, localment de mitjanes dimensions. A primera
hora del matí, fins a mig matí, el perill és FEBLE (1), ja que el mantell es manté regelat.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Al centre del dia el mantell s’humitejarà notablement. Hi ha la possibilitat de caigudes espontànies d’allaus de fusió a partir de
migdia. De cara a diumenge el regel nocturn es veurà afavorit.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 30 d’abril de 2005.
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DATA: Divendres, 29 d’abril de 2005
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS Hora: 14:00 h.
Vàlid: 29 i 30 d’abril de 2005
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
Aquest butlletí s’ha realitzat amb informació limitada.

PIRINEU ORIENTAL

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaPuigpedrós:

MODERAT (2) de mig matí
fins al vespre
FEBLE (1) la resta del dia
Vessant nord MODERAT (2) de mig matí
Cadí-Moixeró: fins al vespre
FEBLE (1) la resta del dia

Ter-Freser:

Prepirineu:

MODERAT (2) de mig matí fins
al vespre
FEBLE (1) la resta del dia
FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 30: cel seré amb alguns núvols d’evolució diürna a partir de migdia. Temperatures en sense canvis o lleuger ascens.
Vent fluix i variable amb predomini del component S durant el dia. Brises de muntanya matinals i nocturnes.
A les 12:00 h: isozero: 3600 m; vent a 2000 m: 26 km/h SW; vent a 3000 m: 16 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: 7ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 1: serè o poc ennuvolat per núvols d’evolució diürna a partir del migdia. Temperatures màximes en lleuger ascens i
mínimes estables o en lleuger descens. Vent fluix i de caràcter local al llarg del dia,amb algun cop moderat a la tarda.
Dilluns, 2: poc ennuvolat a mig o puntualment molt ennuvolat a la tarda amb el creixement de nuvolades. Possibilitat d’algun
ruixat aïllat, poc abundant. Temperatures estables. Vent de component S durant el dia, fluix amb algun cop moderat. Brises de
muntanya matinals.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present amb poc gruix a partir de 2000 m. Els gruixos més importants es troben en la part més septentrional
del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós. En general el mantell és discontinu fins als cims, excepte a les canals del Cadí on és
continu per damunt de 1900-2000 m. Els gruixos a 2200 m oscil.len entre 5 i 60 cm. Al Prepirineu només hi ha neu a partir de
2400 m en vessants N.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
El temps segueix sent anticiclònic amb cel serè o poc ennuvolat per núvols d’evolució diürna, vent fluix i temperatures que han
seguit pujant lleugerament respecte el dia anterior.
El regel ha penetrat a tots els nivells del mantell nival. Durant les hores diürnes la superfície del mantell nival s’humiteja i per
tant el perill és MODERAT (2) ja que són probables caigudes espontànies d’allaus de fusió, en general de petites dimensions,
localment mitjanes al nord del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós. En aquests sectors, a cotes altes, sota colls i carenes en
orientacions E, NE i SE , no es descarta el desencadenament d’alguna allau de placa de vent al pas d’un grup de persones,
localment de mitjanes dimensions. A primera hora del matí, fins a mig matí, el perill és FEBLE (1), ja que el mantell es manté
regelat. Al Prepirineu, el mantell és poc extens i internament es presenta endurit; el perill és FEBLE (1) ja que no es descarta
alguna allau petita de fusió en orientacions N.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Al centre del dia el mantell s’humitejarà notablement. Hi ha la possibilitat de caigudes espontànies d’allaus de fusió a partir de
migdia. El regel s’afavorirà a partir de diumenge.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 30 d’abril de 2005.
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DATA: Dissabte, 30 d’abril de 2005
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS Hora: 14:00 h.
Vàlid: 30 d’abril i 1 i 2 de maig de 2005
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
Aquest butlletí s’ha realitzat amb informació limitada.

PIRINEU OCCIDENTAL

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Aran-Franja Nord Pallaresa:

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

MODERAT (2)

Pallaresa:

MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 1: cel poc ennuvolat amb el creixement de nuvolades d’evolució diürna a partir de migdia. Temperatures en lleuger
augment. Vent fluix i variable amb predomini de la component S.
A les 12:00 h: isozero: 3600 m; vent a 2000 m: 47 km/h S; vent a 3000 m: 27 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: 10ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 2: cel poc ennuvolat amb el creixement de nuvolades d’evolució diürna a partir de migdia, amb possibilitat d’algun ruixat
amb tempesta, feble i aïllat, en forma d’aigua a totes les cotes Temperatures sense canvis o en lleuger augment. Vent
augmentant a moderat de component S.
Dimarts, 3: cel poc ennuvolat amb el creixement de nuvolades d’evolució diürna a partir de migdia, amb possibilitat d’algun ruixat
amb tempesta, feble i aïllat, de neu a totes les cotes. Temperatures en lleuger descens, amb mínimes al final del dia. Vent girant
del SW a NW fluix al llarg del dia.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran Franja N de la Pallaresa, el mantell nival és continu en vessants N des dels 1700 m però no és esquiable fins als 1800
m. En vessants S, és present des dels 2000-2100 m però de distribució irregular. A la resta de sectors la distribució del mantell
nival és molt irregular. En general, en orientacions N és present per sobre de 2300 m i per sobre de 2600 m en orientacions S. A
2200 m el gruix total de neu al terra oscil.la entre 140-250 cm a l’Aran Franja N de la Pallaresa, uns 5-30 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
El temps es manté anticiclònic, amb cel serè o poc ennuvolat per núvols d’evolució diürna, poc vent i temperatures notablement
superiors a les mitjanes de l’època.
En dies passats el regel ha penetrat fins a nivells mitjos del mantell, però en general ja ha deixat de regelar de nit. Durant el dia,
el mantell es veu afectat per la fusió ja a totes les cotes i orientacions. Aquest procés s’intensificarà demà diumenge. A tots els
sectors el perill és MODERAT (2); a partir del matí són probables caigudes espontànies d’allaus de fusió, en general de petites
dimensions, localment mitjanes i fins i tot no es descarta alguna de gran a cotes altes de l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Al centre del dia el mantell s’humitejarà notablement. Es mantindrà la possibilitat de caigudes espontànies d’allaus de fusió a
partir de migdia.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dijous, 5 de maig de 2005.
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DATA: Dissabte, 30 d’abril de 2005
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS Hora: 14:00 h.
Vàlid: 30 d’abril i 1 i 2 de maig de 2005
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)
Aquest butlletí s’ha realitzat amb informació limitada.

PIRINEU ORIENTAL

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
PerafitaMODERAT (2)
Puigpedrós:
Vessant nord MODERAT (2)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

MODERAT (2)

Prepirineu:

FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 1: cel poc ennuvolat amb el creixement de nuvolades d’evolució diürna a partir de migdia. Temperatures en lleuger
augment. Vent fluix i variable amb predomini de la component S.
A les 12:00 h: isozero: 3700 m; vent a 2000 m: 32 km/h SW; vent a 3000 m: 29 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: 7ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 2: cel poc ennuvolat amb el creixement de nuvolades d’evolució diürna a partir de migdia, amb possibilitat d’algun ruixat
amb tempesta, feble i aïllat, en forma d’aigua a totes les cotes Temperatures sense canvis o en lleuger augment. Vent
augmentant a moderat de component S.
Dimarts, 3: cel poc ennuvolat amb el creixement de nuvolades d’evolució diürna a partir de migdia, amb possibilitat d’algun ruixat
amb tempesta, feble i aïllat, de neu a totes les cotes. Temperatures en lleuger descens, amb mínimes al final del dia. Vent girant
del SW a NW fluix al llarg del dia.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell nival és present amb poc gruix a partir de 2000 m. Els gruixos més importants es troben en la part més septentrional
del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós. En general el mantell és discontinu fins als cims, excepte a les canals del Cadí on és
continu per damunt de 1900-2000 m. Els gruixos a 2200 m oscil.len entre 5 i 50 cm. Al Prepirineu només hi ha neu a partir de
2400 m en vessants N.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
El temps es manté anticiclònic, amb cel serè o poc ennuvolat per núvols d’evolució diürna, poc vent i temperatures notablement
superiors a les mitjanes de l’època.
En dies passats el regel ha penetrat fins a nivells mitjos del mantell, però en general ja ha deixat de regelar de nit. Durant el dia,
el mantell es veu afectat per la fusió ja a totes les cotes i orientacions. Aquest procés s’intensificarà demà diumenge. A tots els
sectors el perill és MODERAT (2); a partir del matí són probables caigudes espontànies d’allaus de fusió, en general de petites
dimensions, localment mitjanes. Al Prepirineu, el mantell és molt poc extens; el perill és FEBLE (1) ja que no es descarta alguna
allau petita de fusió en orientacions N.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Al centre del dia el mantell s’humitejarà notablement. Es mantindrà la possibilitat de caigudes espontànies d’allaus de fusió a
partir de migdia.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dijous, 5 de maig de 2005.
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DATA: Dijous, 5 de maig de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 5 i 6 de maig de 2005

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 6: molt ennuvolat a l’Aran-Franja Nord Pallaresa, minvant al vespre, amb precipitacions febles i intermitents; cota de
neu: 1800 a 2100m. A la resta cel serè o poc ennuvolat, tot i que al Prepirineu i al Ter-Freser podrà estar entre poc i mig
ennuvolat per estrats matinals i per núvols d’evolució a la tarda. Temperatures mínimes estables o en lleuger ascens i màximes
en lleuger ascens. Vent de component N, sobretot del NW, moderat amb algun cop fort al començament del dia.
SECTOR OCCIDENTAL: A les 12:00 h: isozero: 2500 m; vent a 2000 m: 37 km/h NW; vent a 3000 m: 53 km/h N; Índex de
fredor a 2000 m: -2ºC.
SECTOR ORIENTAL: A les 12:00 h: isozero: 2700 m; vent a 2000 m: 17 km/h N; vent a 3000 m: 19 km/h NW; Índex de
fredor a 2000 m: 4ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 7: cel serè o poc ennuvolat per núvols d’evolució diürna a partir de migdia. A l’Aran al matí encara podrà estar mig
ennuvolat per alguns núvols baixos. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes en moderat ascens. Vent fluix i de
caràcter local, amb brises de muntanya i de vall que faran que al matí s’imposi el component N i a la tarda el S.
Diumenge, 8: cel serè o molt poc ennuvolat. Temperatures en moderat ascens. Vent fluix i de caràcter local, amb brises de
muntanya i de vall que faran que al matí s’imposi el component N i a la tarda el S.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Al Pirineu Oriental predomina el terreny descobert de neu. La pràctica d’esquí de muntanya no és possible ja que tant sols
queden congestes aïllades en colls i torrenteres. A la part més meridionals de la Pallaresa i de la Ribagorçana i a la Vall Fosca
la situació és la mateixa. Tant sols a l’Aran i franges N de la Pallaresa i Ribagorçana el mantell es presenta continu. Degut a les
febles nevades que es van produir ahir dimecres hi ha neu recent amb molt poc gruix per damunt de 1700-1800 m. En general
el mantell és present en vessants S de forma discontinua des del 2300 m i presenta certa continuïtat per damunt dels 2500 m.
En vessants N és continu a partir dels 1900-2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Al Pirineu Oriental, a la Vall Fosca l i franges S de la Ribagorçana i la Pallaresa tant sols queden congestes de neu sotmeses al
cicle fusió regel.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa i extrems nord de la Ribagorçana i la Pallaresa el mantell nival durant el dia es veu afectat per
la fusió i a partir de mig matí i fins al vespre són possibles puntualment caigudes espontànies de petites allaus de neu humida.
Durant la nit el mantell es regela. Amb les nevades febles previstes per avui, localment en cotes altes sota colls i carenes i en
orientacions S i E és possible que es formi alguna placa de vent, en general de petites dimensions, susceptible de despendre’s
al pas d’una persona.

TENDÈNCIA
El mantell nival es veurà sotmès al cicle fusió-regel

El proper butlletí s’emetrà el divendres, 6 de maig de 2005.
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DATA: Divendres, 6 de maig de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 6, 7 i 8 de maig de 2005

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 7: cel serè o poc ennuvolat per núvols d’evolució diürna, més nombrosos al Ter-Freser i al Prepirineu, a partir de
migdia. Temperatures mínimes en lleuger o moderat ascens i màximes en moderat ascens arreu. Vent fluix i de caràcter local,
amb brises de muntanya i de vall que faran que al matí s’imposi el component N i a la tarda el S. Al ter-Freser de matinada
encara podran haver-hi cops moderats del WNW.
SECTOR OCCIDENTAL: A les 12:00 h: isozero: 3000 m; vent a 2000 m: 26 km/h NW; vent a 3000 m: 35 km/h NW; Índex
de fredor a 2000 m: 5ºC.
SECTOR ORIENTAL: A les 12:00 h: isozero: 2900 m; vent a 2000 m: 17 km/h W; vent a 3000 m: 19 km/h NW; Índex de
fredor a 2000 m: 2ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 8: cel serè o molt poc ennuvolat per l’arribada de núvols alts a la tarda. Temperatures sense gaires canvis. Vent fluix
i de caràcter local, amb brises de muntanya i de vall que faran que al matí s’imposi el component N i a la tarda el S.
Dilluns, 9: cel entre poc i mig ennuvolat per núvols mitjans i alts. Temperatures en lleuger ascens en general. Vent fluix i de
caràcter local amb predomini del component S.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Des de dimecres s’han produït nevades febles que han deixat una fina capa de neu recent des de 1900 m però que amb la
insolació desapareix ràpidament.
Al Pirineu Oriental predomina el terreny descobert de neu. La pràctica d’esquí de muntanya no és possible ja que tant sols
queden congestes aïllades en colls i torrenteres. A la part meridional de la Pallaresa i de la Ribagorçana i a la Vall Fosca la
situació és la mateixa. Tant sols a l’Aran i franges N de la Pallaresa i de la Ribagorçana el mantell es presenta continu. En
general el mantell és present en vessants S de forma discontinua des del 2300 m i presenta certa continuïtat per damunt dels
2500 m. En vessants N és continu a partir dels 1900-2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Des de dimecres passat s’han produït precipitacions que han sigut de neu a parir de 1800-1900 m. Aquestes nevades han
deixat una fina capa de neu recent d’entre 5-15 cm a 2200 m que a cotes altes ha estat redistribuïda per efecte del vent del NW.
Les temperatures màximes d’ahir van baixar de forma acusada, especialment a l’Aran, Franja N de la Pallaresa i Ulldeter, i les
mínimes d’avui han baixat moderadament.
Al Pirineu Oriental, a la Vall Fosca l i franges S de la Ribagorçana i la Pallaresa tant sols queden congestes de neu sotmeses al
cicle fusió regel. Tot i així, localment, sota colls i carenes orientats al S i E és possible que s’hagin format plaques de vent en
general de mida petita susceptibles de despendre’s al pas d’una persona, amb tendència a ser susceptibles al pas d’un grup de
persones.
A l’Aran Franja N de la Pallaresa i extrems nord de la Ribagorçana i la Pallaresa, avui són possibles caigudes de purgues i
petites allaus de neu recent humida. En general però, el mantell nival durant el dia es veu afectat per la fusió i a partir de mig
matí i fins al vespre són possibles puntualment caigudes espontànies de petites allaus de neu humida. Localment a cotes altes
sota colls i carenes i en orientacions S i E és possible el desencadenament de plaques de vent, en general de petites
dimensions, susceptible de despendre’s al pas d’una persona.

TENDÈNCIA
El mantell nival es veurà sotmès al cicle fusió-regel

El proper butlletí s’emetrà el divendres, 13 de maig de 2005.

Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com

1
FEBLE

2
MODERAT

- 366 / 368 -

3
MARCAT

4
FORT

5
MOLT FORT

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Servei Meteorològic
de Catalunya

PIRINEU DE CATALUNYA

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

DATA: Divendres, 13 de maig de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 13, 14 i 15 de maig de 2005

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 14: molt ennuvolat o cobert fins el matí. A partir de llavors s'aclarirà, tot i que a la tarda els núvols tornaran a
augmentar, sobretot els mitjans i també les nuvolades. De matinada i a la tarda són probables alguns xàfecs o tempestes
moderades, més probables al sector oriental, poc abundants i en forma de neu per damunt dels 2600 m.
Temperatures sense gaires canvis o en lleuger descens. Vent entre fluix i moderat de component oest, amb intervals de NW
moderat
SECTOR OCCIDENTAL: A les 12:00 h: isozero: 2600 m; vent a 2200 m: 20 km/h NW; vent a 3000 m: 24 km/h W; Índex de
fredor a 2000 m: 2ºC.
SECTOR ORIENTAL: A les 12:00 h: isozero: 2700 m; vent a 2400 m: 22 km/h SW; vent a 3000 m: 23 km/h W; Índex de
fredor a 2000 m: 0ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 15: poc ennuvolat de matinada i al matí. A partir de migdia tornarà a augmentar la nuvolositat amb el creixement de
nuvolades. Són probables algun ruixats aïllats a partir de la tarda, poc abundants i localment acompanyats de tempesta. Cota de
neu al voltant dels 2500 m. Mínimes semblants o lleugerament més baixes i màximes lleugerament més altes. Brises de
muntanya matinals i component W durant el dia entre fluix i moderat.
Dilluns, 16: entre mig i molt ennuvolat, amb nuvolades. S’esperen xàfecs i tempestes disperses i poc abundants, de neu per
damunt de 2600 m. Temperatures sense gaires canvis. Vent entre fluix i moderat de component S i W.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
De dimarts a dijous hi ha hagut tempestes que han sumat entre 10-30 mm a tots els sectors. Dimecres la cota de neu es va
situar per damunt dels 2600 m i dijous per damunt de 2200-2300 m
Al Pirineu Oriental predomina el terreny descobert de neu. La pràctica d’esquí de muntanya no és possible ja que tant sols
queden congestes aïllades en colls i torrenteres. A la part meridional de la Pallaresa i de la Ribagorçana i a la Vall Fosca la
situació és la mateixa. A l’Aran i franges N de la Pallaresa i de la Ribagorçana el mantell és més abundant, però a diferència de
la setmana passada, ja és discontinu. En general el mantell és present en orientacions S de forma discontinua des del 2300 m.
En orientacions N a partir dels 1900-2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Des de dimarts passat s’han produït tempestes i dijous la neu ha cuallat puntualment a 2200 m, especialment al Pirineu
Occidental. Aquestes nevades han deixat una fina capa de neu recent d’entre 5-10 cm a 2200 m que a cotes altes ha estat
redistribuïda per efecte del vent de l’W i SW. Les temperatures han davallat durant la setmana fins a màximes de 5º a 6ºC i
mínimes de 0º a 2ºC a 2200 m.
El mantell es pot presentar lleugerament endurit a primera hora, però no regelat, ja que les nits no seran serenes. Per sota de
2200-2300 m el mantell continuarà humitejant-se i fonent, amb neu força tova. A cotes altes, localment, sota colls i carenes
orientats al N i a l’E és possible que s’hagin format petites plaques de vent que podrien desprendre’s pel pas d’una persona.
Durant les tempestes previstes pel cap de setmana se’n poden formar de noves. A migdia, per l’efecte del sol baixaran purgues i
petites allaus de neu humida allà on hagi nevat.

TENDÈNCIA
La setmana vinent les temperatures davallaran i el mantell pot estar més regelat a primera hora, especialment a partir de dimarts.

AQUEST ÉS EL DARRER BUTLLETÍ DE LA TEMPORADA 2004-05.
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DATA: Dijous, 19 de maig de 2005
Hora: 14:00 h.
Vàlid: 19, 20 i 21 de maig de 2005

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 20: cel serè o poc ennuvolat a la tarda per l'arribada d'algunes bandes de núvols alts i alguns núvols d’evolució
diürna. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes pujant de forma entre lleugera i moderada. Vent fluix tot i que amb
alguns cops moderats al centre del dia, amb predomini de les brises de vall i de muntanya, i del component W als cims.
SECTOR OCCIDENTAL: A les 12:00 h: isozero: 3600 m; vent a 2000 m: 48 km/h SW; vent a 3000 m: 44 km/h SW; Índex
de fredor a 2000 m: 11ºC.
SECTOR ORIENTAL: A les 12:00 h: isozero: 3600 m; vent a 2000 m: 38 km/h SW; vent a 3000 m: 27 km/h W; Índex de
fredor a 2000 m:10ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 21: poc ennuvolat de matinada i al matí per núvols mitjans. A partir de migdia tornarà a augmentar la nuvolositat amb
el creixement de nuvolades que deixaran el cel mig ennuvolat. Possibilitat d’algun ruixat aïllat a partir de la tarda, poc abundants
i localment amb tempesta. Cota de neu al voltant dels 3000 m. Mínimes semblants o lleugerament més baixes a la nit i màximes
estables o lleugerament més altes. Brises de muntanya matinals i component S i W durant el dia fluix amb cops moderats.
Diumenge, 22: cel de mig a molt ennuvolat en general, amb núvols més compactes ja al matí al Pirineu Oriental. S’esperen
ruixats dispersos a qualsevol punt, més probables a la tarda. Poc abundants i en forma de neu a partir de 2500 m.
Temperatures en descens al llarg del dia, amb les mínimes moderadament més baixes al final del dia. Vent entre fluix i moderat
del SW.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Amb les nevades importants que es van produir entre el 16 i 18 de Maig, la distribució del mantell nival ha canviat respecte dies
anteriors. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa la neu és present en vessant N des dels 1700 m i en vessant S des dels 1900 m. A
la resta de sectors la neu nova ha caigut directament damunt del terra. Al Pirineu Occidental la neu és present des dels 23002400 m. Al Pririneu Oriental en vessant S es presenta de forma discontinua des dels 2000- 2100 m fins als cims i en vessants N
des dels 1700-1800 m amb certa continuïtat des dels 2000 m. Al Prepirineu la neu és present amb poc gruix des dels 2000 m
en vessant N i dels 2100-2200 m en vessants S. Amb la insolació els gruixos i distribució de la neu canviaran ràpidament. En
general a tots els sectors, però especialment en el Pirineu més Oriental hi ha sobreacumulacions de neu en orientacions S i E i
deflacions en N i W.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ.
Entre el 16 i 18 de Maig s’han produït nevades importants a tots els sectors des dels 1700 m, amb una davallada notable de les
temperatures fins al dia 18. A 2200 m s’han recollit fins a 50 mm de precipitació que s’han traduït a entre 30 i 35 cm de neu
nova. El vent va bufar del NW entre moderat i fort a tots els sectors, amb ràfegues de molt fort al Pirineu Oriental. Avui les
temperatures han pujat notablement i el vent ha afluixat considerablement.
Ahir dimecres 18 de Maig es van produir nombroses purgues, allaus de neu recent humida de petites dimensions i allaus de
placa de fons a l’Aran Franja N de la Pallaresa. En el dia d’avui s’espera que aquells vessants que no s’hagin purgat ho facin
amb caigudes d’allaus de neu humida en general de petites dimensions a qualsevol orientació. D’altra banda el vent del N i NW
ha format plaques de vent en orientacions S, SE i E que poden despendre’s pel pas d’un grup de persones i arribar a ser de
mitjanes dimensions, especialment a l’Aran-Franja N de la Pallaresa. En general aquestes plaques tendiran a estabilitzar-se
amb l’efecte de la insolació.

AQUEST ÉS EL DARRER BUTLLETÍ DE LA TEMPORADA 2004-05.
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