
 

                               
 

 
Servei Meteorològic de Catalunya 
Berlín, 38-46 
08029 Barcelona 
Telèfon (93) 567 60 90 
Fax (93) 567 61 02 

             a/e: allaus@meteocat.com 

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient 

Servei Meteorològic
de Catalunya  

 
PIRINEU ORIENTAL  
INFORMACIÓ NIVOLÒGICA 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 

Dimarts, 29 de novembre de 2005 
14,00 h 

 
 

Les últimes nevades es van enregistrar durant el cap de setmana amb gruixos de neu 
recent que oscil.laren entre 15-20 cm al Ter-Freser i entre 5-10 cm a la resta. Les temperatures 
es mantenen baixes per l’època (a 2200 m mínimes entre -8º i -10ºC, màximes entre -1º i -4ºC). 
El vent ha bufat entre fluix i moderat de component nord. Avui dimarts a partir de mitja tarda no 
es descarta alguna nevada feble a l’extrem nord del Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós.  

 
Distribució del mantell nival: 
 

Els gruixos de neu al terra oscil.len entre 20-40 cm. En general, el mantell encara no és 
esquiable. La neu apareix per damunt d’uns 1600 m en orientacions N i de 1800 m en 
orientacions S. Les zones més altes i obertes al vent del N i de l’W han estat deflactades per 
l’efecte del vent.  
 
 
Estat del mantell nival: 
 
 El mantell nival està format per capes de neu molt freda que en els indrets mes exposats 
al vent ha estat transportada. La neu es presenta, majoritàriament, sense cohesió. En general 
s’han format plaques de vent de forma molt localitzada en orientacions sud, sud-oest, sud-est i 
indrets arrecerats del vent que són susceptibles de despendre’s pel pas d’una persona. 
 
 
 Evolució del mantell fins dijous 1 de desembre: 
 
 Continuarà el refredament de la neu i es mantindrà sense cohesió.  
  
  
 
 
 
Aquesta informació s’actualitzarà a partir de dijous 1 de desembre de 2005 
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 
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Hora: 

Dimarts, 29 de novembre de 2005 
14:00 h 

 
 
Les últimes nevades es van enregistrar durant el cap de setmana amb gruixos de neu 

recent que oscil.laren entre 10-15 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 5-10 cm a la 
resta. Les temperatures es mantenen baixes per l’època (a 2200 m mínimes entre -6º i -7ºC, 
màximes entre 0º i -3ºC). El vent ha bufat entre fluix i moderat de component nord. Avui dimarts 
a partir de mig matí ha començat a nevar de forma moderada a l’Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa per damunt de 800 m aprox. 

 
 
Distribució del mantell nival: 
 

Els gruixos de neu al terra oscil.len entre 20-40 cm. En general, el mantell encara no és 
esquiable. La neu apareix per damunt d’uns 1600 m en orientacions N i de 1800 m en 
orientacions S. No obstant a l’Aran el mantell és present de forma minsa per damunt de 1000 
m. Les zones més altes i obertes al vent del N i de l’W han estat deflectades per l’efecte del 
vent. 
 
 

El mantell nival està format per capes de neu molt freda que en els indrets mes exposats 
al vent ha estat transportada. La neu es presenta, majoritàriament, incohesiva. En general 
s’han format plaques de vent de forma molt localitzada en orientacions sud, sud-oest, sud-est i 
indrets arrecerats del vent que són susceptibles de despendre’s pel pas d’una persona. 
 
 
 Evolució del mantell fins dijous 1 de desembre: 
 
 Continuarà el refredament de la neu i es mantindrà sense cohesió.  
  
  
 
 
 
Aquesta informació s’actualitzarà a partir de dijous 1 de desembre de 2005 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres 2 de desembre de 2005 
14:00 h. 
2 i 3 de desembre de 2005 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) en orientacions N 

MODERAT (2) en orientacions S 
Pallaresa: MARCAT (3) en orientacions N 

MODERAT (2) en orientacions S 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 3: Cel molt ennuvolat fins al migdia, especialment a l’Aran i nord de la Pallaresa i Ribagorçana. La resta del dia, cel 
mig ennuvolat. Precipitacions febles fins al matí, de neu fins als 1200 metres. Temperatures mínimes en moderat descens, i 
màximes en lleugera davallada. Vents forts de l’oest, sent molt forts als cims. 
A les 12:00 h: isozero: 1700 m; vent a 2000 m: 59 km/h W; vent a 3000 m: 65 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -13ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge,4: Cel cobert durant tot el dia, especialment al migdia i tarda. Precipitacions febles i intermitents al matí, reactivant-se 
lleugerament a la tarda. Cota de neu a 1800 metres al matí baixant als 1500 a la tarda. Lleugera pujada de les temperatures al 
matí, baixant a la tarda. Vents de l'oest moderats o forts, donant-se cops molt forts als cims. Al final del dia giraran al nord-oest. 
Dilluns 5: Cel entre mig i molt ennuvolat a primera hora amb precipitacions febles especialment a l’Aran. Cota de neu a 1400 m. 
La resta del dia el cel estarà mig ennuvolat. Temperatures lleugerament més baixes. Vent  moderat del W que girarà a NW, 
més fort als cims. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Amb les nevades que s’estan donant des d’ahir dijous per la nit, el mantell nival és present des de totes les cotes a la 
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa tot i que no és esquiable en vessants S, mentre que en vessants N sí que ho és des 
dels 1700-1800 m. A l’Aran-Franja N de la Pallaresa, el mantell és esquiable a partir des 1900-2000 m en vessants S i dels 
1700-1800 m en vessants N. A 2200 m els gruixos de neu al terra oscil·len entre 20-40 cm. Hi ha importants deflacions en 
orientacions S i W, especialment a cotes altes i sectors desprotegits. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Ha nevat entre 5-25 cm a tots els sectors i fins als fons de les valls, excepte a l’Aran on ha nevat entre 1-5 cm a partir dels 1900 
m. 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s’han format i segueixen formant-se plaques de vent en orientacions N i E damunt 
d’una base sense cohesió. En orientacions S, SE i SW es mantenen, localment, plaques de vent antigues que es mantenen 
inestables. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MARCAT (3) en orientacions N i E ja que són molt probables 
desencadenaments de plaques  de vent  de mitjanes dimensions al pas d’una persona i fins i tot de forma natural. En 
orientacions S i SE el perill és MODERAT (2) ja que localment són probables desencadenament de plaques de vent al pas 
d’una persona, en general de mida petita. En aquest sector no es descarta la caiguda d’alguna petita purga de neu recent en 
orientacions N, E i S. 
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa la neu és superficialment humida. En aquest sector s’han format noves plaques de vent en 
orientacions N i NW. El perill és MODERAT (2) pel desencadenaments d’allaus de plaques de vent a qualsevol orientació al pas 
d’una persona, en general de mida petita localment de mida mitjana. No es descarta la caiguda d’alguna placa de vent de forma 
espontània, especialment en orientacions N.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT 
 
 El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 3 de desembre 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 2 de desembre de 2005 
14:00 h. 
2 i 3 de desembre de 2005 

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

MARCAT (3) en orientacions N 
MODERAT (2) en orientacions S 

Ter-Freser: MARCAT (3) en orientacions N 
MODERAT (2) en orientacions S 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MARCAT (3) en orientacions N 
MODERAT (2) en orientacions S 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 3: Cel entre poc i mig ennuvolat de núvols alts i mitjans. Temperatures sense canvis. Vent del W de moderat a fort, 
amb cops molt forts als cims. 
A les 12:00 h: isozero: 1800 m; vent a 2000 m: 41 km/h NW; vent a 3000 m: 39 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -9ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge,4: Cel entre mig i molt ennuvolat tot el dia. No es descarten precipitacions febles i intermitents pel matí, reforçant-se 
lleugerament al migdia. Cota de neu als 1800 metres al matí, baixant a 1500 a la tarda. Temperatures davallant a partir de mitja 
tarda. Vent del W fort, girant al NW a la tarda i vespre i sent molt fort als cims. 
Dilluns, 5: cel entre poc i mig ennuvolat. Temperatures lleugerament més baixes. Vent  entre moderat i fort del W que girarà a 
NW, més fort als cims, especialment al Ter-Freser. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Els gruixos de neu al terra a 2200 m oscil·len entre 20-50 cm. En general el mantell és esquiable al Ter-Freser i al Perafita-
Puigpedrós a partir dels 1600-1700 m i fins al 2400-2500 m a partir d’on es troba molt ventat A la resta de sectors és esquiable 
des dels 1800 m. El vent fort ha deflactat les orientacions S i W. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Les nevades, d’entre 3-10 cm que s’han donat a tots els sectors han deixat una capa superficial de neu humida que en 
orientacions S i W ha estat transportada i s’han format plaques de vent en orientacions N i E damunt de capes de neu sense 
cohesió. 
Al Vessant nord del Cadí Moixeró i en orientacions N i E de la resta de sectors, el perill és MARCAT (3) ja que són molt 
probables desencadenaments de plaques  de vent  de mitjanes dimensions al pas d’una persona i fins i tot de forma natural. A 
la resta el perill és MODERAT (2) pel desencadenament d’allaus de placa de vent al pas d’una persona, en general de petites 
dimensions, localment mitjanes. 
En general, no es descarta la caiguda d’alguna petita purga de neu recent en orientacions N, S i E. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT. 
 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 3 de desembre de 2005 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte 3 de desembre de 2005 
14:00 h. 
3, 4 i 5 de desembre de 2005 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) en orientacions N i E 

MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa: MARCAT (3) en orientacions N i E 

MODERAT (2) a la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 4: Cel molt ennuvolat a l’Aran- Franja nord de la Pallaresa. A la resta mig ennuvolat amb  increment de la nuvolositat 
al llarg del dia de W a E per quedar molt ennuvolat. Precipitacions febles a l’Aran i febles i disperses a la resta del Pirineu 
occidental amb cota de neu de matinada a 1400 m, que pujarà fins a 2000 m al llarg del dia per tornar a davallar a últimes hores 
de la nit sobtadament a 1100 m. Temperatures en ascens al llarg del dia amb mínimes sense canvis o lleugerament més altes i 
màximes moderadament més altes. Les temperatures nocturnes davallaran ràpidament a última hora. Vent moderat del W amb 
cops de fort als cims. 
A les 12:00 h: isozero: 2200 m; vent a 2000 m: 72 km/h W; vent a 3000 m: 81 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -8ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 5: Cobert o molt ennuvolat a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa i entre mig i molt ennuvolat a la resta de sectors. 
Precipitacions continuades a l’Aran Franja nord de la Pallaresa que seran entre febles i moderades; i febles i disperses a la 
resta. La cota de neu estarà a 1100 m i anirà davallant al llarg de dia per situar-se al final a totes les cotes a l’Aran i als 900-
1000 m a la resta. Temperatures en descens al llarg del dia amb mínimes al final. Vent del NW entre moderat i fort . 
Dimarts, 6: Molt ennuvolat o cobert arreu. Precipitacions entre febles i moderades a l’Aran i febles i dispeses a la resta. 
Temperatures mínimes lleugerament més baixes i màximes sense canvis. Vent del N i W moderat amb cops forts als cims. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Des d’ahir divendres i fins avui dissabte al matí s’han donat nevades a tots els sectors de manera que el gruix de neu al terra 
oscil·la entre 30 i 50 cm a tots els sectors. El mantell nival és present des de totes les cotes a la Ribagorçana-Vall Fosca però 
no és esquiable fins als 1800-1900 m. A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa, el mantell és esquiable a partir des 1800-1900 m en 
vessants S i dels 1600-1700 m en vessants N. A 2200 m els gruixos de neu al terra oscil·len entre 30-60 cm amb acumulacions 
més importants en orientacions E. Hi ha importants deflacions en orientacions W, especialment, i també en orientacions S. Les 
àrees més deflactades són  les cotes altes i sectors desprotegits. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Des d’ahir ha nevat entre 25-35 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa i entre 5-15 cm a l’Aran-Franja nord de la 
Pallaresa. S’han desencadenant  diverses allaus de placa en orientacions E de la Ribagorçana. 
Existeixen plaques de vent en orientacions N i E damunt d’una base sense cohesió. Molt localment a la resta d’orientacions es 
mantenen plaques de vent antigues que es mantenen inestables. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és 
MARCAT (3) en orientacions N i E ja que són molt probables desencadenaments de plaques  de vent  de mitjanes dimensions 
al pas d’una persona i fins i tot de forma natural. A la resta d’orientacions el perill és MODERAT (2) ja que localment són 
probables desencadenament de plaques de vent al pas d’una persona, en general de mida petita. En aquest sector no es 
descarta la caiguda d’alguna petita purga de neu recent en orientacions N, E i S.  
A l’Aran-Franja existeixen plaques de vent en orientacions N i E. El perill és MODERAT (2) pel desencadenament d’allaus de 
placa de vent a qualsevol orientació al pas d’una persona, en general de mida petita, localment de mida mitjana en orientacions 
N i E. No es descarta la caiguda espontània d’alguna placa de vent. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: EN PROGRESSIU AUGMENT a l’Aran, ESTACIONARI  a la resta. 
 
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 5 de desembre 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 3 de desembre de 2005 
14:00 h. 
3, 4 i 5 de desembre de 2005 

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

MARCAT (3) en orientacions N i E 
MODERAT (2) a la resta 

Ter-Freser: MARCAT (3) en orientacions N i E 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MARCAT (3) en orientacions N i E 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 4: Cel entre mig i molt ennuvolat. Precipitacions a partir de la tarda amb cota de neu a 2000 m que davallarà 
sobtadament a últimes hores del dia a 1100 m. Temperatures en ascens al llarg del dia amb mínimes sense canvis o 
lleugerament més altes i màximes moderadament més altes. Les temperatures nocturnes davallaran ràpidament a última hora 
als extrems més septentrionals. Vent moderat del W amb cops de fort als cims. 
A les 12:00 h: isozero: 2500 m; vent a 2000 m: 68  km/h W; vent a 3000 m: 78 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -6ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 5: Cel entre mig i molt ennuvolat. Precipitacions febles i disperses amb cota de neu a 1100 m que anirà davallant al 
llarg de dia per situar-se al final a 900-1000 m. Temperatures en descens al llarg del dia amb mínimes al final. Vent del NW 
entre moderat i fort . 
Dimarts, 6: Molt ennuvolat o cobert arreu. Precipitacions febles i dispeses. Temperatures mínimes lleugerament més baixes i 
màximes sense canvis. Vent del N i W moderat amb cops forts als cims. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Des d’ahir divendres i fins avui dissabte al matí s’han donat nevades a tots els sectors de manera que el gruix de neu al terra 
oscil·la entre 20 i 70 cm, a 2200 m. Poden haver-hi acumulacions de neu més importants en orientacions E i sectors protegits 
del vent. Tot i que la neu és present des dels 1300 m,  el mantell és esquiable partir dels 1600-1700 m i fins al 2400-2500 m a 
partir d’on es troba molt ventat. El vent fort ha deflactat les orientacions W i S. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Amb les nevades s’han acumulat gruixos d’entre 10-50, els més importants al Prepirineu i al Vessant nord del Cadí Moixeró. En 
aquest darrer sector ahir es van desencadenar diverses allaus de placa. 
Al Vessant nord del Cadí Moixeró i en orientacions N i E de la resta de sectors, el perill és MARCAT (3) ja que són molt 
probables desencadenaments de plaques  de vent  de mitjanes dimensions al pas d’una persona i fins i tot de forma natural.  
A la resta el perill és MODERAT (2) pel desencadenament d’allaus de placa de vent al pas d’una persona, en general de petites 
dimensions, localment mitjanes. 
En general, no es descarta la caiguda d’alguna petita purga de neu recent en orientacions N, S i E. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 5 de desembre de 2005 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 5 de desembre de 2005 
14:00 h. 
5, 6 i 7 de desembre 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) 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) en orientacions N i E 

MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa: MARCAT (3) en orientacions N i E 

MODERAT (2) a la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 6: Cel molt ennuvolat, especialment durant la matinada i a la tarda. Precipitacions moderades a l’Aran (10-20 cm), febles 
a la resta (5-10 cm), més intermitents a la tarda. Cota de neu als 800 metres. Lleugera baixada de les temperatures. Vents de 
moderats a forts del NW. 
A les 12:00 h: isozero: 1200 m; vent a 2000 m: 67  km/h NW; vent a 3000 m: 77 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -17ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 7: Entre mig i poc ennuvolat. A partir del migdia arribada de núvols alts i mitjans fins quedar cobert a la nit. 
Precipitacions febles a darrera hora (1-5 cm), cota de neu a 1200 m pujant a 1500 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent 
moderat a fort del NW, girant a W a la nit. 
Dijous, 8: Cel entre mig i molt ennuvolat durant tota la jornada, més cobert al matí i a darrera hora. Precipitacions entre febles i 
moderades (1-10 cm), cota de neu a 1400 m. Temperatures lleugerament més altes. Vent del NW de moderat a fort, cops molt 
forts als cims a la tarda i vespre. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
La matinada de dilluns ha nevat feblement a tots els sectors (1-5 cm) per damunt de 1500 m. El gruix de neu al terra oscil·la entre 
30 i 40 cm a tots els sectors. El mantell nival és present localment des de totes les cotes a la Ribagorçana-Vall Fosca i a punts 
de la Pallaresa, però no és esquiable fins als 1800-1900 m. A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa, el mantell és esquiable a partir 
des 1800-1900 m en vessants S i dels 1600-1700 m en vessants N. Hi ha sobreacumulacions en orientacions E i deflacions en 
orientacions W i S, especialment a cotes altes i sectors desprotegits. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
El mantell s’ha humitejat en orientacions S, amb formació de petites crostes superficials. Per damunt de 2200-2300 m la neu es 
manté seca i freda en punts protegits del vent. El vent de l’W ha format noves plaques de vent en orientacions E i S, 
especialment a la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vallfosca, algunes poden ser ja de gruix notable. En general, el mantell és força 
inestable, especialment per damunt de 2200 m en orientacions N i E, on poden desprendre’s plaques de vent pel pas d’una 
persona, fins i tot espontàniament. En general seran allaus de placa de petites dimensions, localment mitjana. No es descarta 
alguna allau de placa en orientacions S, però en general pel pas d’un grup de persones. A l’Aran Franja Nord de la Pallaresa el 
perill augmentarà al vespre d’avui dilluns a MARCAT (3) per les nevades que s’estan enregistrant; es formaran noves plaques de 
vent en orientacions E i S, que poden donar lloc a allaus de placa de dimensions mitjanes pel pas d’una persona. A la resta de 
sectors el perill es mantindrà en MARCAT (3) en orientacions N i E i MODERAT (2) a la resta d’orientacions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: EN PROGRESSIU AUGMENT, especialment a l’Aran. 
 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 7 de desembre 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: 

Dilluns, 5 de desembre de 2005 
14:00 h. 
5, 6 i 7 de desembre de 2005 

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

MARCAT (3) orientacions N i E 
MODERAT (2) a la resta 

Ter-Freser: MARCAT (3) en orientacions N i E 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MARCAT (3) en orientacions N i E 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 6: Cel molt ennuvolat, especialment la primera meitat del dia. Precipitacions febles (1-5 cm), localment moderades al 
Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós (5-10 cm), intermitents fins a la matinada. Cota de neu als 1200 metres. Temperatures mínimes 
lleugerament més baixes, màximes sense canvis. Vent de moderat a fort del NW, reforçant-se a la tarda. 
A les 12:00 h: isozero: 1700 m; vent a 2000 m: 32 km/h NW; vent a 3000 m: 50 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -11ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 7: Cel serè fins al vespre, quedant mig ennuvolat per núvols alts i mitjans. Temperatures lleugerament més altes. Vent 
del NW de moderat a fort. 
Dijous,8: Cel entre mig i molt ennuvolat fins al matí, quedant poc ennuvolat. Al vespre, mig ennuvolat per núvols alts i mitjans. No 
es descarten precipitacions febles a la matinada (1-5 cm). Cota de neu als 1300 metres. Temperatures davallant lleugerament. 
Vent del NW de moderat a fort, amb cops molt forts als cims i especialment a la tarda. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
La matinada de dilluns ha nevat feblement a tots els sectors excepte al Prepirineu (1-5 cm) per damunt de 1500 m.  El gruix de 
neu al terra oscil·la entre 20 i 60 cm, a 2200 m. Hi ha acumulacions de neu més abundants en orientacions E i sectors protegits 
del vent orientats al N. Tot i que la neu és present des dels 1600 m, el mantell és esquiable partir dels 1900-2000 m. Per damunt 
dels 2300-2400 m es troba ventat al Perafita-Puigpedròs i no tant al Ter-Freser, especialment els lloms i carenes obertes a l’W.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
El mantell s’ha humitejat lleugerament i es presenta encrostat per sota dels 1800-1900 m. Per damunt la neu es manté seca i 
freda. Per damunt dels 2100-2000 m el fort vent de l’W ha format noves plaques de vent en orientacions E i S, algunes poden 
ser ja de gruix notable. En general, el mantell és força inestable. Hi ha abundants plaques de vent en orientacions N i E que 
poden desprendre’s pel pas d’una persona, fins i tot espontàniament. Se’n formaran de noves en orientacions E i S. En general 
seran allaus de placa de petites dimensions, localment mitjana. No es descarta alguna allau de placa en orientacions S. 
Al Vessant nord del Cadí Moixeró i en orientacions N i E de la resta de sectors, el perill és MARCAT (3). A la resta d’orientacions 
el perill és MODERAT (2).  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI o en LLEUGER AUGMENT 
 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 7 de desembre de 2005 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 6 de desembre de 2005 
14:00 h. 
6, 7 i 8 de desembre 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 orientacions E, N i S 

MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa: MARCAT (3) en orientacions E, N i S 

MODERAT (2) a la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 8: Cel cobert tot el dia. Precipitacions febles fins al matí, més intenses a la tarda, especialment a l’Aran i franja nord de 
la Pallaresa (10-25 cm.). Cota de neu als 1300 m al matí, 700 m a la tarda. Pujada lleugera de les temperatures, amb mínimes 
al final del dia. Vents de moderats a forts del NW, girant a N i reforçant-se a molt forts a la nit. 
A les 12:00 h: isozero: 1700 m; vent a 2000 m: 77 km/h NW; vent a 3000 m: 90 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -10ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 9: Molt ennuvolat a la matinada, serè o poc ennuvolat a partir del matí. Nevades febles a la matinada (1-5 cm.) a 
partir dels 600-800 metres. Temperatures mínimes més baixes, màximes en moderat ascens. Vents forts o molt forts del N i NE 
durant la matinada i el matí, especialment a la Ribagorça. De moderats a forts a la tarda i nit. 
Dissabte, 10: Cel serè tota la jornada. Temperatures mantenint-se o lleugerament més altes. Vent moderat del NE. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En els darrers dos dies ha nevat a tots els sectors, però de forma més important a l’Aran Franja nord de la Pallaresa on ho ha 
fet des dels 1000 m. El gruix de neu al terra oscil·la entre 30 i 70 cm a tots els sectors. El mantell nival és present localment des 
de totes les cotes a la Ribagorçana-Vall Fosca i a punts de la Pallaresa, però no és esquiable fins als 1700-1800 m. A l’Aran-
Franja nord de la Pallaresa, el mantell és esquiable des dels 1000 m en orientacions N i dels 1200 m en les orientacions S. Hi 
ha sobreacumulacions en orientacions E i deflacions en orientacions W. Actualment s’estan deflactant les orientacions N. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Des d’ahir, a tots els sectors s’han donat caigudes d’allaus de forma accidental i natural. Les nevades dels darrers dies han 
deixat una capa de neu recent freda i seca, més important a l’Aran Franja nord de la Pallaresa. La base del mantell no té 
cohesió. En general, el mantell és força inestable. S’han format plaques de vent en orientacions E, on són especialment 
gruixudes, i en orientacions S. En orientacions N localment segueixen mantenint-se plaques en estat fràgil.  
A l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i en orientacions N, S i E de la resta de sectors el perill és MARCAT (3) pel 
desencadenament  d’allaus de placa de dimensions mitjanes pel pas d’una persona. També són probables caigudes 
espontànies de petites allaus de neu recent a qualsevol orientació a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa. A la resta de la 
Ribagorçana Vall Fosca i de la Pallaresa el perill és MODERAT (2) per la possibilitat de desencadenaments de petites allaus de 
placa al pas d’un grup de persones. 
A partir de dijous les plaques de vent es faran més extensives en orientacions S i E i seguiran essent molt fràgils. A L’Aran 
franja nord de la Pallaresa les caigudes d’allaus de forma natural podrien assolir fins i tot mitjanes dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: EN PROGRESSIU AUGMENT, especialment a l’Aran. 
 
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 9 de desembre de 2005 
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Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient 
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Servei Meteorològic
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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 de desembre de 2005 
14:00 h. 
6, 7 i 8 de desembre de 2005 

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

MARCAT (3) orientacions E, N i S 
MODERAT (2) a la resta 

Ter-Freser: MARCAT (3) en orientacions E, N i S 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MARCAT (3) en orientacions E, N i S 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 8: Cel molt ennuvolat, especialment a la tarda i a Perafita-PuigPedrós i Ter-Freser. Precipitacions febles i intermitents al 
matí, reforçant-se a la tarda i vespre (1-15 cm). Cota de neu als 1500 metres al matí, baixant a 800. Temperatures mínimes 
lleugerament més altes, però a final del dia. Màximes sense canvis. Vents de moderats a forts del NW, girant a N i reforçant-se 
a molt forts a la nit. 
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; vent a 2000 m: 55 km/h NW; vent a 3000 m: 66 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -6ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 9: Cel molt ennuvolat a la matinada, serè o poc ennuvolat la resta del dia. Precipitacions febles i intermitents a la 
matinada (1-5 cm.), de neu a partir dels 1000 m. Temperatures mínimes lleugerament més baixes, màximes en moderat 
ascens. Vent del NE fort o molt fort fins al migdia, especialment al Ter-Freser, i debilitant-se a la tarda. 
Dissabte 10: Cel serè o poc ennuvolat. Temperatures mantenint-se o en lleuger ascens. Vent moderat a fort del NE. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
En els darrers dos dies ha nevat a tots els sectors, però de forma més apreciable a la part més septentrional. El gruix de neu al 
terra oscil·la entre 30 i 70 cm, a 2200 m. Hi ha acumulacions de neu més abundants en orientacions E i sectors protegits del 
vent. La neu és present des dels 1400 m, però no és esquiable fins als 1600 m. Per damunt dels 2300-2400 m es troba ventat 
especialment els lloms i carenes obertes al W.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Les nevades dels darrers dies ha format una petita capa de neu recent, més apreciable a les zones més septentrionals. Per 
sota dels 1700 m el mantell es va humitejar primer i encrostar després. Per damunt d’aquesta cota, la base del mantell nival no 
presenta cohesió. En general, el mantell és força inestable. S’han format plaques de vent en orientacions E, on són de gruix 
considerable, i en orientacions S. En orientacions N localment segueixen mantenint-se plaques en estat fràgil.  
Al Vessant nord del Cadí Moixeró i en orientacions E, S i N de la resta de sectors, el perill és MARCAT (3) 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 possibilitat de desencadenament d’allaus de placa de vent de petites dimensions al pas d’un grup de 
persones. 
A partir de dijous les plaques de vent es faran més extensives en orientacions S i E i seguiran essent molt fràgils.  No es 
descarta la caiguda d’alguna purga o petita allau de neu recent en els sectors més septentrionals. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
 
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 9 de desembre de 2005 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 9 de desembre de 2005 
14:00 h. 
9 i 10 de desembre 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. 
Dissabte, 10: Cel serè o poc ennuvolat. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis i les màximes augmentaran 
entre lleugera i moderadament. El vent serà del NW fort de matinada i moderat la resta del dia. 
A les 12:00 h: isozero: 1100 m; vent a 2000 m: 17 km/h NE; vent a 3000 m: 52  km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -5ºC.. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 11: El cel es mantindrà serè o poc ennuvolat. Les temperatures augmentaran lleugerament. El vent es mantindrà 
moderat del NW. 
Dilluns, 12:  Cel poc ennuvolat al matí tot i que arribaran núvols alts i mitjans al migdia deixant el cel mig ennuvolat. Les 
temperatures màximes pujaran lleugerament mentre que les mínimes baixaran de forma moderada i es donaran al final del dia. 
Vent  fort amb cops molt forts del NW. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En les darreres 72 hores ha nevat a tots els sectors, però de forma més important a l’Aran Franja nord de la Pallaresa (30-40 
cm). El gruix de neu al terra oscil·la entre 30 i 80 cm a tots els sectors. El mantell nival és present localment des dels 1000 m la 
Ribagorçana-Vall Fosca i a punts de la Pallaresa, però no és esquiable fins als 1700-1800 m. Per damunt dels 2200-2300 m 
torna a ser irregular i discontinu, especialment en orientacions N i W. A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa, el mantell és present 
des dels 1000 m però no és esquiable fins als 1100 m en orientacions N i dels 1300 m en les orientacions S. Els lloms i carenes 
d’aquest sector també es troben erosionades per l’acció del vent. Les sobreacumulacions més importants es localitzen en 
orientacions E i se’n estan formant en orientacions S. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
A tots els sectors el forts vents del N i NW estan formant noves plaques de vent en orientacions E i S. Les plaques més 
gruixudes es troben actualment en orientacions E. La base del mantell es manté sense cohesió. En general, el conjunt del 
mantell és presenta inestable. En orientacions N localment segueixen mantenint-se plaques en estat fràgil.  
A tots els sectors el perill és MARCAT (3) pel desencadenament  d’allaus de placa de dimensions mitjanes pel pas d’una 
persona, especialment en orientacions E, S i sectors protegits del vent. Amb el vent de NE previst es formaran noves plaques 
en orientacions W i SW que també es mantindran fràgils. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 10 de desembre 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, 9 de desembre de 2005 
14:00 h. 
9 i 10 de desembre de 2005 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 10: El cel es mantindrà serè o poc ennuvolat per núvols alts. Les temperatures mínimes es mantindran mentre que 
les màximes seran lleugerament més altes. El vent serà del NW fort al matí i moderat la resta del dia. 
A les 12:00 h: isozero: 900 m; vent a 2000 m: 75 km/h N; vent a 3000 m: 98 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -17ºC.. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 11: Cel serè o poc ennuvolat per núvols alts. Les temperatures augmentaran lleugerament. El vent serà del NE 
moderat amb cops forts. 
Dilluns, 12:  Cel poc ennuvolat al matí tot i que arribaran núvols alts i mitjans al migdia deixant el cel molt ennuvolat. Són 
probables precipitacions febles als sectors més orientals. Cota de neu a 1700 metres.  Les temperatures màximes pujaran 
lleugerament mentre que les mínimes baixaran de forma moderada i es donaran al final del dia. Vent  fort amb cops molt forts 
del NE. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
En els darrers dos dies ha nevat a tots els sectors, però de forma més apreciable a la part més septentrional. El gruix de neu al 
terra oscil·la entre 30 i 70 cm, a 2200 m. Hi ha acumulacions de neu més abundants en orientacions E i sectors protegits del 
vent. La neu és present des dels 1400 m, però no és esquiable fins als 1600-1700 m. Per damunt dels 2300-2400 m es troba 
ventat especialment els lloms i carenes obertes al W. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
A tots els sectors el forts vents del N i NW estan formant noves plaques de vent en orientacions E i S. Les plaques més 
gruixudes es troben actualment en orientacions E. La base del mantell es manté sense cohesió. En general, el conjunt del 
mantell és presenta inestable. En orientacions N localment segueixen mantenint-se plaques en estat fràgil.  
A tots els sectors el perill és MARCAT (3) pel desencadenament  d’allaus de placa de dimensions mitjanes pel pas d’una 
persona, especialment en orientacions E, S i sectors protegits del vent. Amb el vent de NE previst es formaran noves plaques 
en orientacions W i SW que també es mantindran fràgils. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 10 de desembre de 2005 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 10 de desembre de 2005 
14:00 h. 
10, 11 i 12 de desembre 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) a la meitat nord 

MODERAT (2) a la meitat sud 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 11: cel seré. Temperatures sense canvis o en lleuger augment. Vent feble de component N amb algun cop moderat 
als cims. 
A les 12:00 h: isozero: 1500  m; vent a 2000 m: 43 km/h NE; vent a 3000 m: 64 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -7ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 12: augment de la nuvolositat a partir de migdia, especialment a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa amb possibilitat 
d’alguna precipitació feble entrada la nit. Cota de neu a 1000 m. Temperatures en lleuger descens. Vent feble de component N 
augmentant a moderat al vespre, amb algun cop fort a la Ribagorçana-Vallfosca i Pallaresa. 
Dimarts, 13: cel ennuvolat. Temperatures en lleuger descens. Vent de component N, de moderat a fluix.  

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En les darreres 24 hores ha nevat feblement a l’Aran i a la meitat nord de la Ribagorçana-Vallfosca i de la Pallaresa (1-10 cm), 
disminuint de nord a sud. Ha bufat vent molt fort del NE, tret de l’Aran on hi ha hagut algun cop moderat als cims. Així, el gruix de 
neu al terra ha disminuït i oscil·la entre 5 i 40 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i al Pallaresa i ell mantell nival no és esquiable fins 
als 1700-1800 m. A l’Aran els gruixos es mantenen entre 50-70 cm i el mantell és esquiable per damunt de 1100 m en 
orientacions N i dels 1300 m en les orientacions S. A tots els sectors els lloms i carenes estan erosionats per l’acció del vent, 
especialment a la meitat sud de la Ribagorçana-Vallfosca i de la Pallaresa on el terra aflora amb freqüència. Durant la nit s’han 
format noves sobreacumulacions de neu en orientacions S i SW, apart de les que hi havia en E. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
A tots els sectors el fort vent del N i NE ha format plaques de vent en orientacions S i SW; d’altra banda n’hi ha d’antigues en 
orientacions E. La base del mantell es manté sense cohesió. En general, el conjunt del mantell és presenta inestable. En 
orientacions N protegides del vent localment també hi ha plaques en estat fràgil.  
A l’Aran i a la meitat nord de la Ribagorçana-Vallfosca i de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) pel desencadenament  d’allaus 
de placa de dimensions mitjanes pel pas d’una persona, especialment en orientacions S, SW i E, així com en sectors obacs 
protegits del vent. A més, a l’Aran es produiran allaus de neu recent humida en vessants assolellats, localment de mida mitjana, 
especialment a les hores centrals del dia. A la meitat sud de la Pallaresa i de la Ribagorçana-Vallfosca el perill és MODERAT (2) 
ja que el vent ha deixat els vessants W, N i NE amb poca neu i hi ha plaques localitzades, en general petites però molt fràgils, 
sota colls i carenes orientades al S, SW i E que es poden desprendre pel pas d’una persona. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
 
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 12 de desembre de 2005 
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Berlín, 38-48 
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FEBLE MODERAT MARCAT FORT 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, 10 de desembre de 2005 
14:00 h. 
10, 11 i 12 de desembre de 2005 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 11: cel seré. Temperatures sense canvis o en lleuger augment. Vent de component N, moderat al Perafita-
Puigpedrós i Ter-Freser i feble a la resta. 
A les 12:00 h: isozero: 1500  m; vent a 2000 m: 45 km/h NE; vent a 3000 m: 62 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -7ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 12: augment de la nuvolositat especialment al Ter-Freser i Prepirineu més oriental amb possibilitat d’alguna precipitació 
feble. Cota de neu a 1000 m. Temperatures en lleuger descens. Vent feble de component N augmentant a moderat al vespre, 
fort als cims. 
Dimarts, 13: cel ennuvolat. Temperatures en lleuger descens. Vent de component N, moderat disminuint d’intensitat al llarg del 
dia. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
En les darreres 24 hores ha bufat vent molt fort del NE, especialment al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser, moderat a la resta. 
El gruix de neu al terra oscil·la entre 30 i 70 cm, a 2200 m. La neu és present des dels 1400 m, però no és esquiable fins als 
1600-1700 m. Durant la nit s’han format noves sobreacumulacions de neu en orientacions S i SW, apart de les que hi havia en 
E. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
A tots els sectors el fort vent del N i NE ha format noves plaques de vent en orientacions S i SW. Les plaques més gruixudes es 
troben actualment en orientacions E. Gran part del mantell es manté sense cohesió. En general, el conjunt del mantell és 
presenta inestable. En sectors orientats al N i protegits del vent localment segueixen mantenint-se plaques en estat fràgil.  
A tots els sectors el perill és MARCAT (3) pel desencadenament  d’allaus de placa de dimensions mitjanes pel pas d’una 
persona, especialment en orientacions S, SW i E  i sectors obacs protegits del vent.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
 
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 12 de desembre de 2005 
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Berlín, 38-48 
08029 Barcelona 
Telèfon (93) 567 60 90 
Telefax (93) 567 61 02 
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FEBLE MODERAT MARCAT FORT 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: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 12 de desembre de 2005 
14:00 h. 
12 i 13 de desembre 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) a la meitat nord 

MODERAT (2) a la meitat sud 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 13: Cel molt ennuvolat al matí. Poc ennuvolat al vessant sud i més núvols baixos a l’Aran a la tarda i vespre. Són 
possibles nevades minses; cota de neu a 800 metres. Temperatures mínimes en lleuger ascens, màximes sense canvis. Vent 
del N a NE de fluix a moderat, amb alguns cops forts als cims al vespre.  
A les 12:00 h: isozero: 1300 m; vent a 2000 m: 14 km/h NE; vent a 3000 m: 30  km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -7ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 14: Molt ennuvolat a l’Aran i nord de la Pallaresa, poc ennuvolat a la resta. Són probables precipitacions febles i 
intermitents al vessant nord. Cota de neu baixant a 600 metres. Temperatures en lleuger descens, encara que màximes més 
altes al vessant sud. Vent del N fort, amb cops molt forts als cims. 
Dijous, 15:  Cel molt ennuvolat a l’Aran al matí, mig ennuvolat a la tarda. Poc ennuvolat tot el dia a la resta. Temperatures 
lleugerament  més altes. Vent moderat a fort del N, sobretot al final del dia. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general predomina el mantell ventat a tots els sectors però especialment a la meitat sud de la Pallaresa i de la Ribagorçana-
Vall Fosca. En aquests sectors el mantell  nival no és esquiable fins als 1700-1800 m. Per damunt dels 2200 m es troba 
fortament deflactat. A l’Aran Franja nord de la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de 1100 m en orientacions N i dels 
1300 m en les orientacions S. Les orientacions més afectades per l’erosió són les N, E i W mentre que en orientacions S’hi ha 
sobreacumulacions. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 30-60 cm a l’Aran i entre 1-10 a la resta. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
A tots els sectors el fort vent del N i NE ha format plaques de vent en orientacions S i SW; d’altra banda n’hi ha d’antigues en 
orientacions E. La base del mantell es manté sense cohesió. En general, el conjunt del mantell és presenta inestable. En 
orientacions N protegides del vent localment també hi ha plaques en estat fràgil.  
A l’Aran i a la meitat nord de la Ribagorçana-Vallfosca i de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) pel desencadenament  d’allaus 
de placa de dimensions mitjanes pel pas d’una persona, especialment en orientacions S, SW i E, així com en sectors obacs 
protegits del vent. A la meitat sud de la Pallaresa i de la Ribagorçana-Vallfosca el perill és MODERAT (2) ja que el vent ha 
deixat els vessants W, N i NE amb poca neu i hi ha plaques localitzades, en general petites però molt fràgils, en indrets 
resguardats orientats al S, SW i E que es poden desprendre pel pas d’una persona. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 13 de desembre de 2005 
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FEBLE MODERAT MARCAT FORT 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: 

Dilluns, 12 de desembre de 2005 
14:00 h. 
12 i 13 de desembre de 2005 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 13: Cel molt ennuvolat per núvols alts i mitjans al migdia, mig ennuvolat al vespre. No es descarten nevades minses. 
Cota de neu a 800 metres. Temperatures mínimes lleugerament més baixes, màximes sense canvis. Vent moderat del NE amb 
cops forts als cims a la tarda i vespre. 
A les 12:00 h: isozero: 1200 m; vent a 2000 m: 18 km/h NE; vent a 3000 m: 24 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -8ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 14 Cel entre poc i mig ennuvolat. Temperatures mínimes lleugerament més baixes, màximes el lleuger ascens. Vent 
del N a NE fort, molt fort als cims a partir de mig matí. 
Dijous, 15: Cel poc ennuvolat. Temperatures mínimes sense canvis, màximes lleugerament més altes. Vent moderat a fort del 
N, sobretot al vespre i nit. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
En general predomina el mantell ventat a tots els sectors. La neu és present per damunt dels 1600-1700 m però per damunt de 
2200 m es troba fortament erosionada per l’acció del vent, especialment els vessants N, W i E. Les acumulacions més 
importants de neu es troben actualment en orientacions S. El gruix de neu al terra oscil·la entre 10 i 60 cm, a 2200 m.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
A tots els sectors el fort vent del N i NE ha format noves plaques de vent en orientacions S i SW. Gran part del mantell es 
manté sense cohesió. En general, el conjunt del mantell és presenta inestable. A la resta d’orientacions en indrets protegits del 
vent localment segueixen mantenint-se plaques en estat fràgil.  
A tots els sectors el perill és MARCAT (3) pel desencadenament  d’allaus de placa de dimensions mitjanes pel pas d’una 
persona, especialment en orientacions S, SW i E  i sectors obacs protegits del vent.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 13 de desembre de 2005 
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Berlín, 38-48 
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Telefax (93) 567 61 02 
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FEBLE MODERAT MARCAT FORT 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: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 13 de desembre de 2005 
14:00 h. 
13 i 14 de desembre 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) a la meitat nord 

MODERAT (2) a la meitat sud 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 14: Cel molt ennuvolat a l’Aran i nord de la Pallaresa, especialment al matí. Poc ennuvolat a la resta. Són possibles 
nevades febles i intermitents al vessant nord i zones d’influència especialment al matí i migdia (1-5 cm.); cota de neu totes les 
cotes. Temperatures mínimes en lleuger descens i al final del dia, màximes sense canvis o lleugerament més altes. Vent del N 
a NE fort, reforçant-se a la tarda i vespre. Cops molt forts als cims, sobretot a la Ribagorça i alt Pallars.  
A les 12:00 h: isozero: 1000 m; vent a 2000 m: 54 km/h N; vent a 3000 m: 60  km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -12ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 15: Cel mig ennuvolat al matí a l’Aran i molt ennuvolat a la tarda. A la resta poc ennuvolat. Temperatures mínimes en 
lleuger descens, màximes lleugerament més altes. Vent del N de moderat a fort, girant a NW a la segona meitat del dia. 
Divendres, 16:  Cel molt ennuvolat a l’Aran i nord de la Pallaresa, cobert a la tarda i nit. Poc ennuvolat tot el dia a la resta. Son 
probables precipitacions febles al vessant nord la segona meitat del dia (1-5 cm). Cota de neu als 1100 metres, pujant als 1600. 
Temperatures lleugerament més altes. Vent de moderat a fort del NW. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general predomina el mantell ventat a tots els sectors però especialment a la meitat sud de la Pallaresa i de la Ribagorçana-
Vall Fosca. En aquests sectors el mantell  nival no és esquiable fins als 1700-1800 m. Per damunt dels 2200 m es troba 
fortament deflactat. A l’Aran Franja nord de la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de 1100 m en orientacions N i dels 
1300 m en les orientacions S. Les orientacions més afectades per l’erosió són les N, E i W mentre que en orientacions S’hi ha 
sobreacumulacions. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 30-60 cm a l’Aran i entre 1-10 a la resta. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
A la meitat nord de la Pallaresa i de la Ribagorçana i a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa es mantenen plaques de vent en 
orientacions S i SW; d’altra banda n’hi ha d’antigues en orientacions E. Tot i que superficialment la neu ha començat a 
transformar-se lleugerament, en general, el conjunt del mantell és presenta inestable. La base del mantell segueix mantenint-se 
sense cohesió. En orientacions N protegides del vent la neu no s’ha transformat i localment també hi ha plaques en estat fràgil. 
A l’Aran i a la meitat nord de la Ribagorçana-Vallfosca i de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) pel desencadenament  d’allaus 
de placa de dimensions mitjanes pel pas d’una persona, especialment en orientacions S, SW i E, així com en sectors obacs 
protegits del vent. A la meitat sud de la Pallaresa i de la Ribagorçana-Vallfosca el perill és MODERAT (2) ja que el vent ha 
deixat els vessants W, N i NE amb poca neu i hi ha plaques localitzades, en general petites però fràgils, en indrets resguardats 
orientats al S, SW i E que es poden desprendre pel pas d’una persona. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 14 de desembre de 2005 
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FEBLE MODERAT MARCAT FORT 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, 13 de desembre de 2005 
14:00 h. 
13 i 14 de desembre de 2005 

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

MODERAT (2) vessants 
erosionats pel vent 
MARCAT (3) a la resta 

Ter-Freser: MODERAT (2) vessants erosionats 
pel vent 
MARCAT (3) a la resta  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MODERAT (2) vessants erosionats 
pel vent 
MARCAT (3) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 14: Cel entre poc i mig ennuvolat de núvols alts i mitjans. Temperatures mínimes lleugerament més baixes i al final 
del dia, màximes lleugerament més altes. Vent fort a molt fort arreu del N a NE, a destacar a la tarda i vespre al Ter-Freser. 
A les 12:00 h: isozero: 1300 m; vent a 2000 m: 55 km/h N; vent a 3000 m: 70  km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -15ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 15: Cel poc ennuvolat de núvols alts i mitjans. Temperatures mínimes lleugerament més baixes, màximes el lleuger 
ascens. Vent del N a NW fort, amb cops forts als cims. 
Divendres, 16: Cel entre mig i poc ennuvolat. Temperatures moderadament més altes. Vent moderat a fort del NW, sobretot al 
vespre i nit. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
En general predomina el mantell ventat a tots els sectors. La neu és present per damunt dels 1600-1700 m però per damunt de 
2200 m es troba fortament erosionada per l’acció del vent, especialment els vessants N, W i E. Les acumulacions més 
importants de neu es troben actualment en orientacions S. El gruix de neu al terra oscil·la entre 10 i 60 cm, a 2200 m.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En les darreres 24 hores ha nevat de forma inapreciable (1-2 cm) a la majoria de sectors. La majoria de plaques de vent es 
troben en orientacions S, SW, E i sectors protegits del vent orientats a N. Dins del mantell es mantenen nivells sense cohesió 
que li confereixen inestabilitat.  
El perill és MARCAT (3) a la Vessant nord del Cadí Moixeró al Prepirineu i en orientacions  S, SW, E i indrets protegits del vent 
orientats a N del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós. Són probables desencadenaments  d’allaus de placa localment de 
dimensions mitjanes pel pas d’una persona, especialment. En vessants deflactats pel vent del Perafita-Puigpedrós i del Ter-
Freser el perill és MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGERA DISMINUCIÓ 
 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 14 de desembre de 2005 
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Berlín, 38-48 
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Telèfon (93) 567 60 90 
Telefax (93) 567 61 02 
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FEBLE MODERAT MARCAT FORT 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: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 14 de desembre de 2005 
14:00 h. 
14 i 15 de desembre 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) a la meitat nord 

MODERAT (2) a la meitat sud 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 15: Cel entre mig i molt ennuvolat a l’Aran i nord de la Pallaresa, especialment al matí i migdia. Serè o poc ennuvolat a la 
resta. No es descarten nevades febles i intermitents al vessant nord i zones d’influència (1-2 cm.); cota de neu a totes les cotes 
al migdia, pujant a 700 m a la nit. Temperatures mínimes en lleugera davallada al vessant sud. Màximes lleugerament més altes 
al vessant nord i al final del dia. Vent del N de moderat a fort.  
A les 12:00 h: isozero: 700 m; vent a 2000 m: 40  km/h N; vent a 3000 m: 64  km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -14ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 16: Cel entre mig i molt ennuvolat a l’Aran. Serè o poc ennuvolat a la resta. Son possibles nevades febles al fina l del 
dia a l’Aran i nord de la Pallaresa (1-5 cm). Cota de neu entre 1000 i 900 metres. Temperatures mínimes sense canvis, màximes 
en lleuger ascens al vessant nord, en moderat ascens a la resta. Vent del N de moderat a fort, girant a NW a la segona meitat 
del dia. 
Dissabte, 17:  Cel entre mig i molt ennuvolat a l’Aran, disminuint al vespre. Serè o poc ennuvolat a la resta. No es descarten 
nevades febles i intermitents al vessant nord i zones d’influència (1-2 cm.). Cota de neu pujant a 1600 metres. Temperatures en 
lleuger ascens. Vent del N a NW de moderats a forts. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general predomina el mantell ventat a tots els sectors però especialment a la meitat sud de la Pallaresa i de la Ribagorçana-
Vall Fosca. En aquests sectors el mantell  nival no és esquiable fins als 1700-1800 m. Per damunt dels 2200 m es troba 
fortament deflactat. A l’Aran Franja nord de la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de 1100 m en orientacions N i dels 
1300 m en les orientacions S. Les orientacions més afectades per l’erosió són les N, E i W mentre que en orientacions S’hi ha 
sobreacumulacions. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 30-60 cm a l’Aran i entre 1-10 a la resta. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Tot i que superficialment la neu ha començat a transformar-se lleugerament, en general, el conjunt del mantell és presenta 
inestable. La base del mantell segueix mantenint-se sense cohesió. La majoria de plaques de vent es localitzen en orientacions 
S, E i SE i més localment en orientacions SW. En orientacions N protegides del vent la neu no s’ha transformat i localment també 
hi ha plaques en estat fràgil. 
A l’Aran i a la meitat nord de la Ribagorçana-Vallfosca i de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) pel desencadenament  d’allaus 
de placa de dimensions mitjanes pel pas d’una persona, especialment en orientacions E, S, SE i SW, així com en sectors obacs 
protegits del vent. A la meitat sud de la Pallaresa i de la Ribagorçana-Vallfosca el perill és MODERAT (2) ja que el vent ha deixat 
els vessants W, N i NE amb poca neu i hi ha plaques localitzades, en general petites però fràgils, en indrets resguardats 
orientats al S, SE, SW i E que es poden desprendre pel pas d’una persona. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN PROGRESSIVA DISMINUCIÓ 
 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 15 de desembre 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: 

Dimecres, 14 de desembre de 2005 
14:00 h. 
14 i 15 de desembre de 2005 

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

MODERAT (2) vessants 
erosionats pel vent 
MARCAT (3) a la resta 

Ter-Freser: MODERAT (2) vessants erosionats 
pel vent 
MARCAT (3) a la resta  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MODERAT (2) vessants erosionats 
pel vent 
MARCAT (3) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 15: Cel serè o poc ennuvolat. Temperatures mínimes lleugerament més baixes, temperatures màximes en lleuger 
ascens i donant-se al final del dia. Vent de fort a molt fort del N i sobretot al Ter-Freser. Disminuirà lleugerament al migdia. 
A les 12:00 h: isozero: 1400 m; vent a 2000 m: 54 km/h NE; vent a 3000 m: 70  km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -15ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 16: Cel serè o poc ennuvolat. Temperatures mínimes lleugerament més altes, moderat ascens de les màximes. Vent 
de fort a molt fort del N a NE, davallant al final del dia. 
Dissabte, 17: Cel serè o poc ennuvolat. Temperatures tant mínimes com màximes en lleuger ascens. Vent fort del N, cops molt 
forts al Ter-Freser . 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
En general predomina el mantell ventat a tots els sectors. La neu és present per damunt dels 1600-1700 m però per damunt de 
2200 m es troba fortament erosionada per l’acció del vent, especialment els vessants N, W i E. Les acumulacions més 
importants de neu es troben actualment en orientacions S. El gruix de neu al terra oscil·la entre 10 i 60 cm, a 2200 m.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Superficialment la neu ha començat a transformar-se excepte en sectors resguardats. Internament es manté freda i sense 
transformar. La majoria de plaques de vent es troben en orientacions S, SW, E i sectors protegits del vent orientats a N.  
El perill és MARCAT (3) a la Vessant nord del Cadí Moixeró al Prepirineu i en orientacions  S, SW, E i indrets protegits del vent 
orientats a N del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós. Són probables desencadenaments  d’allaus de placa localment de 
dimensions mitjanes pel pas d’una persona, especialment. En vessants deflactats pel vent del Perafita-Puigpedrós i del Ter-
Freser el perill és MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: EN PROGRESSIVA DISMINUCIÓ 
 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 15 de desembre 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:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 15 de desembre de 2005 
14:00 h. 
15 i 16 de desembre 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) a la meitat nord 

MODERAT (2) a la meitat sud 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 16: Cel molt ennuvolat o cobert a l’Aran i nord de la Pallaresa, especialment la segona meitat del dia. Serè o poc 
ennuvolat a la resta. Son probables nevades febles i intermitents al vessant nord i zones d’influència a la tarda i nit (1-3 cm.); 
cota de neu als 900 metres. Temperatures màximes en moderat ascens, lleugerament a l’Aran-Franja Nord. Mínimes sense 
canvis destacables. Vent del N moderat amb cops forts.  
A les 12:00 h: isozero: 1400 m; vent a 2000 m: 25  km/h NW; vent a 3000 m: 40 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -7ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 17: Molt ennuvolat a la matinada, clarianes al migdia i molt ennuvolat al final de la jornada. S'esperen precipitacions 
febles a la matinada i entre la tarda i nit a l’Aran i nord de la Pallaresa (1-3 cm.) Cota de neu als 1100 metres al migdia, baixant a 
partir de la tarda fins a 700 m. Temperatures mínimes lleugerament més baixes i al final del dia, màximes en lleuger ascens a 
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Vent entre fluix i moderat del N a NW. 
Diumenge, 18:  Cel mig ennuvolat a l’Aran i poc a la resta, passant a serè arreu al vespre. Temperatures en moderat descens. 
Vent del N a NW fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general predomina el mantell ventat a tots els sectors però especialment a la meitat sud de la Pallaresa i de la Ribagorçana-
Vall Fosca. En aquests sectors el mantell  nival no és esquiable fins als 1700-1800 m. Per damunt dels 2200 m es troba 
fortament deflactat. A l’Aran Franja nord de la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de 1100 m en orientacions N i dels 
1300 m en les orientacions S. Les orientacions més afectades per l’erosió són les N, E i W mentre que en orientacions S hi ha 
sobreacumulacions. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 30-60 cm a l’Aran i entre 1-10 a la resta. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
El conjunt del mantell és presenta inestable. La base del mantell segueix mantenint-se sense cohesió. La majoria de plaques de 
vent es localitzen en orientacions S, SE i E i més localment en orientacions SW. També n’hi ha i són especialment fràgils en 
orientacions N protegides del vent. 
A l’Aran i a la meitat nord de la Ribagorçana-Vallfosca i de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) pel desencadenament  d’allaus 
de placa de dimensions mitjanes pel pas d’una persona, especialment en orientacions E, SE, S i SW, així com en sectors obacs 
protegits del vent. A la meitat sud de la Pallaresa i de la Ribagorçana-Vallfosca el perill és MODERAT (2) ja que el vent ha 
erosionat el mantell a quasi totes les orientacions, excepte en indrets molt resguardats orientats al S, SE, SW i E on s’han format 
plaques de vent que es poden desprendre pel pas d’una persona. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER AUGMENT A L’ARAN-FRANJA NORD DE LA PALLARESA 
 
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 16 de desembre 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: 

Dijous, 15 de desembre de 2005 
14:00 h. 
15 i 16 de desembre de 2005 

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

MODERAT (2) vessants 
erosionats pel vent 
MARCAT (3) a la resta 

Ter-Freser: MODERAT (2) vessants erosionats 
pel vent 
MARCAT (3) a la resta  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MODERAT (2) vessants erosionats 
pel vent 
MARCAT (3) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 16: Cel serè o poc ennuvolat per núvols alts i mitjans a la segona meitat del dia. Temperatures mínimes sense 
canvis, temperatures màximes en notable ascens. Vent de moderat a fort del N, sobretot al Ter-Freser. Disminuirà de cara al 
final del dia. 
A les 12:00 h: isozero: 2500 m; vent a 2000 m: 45 km/h NE; vent a 3000 m: 70  km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -4ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 17: Cel serè o poc ennuvolat, sobretot a la matinada i la tarda i nit. Temperatures mínimes lleugerament més baixes i a 
final del dia, màximes sense canvis. Vent moderat del N a NE, sobretot al Ter-Freser. 
Diumenge, 18: Cel serè o poc ennuvolat. Temperatures tant mínimes com màximes en moderada davallada. Vent fluix del NE, 
alguns cops moderats al Ter-Freser la primera meitat del dia. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
En general predomina el mantell ventat a tots els sectors. La neu és present per damunt dels 1600-1700 m però per damunt de 
2200 m es troba fortament erosionada per l’acció del vent, especialment els vessants N, W i E. Les acumulacions més 
importants de neu es troben actualment en orientacions S. El gruix de neu al terra oscil·la entre 10 i 60 cm, a 2200 m.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
El mantell internament es manté molt fred i incohesiu i es presenta ventat i endurit en superfície, excepte en sectors boscosos on 
es troba en estat pols. La majoria de plaques de vent es troben en orientacions S, SW, E i sectors protegits del vent orientats a 
N.  
El perill és MARCAT (3) a la Vessant nord del Cadí Moixeró al Prepirineu i en orientacions S, SW, SE i E i indrets protegits del 
vent orientats a N de la resta de sectors. Són probables desencadenaments d’allaus de placa localment de dimensions mitjanes 
pel pas d’una persona. En vessants deflactats pel vent del Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser el perill és MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN PROGRESSIVA DISMINUCIÓ 
 
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 16 de desembre 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: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 16 de desembre de 2005 
14:00 h. 
16 i 17 de desembre 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) a la meitat nord 

MODERAT (2) a la meitat sud 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 17: Cobert tot el dia a l’Aran i nord de la Pallaresa, però amb algunes clarianes al migdia. Cel poc ennuvolat al 
vessant sud. S’espera pluja entre feble i moderada al vessant nord i zones d’influència a la matinada fins a 1600 metres, baixant 
la cota de neu progressivament i nevant a totes les cotes a partir de mig matí. S’esperen acumulacions de 5-15 cm. Baixada 
progressiva de les temperatures, mínimes moderadament més baixes i a final del dia. Vent moderat a fort del N, reforçant-se al 
final del dia.  
A les 12:00 h: isozero: 1300 m; vent a 2000 m: 68  km/h N; vent a 3000 m: 75 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -13ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 18: Molt ennuvolat a la matinada a l’Aran i nord de la Pallaresa, però trencant-se la nuvolositat. Poc ennuvolat al 
vessant sud. Serè a partir de mig matí i migdia arreu. S'esperen nevades febles a la matinada (1-3 cm.). Temperatures 
moderadament més baixes, sobretot les mínimes i que seran a les hores centrals del dia. Vent fort del N a la matinada, 
davallant fins a ser fluix o en calma a partir del migdia. 
Dilluns, 19:  Cel serè i boires o boirines al fons de vall. Temperatures lleugerament més altes i inversió tèrmica. Vent variable 
fluix o en calma. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general predomina el mantell ventat a tots els sectors però especialment a la meitat sud de la Pallaresa i de la Ribagorçana-
Vall Fosca. En aquests sectors el mantell  nival no és esquiable fins als 1700-1800 m. Per damunt dels 2200 m es troba 
fortament deflactat. A l’Aran Franja nord de la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de 1100 m en orientacions N i dels 
1300 m en les orientacions S. Les orientacions més afectades per l’erosió són les N, E i W mentre que en orientacions S hi ha 
sobreacumulacions. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 30-60 cm a l’Aran i entre 1-10 a la resta. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
El conjunt del mantell és presenta inestable. La base del mantell segueix mantenint-se sense cohesió. La majoria de plaques de 
vent es localitzen en orientacions S, SE i E i més localment en orientacions SW. També n’hi ha i són especialment fràgils en 
orientacions N protegides del vent. 
A l’Aran i a la meitat nord de la Ribagorçana-Vallfosca i de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) pel desencadenament  d’allaus 
de placa de dimensions mitjanes pel pas d’una persona, especialment en orientacions E, SE, S i SW, així com en sectors obacs 
protegits del vent. A partir d’avui per la nit i especialment de cara al matí de demà dissabte són possibles caigudes de petites 
allaus i purgues de neu humida a qualsevol orientació. A la meitat sud de la Pallaresa i de la Ribagorçana-Vallfosca el perill és 
MODERAT (2) ja que el vent ha erosionat el mantell a quasi totes les orientacions, excepte en indrets molt resguardats orientats 
al S, SE, SW i E on s’han format plaques de vent que es poden desprendre pel pas d’una persona. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER AUGMENT A L’ARAN-FRANJA NORD DE LA PALLARESA 
 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 17 de desembre 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: 

Divendres, 16 de desembre de 2005 
14:00 h. 
16 i 17 de desembre de 2005 

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

MODERAT (2) vessants 
erosionats pel vent 
MARCAT (3) a la resta 

Ter-Freser: MODERAT (2) vessants erosionats 
pel vent 
MARCAT (3) a la resta  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MODERAT (2) vessants erosionats 
pel vent 
MARCAT (3) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 17: Entre mig o molt ennuvolat als sectors propers als vessant nord i sobretot a la matinada i a la  tarda-nit. Entre poc 
i mig ennuvolat a la resta. No es descarten nevades febles als sectors més septentrionals (1-5 cm.). Temperatures en 
progressiva davallada, mínimes notablement més baixes i al final del dia. Vent de moderat a fort del N, cops molt forts a la tarda 
i nit i especialment a Ter-Freser. 
A les 12:00 h: isozero: 1400 m; vent a 2000 m: 46 km/h NW; vent a 3000 m: 30  km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -4ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 18: Cel poc ennuvolat a la matinada, quedant serè a partir de mig matí. Temperatures moderadament més baixes, 
sobretot les mínimes i que seran a les hores centrals del dia. Vent moderat a fort del N, sobretot al Ter-Freser i a la matinada. 
Disminució progressiva del vent fins a quedar fluix o en calma a la segona meitat del dia. 
Dilluns, 19: Cel serè i boires al fons de vall. Temperatures lleugerament més altes i inversió tèrmica. Vent variable fluix o en 
calma. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
En general predomina el mantell ventat a tots els sectors. La neu és present per damunt dels 1600-1700 m però per damunt de 
2200 m es troba fortament erosionada per l’acció del vent, especialment els vessants N, W i E. Les acumulacions més 
importants de neu es troben actualment en orientacions S. El gruix de neu al terra oscil·la entre 10 i 60 cm, a 2200 m.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
El mantell internament es manté molt fred i incohesiu i es presenta ventat i endurit en superfície, excepte en sectors boscosos 
on es troba en estat pols. La majoria de plaques de vent es troben en orientacions S, SW, E i sectors protegits del vent 
orientats a N.  
El perill és MARCAT (3) a la Vessant nord del Cadí Moixeró al Prepirineu i en orientacions S, SW, SE i E i indrets protegits del 
vent orientats a N de la resta de sectors. Són probables desencadenaments d’allaus de placa localment de dimensions 
mitjanes pel pas d’una persona. En vessants deflactats pel vent del Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser el perill és MODERAT 
(2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN PROGRESSIVA DISMINUCIÓ 
 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 17 de desembre de 2005 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 17 de desembre de 2005 
14:00 h. 
17, 18 i 19 de desembre 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) a la meitat nord 

MODERAT (2) a la meitat sud 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 18: Molt ennuvolat fins a migdia a la Val d’Aran passant a serè o poc ennuvolat amb nevades entre febles i 
moderades fins a mig matí. La resta de sectors poc ennuvolat o serè. Temperatures en descens moderat al llarg del dia, amb 
mínimes al final del dia. De matinada vent fort amb cops de molt fort afluixant al llarg del dia per quedar entre moderat i fluix al 
finals de dia; sempre de component N. 
A les 12:00 h: isozero: 100 m; vent a 2000 m: 32  km/h N; vent a 3000 m: 42 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -14ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 19:  Lleuger increment de la nuvolositat per núvols alts i mitjans que deixaran el cel mig ennuvolat, però en general 
ambient assolellat. Temperatures en ascens entre moderat i lleuger a zones altes però amb inversió tèrmica marcada a les 
valls. Vent en general fluix i variable però amb predomini del component N i NW. 
Dimarts, 20: Serè o poc ennuvolat amb boirines a les valls. Temperatures en ascens entre moderat i lleuger a zones altes però 
amb inversió tèrmica marcada a les valls. Vent en general fluix i variable però amb predomini del component N. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general predomina el mantell ventat a tots els sectors però especialment a la meitat sud de la Pallaresa i de la Ribagorçana-
Vall Fosca. En aquests sectors el mantell  nival no és esquiable fins als 1700-1800 m. Per damunt dels 2200 m es troba 
fortament deflactat. A l’Aran Franja nord de la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de 1100 m en orientacions N i dels 
1300 m en les orientacions S. Les orientacions més afectades per l’erosió són les N, E i W mentre que en orientacions S hi ha 
sobreacumulacions. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 30-60 cm a l’Aran i entre 1-10 a la resta. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
A l’Aran Franja Nord de la Pallaresa s’han donat precipitacions febles, en forma de  neu a partir dels 1800-1900 m. En aquests 
sectors el mantell es va humidificar per sota dels 1900 m i actualment s’està encrostant. A la resta, el conjunt del mantell és 
presenta inestable amb una base sense cohesió. La majoria de plaques de vent es localitzen en orientacions S, SE i E i més 
localment en orientacions SW. També n’hi ha i són especialment fràgils en orientacions N protegides del vent. Amb les 
precipitacions previstes per avui a l’Aran, s’en formaran de noves en orientacions SE. 
A l’Aran i a la meitat nord de la Ribagorçana-Vallfosca i de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) pel desencadenament  d’allaus 
de placa de dimensions mitjanes pel pas d’una persona, especialment en orientacions E, SE, S i SW, així com en sectors obacs 
protegits del vent per damunt dels 1900 m. A la meitat sud de la Pallaresa i de la Ribagorçana-Vallfosca el perill és MODERAT 
(2) ja que el vent ha erosionat el mantell a quasi totes les orientacions, excepte en indrets molt resguardats orientats al S, SE, 
SW  on es mantenen plaques de vent que es poden desprendre pel pas d’una persona. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 19 de desembre 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, 17 de desembre de 2005 
14:00 h. 
17, 18 i 19 de desembre de 2005 

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

MODERAT (2) vessants 
erosionats pel vent 
MARCAT (3) a la resta 

Ter-Freser: MODERAT (2) vessants erosionats 
pel vent 
MARCAT (3) a la resta  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MODERAT (2) vessants erosionats 
pel vent 
MARCAT (3) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 18: Poc ennuvolat o serè. Temperatures en descens moderat al llarg del dia, amb mínimes al final del dia. De 
matinada vent fort amb cops de molt fort afluixant al llarg del dia per quedar entre moderat i fluix al finals de dia; sempre de 
component N. 
A les 12:00 h: isozero: 100 m; vent a 2000 m: 32  km/h N; vent a 3000 m: 42 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -14ºC.. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 19:  Lleuger increment de la nuvolositat per núvols alts i mitjans que deixaran el cel mig ennuvolat, però amb ambient 
assolellat. Temperatures en ascens entre moderat i lleuger a zones altes però amb inversió tèrmica marcada a les valls. Vent 
en general fluix i variable però amb predomini del component N i NW. 
Dimarts, 20: Serè o poc ennuvolat amb boirines a les valls. Temperatures en ascens entre moderat i lleuger a zones altes però 
amb inversió tèrmica marcada a les valls. Vent en general fluix i variable però amb predomini del component N. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
En general predomina el mantell ventat a tots els sectors. La neu és present per damunt dels 1700-1800 m però per damunt de 
2200 m es troba fortament erosionada per l’acció del vent, especialment els vessants N, W i E. Les acumulacions més 
importants de neu es troben actualment en orientacions S. El gruix de neu al terra oscil·la entre 10 i 50 cm, a 2200 m.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Per sota dels 2100-2200 m el mantell s’ha començat a humidificar. A la resta, el mantell presenta internament una base 
incohesiva mentre que en superfície es presenta ventat i endurit. La majoria de plaques de vent es troben en orientacions S, 
SW, E i sectors protegits del vent orientats a N.  
El perill és MARCAT (3) a la Vessant nord del Cadí Moixeró al Prepirineu i en orientacions S, SW, SE i E i indrets protegits del 
vent orientats a N de la resta de sectors. Són probables desencadenaments d’allaus de placa localment de dimensions 
mitjanes pel pas d’una persona.  Fins la tarda-vespre d’avui dissabte també són probables caigudes de purgues i petites allaus 
de neu humida en pendents drets per sota dels 2100-2200 m. A partir d’aleshores el mantell tendirà a encrostar-se. En 
vessants deflactats pel vent del Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser el perill és MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN PROGRESSIVA DISMINUCIÓ 
 
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 19 de desembre de 2005 
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i Habitatge 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 19 de desembre de 2005 
14:00 h. 
19 i 20 de desembre 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) vessants erosionats pel vent 

MARCAT (3) a la resta  
Pallaresa: MODERAT (2) vessants erosionats pel vent 

MARCAT (3) a la resta  
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 20: Cel serè i boirines al fons de vall. Temperatures lleugerament més altes i inversió tèrmica. Vent fluix o en calma amb 
predomini de la component nord. 
A les 12:00 h: isozero: 1700 m; vent a 2000 m: 9 km/h NE; vent a 3000 m: 24 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -13ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 21: Cel serè i boires o boirines al fons de vall. Temperatures lleugerament més altes i inversió tèrmica. Vent fluix del 
nord. 
Dijous 22: Cel serè i boires o boirines al fons de vall. Temperatures lleugerament més altes i inversió tèrmica. Vent fluix o en 
calma amb predomini de component nord. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general predomina el mantell ventat a tots els sectors però especialment a la meitat sud de la Pallaresa i de la Ribagorçana-
Vall Fosca. En aquests sectors el mantell  nival no és esquiable fins als 1700-1800 m. Per damunt dels 2200-2300 m es troba 
fortament deflactat. A l’Aran Franja nord de la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de 1200-1300 m en orientacions N i 
dels 1800-1900 m en les orientacions S. Les orientacions més afectades per l’erosió són les N, E i W mentre que en orientacions 
S hi ha sobreacumulacions. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 30-60 cm a l’Aran i entre 1-10 a la resta. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
A tots els sectors el mantell presenta una base sense cohesió. La majoria de plaques de vent es localitzen en orientacions S i 
SE, tot i que també n’hi ha en sectors protegits de l’acció del vent orientats al N. A l’Aran Franja Nord de la Pallaresa és on les 
plaques són més extenses.  
El perill és MARCAT (3) a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa i sectors protegits del vent de la resta de sectors pel 
desencadenament  d’allaus de placa de dimensions mitjanes pel pas d’una persona, especialment en orientacions E, SE, S i SW, 
així com en sectors obacs protegits del vent per damunt dels 1900 m. Els vessants deflactats pel vent de la Pallaresa i de la 
Ribagorçana-Vallfosca el perill és MODERAT (2) pel desencadenament de plaques de mida mitjana al pas d’un grup de 
persones. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 20 de desembre 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: 

Dilluns, 19 de desembre de 2005 
14:00 h. 
19 i 20 de desembre de 2005 

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

MODERAT (2) vessants 
erosionats pel vent 
MARCAT (3) a la resta 

Ter-Freser: MODERAT (2)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 20: Cel serè i boirines al fons de vall. Temperatures lleugerament més altes i inversió tèrmica. Vent fluix o en calma 
amb predomini de component nord. 
A les 12:00 h: isozero:  1700 m; vent a 2000 m: 18 km/h NE; vent a 3000 m: 30  km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -7ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 21: Cel serè i boires o boirines al fons de vall. Temperatures lleugerament més altes i inversió tèrmica. Vent fluix del 
nord amb cops moderats als cims. 
Dijous, 22: Cel serè, boires o boirines al fons de vall. Temperatures lleugerament més altes i inversió tèrmica. Vent fluix amb 
predomini de component nord. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
En general predomina el mantell ventat a tots els sectors. La neu és present per damunt dels 1700-1800 m però per damunt de 
2200 m es troba fortament erosionada per l’acció del vent, especialment els vessants N, W i E. Les acumulacions més 
importants de neu es troben actualment en orientacions S. El gruix de neu al terra oscil·la entre 10 i 50 cm, a 2200 m.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Al Ter-Freser el mantell es troba fortament deflactat. La base del mantell a tots els sectors es mostra incohesiva. La majoria de 
plaques de vent es troben en orientacions S, SW, E i sectors protegits del vent orientats a N.  
El perill és MARCAT (3) a la Vessant nord del Cadí Moixeró i sectors acumulats pel vent del Perafita-Puigpedrós pel 
desencadenaments d’allaus de placa localment de dimensions mitjanes pel pas d’una persona. Al Ter-Freser, al Prepirineu i els 
sectors deflactats del Perafita-Puigpedrós el perill és MODERAT (2) pel desencadenament de plaques de mida mitjana al pas 
d’un grup de persones. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 20 de desembre de 2005 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 20 de desembre de 2005 
14:00 h. 
20 i 21 de desembre de 2005 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) en sectors acumulats pel vent  

MODERAT (2) a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2)  
Pallaresa: MODERAT (2)  
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 21: Cel serè i boirines al fons de vall. Temperatures màximes i mínimes lleugerament més altes. Hi haurà inversió 
tèrmica. Vent fluix amb predomini de la component N i NE. 
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; vent a 2000 m: 26 km/h N; vent a 3000 m: 38 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -4ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 22: Cel serè i boirines al fons de vall, localment boires. Temperatures lleugerament més altes i inversió tèrmica. Vent 
fluix del N, reforçant-se una mica la segona meitat del dia. 
Divendres 23: Cel serè i boires o boirines al fons de vall. Temperatures sense canvis i inversió tèrmica. Vent fluix amb predomini 
de la component N. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general predomina el mantell ventat a tots els sectors però especialment a la meitat sud de la Pallaresa i de la Ribagorçana-
Vall Fosca. En aquests sectors el mantell  nival no és esquiable fins als 1700-1800 m. Per damunt dels 2200-2300 m es troba 
fortament deflactat. A l’Aran Franja nord de la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de 1200-1300 m en orientacions N i 
dels 1800-1900 m en les orientacions S. Les orientacions més afectades per l’erosió són les N, E i W mentre que en 
orientacions S hi ha sobreacumulacions. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 30-60 cm a l’Aran i entre 1-10 a la resta. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general el mantell per sota dels 1800-1900 m es presenta superficialment encrostat.  La base es manté sense cohesió. La 
majoria de plaques de vent es localitzen en orientacions S, SE i sectors protegits de l’acció del vent orientats al N.  
El perill és MARCAT (3) en els sectors acumulats de neu pel vent de l’Aran-Franja nord de la Pallaresa pel desencadenament 
d’allaus de placa de dimensions mitjanes pel pas d’una persona, especialment en orientacions E, SE, S i SW, així com en 
sectors obacs protegits. A la resta de sectors i en llocs deflactats de l’Aran Franja nord de la Pallaresa el perill és MODERAT (2) 
pel desencadenament de plaques, en general al pas d’un grup de persones localment de mida mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 21 de desembre 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, 20 de desembre de 2005 
14:00 h. 
20 i 21 de desembre de 2005 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 21: Cel serè i boirines al fons de vall. Temperatures entre lleugera i moderadament més altes. Hi haurà inversió 
tèrmica. Vent fluix amb predomini de component N, alguns cops moderats al Ter-Freser. 
A les 12:00 h: isozero: 2200 m; vent a 2000 m: 33 km/h NE; vent a 3000 m: 41  km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -5ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 22: Cel serè i boires o boirines al fons de vall. Temperatures lleugerament més altes i inversió tèrmica. Vent fluix del N, 
moderat als cims del Ter-Freser i amb algun cop fort al final del dia. 
Divendres, 23: Cel serè, boires o boirines al fons de vall. Temperatures sense gaires canvis i inversió tèrmica. Vent fluix amb 
predomini de component N,  moderat al Ter-Freser. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
En general predomina el mantell ventat a tots els sectors. La neu és present per damunt dels 1700-1800 m però per damunt de 
2200 m es troba fortament erosionada per l’acció del vent, especialment els vessants N, W i E. Les acumulacions més 
importants de neu es troben actualment en orientacions S. El gruix de neu al terra oscil·la entre 10 i 50 cm, a 2200 m.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general el mantell es troba fortament deflactat. La base del mantell a tots els sectors es mostra incohesiva. La majoria de 
plaques de vent es troben en orientacions S, SW, E i sectors protegits del vent orientats a N, principalment al Vessant nord del 
Cadí Moixeró. Per sota del 1900 m la neu es troba superficialment endurida. 
El perill és MARCAT (3) a la Vessant nord del Cadí Moixeró pel desencadenament d’allaus de placa localment de dimensions 
mitjanes pel pas d’una persona. Al Ter-Freser, al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós el perill és MODERAT (2) pel 
desencadenament de plaques localment de mida mitjana al pas d’un grup de persones. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 21 de desembre de 2005 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 21 de desembre de 2005 
14:00 h. 
21 i 22 de desembre de 2005 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) en sectors acumulats pel vent  

MODERAT (2) a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2)  
Pallaresa: MODERAT (2)  
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 22: Cel serè i boirines al fons de vall. Temperatures màximes i mínimes lleugerament més altes i amb predomini dels 
valors positius. Hi haurà inversió tèrmica. Vent fluix amb predomini de la component N i NE, cops moderats als cims i carenes. 
A les 12:00 h: isozero: 2800 m; vent a 2000 m: 20 km/h N; vent a 3000 m: 25 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -2ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 23: Cel serè o poc ennuvolat per núvols alts i mitjans. Boirines al fons de vall. Temperatures sense canvis o 
lleugerament més baixes, i inversió tèrmica. Vent fluix del NE. 
Dissabte 24: Cel serè, algunes bandes de núvols alts. Boirines al fons de vall. Temperatures en lleuger descens i inversió 
tèrmica. Vent fluix o en calma de component variable. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general predomina el mantell ventat a tots els sectors però especialment a la Pallaresa i la Ribagorçana-Vall Fosca. En 
aquests sectors el mantell  nival no és esquiable fins als 1700-1800 m. Per damunt dels 2200-2300 m es troba fortament 
deflactat. A l’Aran Franja nord de la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de 1200-1300 m en orientacions N i dels 
1800-1900 m en les orientacions S. Les orientacions més afectades per l’erosió són les N, E i W mentre que en orientacions S 
hi ha sobreacumulacions. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 30-60 cm a l’Aran i entre 1-10 a la resta. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
La base del mantell nival es manté sense cohesió. La majoria de plaques de vent es localitzen en orientacions S, SE i sectors 
protegits de l’acció del vent orientats al N. Superficialment, amb la pujada de temperatures d’ahir i la prevista per avui, la neu 
s’està transformant. 
El perill és MARCAT (3) en els sectors acumulats de neu pel vent de l’Aran-Franja nord de la Pallaresa pel desencadenament 
d’allaus de placa de dimensions mitjanes pel pas d’una persona, especialment en orientacions E, SE, S i SW, així com en 
sectors obacs protegits. Són possibles purgues i allaus de neu humida, en general de petites dimensions, especialment en 
vessants assolellats i amb substrat herbós. A la resta de sectors i en llocs deflactats de l’Aran Franja nord de la Pallaresa el 
perill és MODERAT (2) pel desencadenament de plaques, en general al pas d’un grup de persones localment de mida mitjana. 
No es descarta la caiguda d’alguna petita purga de neu humida en pendents drets, preferentment orientats a S. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 22 de desembre de 2005 
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FEBLE MODERAT MARCAT FORT 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, 21 de desembre de 2005 
14:00 h. 
21 i 22 de desembre de 2005 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 22: Cel serè i boirines al fons de vall. Temperatures lleugerament més altes i amb predomini dels valors positius. Hi 
haurà inversió tèrmica. Vent entre fluix i moderat del N i NE. 
A les 12:00 h: isozero: 2700 m; vent a 2000 m: 20 km/h N; vent a 3000 m: 21  km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -2ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 23: Cel serè o poc ennuvolat per núvols alts i mitjans. Boirines al fons de vall. Temperatures màximes sense canvis 
destacables, mínimes en lleuger descens. Vent fluix del N, entre fluix i moderat al Ter-Freser. 
Dissabte, 24: Cel serè o poc ennuvolat per núvols alts. Boirines al fons de vall. Temperatures en lleuger descens i inversió 
tèrmica. Vent fluix amb cops moderats de component N. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
En general predomina el mantell ventat a tots els sectors. La neu és present per damunt dels 1800 m però per damunt de 2200 
m es troba fortament erosionada per l’acció del vent, especialment els vessants N, W i E. Les acumulacions més importants de 
neu es troben actualment en orientacions S. El gruix de neu al terra oscil·la entre 10 i 60 cm, a 2200 m.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general el mantell es troba fortament deflactat. La base del mantell a tots els sectors es mostra incohesiva. La majoria de 
plaques de vent es troben en orientacions S, SW, E i sectors protegits del vent orientats a N, principalment al Vessant nord del 
Cadí Moixeró. Superficialment, amb la pujada de temperatures d’ahir i la prevista per avui, la neu s’està transformant. 
El perill és MARCAT (3) a la Vessant nord del Cadí Moixeró pel desencadenament d’allaus de placa localment de dimensions 
mitjanes pel pas d’una persona. Al Ter-Freser, al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós el perill és MODERAT (2) pel 
desencadenament de plaques localment de mida mitjana al pas d’un grup de persones. A tots els sectors són possibles 
caigudes de purgues i petites allaus de neu humida en pendents drets, preferentment orientats al S. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 22 de desembre 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: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 22 de desembre de 2005 
14:00 h. 
22 i 23 de desembre 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 acumulats 

FEBLE (1) a la resta 
Pallaresa: MODERAT (2) en sectors acumulats 

FEBLE (1) a la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 23: Cel serè i boirines al fons de vall. Temperatures màximes i mínimes lleugerament més altes i amb predomini dels 
valors positius. Hi haurà inversió tèrmica. Vent en calma o fluix variable però amb domini de la component N i W. 
A les 12:00 h: isozero: 3100 m; vent a 2000 m: 5 km/h E; vent a 3000 m: 15 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: 5ºC.. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 24: Cel serè o poc ennuvolat per núvols alts i mitjans. Boirines al fons de vall. Temperatures sense canvis o 
lleugerament més baixes, i inversió tèrmica. Vent fluix del NE, girant a SW i S. 
Diumenge 25: Cel serè a la matinada, increment de la nuvolositat mitja i alta al llarg del dia, quedant entre mig i molt ennuvolat 
a la nit. Boirines al fons de vall. Temperatures en moderat i progressiu descens, mínimes al final del dia. Vent fluix de 
component variable, predomini del NE. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general predomina el mantell ventat a tots els sectors però especialment a la Pallaresa i la Ribagorçana-Vall Fosca. En 
aquests sectors el mantell  nival no és esquiable fins als 1900 m en vessants N i per damunt dels 2000-2100 m en S. Per 
damunt dels 2300-2400 m es troba fortament deflactat. A l’Aran Franja nord de la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt 
de 1400-1500 m en orientacions N i dels 1800-1900 m en les orientacions S. Les orientacions més afectades per l’erosió són 
les N, E i W mentre que en orientacions S hi ha sobreacumulacions. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 30-60 cm a l’Aran i 
entre 1-10 a la resta. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
La majoria de plaques de vent es localitzen en orientacions S, SE i sectors protegits de l’acció del vent orientats al N. Molt 
superficialment la neu s’ha anat transformant. 
El perill és MODERAT (2) a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa pel desencadenament  d’allaus de placa de dimensions mitjanes 
especialment en vessants E, SE, S i SW, així com en sectors obacs protegits. Aquestes plaques són susceptibles de 
desprendre’s en general pel pas d’un grup de persones localment pel pas d’una persona. D’altra banda són possibles purgues i 
petites allaus de neu humida, en general en vessants assolellats i a partir de les hores centrals del dia. A la Ribagorçana-Vall 
Fosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2) en sectors de neu acumulada per l’acció del vent pel desencadenament de 
plaques, en general pel pas d’un grup de persones localment de mida mitjana. No es descarta la caiguda d’alguna petita purga 
de neu humida en pendents drets, preferentment orientats a S. En els sectors erosionats el perill és FEBLE (1).  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 23 de desembre de 2005 
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FEBLE MODERAT MARCAT FORT 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, 22 de desembre de 2005 
14:00 h. 
22 i 23 de desembre de 2005 

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

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

Ter-Freser: MODERAT (2) en sectors 
acumulats 
FEBLE (1) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MODERAT (2) en sectors 
acumulats 
FEBLE (1) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 23: Cel serè amb alguns núvols alts al final del dia. Boirines al fons de vall. Temperatures lleugerament més altes i 
amb predomini dels valors positius. Hi haurà inversió tèrmica. Vent entre fluix del N i NE. 
A les 12:00 h: isozero: 3000 m; vent a 2000 m: 20 km/h NE; vent a 3000 m: 22  km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: 1ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 24: Cel serè o poc ennuvolat per núvols alts. Boirines al fons de vall. Temperatures màximes i mínimes en lleuger 
descens. Vent fluix amb cops moderats del E a SW. 
Diumenge, 25: Cel serè a la matinada, increment de la nuvolositat mitja i alta al llarg del dia, quedant entre mig i molt ennuvolat. 
Boirines al fons de vall. Temperatures en moderat i progressiu descens, mínimes al final del dia. Vent fluix de component 
variable, predomini del NE. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
En general predomina el mantell ventat a tots els sectors. La neu és present per damunt dels 1800 m però per damunt de 2200 
m es troba fortament erosionada per l’acció del vent, especialment els vessants N, W i E. Les acumulacions més importants de 
neu es troben actualment en orientacions S. El gruix de neu al terra oscil·la entre 10 i 60 cm, a 2200 m.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general el mantell es troba fortament deflactat. La majoria de plaques de vent es troben en orientacions S, SW, E i sectors 
protegits del vent orientats a N, principalment al Vessant nord del Cadí Moixeró. Superficialment la neu s’està transformant. 
El perill és MARCAT (3) a la Vessant nord del Cadí Moixeró pel desencadenament d’allaus de placa localment de dimensions 
mitjanes pel pas d’una persona. Al Ter-Freser, al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós el perill és MODERAT (2) en indrets 
acumulats pel vent pel desencadenament de plaques localment de mida mitjana al pas d’un grup de persones. A tots els 
sectors són possibles caigudes de purgues i petites allaus de neu humida en pendents drets, preferentment orientats al S i a 
partir de les hores centrals del dia. En els sectors erosionats pel vent  el perill és FEBLE (1). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 23 de desembre 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:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 23 de desembre de 2005 
14:00 h. 
23 i 24 de desembre 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 acumulats 

FEBLE (1) a la resta 
Pallaresa: MODERAT (2) en sectors acumulats 

FEBLE (1) a la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 24: Cel serè i boirines al fons de vall; alguns núvols alts i mitjans a final del dia. Temperatures en lleuger descens, amb 
les màximes encara positives. Hi haurà inversió tèrmica. Vent en calma o fluix variable però amb domini de les direccions W i 
SW. 
A les 12:00 h: isozero: 2800 m; vent a 2000 m: 16 km/h W; vent a 3000 m: 12 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 1ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 25: Cel mig ennuvolat per núvols alts i mitjans, més presents a la Ribagorça i Pallars. Localment núvols baixos. 
Boirines al fons de vall. Temperatures en progressiva davallada i mínimes al final del dia. Inversió tèrmica. Vent fluix de l’W al S. 
Dilluns 26: Cel amb nuvolositat en augment al llarg de la jornada. Boirines al fons de vall. Temperatures lleugerament més 
baixes. Vent fluix variable amb predomini de la component S. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general predomina el mantell ventat a tots els sectors però especialment a la Pallaresa i la Ribagorçana-Vall Fosca. En 
aquests sectors el mantell nival no és esquiable fins als 1900 m en vessants N i per damunt dels 2000-2100 m en S. Per damunt 
dels 2300-2400 m es troba fortament deflactat. A l’Aran Franja nord de la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de 1400-
1500 m en orientacions N i dels 1800-1900 m en les orientacions S. Les orientacions més afectades per l’erosió són les N, E i W 
mentre que en orientacions S hi ha sobreacumulacions. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 30-60 cm a l’Aran i entre 1-10 a la 
resta. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
La majoria de plaques de vent es localitzen en orientacions S, SE i sectors protegits de l’acció del vent orientats al N. Molt 
superficialment la neu s’ha anat endurint per sota de 1800-2000 m. 
El perill és MODERAT (2) a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa per la possibilitat de desencadenament  d’allaus de placa de 
dimensions mitjanes especialment en vessants E, SE, S i SW, així com en sectors obacs protegits. Aquestes plaques són 
susceptibles de desprendre’s en general pel pas d’un grup de persones, localment pel pas d’una persona. D’altra banda són 
possibles purgues i petites allaus de neu humida, en general en vessants assolellats i a partir de les hores centrals del dia. A la 
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2) en sectors de neu acumulada per l’acció del vent per la 
possibilitat de desencadenament de plaques, en general pel pas d’un grup de persones, localment de mida mitjana. No es 
descarta la caiguda d’alguna petita purga de neu humida en pendents drets, preferentment orientats a S. En els sectors 
erosionats pel vent el perill és FEBLE (1).  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 24 de desembre 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: 

Divendres, 23 de desembre de 2005 
14:00 h. 
23 i 24 de desembre de 2005 

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

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

Ter-Freser: MODERAT (2) en sectors 
acumulats 
FEBLE (1) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MODERAT (2) en sectors 
acumulats 
FEBLE (1) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 24: Cel serè amb alguns núvols alts, especialment al final del dia. Boirines al fons de vall. Temperatures lleugerament 
més baixes, amb les màximes encara positives. Hi haurà inversió tèrmica. Vent fluix variable, amb predomini del S i SW. 
A les 12:00 h: isozero: 2900 m; vent a 2000 m: 11 km/h S; vent a 3000 m:12 km/h S; Índex de fredor a 2000 m: 1ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 25: Cel entre poc i mig ennuvolat per núvols alts i mitjans fins al migdia, localment núvols baixos als sectors més 
occidentals, especialment al Cadí-Moixeró. Boirines al fons de vall. Temperatures en progressiva davallada, mínimes al final del 
dia. Vent fluix variable amb predomini del SW, però girant a component N a partir de migdia i passant a moderat, sobretot al Ter-
Freser al final del dia. 
Dilluns, 26: Cel serè a l’extrem oriental, amb increment de la nuvolositat de sud a nord a la resta. Boirines al fons de vall. 
Temperatures lleugerament més baixes. Vent de fluix a moderat de component N al Ter-Freser i fluix de component S a la resta. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
En general predomina el mantell ventat a tots els sectors. La neu és present per damunt dels 1800 m però per damunt de 2200 
m es troba fortament erosionada per l’acció del vent, especialment els vessants N, W i E. Les acumulacions de neu més 
importants es troben actualment en orientacions S. El gruix de neu al terra oscil·la entre 10 i 60 cm, a 2200 m.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general el mantell es troba fortament deflactat. La majoria de plaques de vent es troben en orientacions S, SW, E i sectors 
protegits del vent orientats a N, principalment al Vessant nord del Cadí Moixeró. Superficialment la neu s’està endurint per sota 
de 1800-2000 m. 
El perill és MARCAT (3) a la Vessant nord del Cadí Moixeró per la possibilitat de desencadenament d’allaus de placa localment 
de dimensions mitjanes pel pas d’una persona. Al Ter-Freser, al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós el perill és MODERAT (2) en 
indrets amb neu acumulada pel vent, per la possibilitat de desencadenament de plaques, localment de mida mitjana, al pas d’un 
grup de persones. A tots els sectors són possibles caigudes de purgues i petites allaus de neu humida en pendents drets, 
preferentment orientats al S i a partir de les hores centrals del dia. En els sectors erosionats pel vent  el perill és FEBLE (1). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 24 de desembre de 2005 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 24 de desembre de 2005 
14:00 h. 
24, 25, 26 i 27 de desembre 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 acumulats 

FEBLE (1) a la resta 
Pallaresa: MODERAT (2) en sectors acumulats 

FEBLE (1) a la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 25: cel enterinyat per núvols mitjans i alts. Temperatures en descens moderat i progressiu. Vent de component W 
feble. 
A les 12:00 h: isozero: 2500 m; vent a 2000 m: 23 km/h NW; vent a 3000 m: 27 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -3ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns 26: cel enterinyat per núvols mitjans i alts. Temperatures estacionàries o en lleuger descens. Vent fluix de component N. 
Dimarts, 27: nuvolositat en augment al llarg del dia amb possibilitat de precipitacions al final del dia, cota de neu a 700 m. 
Temperatures en moderat descens. Vent del NW amb cops moderats als cims. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
No hi ha canvis destacables. En general predomina el mantell ventat a tots els sectors però especialment a la Pallaresa i la 
Ribagorçana-Vall Fosca. En aquests sectors el mantell nival no és esquiable fins als 1900 m en vessants N i per damunt dels 
2000-2100 m en S. Per damunt dels 2300-2400 m es troba fortament deflactat. A l’Aran Franja nord de la Pallaresa el mantell és 
esquiable per damunt de 1400-1500 m en orientacions N i dels 1800-1900 m en les orientacions S. Les orientacions més 
afectades per l’erosió són les N, E i W mentre que en orientacions S hi ha sobreacumulacions. Els gruixos a 2200 m oscil·len 
entre 30-60 cm a l’Aran i entre 1-10 a la resta. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
No hi ha canvis destacables. La majoria de plaques de vent es localitzen en orientacions S, SE i sectors protegits de l’acció del 
vent orientats al N. Molt superficialment la neu s’ha anat endurint per sota de 1800-2000 m. 
El perill és MODERAT (2) a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa ja que localment hi ha la possibilitat de desencadenament  d’allaus 
de placa de dimensions mitjanes especialment en vessants E, SE, S i SW, així com en sectors obacs protegits. Aquestes 
plaques són susceptibles de desprendre’s en general pel pas d’un grup de persones, localment pel pas d’una persona. D’altra 
banda són possibles purgues i petites allaus de neu humida, en general en vessants assolellats i a partir de les hores centrals del 
dia. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2) en sectors de neu acumulada per l’acció del vent per 
la possibilitat de desencadenament de plaques, en general pel pas d’un grup de persones, localment de mida mitjana. No es 
descarta la caiguda d’alguna petita purga de neu humida en pendents drets, preferentment orientats a S. En els sectors 
erosionats pel vent el perill és FEBLE (1).  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 27 de desembre de 2005 
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FEBLE MODERAT MARCAT FORT 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, 24 de desembre de 2005 
14:00 h. 
24, 25, 26 i 27 de desembre de 2005 

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

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

Ter-Freser: MODERAT (2) en sectors 
acumulats 
FEBLE (1) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MODERAT (2) en sectors 
acumulats 
FEBLE (1) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 25: cel enterinyat per núvols mitjans i alts. Temperatures en descens moderat i progressiu. Vent de component W 
feble. 
A les 12:00 h: isozero: 2500  m; vent a 2000 m: 8 km/h NE; vent a 3000 m: 5 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 1ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns 26: cel enterinyat per núvols mitjans i alts. Temperatures estacionàries o en lleuger descens. Vent fluix de component N. 
Dimarts, 27: nuvolositat en augment al llarg del dia amb possibilitat de precipitacions al final del dia, cota de neu a 700 m. 
Temperatures en moderat descens. Vent del NW amb cops moderats als cims. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
No hi ha canvis destacables. En general predomina el mantell ventat a tots els sectors. La neu és present per damunt dels 1800 
m però per damunt de 2200 m es troba fortament erosionada per l’acció del vent, especialment els vessants N, W i E. Les 
acumulacions de neu més importants es troben actualment en orientacions S. El gruix de neu al terra oscil·la entre 10 i 60 cm, a 
2200 m.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
No hi ha canvis destacables. En general el mantell es troba fortament deflactat. La majoria de plaques de vent es troben en 
orientacions S, SW, E i sectors protegits del vent orientats a N, principalment al Vessant nord del Cadí Moixeró. Superficialment 
la neu s’està endurint per sota de 1800-2000 m. 
El perill és MARCAT (3) a la Vessant nord del Cadí Moixeró per la possibilitat de desencadenament d’allaus de placa localment 
de dimensions mitjanes pel pas d’una persona. Al Ter-Freser, al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós el perill és MODERAT (2) en 
indrets amb neu acumulada pel vent, per la possibilitat de desencadenament de plaques, localment de mida mitjana, al pas d’un 
grup de persones. A tots els sectors són possibles caigudes de purgues i petites allaus de neu humida en pendents drets, 
preferentment orientats al S i a partir de les hores centrals del dia. En els sectors erosionats pel vent  el perill és FEBLE (1). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 27 de desembre 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:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 27 de desembre de 2005 
14:00 h. 
27 i 28 de desembre 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 acumulats 

FEBLE (1) a la resta 
Pallaresa: MODERAT (2) en sectors acumulats 

FEBLE (1) a la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 28: Cel poc ennuvolat fins al migdia. Molt ennuvolat a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa del migdia al vespre. Són 
possibles nevades febles del migdia al vespre a l’Aran i nord de la Pallaresa i Ribagorça (1-2 cm.). Temperatures en lleuger 
descens. Vent de moderat a fort del NW. 
A les 12:00 h: isozero: 100 m; vent a 2000 m: 31 km/h NW; vent a 3000 m: 61 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -19ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 29: Cel serè o poc ennuvolat per núvols alts i mitjans, molt ennuvolat a darreres hores. Temperatures mínimes sense 
canvis o lleugerament més baixes, màximes en lleuger ascens i al final del dia. Vent de moderat a fort del NW, puntualment cops 
molt forts als cims. 
Divendres 30: Cel cobert a la matinada i fins a mitja tarda, quedant poc ennuvolat al vespre i nit. S’esperen precipitacions febles, 
puntualment moderades des de la matinada i fins a la tarda. Cota de neu pujant de 600 a 1700 metres. Temperatures en notable 
ascens. Vent de moderat a fort de l’W a cotes altes, de l’W o SW moderat a cotes més baixes. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
No hi ha canvis destacables. En general predomina el mantell ventat a tots els sectors però especialment a la Pallaresa i la 
Ribagorçana-Vall Fosca. En aquests sectors el mantell nival no és esquiable fins als 1900 m en vessants N i per damunt dels 
2000-2100 m en S. Per damunt dels 2300-2400 m es troba fortament deflactat. A l’Aran Franja nord de la Pallaresa el mantell és 
esquiable per damunt de 1400-1500 m en orientacions N i dels 1800-1900 m en les orientacions S. Les orientacions més 
afectades per l’erosió són les N, E i W mentre que en orientacions S hi ha sobreacumulacions. Els gruixos a 2200 m oscil·len 
entre 30-60 cm a l’Aran i entre 1-10 a la resta. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
No hi ha canvis destacables. La majoria de plaques de vent es localitzen en orientacions S, SE i sectors protegits de l’acció del 
vent orientats al N. Molt superficialment la neu s’ha anat endurint per sota de 1800-2000 m. 
El perill és MODERAT (2) a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa ja que localment hi ha la possibilitat de desencadenament  d’allaus 
de placa de dimensions mitjanes especialment en vessants E, SE, S i SW, així com en sectors obacs protegits. Aquestes 
plaques són susceptibles de desprendre’s en general pel pas d’un grup de persones, localment pel pas d’una persona. D’altra 
banda són possibles purgues i petites allaus de neu humida, en general en vessants assolellats i a partir de les hores centrals del 
dia. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2) en sectors de neu acumulada per l’acció del vent per 
la possibilitat de desencadenament de plaques, en general pel pas d’un grup de persones, localment de mida mitjana. No es 
descarta la caiguda d’alguna petita purga de neu humida en pendents drets, preferentment orientats a S. En els sectors 
erosionats pel vent el perill és FEBLE (1).  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 28 de desembre 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: 

Dimarts, 27 de desembre de 2005 
14:00 h. 
27 i 28 de desembre de 2005 

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

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

Ter-Freser: MODERAT (2) en sectors 
acumulats 
FEBLE (1) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MODERAT (2) en sectors 
acumulats 
FEBLE (1) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 28: Cel entre mig i molt ennuvolat fins al migdia, mig ennuvolat la segona meitat de la jornada. Temperatures 
moderadament més baixes, amb mínimes a la tarda o vespre. Vent de moderat a fort de l’W a NW. 
A les 12:00 h: isozero: 700 m; vent a 2000 m: 22 km/h NW; vent a 3000 m: 43 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -16ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 29: Cel serè o poc ennuvolat fins a mitja tarda, quan passaria progressivament a mig ennuvolat per núvols alts i mitjans 
al final del dia. Temperatures mínimes sense canvis, màximes en lleuger ascens i al final del dia. Vent de moderat a fort del NW. 
Divendres, 30:  Cel cobert fins a la tarda, mig ennuvolat la resta de la jornada. S’esperen precipitacions febles fins a la tarda, 
especialment al Perafita-PuigPedrós i Ter-Freser (1-2 cm.). Cota de neu pujant de 500 a 1700 m. Temperatures en lleuger 
ascens. Vent de moderat a fort del NW, del SW moderat a cotes més baixes. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
No hi ha canvis destacables. En general predomina el mantell ventat a tots els sectors. La neu és present per damunt dels 1800 
m però per damunt de 2200 m es troba fortament erosionada per l’acció del vent, especialment els vessants N, W i E. Les 
acumulacions de neu més importants es troben actualment en orientacions S. El gruix de neu al terra oscil·la entre 10 i 60 cm, a 
2200 m.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
No hi ha canvis destacables. En general el mantell es troba fortament deflactat. La majoria de plaques de vent es troben en 
orientacions S, SW, E i sectors protegits del vent orientats a N, principalment al Vessant nord del Cadí Moixeró. Superficialment 
la neu s’està endurint per sota de 1800-2000 m. 
El perill és MARCAT (3) a la Vessant nord del Cadí Moixeró per la possibilitat de desencadenament d’allaus de placa localment 
de dimensions mitjanes pel pas d’una persona. Al Ter-Freser, al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós el perill és MODERAT (2) en 
indrets amb neu acumulada pel vent, per la possibilitat de desencadenament de plaques, localment de mida mitjana, al pas d’un 
grup de persones. A tots els sectors són possibles caigudes de purgues i petites allaus de neu humida en pendents drets, 
preferentment orientats al S i a partir de les hores centrals del dia. En els sectors erosionats pel vent  el perill és FEBLE (1). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 28 de desembre 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: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 28 de desembre de 2005 
14:00 h. 
28 i 29 de desembre 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 acumulats 

FEBLE (1) a la resta 
Pallaresa: MODERAT (2) en sectors acumulats 

FEBLE (1) a la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 29: Serè o poc ennuvolat fins mig matí. Progressiu augment núvols alts i mitjans. A mitja tarda, cobert per núvols mitjans 
i baixos. Nevades febles a la tarda, passant a moderades al vespre i nit, principalment a l’Aran (5-15 cm.). Temperatures 
mínimes sense canvis, màximes en notable ascens i a final del dia. Vent de moderat a fort del NW, molt fort als cims al final del 
dia. Vent del S a SW moderat per sota dels 2000 m a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. 
A les 12:00 h: isozero: 0 m; vent a 2000 m: 23 km/h NW; vent a 3000 m: 52 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -18ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 30: Cel cobert tot el dia, obrint-se al vespre i nit. Precipitacions moderades a la matinada, febles al matí i migdia (5-
10 cm). Cota de neu pujant de totes les cotes a la matinada a 1800-1900 al migdia-tarda. Temperatures mínimes notablement 
més altes, i màximes en moderat ascens. Vent fort a molt fort a la matinada, especialment a cotes altes, passant a moderat a 
fort la resta del dia. 
Dissabte 31: Molt ennuvolat en general, cobert a l’Aran i zones d’influència. Precipitacions febles, puntualment moderades (1-5 
cm.). Cota de neu a 1600 m. al migdia, baixant a 1200 a la nit. Temperatures en lleugera davallada, amb mínimes a final del dia. 
Vent moderat a fort de l’W a NW. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
No hi ha canvis destacables. En general predomina el mantell ventat a tots els sectors però especialment a la Pallaresa i la 
Ribagorçana-Vall Fosca. En aquests sectors el mantell nival no és esquiable fins als 1900 m en vessants N i per damunt dels 
2000-2100 m en S. Per damunt dels 2300-2400 m es troba fortament deflactat. A l’Aran Franja nord de la Pallaresa el mantell 
és esquiable per damunt de 1400-1500 m en orientacions N i dels 1800-1900 m en les orientacions S. Les orientacions més 
afectades per l’erosió són les N, E i W mentre que en orientacions S hi ha sobreacumulacions. Els gruixos a 2200 m oscil·len 
entre 30-60 cm a l’Aran i entre 1-10 a la resta. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
La majoria de plaques de vent es localitzen en orientacions S, SE i sectors protegits de l’acció del vent orientats al N. Molt 
superficialment la neu s’ha anat endurint per sota de 1800-2000 m. 
El perill és MODERAT (2) a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa ja que localment hi ha la possibilitat de desencadenament 
d’allaus de placa de dimensions mitjanes especialment en vessants E, SE, S i SW, així com en sectors obacs protegits. 
Aquestes plaques són susceptibles de desprendre’s en general pel pas d’un grup de persones, localment pel pas d’una 
persona. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2) en sectors de neu acumulada per l’acció del 
vent per la possibilitat de desencadenament de plaques, en general pel pas d’un grup de persones, localment de mida mitjana. 
En els sectors erosionats pel vent el perill és FEBLE (1).  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: EN AUGMENT A L’ARAN FRANJA NORD DE LA PALLARESA I EN LLEUGER AUGMENT A LA RESTA.
 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 29 de desembre 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: 

Dimecres, 28 de desembre de 2005 
14:00 h. 
28 i 29 de desembre de 2005 

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

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

Ter-Freser: MODERAT (2) en sectors 
acumulats 
FEBLE (1) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MODERAT (2) en sectors 
acumulats 
FEBLE (1) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 29: Serè a primeres hores, progressiva arribada de núvols alts i mitjans, passant a cobert per núvols mitjans i baixos a 
la tarda. S’esperen nevades febles al final del dia (1-5 cm.). Temperatures mínimes sense canvis, màximes en notable ascens i 
a final del dia. Vent de moderat a fort del NW, molt fort a cotes altes a final del dia. Vent del S a SW moderat a cotes més 
baixes. 
A les 12:00 h: isozero: 400 m; vent a 2000 m: 26 km/h S; vent a 3000 m: 36 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -17ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 30: Cel cobert tot el dia, obrint-se al vespre i nit. S’esperen precipitacions entre febles i moderades fins a mitja tarda 
(5-10 cm). Cota de neu pujant de totes les cotes a la matinada a 1700-1800 al migdia-tarda. Temperatures mínimes 
notablement més altes, i màximes en moderat ascens. Vent fort a molt fort a la matinada, especialment a cotes altes, passant a 
moderat a fort la resta del dia. 
Dissabte, 31: Molt ennuvolat al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós, mig ennuvolat a la resta. No es descarten nevades minses als 
sectors més septentrionals. Cota de neu a 1900 m. al migdia, baixant a 1300 a la nit. Temperatures en moderada davallada, 
amb mínimes a final del dia. Vent moderat a fort de l’W a NW. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
No hi ha canvis destacables. En general predomina el mantell ventat a tots els sectors. La neu és present per damunt dels 
1800 m però per damunt de 2200 m es troba fortament erosionada per l’acció del vent, especialment els vessants N, W i E. Les 
acumulacions de neu més importants es troben actualment en orientacions S. El gruix de neu al terra oscil·la entre 10 i 60 cm, 
a 2200 m.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general el mantell es troba fortament deflactat. La majoria de plaques de vent es troben en orientacions S, SW, E i sectors 
protegits del vent orientats a N, principalment al Vessant nord del Cadí Moixeró. Superficialment la neu s’està endurint per sota 
de 1800-2000 m. 
El perill és MARCAT (3) a la Vessant nord del Cadí Moixeró per la possibilitat de desencadenament d’allaus de placa localment 
de dimensions mitjanes pel pas d’una persona. Al Ter-Freser, al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós el perill és MODERAT (2) 
en indrets amb neu acumulada pel vent, per la possibilitat de desencadenament de plaques, localment de mida mitjana, al pas 
d’un grup de persones. En els sectors erosionats pel vent  el perill és FEBLE (1). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT 
 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 29 de desembre de 2005 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 29 de desembre de 2005 
14:00 h. 
29 i 30 de desembre de 2005 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) passant a MARCAT (3) demà 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) passant a MARCAT (3) demà en S i E 

Pallaresa: MODERAT (2) passant a MARCAT (3) demà en S i E 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres 30: Cel cobert arreu amb precipitacions entre febles i moderades (5-15 cm) que s’iniciaran en forma de neu a totes 
les cotes per pujar a migdia fins als 1900 m a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i 2100 a la resta de sectors. Les precipitacions 
desapareixeran a la vessant sud a partir de la tarda i quedaran restringides a la vessant nord  mantenint la cota de neu a 1900 
m. Temperatures en acusat ascens al llarg del dia. Vent fort del W i NW amb cops de molt fort a les hores centrals del dia. 
A les 12:00 h: isozero: 2100 m; vent a 2000 m: 42 km/h NW; vent a 3000 m: 65 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -5ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 31: cel cobert arreu. Pel matí precipitacions restringides a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa amb cota de neu a 1900 
m iniciant un descens a partir d’aleshores fins a 1200 m al final del dia. A partir de la tarda s’iniciaran precipitacions a la resta de 
sectors amb cota de neu baixant a 1500 m. Temperatures sense canvis fins a migdia i davallant progressivament a  partir 
d’aleshores. Vent del W i NW fort amb cops de molt fort a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. 
Dilluns 1: Cel cobert amb precipitacions entre febles i moderades a l’Aran  tot el dia i fins a la tarda a la resta. Cota de neu entre 
1000-1200 m. Temperatures en lleuger descens. Vent fort del W i NW amb cops de molt fort a la Ribagorçana-Vall Fosca i la 
Pallaresa. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A hores d’ara no hi ha canvis destacables. En general predomina el mantell ventat a tots els sectors però especialment a la 
Pallaresa i la Ribagorçana-Vall Fosca on el mantell nival no és esquiable fins als 1900 m en vessants N i per damunt dels 2000-
2100 m en S. Per damunt dels 2300-2400 m es troba fortament deflactat. A l’Aran Franja nord de la Pallaresa el mantell és 
esquiable per damunt de 1400-1500 m en orientacions N i dels 1800-1900 m en les orientacions S. Les orientacions més 
afectades per l’erosió són les N, E i W mentre que en orientacions S hi ha sobreacumulacions. Els gruixos a 2200 m oscil·len 
entre 30-60 cm a l’Aran i entre 1-10 a la resta. Amb les precipitacions previstes per avui i demà la distribució i el gruix del 
mantell nival variaran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
A l’Aran Franja nord de la Pallaresa ha nevat molt feblement (1-2 cm) en la matinada de dijous. Actualment la majoria de 
plaques de vent es localitzen en orientacions S, SE i sectors protegits de l’acció del vent orientats al N.  
A hores d’ara el perill és MODERAT (2) a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa ja que localment hi ha la possibilitat de 
desencadenament  d’allaus de placa de dimensions mitjanes especialment en vessants E, SE, S i SW, així com en sectors 
obacs protegits. Aquestes plaques són susceptibles de desprendre’s en general pel pas d’un grup de persones, localment pel 
pas d’una persona. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2) en sectors de neu acumulada per 
l’acció del vent per la possibilitat de desencadenament de plaques, en general pel pas d’un grup de persones, localment de 
mida mitjana. En els sectors erosionats pel vent el perill és FEBLE (1).  
A tots els sectors amb les precipitacions previstes per avui al vespre i demà el perill s’incrementarà. A l’Aran Franja Nord de la 
Pallaresa i passaria a ser MARCAT (3) per la caiguda d’allaus de neu recent i de placa de forma natural a totes les orientacions, 
excepte en orientacions W, i pel desencadenament d’allaus de placa al pas d’una persona especialment en orientacions S, SE i 
E en general de mitjanes dimensions. A la resta de sectors passaria a ser MARCAT (3) sota colls i carenes orientades 
principalment al S SE i E pel desencadenament d’allaus de placa al pas d’una persona en general de petites dimensions, 
localment mitjanes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN AUGMENT a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i SENSE GAIRES CANVIS O EN LLEUGER AUGMENT a la resta. 
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 30 de desembre 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, 29 de desembre de 2005 
14:00 h. 
29 i 30 de desembre de 2005 

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

MODERAT (2) passant a 
MARCAT (3) demà en S i E 

Ter-Freser: MODERAT (2) passant a MARCAT 
(3) demà en S i E 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MODERAT (2) en sectors 
acumulats FEBLE (1) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 30: cel cobert o molt ennuvolat amb precipitacions febles (1-5 cm) fins a la tarda que s’iniciaran de matinada amb 
cota neu arreu per pujar ràpidament fins a 2100 m a migdia. Temperatures en acusat i ràpid ascens. Vent fort del W i NW. 
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; vent a 2000 m: 42 km/h NW; vent a 3000 m: 65 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -5ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 31: cel cobert o molt ennuvolat. No es descarten precipitacions febles a últimes hores del dia amb cota de neu a 1500 
m. Temperatures sense canvis fins a migdia i davallant progressivament a  partir d’aleshores. Vent del W i NW fort amb cops 
de molt fort als cims. 
Diumenge 1: cel cobert o molt ennuvolat amb precipitacions febles fins a migdia amb cota de neu a 1200 m. Temperatures en 
lleuger descens. Vent fort del W i NW amb cops de molt fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A hores d’ara no hi ha canvis destacables. En general predomina el mantell ventat a tots els sectors. La neu és present per 
damunt dels 1800 m però per damunt de 2200 m es troba fortament erosionada per l’acció del vent, especialment els vessants 
N, W i E. Les acumulacions de neu més importants es troben actualment en orientacions S. El gruix de neu al terra oscil·la 
entre 10 i 60 cm, a 2200 m. Amb les precipitacions previstes  per avui i demà la distribució i el gruix del mantell nival variaran. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En el moment de realització d’aquest butlletí, la majoria de plaques de vent es troben en orientacions S, SW, E i sectors 
protegits del vent orientats a N, principalment al Vessant nord del Cadí Moixeró.  
A hores d’ara el perill és MARCAT (3) a la Vessant nord del Cadí Moixeró per la possibilitat de desencadenament d’allaus de 
placa localment de dimensions mitjanes pel pas d’una persona. Al Ter-Freser, al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós el perill és 
MODERAT (2) en indrets amb neu acumulada pel vent, per la possibilitat de desencadenament de plaques, localment de mida 
mitjana, al pas d’un grup de persones. En els sectors erosionats pel vent  el perill és FEBLE (1). 
Amb les precipitacions previstes per avui al vespre i demà el perill s’incrementarà lleugerament, especialment en les zones 
d’influència nord i passaria a ser MARCAT (3) en orientacions S, SE i E del Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser pel 
desencadenament d’allaus de placa al pas d’una persona en general de petites dImensions, localment mitjanes. Al Cadí 
Moixeró el perill seria MARCAT (3) ja que serien molt probables els desencadenaments d’allaus de placa al pas d’una persona, 
de mitjanes dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT 
 
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 30 de desembre de 2005 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 30 de desembre de 2005 
14:00 h. 
30 i 31 de desembre 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 sectors acumulats FEBLE (1) a la resta 

Pallaresa: MODERAT (2) en sectors acumulats FEBLE (1) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 31: A l’Aran cel molt ennuvolat de matinada i cobert la resta del dia. Entre mig i molt ennuvolat a la resta de sectors. 
Precipitacions febles (1-10 cm), més continuades al Aran per a disminuir de cara a la nit. Cota de neu de 1900 m a 1000 m. 
Temperatures en descens moderat al llarg del dia, amb mínimes al final. Vent de component W i NW fort amb ràfegues de molt 
fort  a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. 
A les 12:00 h: isozero: 1800 m; vent a 2000 m: 52 km/h W; vent a 3000 m: 92  km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -8ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 1: Cel molt ennuvolat o cobert a l’Aran i entre mig i molt ennuvolat a la resta de sectors. Precipitacions febles amb 
cota de neu de 1000 m a 800 m. Temperatures mínimes lleugerament més baixes i màximes en moderat descens. Vent del NW 
fort amb ràfegues de molt fort  a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. 
Dilluns 2: Cel molt ennuvolat o cobert a l’Aran fins a mitja tarda per passar a mig ennuvolat al final. A la resta de sectors mig 
ennuvolat. Precipitacions febles fins a mitja tarda a l’Aran. Temperatures sense gaires canvis o en lleuger descens. Vent de 
component N que anirà de moderat a fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Les precipitacions que s’han donat des d’ahir no han variat de forma important la distribució del mantell nival fins als moments 
de realització d’aquest butlletí. En general predomina el mantell ventat a tots els sectors però especialment a la Pallaresa i la 
Ribagorçana-Vall Fosca on el mantell nival no és esquiable fins als 1900 m en vessants N i per damunt dels 2000-2100 m en S. 
Per damunt dels 2300-2400 m es troba fortament deflactat. A l’Aran Franja nord de la Pallaresa el mantell és esquiable per 
damunt de 1400-1500 m en orientacions N i dels 1800-1900 m en les orientacions S. Les orientacions més afectades per 
l’erosió són les N, E i W mentre que en orientacions S hi ha sobreacumulacions. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 30-60 cm 
a l’Aran i entre 1-10 a la resta.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
A l’Aran Franja Nord de la Pallaresa s’han donat gruixos de neu recent d’entre 5-10 cm. A la resta de sectors les precipitacions 
han estat molt escadusseres i s’han acumulat gruixos de menys de 2 cm.   
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) ja que són probables desencadenaments d’allaus de placa de 
mitjanes dimensions al pas d’una persona en orientacions S, SE, E i sectors protegits del vent orientats a N. També són 
probables caigudes de plaques de vent de forma natural en els vessants abans indicats així com purgues i petites allaus de neu 
recent humida a totes les orientacions.  A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2) en sectors de 
neu acumulada per l’acció del vent per la possibilitat de desencadenament de plaques, en general pel pas d’un grup de 
persones, localment de mida mitjana. En els sectors erosionats pel vent el perill és FEBLE (1).  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN AUGMENT a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i SENSE GAIRES CANVIS O EN LLEUGER 
AUGMENT a la resta. 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 31 de desembre 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, 30 de desembre de 2005 
14:00 h. 
30 i 31 de desembre de 2005 

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

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

Ter-Freser: MODERAT (2) en sectors 
acumulats FEBLE (1) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MODERAT (2) en sectors 
acumulats FEBLE (1) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 31: Entre mig i molt ennuvolat. Precipitacions febles (1-5 cm) a les zones d’influència nord. Cota de neu de 1900 m a 
1000 m. Temperatures en descens moderat al llarg del dia, amb mínimes al final. Vent de component W i NW fort amb 
ràfegues de molt fort. 
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; vent a 2000 m: 38 km/h W; vent a 3000 m: 57 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -5ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 1: Cel entre mig i molt ennuvolat amb precipitacions febles a les zones d’influència nord amb cota de neu de 1000 m 
a 800 m. Temperatures mínimes lleugerament més baixes i màximes en moderat descens. Vent del NW fort amb ràfegues de 
molt fort . 
Dilluns 2: Cel mig ennuvolat. Temperatures sense gaires canvis o en lleuger descens. Vent de component N que anirà de 
moderat a fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Les precipitacions que s’han donat des d’ahir no han variat de forma important la distribució del mantell nival. En general 
predomina el mantell ventat a tots els sectors. La neu és present per damunt dels 1800 m però per damunt de 2200 m es troba 
fortament erosionada per l’acció del vent, especialment els vessants N, W i E. Les acumulacions de neu més importants es 
troben actualment en orientacions S. El gruix de neu al terra oscil·la entre 10 i 60 cm, a 2200 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En el moment de realització d’aquest butlletí tant sols s’han produït precipitacions minses en sectors d’influència nord del 
Perafita-Puigpedrós. La majoria de plaques de vent es troben en orientacions S, SW, E i sectors protegits del vent orientats a 
N, principalment al Vessant nord del Cadí Moixeró.  
El perill és MARCAT (3) a la Vessant nord del Cadí Moixeró per la possibilitat de desencadenament d’allaus de placa localment 
de dimensions mitjanes pel pas d’una persona. Al Ter-Freser, al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós el perill és MODERAT (2) 
en indrets amb neu acumulada pel vent, per la possibilitat de desencadenament de plaques, localment de mida mitjana, al pas 
d’un grup de persones. En els sectors erosionats pel vent  el perill és FEBLE (1).  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: SENSE GAIRES CANVIS O EN LLEUGER AUGMENT 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 31 de desembre de 2005 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 31 de desembre de 2005 
14:00 h. 
31 de desembre de 2005, 1 i 2 de gener 
de 2006 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) dissabte. MARCAT (3) diumenge  
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) en sectors amb acumulacions. FEBLE (1) a la resta 

Pallaresa: MODERAT (2) en sectors amb acumulacions. FEBLE (1) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 1: a l’Aran-franja nord de la Pallaresa, cel cobert amb precipitacions febles a moderades (15-25 cm), reforçant-se a 
partir de migdia, de neu per damunt de 800 m. Cel entre mig i molt ennuvolat a la resta de sectors, amb precipitacions febles (1-
10 cm), cota de neu a 1000 m. Temperatures en descens moderat. Vent de l’W, girant a NW fort amb ràfegues de molt fort  a la 
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. 
A les 12:00 h: isozero: 1100 m; vent a 2000 m: 78 km/h NW; vent a 3000 m: 66  km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -17ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 2: cel molt ennuvolat a l’Aran-franja nord de la Pallaresa amb precipitacions moderades, afeblint-se a partir de migdia, de 
neu a totes les cotes. A la resta de sectors, cel mig ennuvolat tendint a aclarir-se, amb possibilitat d’alguna precipitació feble al 
matí, de neu per damunt de 800 m. Temperatures sense gaires canvis o en lleuger descens. Vent de component N molt fort a la 
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa tendint a fort a partir de migdia, a l’Aran moderat. 
Dimarts, 3: cel molt ennuvolat a l’Aran-franja nord de la Pallaresa amb precipitacions continuades, de neu per damunt de 700 m, 
especialment a la tarda. A la resta cel poc ennuvolat, augmentant a molt ennuvolat amb precipitacions febles, de neu per damunt 
de 1000 m. Temperatures sense canvis. Vent de component N moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Les precipitacions enregistrades des de divendres a la nit no han variat de forma important la distribució del mantell nival fins al 
moments de la realització d’aquest butlletí. En general predomina el mantell ventat a tots els sectors però especialment a la 
Pallaresa i la Ribagorçana-Vall Fosca on el mantell nival no és esquiable fins als 1900 m en vessants N i per damunt dels 2000-
2100 m en S. Per damunt dels 2300-2400 m es troba fortament deflactat, especialment en orientacions N i W. A l’Aran Franja 
nord de la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de 1400-1500 m en orientacions N i dels 1800-1900 m en les 
orientacions S. S’han format noves sobreacumulacions de neu en orientacions E i S. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 40-60 
cm a l’Aran i entre 1-10 a la resta.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Des de divendres a la nit, a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa s’han acumulat  gruixos de neu recent humida d’entre 10-20 cm. A 
la resta de sectors les precipitacions han estat molt escadusseres i s’han acumulat gruixos de menys de 2 cm per damunt de 
1900 m. El mantell, fora de l’Aran, es presenta lleugerament endurit en superfície. 
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa el perill és MODERAT (2) dissabte, augmentant a MARCAT (3) diumenge, a mesura que 
vagi nevant. Seran probables desencadenaments d’allaus de placa, localment de mitjanes dimensions al pas d’una persona en 
orientacions S, SE, E i sectors protegits del vent orientats a N. També són possible caigudes de plaques de vent de forma natural 
en els vessants abans indicats, així com petites allaus de neu recent. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és 
MODERAT (2) en sectors de neu acumulada per l’acció del vent, per la possibilitat de desencadenament de plaques, en general 
pel pas d’un grup de persones, localment de mida mitjana, en orientacions E, S i punts obacs protegits del vent. En els vessants 
erosionats pel vent el perill és FEBLE (1).  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa. SENSE CANVIS O EN LLEUGER 
AUGMENT a la resta. 
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 2 de gener de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 31 de desembre de 2005 
14:00 h. 
31 de desembre de 2005, 1 i 2 de 
gener de 2006 

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

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

Ter-Freser: MODERAT (2) en sectors amb 
acumulacions. 
FEBLE (1) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MODERAT (2) en sectors amb 
acumulacions. 
FEBLE (1) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 1: cel molt ennuvolat al límit nord del Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, amb precipitacions febles (1-10 cm), cota de 
neu a 1000 m. A la resta de sectors, cel mig ennuvolat, no es descarta alguna precipitació feble. Temperatures en descens 
moderat. Vent de l’W, girant a NW fort amb ràfegues de molt fort al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós. 
A les 12:00 h: isozero: 1600 m; vent a 2000 m: 45 km/h NW; vent a 3000 m: 43 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -13ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 2: cel molt ennuvolat al límit nord del Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser amb precipitacions febles, de neu per damunt de 
1000 m. A la resta de sectors, cel mig ennuvolat tendint a aclarir-se. Temperatures sense gaires canvis o en lleuger descens. 
Vent de component N molt fort al Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser tendint a fort a partir de migdia, moderat a la resta. 
Dimarts, 3: cel poc ennuvolat, augmentant a molt ennuvolat per la tarda amb precipitacions febles, de neu per damunt de 1000 
m. Temperatures sense canvis. Vent de component N moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Les precipitacions iniciades divendres han estat inapreciables i no han variat de forma substancial la distribució del mantell nival. 
En general predomina el mantell ventat a tots els sectors. La neu és present per damunt dels 1800 m però per damunt de 2200 
m es troba fortament erosionada per l’acció del vent, especialment els vessants N, W i E. Les acumulacions de neu més 
importants es troben actualment en orientacions S. El gruix de neu al terra oscil·la entre 10 i 60 cm, a 2200 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Des de la matinada de divendres fins a migdia de dissabte, tan sols s’han produït precipitacions minses al límit nord del Perafita-
Puigpedrós i del Ter-Freser, de neu per damunt de 2000 m. La majoria de plaques de vent es troben en orientacions S, SW, SE i 
E i sectors protegits del vent orientats a N, principalment a les canals del vessant nord del Cadí Moixeró.  
El perill és MARCAT (3) a la Vessant nord del Cadí Moixeró per la possibilitat de desencadenament d’allaus de placa localment 
de dimensions mitjanes pel pas d’una persona. A la resta el perill és MODERAT (2) en indrets amb neu acumulada pel vent, per 
la possibilitat de desencadenament de plaques, localment de mida mitjana, al pas d’un grup de persones. Al límit nord del 
Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser es poden formar localment noves plaques de vent que es desprendrien pel pas d’una 
persona en orientacions S i E; serien allaus petites, localment de mida mitjana. En els vessants erosionats pel vent  el perill és 
FEBLE (1).  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: SENSE GAIRES CANVIS O EN LLEUGER AUGMENT al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós. 
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 2 de gener de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 2 de gener de 2006 
14:00 h. 
2 i 3 de gener de 2006 

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, 3: Cel cobert o molt ennuvolat a l’Aran fins a la tarda, quan quedaria entre poc i mig ennuvolat. Molt ennuvolat de cara 
al vespre i nit. Serè o poc ennuvolat a la resta. S'esperen nevades febles i disperses fins al migdia al vessant nord, 
desapareixent o sent localment minses durant la tarda (1-5 cm.). Temperatures en lleuger descens.Vent del N a NW entre fluix i 
moderat. Algun cop localment fort als cims. 
A les 12:00 h: isozero: 100 m; vent a 2000 m: 62 km/h N; vent a 3000 m: 78 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -18ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 4: Cel molt ennuvolat fins al migdia, quan quedaria poc ennuvolat. S’esperen precipitacions minses, de neu a totes 
les cotes a la matinada i pujant a 1200 metres al migdia. Temperatures mínimes sense canvis, màximes en moderat ascens. 
Vent entre fluix i moderat del nord fins al migdia, fluix la resta del dia i girant a nord-est. 
Dijous 5: Cel entre poc i mig ennuvolat. Temperatures en lleugera davallada. Vent fluix del NE, calmes a final del dia. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A tots els sectors ha nevat des dels 800-900 m però no presenta cert gruix fins als 1000-1200 m. La neu nova s’ha dipositat 
damunt d’un mantell preexistent ja ventat, especialment a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. A l’Aran Franja nord de la 
Pallaresa el mantell és esquiable de dels 1000 m mentre que a la Ribagorçana- Vall Fosca i a la Pallaresa es manté en 1800-
1900 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 75-95 cm a l’Aran i entre 5-15 cm a la resta.   

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Des de divendres a la nit, a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa s’han acumulat  gruixos de neu recent humida d’entre 40-50 cm, 
dels quals 30 cm aproximadament s’han dipositat en les darreres 24 hores. A la resta de sectors s’han acumulat gruixos de 
menys de 15 cm, dels quals uns 7 cm en les últimes 24 hores. Les nevades han anat acompanyades de vent del NW que ha 
format plaques de vent en orientacions S, SE i E així com en sectors orientats a N però resguardats de l’acció del vent. Les 
plaques més importants es troben a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa. En aquest sector el perill és MARCAT (3) ja que són 
probables desencadenaments d’allaus de placa, en general de mitjanes dimensions al pas d’una persona en orientacions S, 
SE, E i sectors protegits del vent orientats a N. També són possibles caigudes de plaques de vent de forma natural en els 
vessants abans indicats, així com petites allaus de neu recent. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és 
MODERAT (2) pel desencadenament de plaques, al pas d’una persona en orientacions S, SE i E en general de mida petita, 
localment mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 3 de gener de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 2 de gener de 2006 
14:00 h. 
2 i 3 de gener de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MODERAT (2) en sectors amb 
acumulacions. 
FEBLE (1) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 3: Cel serè o poc ennuvolat, amb increment dels núvols alts i mitjans a final del dia. Temperatures en lleuger descens. 
Vent del N a NW fort, molt fort al Ter-Freser. Hi ha haurà torb. 
A les 12:00 h: isozero: 900 m; vent a 2000 m: 84 km/h N; vent a 3000 m: 65 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -14ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 4: Cel mig ennuvolat per núvols alts i mitjans fins al migdia, poc ennuvolat la resta del dia. Temperatures mínimes 
sense canvis, màximes lleugerament més altes. Vent de moderat a fort del NE, especialment al Ter-Freser, però afluixant de 
cara la segona meitat de la jornada. 
Dijous, 5: Cel entre poc i mig ennuvolat. Temperatures en lleugera davallada. Vent fluix del NE, moderat al Ter-Freser i 
davallant a final del dia. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Al Ter-Freser i al Perafita –Puigpedrós ha nevat des dels 900 m però el mantell no presenta cert gruix fins als 1200-1300 m. La 
neu recent s’ha dipositat damunt d’un mantell pre-existent ja ventat. En general el mantell és esquiable per damunt dels 1700-
1800 m i a cotes altes es mantenen les deflacions a lloms i carenes exposades. Al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al 
Prepirineu les nevades han estat escadusseres i no hi ha grans canvis respecte dies anteriors. En general el gruix de neu al 
terra oscil·la entre 10 i 60 cm, a 2200 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós les nevades dels darrers dies han deixat una capa de neu recent humida d’entre 10-20 
cm, especialment als sectors d’influència nord. Al Cadí-Moixeró i al Prepirineu les precipitacions han estat de menys de 5 cm. 
El vent del NW ha format importants acumulacions en forma de placa en orientacions S, SE i E així com en sectors resguardats 
de l’acció del vent orientats a N. 
El perill és MARCAT (3) a la Vessant nord del Cadí Moixeró per la possibilitat de desencadenament d’allaus de placa localment 
de dimensions mitjanes pel pas d’una persona. Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser el perill és MARCAT (3) pel 
desencadenamnet d’allaus de placa al pas d’una persona especialment en orientacions S, SE i E i sectors reguardats de l’acció 
del vent en general de mitjanes dimensions,. També són possibles caigudes de petites allaus de neu recent, especialment en 
les àrees més septentrionals d’aquests sectors. Al Prepirineu el perill és MODERAT (2) en indrets amb neu acumulada pel vent, 
per la possibilitat de desencadenament de plaques de mida petita, en general al pas d’una persona. En els vessants erosionats 
pel vent  el perill és FEBLE (1).  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 3 de gener de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 3 de gener de 2006 
14:00 h. 
3 i 4 de gener de 2006 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3)  
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) sector nord 

MODERAT (2) sector sud 
Pallaresa: MARCAT (3) sector nord 

MODERAT (2) sector sud 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 4: Cel serè o poc ennuvolat la primera meitat del dia. Al migdia incrementaran i a partir de mitja tarda cel molt 
ennuvolat. Precipitacions minses (0-2 cm) i intermitents a partir del vespre i nit, de neu per sobre dels 900 metres. 
Temperatures mínimes baixant lleugerament, màximes en lleuger ascens. Vent fluix del N, localment cops moderats a forts. 
A les 12:00 h: isozero: 900 m; vent a 2000 m: 62 km/h N; vent a 3000 m: 72 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -17ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 5: Cel cobert o molt ennuvolat al llarg de tot el dia. Precipitacions febles i intermitents al llarg de tota la jornada (1-5 cm), 
de neu a partir dels 700 metres. Temperatures mínimes sense canvis, màximes en lleugera davallada. Vent del N fluix a la 
matinada, girant a partir del matí a fluix del S a cotes més baixes i variable als cims. 
Divendres 6: Cel cobert o molt ennuvolat tot el dia. Precipitacions febles, sobretot a la tarda, i de neu a partir de 1200-1400 
metres (1-5 cm). Temperatures en lleuger ascens. Vent en calma o fluix variable amb predomini de l’E. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A tots els sectors ha nevat des dels 800-900 m. A l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i les parts nord de la Ribagorçana-Vall 
Fosca i  de la Pallaresa  el mantell és esquiable des  dels 1000-1200 m, tret de les vessants nord de l’Aran on és esquiable a 
totes les cotes. La neu nova s’ha dipositat damunt d’un mantell preexistent ja ventat, especialment a la Ribagorçana-Vall Fosca i 
a la Pallaresa. A les zones sud de la Ribagorçana- Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell és esquiable des dels 1700-1800 m 
però amb importants deflacions en orientacions N i W així com lloms, carenes i zones altes. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 
80-100 cm a l’Aran i entre 5-30 cm a la resta.   

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Ahir per la nit va deixar de nevar a l’Aran i per la tarda a la resta de sectors. En les darreres 72 hores s’han acumulat gruixos de 
neu recent d’entre 30 i 60 cm a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa i la part nord de la Ribagorçana Vall Fosca i de la Pallaresa. A 
la resta de sectors, per al mateix període s’han acumulat fins a 25 cm. S’han desencadenat allaus tant de forma natural com de 
forma provocada. El vent del NW ha format i segueix formant plaques de vent en orientacions S, SE i E així com en sectors 
orientats a N però resguardats de l’acció del vent. Les plaques més importants es troben a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa. El 
perill és MARCAT (3) a l’Aran franja nord de la Pallaresa i als sectors nord de la Ribagorçana Vall Fosca i de la Pallaresa pel 
desencadenaments d’allaus de placa, en general de mitjanes dimensions al pas d’una persona en orientacions S, SE, E i 
sectors protegits del vent orientats a N. També són probables caigudes de plaques de vent de forma natural en els vessants 
abans indicats, així com allaus de neu recent, en general de petites dimensions, localment mitjanes. Als límits sud de la 
Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el perill és MODERAT (2) pel desencadenament de plaques, al pas d’una persona en 
orientacions S, SE i E en general de mida petita, localment mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 4 de gener de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 3 de gener de 2006 
14:00 h. 
3 i 4 de gener de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MODERAT (2) en sectors amb 
acumulacions. 
FEBLE (1) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 4: Cel serè o poc ennuvolat, amb increment dels núvols alts i mitjans a final del dia en general, i dels núvols baixos 
als sectors més septentrionals. Precipitacions minses (0-2 cm) i intermitents a darrera hora al nord del Ter-Freser i a Perafita-
Puigpedrós. Temperatures en lleuger descens. Vent del N a NE de moderat a fort, cops molt forts al Ter-Freser. 
A les 12:00 h: isozero: 1200 m; vent a 2000 m: 60 km/h NE; vent a 3000 m: 70 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -13ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 5: Cel molt ennuvolat o cobert en general tota la jornada. Precipitacions febles i intermitents de neu a partir de 800-900 
metres (1-3 cm.). Temperatures mínimes sense canvis, màximes lleugerament més altes. Vent  del N moderat a la matinada, 
girant a S o variable fluix a partir del matí. 
Divendres, 6: Cel molt ennuvolat o cobert tot el dia, especialment la segona meitat. Precipitacions minses al matí, incrementant 
a la tarda, i de neu a partir de 1200-1400 metres (1-5 cm.). Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix de l’E o variable. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Al Ter-Freser i al Perafita –Puigpedrós ha nevat des dels 900 m però el mantell no presenta cert gruix fins als 1200-1300 m. La 
neu recent s’ha dipositat damunt d’un mantell pre-existent ja ventat. En general el mantell és esquiable per damunt dels 1800-
1900 m i a cotes altes es mantenen les deflacions a lloms i carenes exposades. Al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al 
Prepirineu les nevades han estat escadusseres i no hi ha grans canvis respecte dies anteriors. En general el gruix de neu al 
terra oscil·la entre 10 i 60 cm, a 2200 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
 Ahir a migdia va deixar de nevar a tots els sectors. Al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós s’han acumulat entre 15-25 cm, 
especialment als sectors d’influència nord. Al Cadí-Moixeró i al Prepirineu les precipitacions han estat de menys de 5 cm. El 
vent del NW ha format i segueix formant plaques de vent en orientacions S, SE i E així com en sectors resguardats de l’acció 
del vent orientats a N. 
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser el perill és MARCAT (3) pel desencadenament d’allaus de placa al pas d’una persona 
especialment en orientacions S, SE i E i sectors resguardats de l’acció del vent en general de mitjanes dimensions,. També són 
possibles caigudes de petites allaus de neu recent, especialment en les àrees més septentrionals d’aquests sectors. 
El perill és MARCAT (3) a la Vessant nord del Cadí Moixeró per la possibilitat de desencadenament d’allaus de placa localment 
de dimensions mitjanes pel pas d’una persona. Al Prepirineu el perill és MODERAT (2) en indrets amb neu acumulada pel vent, 
per la possibilitat de desencadenament de plaques de mida petita, en general al pas d’una persona. En els vessants erosionats 
pel vent  el perill és FEBLE (1).  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 4 de gener de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 4 de gener de 2006 
14:00 h. 
4 i 5 de gener de 2006 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3)  
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) sector nord 

MODERAT (2) sector sud 
Pallaresa: MARCAT (3) sector nord 

MODERAT (2) sector sud 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 5: Cel cobert o molt ennuvolat al llarg de tot el dia, encara que tendirà a obrir-se a darreres hores. Precipitacions febles i 
intermitents, principalment al matí i migdia i de neu a partir dels 600-700 metres (0-2 cm). Temperatures mínimes en lleuger 
ascens, màximes en lleugera davallada. Vent del N fluix a moderat a la matinada, girant a partir del matí a l'W i NW. 
A les 12:00 h: isozero: 900 m; vent a 2000 m: 26 km/h NW; vent a 3000 m: 39 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -11ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 6: Mig ennuvolat fins al migdia, quan tornarà a quedar cobert. Precipitacions febles i intermitents a partir del migdia 
(1-2 cm), de neu a partir dels 1000-1100 metres. Temperatures mínimes sense canvis, màximes en lleuger ascens. Vent del S 
fluix a la matinada, girant SE entre fluix i moderat. 
Dissabte 7: Cel cobert tot el dia. Precipitacions entre febles i moderades tota la jornada (1-10 cm). Cota de neu pujant de 1100 a 
1600 metres. Temperatures en moderat ascens, màximes a final del dia. Vent del SE moderat a fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A tots els sectors ha nevat des dels 800-900 m. A l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i les parts nord de la Ribagorçana-Vall 
Fosca i  de la Pallaresa  el mantell és esquiable des  dels 1000-1200 m, tret de les vessants nord de l’Aran on és esquiable a 
totes les cotes. La neu nova dels darrers dies, s’ha dipositat damunt d’un mantell preexistent ja ventat, especialment a la 
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. A les zones sud de la Ribagorçana- Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell és esquiable 
des dels 1700-1800 m però amb importants deflacions en orientacions N i W així com lloms, carenes i zones altes. Els gruixos a 
2200 m oscil·len entre 80-100 cm a l’Aran i entre 5-30 cm a la resta.   

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
El vent del N i NW ha redistribuït la neu caiguda en els darrers dies i ha format i segueix formant plaques de vent en 
orientacions S, SE i E així com en sectors resguardats de l’acció del vent orientats a N. L’activitat de caiguda d’allaus de forma 
natural i provocada ha continuat donant-se. 
 Les plaques més importants es troben a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa. El perill és MARCAT (3) a l’Aran franja nord de la 
Pallaresa i als sectors nord de la Ribagorçana Vall Fosca i de la Pallaresa pel desencadenaments d’allaus de placa al pas d’una 
persona, en general de mitjanes dimensions, localment grans, en orientacions S, SE, E i sectors protegits del vent orientats a N. 
També són probables caigudes de plaques de vent de forma natural en els vessants abans indicats, així com allaus de neu 
recent, en general de petites dimensions, localment mitjanes. Als límits sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el 
perill és MODERAT (2) pel desencadenament de plaques, al pas d’una persona en orientacions S, SE i E en general de mida 
petita, localment mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN PROGRESSIU AUGMENT 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 5 de gener de 2006 
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Servei Meteorològic
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 4 de gener de 2006 
14:00 h. 
4 i 5 de gener de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MODERAT (2) en sectors amb 
acumulacions. 
FEBLE (1) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 5: Cel cobert tot el dia, sobretot a la tarda. Precipitacions febles i intermitents, principalment la segona meitat del dia (1-
2 cm). Temperatures mínimes en lleuger ascens, màximes en lleugera davallada. Vent del N fluix a moderat a la matinada, 
girant a partir del matí a l'W i NW. 
A les 12:00 h: isozero: 900 m; vent a 2000 m: 15 km/h NW; vent a 3000 m: 22 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -9ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 6: Cobert a la matinada, entre mig i poc ennuvolat matí i tarda, cobert a final del dia. Precipitacions febles i 
intermitents a la matinada i a la tarda-nit (1-5 cm). Cota de neu als 600-700 metres, pujant als 1000-1100 metres. Temperatures 
mínimes sense canvis, màximes lleugerament més altes. Vent del S fluix a la matinada, girant SE entre fluix i moderat. 
Dissabte, 7: Cel cobert tot el dia. Precipitacions entre febles i moderades tota la jornada (5-20 cm). Cota de neu pujant de 1100 
a 1500 metres. Temperatures en moderat ascens, màximes a final del dia. Vent del SE moderat a fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Al Ter-Freser i al Perafita –Puigpedrós el mantell nival és present des dels 900 m però no presenta cert gruix fins als 1200-1300 
m. La neu recent dels darrers dies s’ha dipositat damunt d’un mantell pre-existent ja ventat. En general el mantell és esquiable 
per damunt dels 1800-1900 m i a cotes altes es mantenen les deflacions a lloms i carenes exposades. Al Prepirineu el mantell 
és present des dels 1600 m en orientacions N i dels 2100 m en les S, però no presenta continuïtat fins als 1700 m en 
orientacions N i dels 2200 m en les S.  En general el gruix de neu al terra oscil·la entre 10 i 60 cm, a 2200 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
El vent del NW ha redistribuït la neu caiguda en els darrers dies i ha format i segueix formant plaques de vent en orientacions 
S, SE i E així com en sectors resguardats de l’acció del vent orientats a N. 
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser el perill és MARCAT (3) pel desencadenament d’allaus de placa al pas d’una persona 
especialment en orientacions S, SE i E i sectors resguardats de l’acció del vent en general de mitjanes dimensions. 
El perill és MARCAT (3) a la Vessant nord del Cadí Moixeró per la possibilitat de desencadenament d’allaus de placa localment 
de dimensions mitjanes pel pas d’una persona. Al Prepirineu el perill és MODERAT (2) en indrets amb neu acumulada pel vent, 
per la possibilitat de desencadenament de plaques de mida petita, en general al pas d’una persona. En els vessants erosionats 
pel vent  el perill és FEBLE (1).  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN PROGRESSIU AUGMENT 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 5 de gener de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 5 de gener de 2006 
14:00 h. 
5, 6 i 7 de gener de 2006 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FORT (4) 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) sector nord 

MODERAT (2) sector sud 
Pallaresa: MARCAT (3) sector nord 

MODERAT (2) sector sud 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 6: Cel mig ennuvolat al matí i cobert a la tarda. S’esperen precipitacions felbes a partir de la tarda. La cota de neu 
voltarà els 1100 m. Es recolliran quantitats poc abundants. Les temperatures seran semblants o lleugerament més baixes. El 
vent passarà d’oest a sud moderat, més fluix al vessant nord. 
A les 12:00 h: isozero: 1100 m; vent a 2000 m: 59 km/h S; vent a 3000 m: 3 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: -11ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 7: Cel cobert tot el dia. Precipitacions febles tota la jornada en forma de neu a partir de 1300 m. Temperatures 
mínimes en lleuger ascens, màximes lleugerament més baixes. Vent del SE moderat. 
Diumenge, 8: Cel cobert durant tot el dia. S’esperen precipitacions febles durant tota la jornada. La cota de neu voltarà els 1300 
metres. Temperatures semblants. El vent serà moderat del sud-est. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A tots els sectors ha nevat des dels 800-900 m. A l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i les parts nord de la Ribagorçana-Vall 
Fosca i  de la Pallaresa  el mantell és esquiable des  dels 1000-1200 m, tret de les vessants nord de l’Aran on és esquiable a 
totes les cotes. La neu nova dels darrers dies, s’ha dipositat damunt d’un mantell preexistent ja ventat, especialment a la 
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. A les zones sud de la Ribagorçana- Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell és esquiable 
des dels 1700-1800 m però amb importants deflacions en orientacions N i W així com lloms, carenes i zones altes. Els gruixos a 
2200 m oscil·len entre 80-100 cm a l’Aran i entre 5-30 cm a la resta.   

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
A l’Aran franja nord de la Pallaresa existeixen plaques de vent especialment gruixudes en orientacions S, SE i E així com en 
orientacions N protegides de l’acció del vent. A la resta del Pirineu Occidental es mantenen plaques en les mateixes 
orientacions abans indicades però de menors dimensions, essent les més generalitzades en la part nord i molt més locals i 
aïllades en les parts S. 
A l’Aran Franja Nord de la Pallaresa el perill és FORT (4) per la caiguda d’allaus de placa que podran ser de forma natural i fins 
i tot assolir grans dimensions. De cara a demà el perill es mantindrà en FORT (4); el mantell s’humitejarà i seran probables 
caigudes naturals d’allaus de neu humida. També es formaran noves plaques més generalitzades en orientacions N que podran 
desprendre´s de forma natural i ser de mitjanes dimensions, localment grans. El perill és MARCAT (3) als sectors nord de la 
Ribagorçana Vall Fosca i de la Pallaresa pel desencadenaments d’allaus de placa al pas d’una persona, en general de mitjanes 
dimensions en orientacions S, SE, E i sectors protegits del vent orientats a N. També són possibles caigudes de plaques de 
vent de forma natural en els vessants abans indicats. De cara a demà divendres les plaques de vent en vessant nord seran mes 
generalitzades. Als límits sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el perill és MODERAT (2) pel desencadenament de 
plaques, al pas d’una persona en orientacions S, SE i E en general de mida petita, localment mitjana.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN PROGRESSIU AUGMENT 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 7 de gener de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 5 de gener de 2006 
14:00 h. 
5, 6 i 7 de gener de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MODERAT (2) en sectors amb 
acumulacions. 
FEBLE (1) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 6: Cel mig ennuvolat al matí i cobert a la tarda. Son probables precipitacions poc importants a la matinada al Ter-
Freser i al Prepirineu. S’esperen precipitacions felbes a partir de la tarda arreu. La cota de neu voltarà els 1100 m. Es recolliran 
quantitats poc abundants. Les temperatures seran semblants o lleugerament més baixes. El vent passarà d’oest a sud 
moderat. 
A les 12:00 h: isozero: 1100 m; vent a 2000 m: 36 km/h SW; vent a 3000 m: 34 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: -11ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 7: Cel cobert tot el dia. Precipitacions entre febles i moderades tota la jornada en forma de neu a partir de 1300 m. 
Temperatures mínimes en lleuger ascens, màximes lleugerament més baixes. Vent del SE moderat. 
Diumenge, 8: Cel cobert durant tot el dia. S’esperen precipitacions entre febles i moderades durant tota la jornada. La cota de 
neu voltarà els 1300 metres. Temperatures semblants. El vent serà entre moderat i fort del sud-est. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Al Ter-Freser i al Perafita –Puigpedrós el mantell nival és present des dels 900 m però no presenta cert gruix fins als 1200-1300 
m. La neu recent dels darrers dies s’ha dipositat damunt d’un mantell pre-existent ja ventat. En general el mantell és esquiable 
per damunt dels 1800-1900 m i a cotes altes es mantenen les deflacions a lloms i carenes exposades. Al Prepirineu el mantell 
és present des dels 1600 m en orientacions N i dels 2100 m en les S, però no presenta continuïtat fins als 1700 m en 
orientacions N i dels 2200 m en les S.  En general el gruix de neu al terra oscil·la entre 10 i 60 cm, a 2200 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
El vent del NW ha redistribuït la neu caiguda en els darrers dies i ha format plaques de vent en orientacions S, SE i E així com 
en sectors resguardats de l’acció del vent orientats a N. 
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser el perill és MARCAT (3) pel desencadenament d’allaus de placa al pas d’una persona 
especialment en orientacions S, SE i E i sectors resguardats de l’acció del vent en general de mitjanes dimensions. 
El perill és MARCAT (3) a la Vessant nord del Cadí Moixeró per la possibilitat de desencadenament d’allaus de placa localment 
de dimensions mitjanes pel pas d’una persona. Al Prepirineu el perill és MODERAT (2) en indrets amb neu acumulada pel vent, 
per la possibilitat de desencadenament de plaques de mida petita, en general al pas d’una persona. En els vessants erosionats 
pel vent  el perill és FEBLE (1).  
A partir de demà divendres les plaques de vent en orientacions N seran més generalitzades. Es mantindrà el desencadenament 
d’allaus de placa per una feble sobrecàrrega però a totes les orientacions. També seran possibles caigudes naturals de petites 
allaus de neu recent humida. El perill es mantindrà igual que avui dijous a tots els sectors, tret del Prepirineu on evolucionaria a 
MODERAT (2) a totes les orientacions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN AUGMENT 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 7 de gener de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 7 de gener de 2006 
14:00 h. 
7, 8 i 9 de gener de 2006 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) sector nord 

MODERAT (2) sector sud 
Pallaresa: MARCAT (3) sector nord 

MODERAT (2) sector sud 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 8: cel molt ennuvolat o cobert amb precipitacions febles (1-5cm) en forma de neu a partir dels 1200 m. 
Temperatures en lleuger descens al llarg del dia. Vent entre feble i moderat del S amb algun cop de fort a dalt els cims. 
A les 12:00 h: isozero: 1800 m; vent a 2000 m: 46 km/h S; vent a 3000 m: 14 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: -9ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 9: Molt ennuvolat tota la jornada amb nuvolositat més compacta pel matí. Precipitacions febles en forma de neu a partir 
dels 1200 m. Temperatures sense gaires canvis o lleugerament més baixes. Vent fluix del S. 
Dimarts, 10: Cel molt ennuvolat de matinada amb precipitacions febles, de neu a partir dels 1200 m. A partir d’aleshores la 
nuvolositat s’anirà trencant per quedar poc ennuvolat. Temperatures mínimes sense gaires canvis i màximes lleugerament més 
altes. Vent de component S i E fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general el mantell és present des  dels 1300-1400 m, tret de les vessants nord de l’Aran on és present des dels 1100-1200 
m. El mantell es presenta molt irregular i molt ventat a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. A les zones nord d’aquest 
sectors i a L’Aran Franja nord de la Pallaresa es presenta més regular i amb menys deflacions. Els gruixos a 2200 m oscil·len 
entre 80-100 cm a l’Aran i entre 5-30 cm a la resta.   

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En els moments de realització del present butlletí s’estan donant precipitacions febles amb cota de neu a 1200-1300 m que han 
deixat uns 3cm de neu recent a la vessant sud del Pirineu Occidental i de menor importància a l’Aran Franja nord de la 
Pallaresa.En aquest darrer sector es mantenen plaques de vent en orientacions S, SE i E així com en orientacions N protegides 
de l’acció del vent. Per sota dels 2200 m la neu es troba més pesada i densa. A la resta del Pirineu Occidental es mantenen 
plaques en les mateixes orientacions abans indicades però de menors dimensions, essent les més generalitzades en la part 
nord i molt més locals i aïllades en les parts S. 
A l’Aran Franja Nord de la Pallaresa als sectors nord de la Ribagorçana Vall Fosca i de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) pel 
desencadenaments d’allaus de placa al pas d’una persona, en general de mitjanes dimensions en orientacions S, SE, E i 
sectors protegits del vent orientats a N. Són possibles caigudes espontànies d’allaus de neu humida, en general de petites 
dimensions. Als límits sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el perill és MODERAT (2) pel desencadenament de 
plaques, al pas d’una persona en orientacions S, SE i E en general de mida petita, localment mitjana. En funció del gruix de neu 
acumulat en les properes hores, el perill passar a MARCAT (3) al sud de la Ribagorçana Vall Fosca i a la Pallaresa. per  
desencadenament d’allaus de placa de mida mitjana en els sectors acumulats. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT 
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 9 de gener de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 7 de gener de 2006 
14:00 h. 
7, 8 i 9 de gener de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 8: cel molt ennuvolat o cobert amb precipitacions entre febles i moderades (10-15cm) en forma de neu a partir dels 
1200 m. Temperatures en lleuger descens al llarg del dia. Vent entre feble i moderat del S amb algun cop de fort a dalt els 
cims. 
A les 12:00 h: isozero: 1500 m; vent a 2000 m: 37 km/h SE; vent a 3000 m: 32 km/h SE; Índex de fredor a 2000 m: -12ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 9: Molt ennuvolat tota la jornada amb nuvolositat més compacta pel matí. Precipitacions entre febles i moderades en 
forma de neu a partir dels 1200 m. Temperatures sense gaires canvis o lleugerament més baixes. Vent fluix del S. 
Dimarts, 10: Cel molt ennuvolat de matinada amb precipitacions febles, de neu a partir dels 1200 m. A partir d’aleshores la 
nuvolositat s’anirà trencant per quedar poc ennuvolat. Temperatures mínimes sense gaires canvis i màximes lleugerament més 
altes. Vent de component S i E fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Al Ter-Freser i al Perafita –Puigpedrós el mantell nival és present des dels 1200-1300 m. En general el mantell és esquiable per 
damunt dels 1800-1900 m i a cotes altes es mantenen les deflacions a lloms i carenes exposades. Al Prepirineu el mantell és 
present des dels 1600 m en orientacions N i dels 2100 m en les S, però no presenta continuïtat fins als 1700 m en orientacions 
N i dels 2200 m en les S.  En general el gruix de neu al terra oscil·la entre 10 i 60 cm, a 2200 m. Amb les precipitacions que 
s’estan donant a hores d’ara i les previstes per als propers dies, la distribució i gruixos del mantell nival poden variar 
substancialment. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En el moment de realització del present butlletí s’estan donant precipitacions en forma de neu a partir dels 1300 m, que han 
deixat entre 1-5 cm de neu recent.  Es mantenen plaques de vent en orientacions S, SE i E i sectors resguardats del vent 
orientats al N, les importants de les quals es troben al Perafita Puigpedrós al Ter Freser i a la Vessant nord del Cadí Moixeró. 
En aquests sectors el perill és MARCAT (3) pel desencadenament d’allaus de placa al pas d’una persona especialment en 
orientacions S, SE i E i sectors resguardats de l’acció del vent en general de mitjanes dimensions. 
Al Prepirineu el perill és MODERAT (2) en indrets amb neu acumulada pel vent, per la possibilitat de desencadenament de 
plaques de mida petita, en general al pas d’una persona. En els vessants erosionats pel vent  el perill és FEBLE (1).  
Amb les precipitacions previstes per als propers dies seran possibles caigudes d’allaus de neu recent, en general de petites 
dimensions, localment mitjanes i es podran formar noves plaques de vent en orientacions N i W susceptibles de despendre’s al 
pas d’una persona i ser de mitjanes dimensions. El perill al Prepirineu passaria a MARCAT (3) 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN PROGRESSIU AUGMENT 
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 9 de gener de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 9 de gener de 2006 
14:00 h. 
9 i 10 de gener de 2006 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) meitat sud 

MODERAT (2) meitat nord 
Pallaresa: MARCAT (3) meitat sud 

MODERAT (2) meitat nord 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 10: Cel cobert de matinada, aclarint-se al llarg de la jornada fins a quedar poc ennuvolat. Temperatures lleugerament 
més altes. El vent serà fluix i de direcció variable. 
A les 12:00 h: isozero: 1400 m; vent a 2000 m: 12 km/h S; vent a 3000 m:11 km/h E; Índex de fredor a 2000 m: -6ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 11: Cel serè o poc ennuvolat. Temperatures mínimes lleugerament més baixes i màximes en lleuger augment. Vent 
fluix i de direcció variable. 
Dijous, 12: Cel poc ennuvolat al matí amb arribada de núvols per l’oest deixant el cel cobert a la nit.  Temperatures més altes en 
general amb mínimes al final del dia. Vent fluix i de direcció variable amb predomini de l’oest al final del dia. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general el mantell és present des  dels 1300-1400 m, tret de les vessants nord de l’Aran on és present des dels 1100-1200 m. 
El mantell es presenta molt irregular i molt ventat a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. A les zones nord d’aquest sectors i 
a l’Aran Franja nord de la Pallaresa es presenta més regular i amb menys deflacions. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 80-100 
cm a l’Aran i entre 10-60 cm a la resta.   

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Ha nevat a tots els sectors des del dia 6, entre 10-40 cm, disminuint de S a N, excepte a l’Aran on la nevada ha estat 
inapreciable. En superfície predomina la neu recent seca o poc humida, excepte a l’Aran on es mostra més humida. A la 
Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa s’han format algunes plaques de vent en orientacions W i N, que poden desprendre’s pel 
pas d’una persona i ser localment de mida mitjana. També és possible alguna allau de neu recent de forma natural. És probable 
que es formin noves plaques de vent amb les precipitacions previstes per aquesta tarda (10-20 cm), preferentment en 
orientacions N i E. Així, a la meitat sud de la Ribagorçana-Vallfosca i de la Pallaresa el perill és MARCAT (3). A l’Aran i a la 
meitat nord de la Ribagorçana-Vallfosca i de la Pallaresa el perill d’allaus és MODERAT (2), ja que el mantell s’ha estabilitzat 
progressivament en superície; no obstant, són possibles allaus de placa en general pel pas d’un grup de persones i ser localment 
de mida mitjana, preferentment en orientacions N.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 10 de gener de 2006 
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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: 

Dilluns, 9 de gener de 2006 
14:00 h. 
9 i 10 de gener de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 10: Cel cobert de matinada, aclarint-se al llarg de la jornada fins a quedar poc ennuvolat. Temperatures lleugerament 
més altes. El vent serà fluix i de direcció variable amb predomini de la component est. 
A les 12:00 h: isozero: 1100 m; vent a 2000 m: 14 km/h SE; vent a 3000 m: 8  km/h SE; Índex de fredor a 2000 m: -12ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 11: Cel serè o poc ennuvolat. Temperatures mínimes lleugerament més baixes i màximes en lleuger augment. Vent 
fluix i de direcció variable. 
Dijous, 12: Cel poc ennuvolat al matí amb arribada de núvols per l’oest deixant el cel entre mig i molt ennuvolat a la nit. 
Temperatures mes altes en general amb mínimes al final del dia. Vent fluix i de direcció variable amb predomini de l’oest al final 
del dia. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A tots els sectors el mantell és present per damunt de 1200-1400 m. En general el gruix de neu al terra oscil·la entre 30 i 90 cm, 
a 2200 m. Les nevades s’han dipositat d’una manera bastant regular, sense que aflori el terra a causa del vent.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Des del dia 6 s’han acumulat entre 40-60 cm a la conca del Ter, entre 20-40 cm a la resta del Ter-Freser, Prepirineu i Cadí-
Moixeró i on menys ha nevat, al Perafita-Puigpedrós entre 5-15 cm. Predomina la neu recent seca o poc humida. S’han format 
algunes plaques de vent en orientacions N i W, localment de grans dimensions. Al Ter-Freser, Prepirineu i vessant nord del 
Cadí-Moixeró el perill d’allaus és MARCAT (3), ja que són possibles allaus de placa de vent al pas d’una persona i ser localment 
de grans dimensions en orientacions N i W, principalment. També són possibles allaus de neu recent, en general de petites 
dimensions a qualsevol orientació. Al Perafita-Puigpedrós el perill és MODERAT (2), per la possibilitat d’allaus de placa a 
qualsevol orientació, en general pel pas d’una persona i de petites dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 10 de gener de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 10 de gener de 2006 
14:00 h. 
10 i 11 de gener de 2006 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) en orientacions obagues 

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

MODERAT (2) meitat nord 
Pallaresa: MARCAT (3) meitat sud 

MODERAT (2) meitat nord 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 11: Cel serè. Temperatures màximes en lleuger ascens, mínimes sense canvis. Vent fluix amb predomini del N i NW o 
en calma. 
A les 12:00 h: isozero: 1800 m; vent a 2000 m: 14 km/h NW; vent a 3000 m:18 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -6ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 12: Progressiu increment dels núvols alts i mitjans, quedant molt ennuvolat a mig matí i fins la tarda. Poc ennuvolat a final 
del dia. Temperatures mínimes sense canvis, màximes en lleuger ascens. Vent en calma o fluix del N. 
Divendres, 13: Cel serè o poc ennuvolat, amb increment dels núvols a final del dia i especialment al vessant sud. Lleugera 
davallada de les temperatures. Vent fluix del S a W. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general el mantell és present des dels 1300-1400 m, tret de les vessants nord de l’Aran on és present des del fons de les 
valls. El mantell es presenta molt irregular i ventat a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. A les zones nord d’aquest sectors 
i a l’Aran Franja nord de la Pallaresa es presenta més regular i amb menys deflacions. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 80-
100 cm a l’Aran i entre 10-60 cm a la resta.   

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Ha nevat novament d’1 a 5 cm a tots els sectors excepte a l’Aran. Entre els dies 6 i 8 ja es van acumular entre 10-40 cm, 
disminuint de S a N, mentre que a l’Aran la nevada va ser inapreciable. En superfície predomina la neu recent seca o poc 
humida, lleugerament ventada. A l’Aran es mostra més humida o lleugerament encrostada en orientacions assolellades per sota 
de 2000 m. A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa s’han format algunes plaques de vent en orientacions W i N, que poden 
desprendre’s pel pas d’una persona i ser localment de mida mitjana. També és possible alguna allau de neu recent de forma 
natural. S’han format noves plaques de vent, preferentment en orientacions N. Així, a la meitat sud de la Ribagorçana-Vallfosca i 
de la Pallaresa el perill és MARCAT (3). A la meitat nord de la Ribagorçana-Vallfosca i de la Pallaresa el perill d’allaus és 
MODERAT (2), ja que el mantell s’ha estabilitzat progressivament en superfície; no obstant, són possibles allaus de placa en 
general pel pas d’un grup de persones i ser localment de mida mitjana, preferentment en orientacions N. A l’Aran-Franja nord de 
la Pallaresa el perill és MARCAT (3) en orientacions obagues on el mantell es mostra internament encara molt feble i al seu 
damunt hi ha algunes plaques de vent que podrien desprendre’s pel pas d’una persona i ser de dimensions mitjanes; a la resta el 
perill és MODERAT (2). Amb la insolació són possibles allaus de neu recent humida en pendents de força inclinació, en general 
de dimensions petites. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 11 de gener de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 10 de gener de 2006 
14:00 h. 
10 i 11 de gener de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 11: Cel serè o poc ennuvolat. Temperatures màximes en lleuger ascens, mínimes en lleugera davallada. Vent fluix del 
N i NW, moderat al Ter-Freser. 
A les 12:00 h: isozero: 1600 m; vent a 2000 m: 26 km/h N; vent a 3000 m: 26  km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -9ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 12: Serè a la matinada, però amb progressiu increment dels núvols alts i mitjans, quedant entre mig i molt ennuvolat al 
migdia i la tarda. Tendència a disminuir la nuvolositat al final del dia. Temperatures mínimes sense canvis destacables, màximes 
en lleuger ascens. Vent fluix del NW o calma. 
Divendres, 13: Cel poc ennuvolat, però amb tendència a fer-se més presents els núvols a darreres hores. Temperatures en 
lleugera davallada. Vent fluix del SE a SW. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A tots els sectors el mantell és present per damunt de 1200-1400 m. En general el gruix de neu al terra oscil·la entre 30 i 90 cm, 
a 2200 m. Les últimes nevades s’han dipositat d’una manera bastant regular, sense que aflori el terra a causa del vent.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Des del dia 6 al 8 s’han acumulat entre 40-60 cm a la conca del Ter, entre 20-40 cm a la resta del Ter-Freser, Prepirineu i Cadí-
Moixeró i on menys ha nevat, al Perafita-Puigpedrós entre 5-15 cm. Predomina la neu recent seca o poc humida. S’han format 
algunes plaques de vent en orientacions N i W, localment de grans dimensions. Al Ter-Freser, Prepirineu i vessant nord del 
Cadí-Moixeró el perill d’allaus és MARCAT (3), ja que són possibles allaus de placa de vent al pas d’una persona i ser localment 
de grans dimensions en orientacions N i W, principalment. També són possibles allaus de neu recent, en general de petites 
dimensions a qualsevol orientació en pendents drets. Al Perafita-Puigpedrós el perill és MODERAT (2), per la possibilitat d’allaus 
de placa a qualsevol orientació, més probables en orientacions obagues, en general pel pas d’una persona i ser de petites 
dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 11 de gener de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 11 de gener de 2006 
14:00 h. 
11 i 12 de gener de 2006 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) en orientacions obagues 

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

MODERAT (2) meitat nord 
Pallaresa: MARCAT (3) meitat sud 

MODERAT (2) meitat nord 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 12: Entre mig i molt ennuvolat de núvols alts i mitjans fins a mig matí. Serè a partir del migdia. Temperatures mínimes i 
màximes en lleuger ascens. Vent en calma o fluix del NW, girant a SW al migdia. 
A les 12:00 h: isozero: 2000 m; vent a 2000 m: 16 km/h W; vent a 3000 m:21 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -5ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 13: Cel serè, amb alguns núvols baixos i boires als sectors més meridionals. Temperatures en lleugera davallada. 
Vent del S fluix a moderat. 
Dissabte, 14: Molt ennuvolat tota la jornada, especialment al matí. Precipitacions minses i intermitents (0-2 cm), sobretot fins al 
migdia. Cota de neu a 1100 metres. Temperatures sense canvis destacables. Vent de W i SW fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general el mantell és present des dels 1300-1400 m, tret de les vessants nord de l’Aran on és present des del fons de les 
valls. El mantell es presenta irregular i ventat als lloms i carenes de la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa. 
A la meitat nord d’aquest sectors i a l’Aran Franja nord de la Pallaresa es presenta més regular i amb menys deflacions. Els 
gruixos a 2200 m oscil·len entre 80-100 cm a l’Aran i entre 10-60 cm a la resta.   

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Dilluns passat va nevar novament d’1 a 5 cm a tots els sectors excepte a l’Aran. Entre els dies 6 i 8 ja es van acumular entre 10-
40 cm, disminuint de S a N, mentre que a l’Aran la nevada va ser inapreciable. En superfície predomina la neu recent seca o 
poc humida, lleugerament ventada. A l’Aran es mostra més humida o lleugerament encrostada en orientacions assolellades per 
sota de 2000 m. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s’han format algunes plaques de vent en orientacions W i N, que 
poden desprendre’s pel pas d’una persona i ser localment de mida mitjana. No es descarta la caiguda d’alguna allau de neu 
recent de forma natural. S’han format noves plaques de vent, preferentment en orientacions N. Així, a la meitat sud de la 
Ribagorçana-Vallfosca i de la Pallaresa el perill és MARCAT (3). A la meitat nord de la Ribagorçana-Vallfosca i de la Pallaresa 
el perill d’allaus és MODERAT (2), ja que el mantell s’ha estabilitzat progressivament en superfície; no obstant, són possibles 
allaus de placa en general pel pas d’un grup de persones i ser localment de mida mitjana, preferentment en orientacions N. A 
l’Aran-Franja nord de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) en orientacions obagues on el mantell es mostra internament encara 
molt feble i al seu damunt hi ha algunes plaques de vent que podrien desprendre’s pel pas d’una persona i ser de dimensions 
mitjanes; a la resta el perill és MODERAT (2). Amb la insolació són possibles allaus de neu recent humida en pendents de força 
inclinació, en general de dimensions petites. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 12 de gener de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 11 de gener de 2006 
14:00 h. 
11 i 12 de gener de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 12: Progressiu increment dels núvols alts i mitjans, quedant entre mig i molt ennuvolat al matí. Tendència a disminuir la 
nuvolositat a la tarda, quedant poc ennuvolat. Molt ennuvolat de núvols baixos al final del dia al Ter-Freser. Temperatures 
màximes sense canvis destacables, mínimes en lleuger ascens. Vent moderat del NW, girant a S i SW fluix a la tarda. 
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; vent a 2000 m: 12 km/h SW; vent a 3000 m: 16  km/h SE; Índex de fredor a 2000 m: -5ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 13: Cel poc ennuvolat, però amb tendència a fer-se més presents els núvols a la segona meitat del dia, quedant 
molt ennuvolat al Ter-Freser. Precipitacions minses al sector més oriental (0-2 cm). Cota de neu a 1200 metres. Temperatures 
en lleugera davallada. Vent fluix del SE a SW. 
Dissabte, 14: Molt ennuvolat tota la jornada, cobert a la tarda i nit. Precipitacions febles (0-2 cm) al Ter-Freser, cota de neu a 
900 metres. Temperatures sense canvis destacables. Vent fluix del S. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Al Ter-Freser, a la Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu el mantell és continu des dels 1200-1400 m, i al Perafita-
Puigpedrós des dels1600-1700 m. En general el gruix de neu al terra a tots els sectors oscil·la entre 30 i 90 cm, a 2200 m. Les 
últimes nevades s’han dipositat d’una manera bastant regular, sense que aflori el terra a causa del vent.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Des del dia 6 al 8 s’han acumulat entre 40-60 cm a la conca del Ter, entre 20-40 cm a la resta del Ter-Freser, Prepirineu i Cadí-
Moixeró i on menys ha nevat, al Perafita-Puigpedrós entre 5-15 cm. Predomina la neu recent seca o poc humida. Ahir es van 
formar algunes plaques de vent en orientacions N i W. Actualment al Ter-Freser s’estan formant noves plaques de vent en 
orientacions S i E que són susceptibles de desprendre’s per una sobrecàrrega feble i assolir mitjanes dimensions en el decurs 
del dia de demà. Les orientacions N i W s’estan deflactant però s’hi mantenen plaques en vessants protegits susceptibles de 
despendre’s en general pel pas d’un grup de persones, localment al pas d’una sola persona, en general de mitjanes 
dimensions. Al Prepirineu i a la Vessant nord del Cadí-Moixeró són possibles allaus de placa de vent al pas d’una persona i ser 
localment de grans dimensions en orientacions N i W, principalment. No es descarten caigudes d’allaus de neu recent, en 
general de petites dimensions a qualsevol orientació en pendents drets del Prepirineu i de la Vessant nord del Cadí Moixeró. 
Per aquests motius el perill d’allaus és MARCAT (3) al Prepirienu a la Vessant nord del Cadí Moixeró i al Ter-Freser.. Al 
Perafita-Puigpedrós el perill és MODERAT (2), per la possibilitat d’allaus de placa a qualsevol orientació, més probables en 
orientacions obagues, en general pel pas d’una persona i ser de petites dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 12 de gener de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 12 de gener de 2006 
14:00 h. 
12 i 13 de gener de 2006 

 
Aquest butlletí ha estat elaborat amb informació reduïda 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) en orientacions obagues 

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

MODERAT (2) meitat nord 
Pallaresa: MARCAT (3) meitat sud 

MODERAT (2) meitat nord 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 13: . Cel serè, amb boires a les conques prepirinenques. Temperatures mínimes en lleuger descens, màximes sense 
canvis. Vent de NW a SW fluix. 
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; vent a 2000 m: 24 km/h W; vent a 3000 m: 18 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -7ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 14: Cel serè pel matí, però progressiva arribada de núvols alts i mitjans durant el dia, quedant molt ennuvolat a la nit i 
amb alguns núvols baixos. Boires a les conques prepirinenques. Temperatures sense canvis. Vent del S i SE de fluix a moderat.
Diumenge, 15: Mig ennuvolat de núvols alts i mitjans al matí, augmentat al llarg de la jornada. Molt ennuvolat o cobert al final del 
dia per núvols mitjans i baixos. Precipitacions febles la segona meitat de la jornada (0-3 cm), de neu a partir de 1300 metres. 
Temperatures en lleuger ascens. Vent de fluix a moderat del S i SW, reforçant-se al final del dia. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general el mantell és present des dels 1300-1400 m, tret de les vessants nord de l’Aran on és present des del fons de les 
valls. El mantell es presenta irregular i ventat als lloms i carenes de la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa. 
A la meitat nord d’aquest sectors i a l’Aran Franja nord de la Pallaresa es presenta més regular i amb menys deflacions. Els 
gruixos a 2200 m oscil·len entre 80-100 cm a l’Aran i entre 10-60 cm a la resta.   

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
A grans trets, la neu superficialment segueix presentant-se molt freda i sense cohesió o ventajada, tret de vessants assolellats, 
especialment en orientacions S i per sota dels 2000 m, on es presenta lleugerament encrostada en superfície. 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s’han format algunes plaques de vent en orientacions W i N, que poden 
desprendre’s pel pas d’una persona i ser localment de mida mitjana. No es descarta la caiguda d’alguna allau de neu humida de 
forma natural. S’han format noves plaques de vent, preferentment en orientacions N. Així, a la meitat sud de la Ribagorçana-
Vallfosca i de la Pallaresa el perill és MARCAT (3). A la meitat nord de la Ribagorçana-Vallfosca i de la Pallaresa el perill 
d’allaus és MODERAT (2), ja que el mantell s’ha estabilitzat progressivament en superfície; no obstant, són possibles allaus de 
placa en general pel pas d’un grup de persones i ser localment de mida mitjana, preferentment en orientacions N. A l’Aran-
Franja nord de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) en orientacions obagues on el mantell es mostra internament encara molt 
feble i al seu damunt hi ha algunes plaques de vent que podrien desprendre’s pel pas d’una persona i ser de dimensions 
mitjanes; a la resta el perill és MODERAT (2). Amb la insolació són possibles allaus de neu humida en pendents de força 
inclinació, en general de dimensions petites. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 13 de gener de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 12 de gener de 2006 
14:00 h. 
12 i 13 de gener de 2006 

 
Aquest butlletí ha estat elaborat amb informació reduïda 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Perafita-
Puigpedrós: 

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 13: Cel serè o poc ennuvolat, però amb ràpid increment dels núvols baixos al Ter-Freser a partir del migdia, quedant 
molt ennuvolat. Precipitacions minses al Ter-Freser a la tarda-vespre (0-1cm), cota de neu a 1000 metres. Temperatures 
màximes sense canvis, mínimes en lleuger descens. Vent fluix del S i SE. 
A les 12:00 h: isozero: 1500 m; vent a 2000 m: 14 km/h SE; vent a 3000 m: 8  km/h E; Índex de fredor a 2000 m: -8ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 14: Molt ennuvolat o cobert de núvols baixos al Ter-Freser. Poc ennuvolat a la resta, amb arribada de núvols alts i 
mitjans al llarg de la jornada, quedant mig ennuvolat. Precipitacions febles i intermitents al Ter-Freser (0-2 cm), cota de neu 
baixant als 800 metres. Temperatures en lleugera davallada, i mínimes al final del dia. Vent fluix a moderat del S i SE. 
Diumenge, 15: Cel molt ennuvolat tot el dia al Ter-Freser i Prepirineu. Matí mig ennuvolat i increment progressiu de núvols alts i 
mitjans a la resta, quedant molt ennuvolat al final del dia. Precipitacions febles i intermitents al Ter-Freser i Prepirineu (0-2 cm), 
de neu a partir dels 1200 metres. Temperatures en lleuger ascens. Vent entre fluix i moderat del SW a SE. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Al Ter-Freser, a la Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu el mantell és continu des dels 1200-1400 m, i al Perafita-
Puigpedrós des dels1600-1700 m. En general el gruix de neu al terra a tots els sectors oscil·la entre 30 i 90 cm, a 2200 m. Les 
últimes nevades s’han dipositat d’una manera bastant regular, sense que aflori el terra a causa del vent.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general la neu es manté freda en superfície però les vessants assolellades per sota dels 2000 m han començat a 
transformar-se tèrmicament per efecte de la insolació. Durant la nit aquest sectors tendeixen a encrostar-se.  A tots els sectors 
es mantenen plaques de vent en orientacions N i W així com en indrets resguardats del vent. A la Conca del Ter s’han format 
noves plaques de vent en orientacions S i E que són susceptibles de desprendre’s per una sobrecàrrega feble i assolir mitjanes 
dimensions. Tot i les deflacions en les orientacions N i W encara s’hi mantenen plaques en vessants protegits susceptibles de 
despendre’s en general pel pas d’un grup de persones, localment al pas d’una sola persona, en general de mitjanes 
dimensions. Al Prepirineu i a la Vessant nord del Cadí-Moixeró són possibles allaus de placa de vent al pas d’una persona i ser 
localment de grans dimensions en orientacions N i W, principalment. Amb la insolació, són possibles caigudes d’allaus de neu 
humida en general de petites dimensions a qualsevol orientació en pendents drets. Així doncs el perill d’allaus és MARCAT (3) 
al Prepirienu a la Vessant nord del Cadí Moixeró i al Ter-Freser. Al Perafita-Puigpedrós el perill és MODERAT (2), per la 
possibilitat d’allaus de placa a qualsevol orientació, més probables en orientacions obagues, en general pel pas d’una persona i 
ser de petites dimensions. No es descarta la caiguda d’alguna petita allau o purga de forma natural, especialment en pendents 
drets assolellats. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 13 de gener de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 13 de gener de 2006 
14:00 h. 
13 i 14 de gener de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) en orientacions obagues 

MODERAT (2) a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) localment en orientacions obagues 

MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa: MARCAT (3) localment en orientacions obagues 

MODERAT (2) a la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 14: Cel serè pel matí, però progressiva arribada de núvols alts i mitjans durant el dia, quedant molt ennuvolat a la nit. 
Núvols baixos i boires altes sobretot al vessant sud al final del dia. Boires baixes a les conques prepirinenques que poden 
persistir tot el dia. Precipitacions minses i intermitents al final del dia, sobretot a vessant sud (0-1 cm). Cota de neu als 1100 
metres. Temperatures màximes en lleuger descens, mínimes sense canvis destacables. Vent del S i SW de fluix a moderat. 
A les 12:00 h: isozero: 1700 m; vent a 2000 m: 30 km/h SW; vent a 3000 m: 11 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: -10ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 15: Entre mig i molt ennuvolat al matí, especialment al vessant sud. Al migdia els núvols es trencarien una mica, 
sobretot als cims. Cel cobert al final del dia per núvols mitjans i baixos. Precipitacions febles al final de la jornada (0-2 cm), de 
neu a partir de 1200 metres. Temperatures en lleuger ascens. Vent de fluix a moderat del S i SW, reforçant-se al final del dia. 
Dilluns, 16: Cel cobert tota la jornada. S’esperen precipitacions febles al llarg de tot el dia (1-5 cm). Cota de neu pujant a 1500 
metres al migdia, baixant a 1200 a la nit. Temperatures lleugerament més altes, sobretot les màximes. Vent variable entre fluix i 
moderat, predomini de l’W. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general el mantell és present des dels 1300-1400 m, tret de les vessants nord de l’Aran on és present des del fons de les 
valls. El mantell es presenta irregular i ventat als lloms i carenes de la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa. 
A la meitat nord d’aquest sectors i a l’Aran Franja nord de la Pallaresa es presenta més regular i amb menys deflacions. Els 
gruixos a 2200 m oscil·len entre 80-100 cm a l’Aran i entre 10-60 cm a la resta.   

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
A grans trets, la neu superficialment segueix presentant-se molt freda i sense cohesió o ventajada, tret de vessants assolellats, 
que s’han vist afectats per la insolació diürna i el regel nocturn. A tots els sectors hi ha hagut activitat d’allaus de forma natural 
amb caiguda de petites allaus de fusió i plaques de fons. 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2) arreu tret de sectors localitzats en obagues on la neu no 
ha estat transformada i es manté la possibilitat de caigudes d’allaus de placa al pas d’una persona, essent el perill MARCAT (3). 
Es manté la possibilitat de caiguda de petites allaus de neu humida en pendents drets assolellats. 
A l’Aran Franja Nord de la Pallaresa existeixen capes febles a diferents nivells en vessants obacs. El perill és MARCAT (3) en 
aquests sectors pel desencadenament d’allaus de placa de mida mitjana al pas d’una persona. Fora d’aquests llocs el perill és 
MODERAT (2) pel desencadenament de plaques de mida mitjana al pas d’un grup de persones. Són probables caigudes 
d’allaus de neu humida i de plaques de fons, especialment en vessants herbosos, en general de mida petita i més probables a 
partir de les hores de màxima insolació. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o  EN LLEUGER DESCENS 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 14 de gener de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 13 de gener de 2006 
14:00 h. 
13 i 14 de gener de 2006 

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

MODERAT (2) Ter-Freser: MARCAT (3) localment en 
orientacions obagues 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MARCAT (3) localment en 
orientacions obagues 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 14: Cel serè o poc ennuvolat a cotes altes pel matí i sectors més occidentals, molt ennuvolat per núvols baixos a 
cotes inferiors del Ter-Freser i Prepirineu. Progressiu ascens de cota dels núvols baixos i arribada de núvols alts i mitjans de 
l’oest al llarg del dia. Cel molt ennuvolat arreu a la nit. Precipitacions minses al final del dia, sobretot al Ter-Freser (0-1cm), cota 
de neu a 900-800 metres. Temperatures mínimes sense canvis, màximes en lleuger descens. Vent fluix del S i SE. 
A les 12:00 h: isozero: 1400 m; vent a 2000 m: 14 km/h SE; vent a 3000 m: 17  km/h SE; Índex de fredor a 2000 m: -10ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 15: Cel molt ennuvolat arreu, sobretot al Ter-Freser i Prepirineu i a la matinada i final del dia. Precipitacions febles i 
intermitents, sobretot al Ter-Freser i Prepirineu (0-2 cm), i de neu a partir dels 1200 metres. Temperatures en lleuger ascens. 
Vent entre fluix i moderat del SW a SE. 
Dilluns, 16: Cel cobert tota la jornada. Precipitacions febles, localment moderades (1-5 cm), de neu a partir de 1200-1400 
metres. Temperatures lleugerament més altes, sobretot les màximes. Vent variable entre fluix i moderat, predomini del SE. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Al Ter-Freser, a la Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu el mantell és continu des dels 1200-1400 m, i al Perafita-
Puigpedrós des dels1600-1700 m. En general el gruix de neu al terra a tots els sectors oscil·la entre 30 i 90 cm, a 2200 m. Les 
últimes nevades s’han dipositat d’una manera bastant regular, sense que aflori el terra a causa del vent.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general la neu es manté freda en superfície però les vessants assolellades s’han vist afectades per la insolació diürna i el 
regle nocturn. A tots els sectors es mantenen plaques de vent en orientacions N i W així com en indrets resguardats del vent. A 
la Conca del Ter s’han format noves plaques de vent en orientacions S i E que són susceptibles de desprendre’s per una 
sobrecàrrega feble i assolir mitjanes dimensions. Tot i les deflacions en les orientacions N i W encara s’hi mantenen plaques en 
vessants protegits susceptibles de despendre’s en general pel pas d’un grup de persones, localment al pas d’una sola persona, 
en general de mitjanes dimensions. A la Vessant nord del Cadí-Moixeró el perill és MARCAT (3) per la probabilitat d ‘allaus de 
placa de vent al pas d’una persona i ser de mitjanes dimensions.  Al Prepirienu i al Ter-Freser el perill éstà més restringit a les 
vessants obagues on és MARCAT (3) pel desencadenament d’allaus de placa de mitjanes dimensions al pas d’una persona, a 
la resta d’orientacions és MODERAT (2) ja que les plaques són susceptibles de desprendre’s al pas d’un grup de persones. . Al 
Perafita-Puigpedrós el perill és MODERAT (2), per la possibilitat d’allaus de placa a qualsevol orientació, més probables en 
orientacions obagues, en general pel pas d’una persona i ser de petites dimensions. A tots els sectors es manté la probabilitat 
de caiguda d’alguna petita allau o purga de forma natural, especialment en pendents drets assolellats. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o  EN LLEUGER DESCENS 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 14 de gener de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 14 de gener de 2006 
14:00 h. 
14, 15 i 16 de gener de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) en orientacions obagues 

MODERAT (2) a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2)  
Pallaresa: MODERAT (2) 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 15: Cel cobert o molt ennuvolat, especialment a la vessant sud. Precipitacions febles i disperses (0-3 cm) a partir de 
la tarda amb cota de neu a 1000 m. Temperatures mínimes lleugerament més altes i màximes lleugerament més baixes, tret de 
la vessant nord on aniran pujant lleugerament al llarg del dia. Vent de component S fluix. 
A les 12:00 h: isozero: 1700 m; vent a 2000 m: 52 km/h S; vent a 3000 m: 29 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -10ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 16:  Cel cobert o molt ennuvolat amb precipitacions febles i disperses al llarg del dia, amb cota de neu a 1000 m. 
Temperatures en general sense gaires canvis, tret de l’Aran on pujaran lleugerament. Vent del SW fluix. 
Dimarts, 17: Cel molt ennuvolat fins a migdia i cobert a partir d’aleshores. Precipitacions febles a partir de la tarda amb cota de 
neu a 1000 m. Temperatures en lleuger ascens.Vent de component S fluix que passarà a component N de caràcter moderat al 
final del dia. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general el mantell és present des dels 1300-1400 m, tret de les vessants nord de l’Aran on és present des dels 900-1000 m. 
El mantell es presenta irregular i ventat als lloms i carenes de la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa. A la 
meitat nord d’aquest sectors i a l’Aran Franja nord de la Pallaresa es presenta més regular i amb menys deflacions. Els gruixos 
a 2200 m oscil·len entre 80-100 cm a l’Aran i entre 10-60 cm a la resta.   

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
A grans trets, la neu superficialment segueix presentant-se molt freda i sense cohesió o ventajada, tret de vessants assolellats, 
que s’han vist afectats per la insolació diürna i el regel nocturn.  
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2) pel desencadenament d’allaus de placa en els sectors 
protegits del vent, en general al pas d’un grup de persones, molt localment al pas d’una persona, que poden assolir mitjanes 
dimensions.  No es descarta la caiguda d’alguna petita allau  de neu humida en pendents drets assolellats. 
A l’Aran Franja Nord de la Pallaresa existeixen capes febles a diferents nivells en vessants obacs. El perill és MARCAT (3) en 
aquests sectors pel desencadenament d’allaus de placa de mida mitjana al pas d’una persona. Fora d’aquests llocs el perill és 
MODERAT (2) pel desencadenament de plaques de mida mitjana al pas d’un grup de persones. Són probables caigudes 
d’allaus de neu humida i de plaques de fons, especialment en vessants herbosos, en general de mida petita i més probables a 
partir de les hores de màxima insolació. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 16 de gener de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 14 de gener de 2006 
14:00 h. 
14, 15 i 16 de gener de 2006 

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

MODERAT (2) Ter-Freser: MARCAT (3) a la conca del Ter 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 15: Cel cobert o molt ennuvolat. Precipitacions febles i disperses (0-5 cm) amb cota de neu a 1000 m de matinada 
passant a 1200 m al centre del dia per tornar a baixar a 1000 m al final. Temperatures sense gaires canvis. Vent de component 
S fluix. 
A les 12:00 h: isozero: 1700 m; vent a 2000 m: 52 km/h S; vent a 3000 m: 29 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -10ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 16:  Cel cobert o molt ennuvolat amb precipitacions febles i disperses al llarg del dia, amb cota de neu a 1000 m. 
Temperatures en general sense gaires canvis. Vent del SE moderat. 
Dimarts, 17: Cel molt ennuvolat fins a migdia i cobert a partir d’aleshores. Temperatures en lleuger ascens. Vent de component 
S fluix que passarà a component N de caràcter moderat al final del dia. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Al Ter-Freser, a la Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu el mantell és continu des dels 1200-1400 m, i al Perafita-
Puigpedrós des dels1600-1700 m. En general el gruix de neu al terra a tots els sectors oscil·la entre 30 i 90 cm, a 2200 m.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general la neu es manté freda en superfície però les vessants assolellades s’han vist afectades per la insolació diürna i el 
regle nocturn.  
Al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós el perill és MODERAT (2) pel desencadenament d’allaus de placa en els sectors protegits 
del vent, en general al pas d’un grup de persones, molt localment al pas d’una persona, que poden assolir mitjanes dimensions.  
No es descarta la caiguda d’alguna petita allau  de neu humida en pendents drets assolellats. 
A  la Vessant nord del Cadí-Moixeró el perill és MARCAT (3) per el desencadenament d’allaus de placa al pas d’una persona, 
especialment, en el sectors acumulats pel vent, en general de mida mitjana. 
A Ter Freser les plaques més importants i fràgils es localitzen a la Conca del Ter on el Perill és MARCAT (3) per el 
desencadenament d’allaus de placa en els sectors arrecerats del vent, al pas d’una persona, que poden assolir mitjanes 
dimensions. A la resta d’indrets de la Conca del Ter , així com a la resta de sectors del Ter-Freser el perill és moderat (2) per el 
desencadenament d’allaus de placa al pas d’un grup de persones, en general de petites persones, localment mitjanes. No es 
descarten petites allaus de neu humida en pendents drets assolellats. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 16 de gener de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 16 de gener de 2006 
14:00 h. 
16 i 17 de gener de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) en orientacions obagues 

MODERAT (2) a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2)  
Pallaresa: MODERAT (2) 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 17: Cel entre mig i molt ennuvolat a la matinada, passant a poc ennuvolat al matí. A partir del migdia el cel es taparà 
ràpidament de núvols alts i mitjans. A partir de la tarda, augment dels núvols baixos a l’Aran, quedant cobert a la nit.. 
Precipitacions minces i intermitents a partir del vespre, febles a darrera hora a l’Aran i zones d’influència. Cota de neu als 1400 
metres. Temperatures mínimes en lleuger descens, màximes sense canvis o una mica més altes. Vent de l'W a SW entre fluix i 
moderat, girant a NW a darreres hores. 
A les 12:00 h: isozero: 1800 m; vent a 2000 m: 25 km/h W; vent a 3000 m: 40 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -8ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 18: Cel cobert a la matinada i matí, molt ennuvolat a partir del migdia sobretot a l’Aran. Precipitacions febles a l’Aran 
tot el dia,  però moderades a la matinada i puntualment guanyant extensió cap al sud. A partir del migdia serien molt més 
intermitents i més minses i restringides a l’Aran (1-5 cm). Cota de neu pujant a 1500 metres a la matinada, baixant 
posteriorment a 1200 metres. A partir de la tarda tornarà a pujar fins a 1600 metres. Temperatures moderadament més altes. 
Màximes al final del dia. Vent del nord-oest moderat a fort, sobretot a la matinada i amb cops molt forts a sotavent. A de la tarda 
o vespre passaria a feble. 
Dijous, 19: Cel poc ennuvolat en general, mig ennuvolat a l’Aran a primeres hores. Temperatures en lleuger ascens. Vent 
moderat a la matinada passant calma o fluix de component variable. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general el mantell és present des dels 1400-1500 m, tret de les vessants nord de l’Aran on és present des dels 1100-1200 
m. El mantell es presenta irregular i ventat als lloms i carenes de la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa. A 
la meitat nord d’aquest sectors i a l’Aran Franja nord de la Pallaresa es presenta més regular i amb menys deflacions. Els 
gruixos a 2200 m oscil·len entre 80-90 cm a l’Aran i entre 10-50 cm a la resta.   

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Durant el cap de setmana ha nevat de forma minsa (fins a 4 cm) a la Ribagorçana Vall Fosca al Pallars en general i a la meitat 
més meridional de l’Aran, deixant una fina capa de neu recent acumulada irregularment. La passada setmana els vessants 
assolellats van estar exposats molt superficialment al procés fusió regel mentre que els vessants obacs mantenen encara 
nivells amb baixa cohesió. A més amb les nits serenes de la darrera setmana s’ha format també un nivell superficial de gebre. 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2) pel desencadenament d’allaus de placa en els sectors 
obacs protegits del vent, en general al pas d’un grup de persones que poden assolir mitjanes dimensions.   
A l’Aran Franja Nord de la Pallaresa existeixen capes febles a diferents nivells en vessants obacs. El perill és MARCAT (3) en 
aquests sectors pel desencadenament d’allaus de placa de mida mitjana al pas d’una persona. Fora d’aquests llocs el perill és 
MODERAT (2) pel desencadenament de plaques de mida mitjana al pas d’un grup de persones.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 17 de gener de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 16 de gener de 2006 
14:00 h. 
16 i 17 de gener de 2006 

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

MODERAT (2) Ter-Freser: MARCAT (3) a la conca del Ter 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 17: Cobert o molt ennuvolat fins al migdia. Poc ennuvolat a la tarda, però ràpida arribada de núvols alts i mitjans, 
quedant cobert al vespre i nit. Precipitacions minces i intermitents de caràcter inapreciable a la matinada. Cota de neu a 1300 
metres. Temperatures sense canvis destacables. Vent de l’W a SW fluix amb cops moderats. 
A les 12:00 h: isozero: 1700 m; vent a 2000 m: 30 km/h W; vent a 3000 m: 33  km/h SE; Índex de fredor a 2000 m: -9ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 18: Cel cobert o molt ennuvolat fins al migdia,entre mig i molt ennuvolat la segona meitat de la jornada principalment 
per núvols mitjans. Precipitacions febles fins al migdia, sobretot al Perafita-Piugpedrós i Ter-Freser (0-3 cm). Cota de neu als 
1300 metres. Temperatures en moderat ascens, amb màximes al final del dia. Vent del nord-oest a partir de la matinada entre 
moderat i fort, puntualment cops molt forts al Ter-Freser i Pre-Pirineu. 
Dijous, 19: Cel poc ennuvolat en general, amb increment dels núvols baixos a la tarda al Ter-Freser. Temperatures en lleuger 
ascens. Vent de moderat a fort amb cops forts al Ter-Freser fins al matí, passant a calma o fluix de component variable la resta 
del dia. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Al Ter-Freser, a la Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu el mantell és continu des dels 1400-1500 m, i al Perafita-
Puigpedrós des dels 1600-1700 m. En general el gruix de neu al terra a tots els sectors oscil·la entre 30 i 80 cm, a 2200 m.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En el darrer cap de setmana, ha nevat de forma inapreciable a tots els sectors. En el decurs de la setmana passada les 
vessants assolellades s’han vist afectades superficialment pel cicle fusió regel. En vessants obacs, però, es mantenen capes 
internes sense cohesió, especialment al Vesant nord del Cadí Moixeró. Amb les nit serenes de la darrera setmana, també s’ha 
format gebre en superfície a la majoria de sectors. 
Al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós el perill és MODERAT (2) pel desencadenament d’allaus de placa en els sectors protegits 
del vent, en general al pas d’un grup de persones, que poden assolir mitjanes dimensions.   
A  la Vessant nord del Cadí-Moixeró el perill és MARCAT (3) per el desencadenament d’allaus de placa al pas d’una persona, 
especialment, en el sectors acumulats pel vent, en general de mida mitjana. 
A Ter Freser les plaques més importants i fràgils es localitzen a la Conca del Ter on el Perill és MARCAT (3) per el 
desencadenament d’allaus de placa en els sectors arrecerats del vent, al pas d’una persona, que poden assolir mitjanes 
dimensions. A la resta d’indrets de la Conca del Ter , així com a la resta de sectors del Ter-Freser el perill és moderat (2) per el 
desencadenament d’allaus de placa al pas d’un grup de persones, en general de petites dimensions, localment mitjanes.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 17 de gener de 2006 
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Departament de Medi Ambient 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 17 de gener de 2006 
14:00 h. 
17 i 18 de gener de 2006 

 
Informació elaborada amb informació reduïda  
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) en orientacions obagues 

MODERAT (2) a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2)  
Pallaresa: MODERAT (2) 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 18: Cel entre cobert i molt ennuvolat amb posterior disminució progressiva de la nuvolositat per quedar entre mig i 
poc ennuvolat. Precipitacions febles fins a la tarda, però amb intensitat moderada  i guanyant extensió a la matinada. A partir 
del migdia i tarda serien molt més intermitents i més minses, restringint-se a l’Aran. (1-10 cm). Cota a 1400 metres a la 
matinada, però baixant posteriorment a 1200 metres amb la intensificació de la nevada. Posterior pujada a 1900 metres al 
migdia i a 2500 al final del dia. Temperatures entre lleugera i moderadament més altes, sobretot les màximes i que seran al final 
del dia. Vent del NW moderat a fort, sobretot a la matinada. A la tarda o vespre passaria a feble i del N. 
A les 12:00 h: isozero: 2200 m; vent a 2000 m: 44 km/h N; vent a 3000 m: 42 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -9ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 19: Cel poc ennuvolat en general, mig ennuvolat a l’Aran a primeres hores. Cel serè a partir del matí i migdia, sobretot al 
vessant sud. Temperatures en lleuger ascens. Vent entre fluix i moderat del NW a N a la matinada, passant a calma o fluix de 
component variable la segona meitat del dia. 
Divendres, 20: Cel serè, boires a les valls prepirinenques. Temperatures sense canvis destacables. Vent fluix o en calma de 
direcció variable. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general el mantell és present des dels 1400-1500 m, tret de les vessants nord de l’Aran on és present des dels 1100-1200 
m. El mantell es presenta irregular i ventat als lloms i carenes de la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa. A 
la meitat nord d’aquest sectors i a l’Aran Franja nord de la Pallaresa es presenta més regular i amb menys deflacions. Els 
gruixos a 2200 m oscil·len entre 80-90 cm a l’Aran i entre 10-50 cm a la resta.   

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Durant el cap de setmana va nevat de forma minsa (fins a 4 cm) a la Ribagorçana Vall Fosca al Pallars en general i a la meitat 
més meridional de l’Aran, deixant una fina capa de neu recent acumulada irregularment. Els vessants obacs presenten cert 
regel superficial mentre que els vessants obacs mantenen encara nivells amb baixa cohesió. A més amb les nits serenes de la 
darrera setmana s’ha format també un nivell superficial de gebre. 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2) pel desencadenament d’allaus de placa en els sectors 
obacs protegits del vent, en general al pas d’un grup de persones que poden assolir mitjanes dimensions.   
A l’Aran Franja Nord de la Pallaresa existeixen capes febles a diferents nivells en vessants obacs. El perill és MARCAT (3) en 
aquests sectors pel desencadenament d’allaus de placa de mida mitjana al pas d’una persona. Fora d’aquests llocs el perill és 
MODERAT (2) pel desencadenament de plaques de mida mitjana al pas d’un grup de persones.  
Amb les precipitacions previstes amb cota de neu alta seran possibles caigudes naturals d’allaus de neu humida i de plaques 
de fons a partir dels 2000-2200 m , especialment a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa, localment de mitjanes dimensions. Per 
damunt de 2200 m es formaran noves plaques de vent en orientacions S i E susceptibles de despendre’s al pas d’una persona. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 18 de gener de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 17 de gener de 2006 
14:00 h. 
17 i 18 de gener de 2006 

 
Informació elaborada amb informació reduïda  
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Perafita-
Puigpedrós: 

MODERAT (2) Ter-Freser: MARCAT (3) a la conca del Ter 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MARCAT (3) en orientacions 
obagues 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 18: Cel cobert o molt ennuvolat fins al migdia, poc ennuvolat o serè a partir de la tarda. Precipitacions febles fins al 
migdia, sobretot al Perafita-Piugpedrós i Ter-Freser, on podrien ser puntualment moderades a entre la matinada i el matí (0-5 
cm). Cota de neu als 1200-1300 metres a la matinada, pujant rapidament fins a 1900 metres al migdia i 2700 a la nit. 
Temperatures en moderat ascens, amb màximes al final del dia. Vent del NW entre moderat i fort a partir de la matinada, 
puntualment cops molt forts al Ter-Freser i Pre-Pirineu. 
A les 12:00 h: isozero: 2200 m; vent a 2000 m: 33 km/h N; vent a 3000 m: 31 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -5ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 19: Cel serè o poc ennuvolat en general, però amb persistència de núvols baixos al Ter-Freser. Cel serè arreu a partir 
del migdia. Temperatures en lleuger ascens. Vent de moderat a fort del N, amb cops forts a molt forts al Ter-Freser fins a la 
tarda, i passant a calma o fluix de component variable la resta del dia. 
Divendres, 20: Cel serè, boirines al fons de vall. Temperatures sense canvis destacables. Vent fluix o en calma de direcció 
variable. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Al Ter-Freser, a la Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu el mantell és continu des dels 1400-1500 m, i al Perafita-
Puigpedrós des dels 1600-1700 m. En general el gruix de neu al terra a tots els sectors oscil·la entre 30 i 80 cm, a 2200 m.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Ahir va nevar acumulant gruixos de menys de 2 cm a la majoria de sectors que se sumen a les nevades febles del cap de 
setmana passat. Els vessants assolellats presenten cert regel superficial mentre que els vessants obacs mantenen encara 
nivells amb baixa cohesió. A més amb les nits serenes de la darrera setmana s’ha format també un nivell superficial de gebre. 
Al Perafita-Puigpedrós el perill és MODERAT (2) pel desencadenament d’allaus de placa en els sectors protegits del vent, en 
general al pas d’un grup de persones, que poden assolir mitjanes dimensions. Al Prepirineu el perill és MARCAT (3) en 
vessants obacs pel desencadenament d’allaus de placa al pas d’una persona. A la resta d’orientacions d’aquest sector el perill 
és MODERAT (2). A  la Vessant nord del Cadí-Moixeró la neu es mostra sense cohesió interna i el perill és MARCAT (3) per el 
desencadenament d’allaus de placa al pas d’una persona, especialment, en el sectors acumulats pel vent, en general de mida 
mitjana. Al Ter Freser les plaques més importants i fràgils es localitzen a la Conca del Ter on el Perill és MARCAT (3) per el 
desencadenament d’allaus de placa en els sectors arrecerats del vent, al pas d’una persona, que poden assolir mitjanes 
dimensions. A la resta d’indrets de la Conca del Ter , així com a la resta de sectors del Ter-Freser el perill és moderat (2) per el 
desencadenament d’allaus de placa al pas d’un grup de persones, en general de petites dimensions, localment mitjanes.  
Amb les precipitacions previstes amb cota de neu alta seran possibles caigudes naturals d’allaus de neu humida a partir dels 
2000-2200 m. Per damunt de 2200 m es formaran noves plaques de vent en orientacions S i E susceptibles de despendre’s al 
pas d’una persona. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 18 de gener de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 18 de gener de 2006 
14:00 h. 
18 i 19 de gener de 2006 

 
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, 19: Cel poc ennuvolat en general, mig ennuvolat a l’Aran a primeres hores. Cel serè a partir del matí i migdia, sobretot al 
vessant sud. Temperatures màximes en lleuger ascens, mínimes en moderat increment. Vent entre fluix i moderat del N a la 
matinada, passant a calma o fluix de component variable la segona meitat del dia. 
A les 12:00 h: isozero: 3100 m; vent a 2000 m: 35 km/h NE; vent a 3000 m: 33 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -4ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 20: Cel serè, algunes boirines i boires a les conques prepirinenques. Arribada de núvols alts i mitjans de l’oest en 
general i mig ennuvolat per núvols baixos a l’Aran al final del dia. Temperatures màximes sense canvis destacables, mínimes 
moderadament més baixes i al final del dia. Vent fluix o en calma de direcció variable pel matí, i NW i W entre fluix i moderat la 
segona meitat del dia. 
Dissabte, 21: Molt ennuvolat a la matinada i matí a l’Aran, poc a la resta. Poc ennuvolat en general la segona meitat del dia, 
Precipitacions febles a l’Aran i zona d’influència a la matinada i matí, cota de neu als 1400-1200 metres. Temperatures mínimes 
sense canvis, màximes en moderada davallada. Vent del NW girant a NE moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general el mantell és present des dels 1600-1700 m, tret de les vessants nord de l’Aran on és present des dels 1200-1300 
m. El mantell es presenta irregular i ventat als lloms i carenes de la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa. 
Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 80-90 cm a l’Aran i entre 10-50 cm a la resta.   

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Per damunt de 2000-2200 m ha nevat entre 2-10 cm a l’Aran Franja nord de la Pallaresa i de forma inapreciable a la resta de 
sectors. Per sota d’aquesta cota ha plogut.  
A l’Aran Franja nord de la Pallaresa la neu s’ha humitejat superficialment per sota de 2200 m. En vessants S i E s’han format 
noves plaques de vent a cotes altes. En aquest sector el perill d’allaus és MARCAT (3) ja que són probables caigudes naturals 
d’allaus de neu humida, especialment en orientacions N i per sota dels 2200 m. També són probables caigudes espontànies 
d’allaus de placa de fons, principalment en vessants herbosos. En orientacions S i E, per damunt de 2200 m, les plaques de 
vent formades són susceptibles de desprendre’s al pas ‘una persona i ser fins i tot de mida mitjana.  A la Ribagorçana-Vall 
Fosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2) pel desencadenament d’allaus de placa en els sectors obacs protegits del vent, 
en general al pas d’un grup de persones que poden assolir mitjanes dimensions.   

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN PROGRESSIU DESCENS 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 19 de gener de 2006 
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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: 

Dimecres, 18 de gener de 2006 
14:00 h. 
18 i 19 de gener de 2006 

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

MODERAT (2) Ter-Freser: MARCAT (3) a la conca del Ter 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MARCAT (3) en vessants protegits 
del vent 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 19: Cel serè o poc ennuvolat en general, però amb persistència de núvols baixos al Ter-Freser. Cel serè arreu a partir 
del migdia. Temperatures màximes en lleuger ascens, mínimes en moderat increment. Vent moderat del N, fort al Ter-Freser 
fins al migdia, i passant a calma o fluix de component variable la resta del dia. 
A les 12:00 h: isozero: 3100 m; vent a 2000 m: 62 km/h NE; vent a 3000 m: 57 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -5ºC.. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 20: Cel serè, boirines al fons de vall. Arribada de núvols alts al final del dia. Temperatures màximes sense canvis 
destacables, mínimes moderadament més baixes i al final del dia. Vent fluix o en calma de direcció variable pel matí, W entre 
fluix i moderat la segona meitat del dia. 
Dissabte, 21: Mig ennuvolat al Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser i poc a la resta la primera meitat del dia. Poc ennuvolat a partir 
del migdia arreu. Precipitacions minses i inapreciables als sectors més septentrionals pel matí fins 1300 metres. Temperatures 
mínimes sense canvis, màximes en moderada davallada. Vent del NW girant a NE moderat a fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Al Ter-Freser, a la Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu el mantell és continu des dels 1500-1600 m, i al Perafita-
Puigpedrós des dels 1600-1700 m. En general el gruix de neu al terra a tots els sectors oscil·la entre 30 i 80 cm, a 2200 m.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Per damunt de 2000-2200 m ha nevat de forma minsa (menys de 2 cm) o  inapreciable a la majoria de sectors. Per sota 
d’aquesta cota ha plogut. Superficialment la neu s’ha humitejat per sota dels 2200 m. Per sobre d’aquesta alçada s’ha acumulat 
un fi nivell de neu ventada en orientacions S i E. 
Al Perafita-Puigpedrós el perill és MODERAT (2) pel desencadenament d’allaus de placa en els sectors protegits del vent, en 
general al pas d’un grup de persones, que poden assolir mitjanes dimensions. Al Prepirineu el perill és MARCAT (3) en 
vessants protegits pel vent pel desencadenament d’allaus de placa al pas d’una persona. A la resta d’orientacions d’aquest 
sector el perill és MODERAT (2). A  la Vessant nord del Cadí-Moixeróes manté la probabilitat de desencadenament d’allaus de 
placa al pas d’una persona, especialment, en el sectors acumulats pel vent, en general de mida mitjana. Per aquest motiu el 
perill és Marcat (3). Al Ter Freser les plaques més importants i amb més probabilitat de desencadenament es localitzen a la 
Conca del Ter on el Perill és MARCAT (3) per el desencadenament d’allaus de placa en els sectors arrecerats del vent, al pas 
d’una persona, que poden assolir mitjanes dimensions. A la resta d’indrets de la Conca del Ter , així com a la resta de sectors 
del Ter-Freser el perill és moderat (2) per el desencadenament d’allaus de placa al pas d’un grup de persones, en general de 
petites dimensions, localment mitjanes.  
Als sectors més septentrionals del Ter-Freser i del Perafita Puigpedrós , així com a la Vessant nord del Cadí-Moixeró són 
possibles caigudes espontànies d’allaus de neu humida, especialment per sota dels 2200 m. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN PROGRESSIU DESCENS 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 19 de gener de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 19 de gener de 2006 
14:00 h. 
19 i 20 de gener de 2006 

 
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 20: Cel serè, algunes boirines i boires a les conques prepirinenques. Arribada d’alguns núvols alts a l’Aran al final del 
dia. Temperatures màximes en lleuger ascens, mínimes lleugerament més baixes al vessant sud i al final del dia, i sense gaires 
canvis al vessant nord. Vent fluix o en calma de direcció variable pel matí, i NW i W entre fluix i moderat la segona meitat del 
dia. 
A les 12:00 h: isozero: 3000 m; vent a 2000 m: 18 km/h NW; vent a 3000 m: 9 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -2ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 21: Molt ennuvolat a la matinada i matí a l’Aran, principalment a cotes baixes, passant a poc ennuvolat la segona 
meitat del dia. Serè o poc ennuvolat tot el dia a la resta. Precipitacions febles a l’Aran i sobretot a cotes baixes. Cota de neu als 
1600 metres. Temperatures mínimes en lleuger descens, màximes en notable davallada. Vent del NW girant a NE moderat. 
Diumenge, 22: Cel serè. Temperatures mínimes semblants, màximes en lleugera moderada i al final del dia. Vent fluix del NE. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Amb les precipitacions d’ahir dimecres a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa, en forma de pluja fins a 2200 m el mantell ha passat 
a ser continu a partir dels 1900 m en vessants S i dels 1300 m en vessants N. A la resta de sectors les precipitacions han estat 
inapreciables i no s’ha modificat la distribució del mantell nival, essent present des dels 2000 m en vessant S i esquiable a partir 
dels 1300-1400 m en vessants N. A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa, les cotes altes exposades al 
vent es troben deflactades. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 80-90 cm a l’Aran i entre 10-40 cm a la resta.   

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En les darreres 48 hores s’han donat precipitacions de fins a 20 mm a l’Aran Franja nord de la Pallaresa que van ser en forma 
de pluja per la tarda fins a 2200  m. A la resta de sectors les precipitacions han estat molt més escasses (fins a 2 mm) i també 
en forma de pluja fins a cotes altes ahir el vespre. En general la neu s’ha humitejat per sota dels 2200-2300 m, a la majoria de 
sectors.  
A l’Aran Franja nord de la Pallaresa la neu s’ha humitejat superficialment per sota de 2200 m. S’han donat caigudes 
espontànies d’allaus de neu humida i de plaques de fons. En vessants S, SE i SW s’han format noves plaques de vent a cotes 
altes. En aquest sector el perill d’allaus és MARCAT (3) ja que són molt probables caigudes naturals d’allaus de neu humida en 
els vessants afectats per la humidificació, especialment en orientacions N i per sota dels 2200 m. També són molt probables 
caigudes espontànies d’allaus de placa de fons, principalment en vessants herbosos. En orientacions S, SE i SW, per damunt 
de 2200 m, les plaques de vent formades són susceptibles de desprendre’s al pas d ‘una persona i ser fins i tot de mida mitjana.  
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s’han format noves plaques de vent en orientacions S i W per damunt dels 2300 m. 
En aquests sectors el perill és MODERAT (2) pel desencadenament d’allaus de placa en general al pas d’un grup de persones 
que poden assolir mitjanes dimensions.  Per sota de 2300 m són possibles caigudes de petites allaus de neu humida. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN PROGRESSIU DESCENS 
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 20 de gener de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 19 de gener de 2006 
14:00 h. 
19 i 20 de gener de 2006 

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

MODERAT (2) Ter-Freser: MARCAT (3) a la conca del Ter 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MARCAT (3) en vessants protegits 
del vent 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 20: Cel serè, boirines al fons de vall. Temperatures màximes sense canvis destacables, mínimes moderadament 
més baixes i al final del dia. Vent fluix en calma o de direcció variable pel matí, W a NE entre fluix i moderat la segona meitat 
del dia. 
A les 12:00 h: isozero: 2900 m; vent a 2000 m: 16 km/h NE; vent a 3000 m: 20 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -1ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 21: Poc ennuvolat al Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser i serè a la resta la primera meitat del dia. Serè a partir del 
migdia arreu. No s’esperen precipitacions al vessant sud del Pirineu. Temperatures mínimes lleugerament més baixes i al final 
del dia, màximes en moderada davallada. Vent del NW girant a NE moderat a fort, cops molt forts al Ter-Freser la segona 
meitat del dia. 
Diumenge, 22: Cel serè. Temperatures mínimes semblants, màximes en lleugera moderada i al final del dia. Vent fluix a 
moderat del NE, sobretot el matí. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Al Ter-Freser, a la Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu el mantell és continu des dels 1600 m, i al Perafita-Puigpedrós 
des dels 1700-1800 m. En general el gruix de neu al terra a tots els sectors oscil·la entre 30 i 80 cm, a 2200 m.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Ahir van continuar les precipitacions que van ser en forma de pluja fins als 2200 m, les més importants de les quals es van 
donar al Ter-Freser i nord del Perafita-puigpedrós. En total s’ha acumulat una capa de neu recent humida de menys 10 cm en 
les darreres 48 hores. Les altes temperatures assolides, així com les pluges han continuat humidificant la neu, especialment 
per sota dels 2200 m a tots els sectors.  
A tots els sectors són probables caigudes naturals d’allaus de neu humida, en general de petites dimensions, localment 
mitjanes, i especialment  en vessants N i per sota dels 2200 m. 
Al Perafita-Puigpedrós el perill és MODERAT (2) pel desencadenament d’allaus de placa en els sectors protegits del vent, en 
general al pas d’un grup de persones, que poden assolir mitjanes dimensions. Al Prepirineu el perill és MARCAT (3) en 
vessants protegits pel vent pel desencadenament d’allaus de placa al pas d’una persona. A la resta d’orientacions d’aquest 
sector el perill és MODERAT (2). A  la Vessant nord del Cadí-Moixeró es manté la probabilitat de desencadenament d’allaus de 
placa al pas d’una persona, especialment, en el sectors acumulats pel vent, en general de mida mitjana. Per aquest motiu el 
perill és Marcat (3). Al Ter Freser les plaques més importants i amb més probabilitat de desencadenament es localitzen a la 
Conca del Ter on el Perill és MARCAT (3) per el desencadenament d’allaus de placa en els sectors arrecerats del vent, al pas 
d’una persona, que poden assolir mitjanes dimensions. A la resta d’indrets de la Conca del Ter , així com a la resta de sectors 
del Ter-Freser el perill és moderat (2) per el desencadenament d’allaus de placa al pas d’un grup de persones, en general de 
petites dimensions, localment mitjanes.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN PROGRESSIU DESCENS 
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 20 de gener de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 20 de gener de 2006 
14:00 h. 
20 i 21 de gener de 2006 

Butlletí elaborat amb informació reduïda 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) en orientacions obagues 

MODERAT (2) a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2)  
Pallaresa: MODERAT (2) 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte  21: Molt ennuvolat a la matinada i matí a cotes baixes de l’Aran, passant a poc ennuvolat la segona meitat del dia. 
Serè o poc ennuvolat a la resta i als cims. Precipitacions inapreciables a l’Aran a cotes baixes. Cota de neu als 1400 metres. 
Temperatures mínimes en lleuger descens, màximes en moderada o notable davallada. Vent del NW a NE de fluix a moderat. 
A les 12:00 h: isozero: 1800 m; vent a 2000 m: 32 km/h NW; vent a 3000 m: 31 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -9ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 22: Cel serè. Boirines als fons de vall i alguna boira a les conques prepirinenques. Temperatures mínimes 
semblants, màximes en lleuger ascens. Vent fluix del NE o en calma. 
Dilluns, 23: Cel serè. Boirines als fons de vall i alguna boira a les conques prepirinenques. Temperatures en lleuger descens, 
amb mínimes al final del dia. Vent fluix de l’E a NE 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l’Aran Franja nord de la Pallaresa el mantell és continu a partir dels 1900 m en vessants S i dels 1300 m en vessants N. A la 
resta de sectors el mantell nival és present des dels 2000 m en vessant S i esquiable a partir dels 1400-1500 m en vessants N. 
A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa, les cotes altes exposades al vent es troben deflactades. Els 
gruixos a 2200 m oscil·len entre 80-90 cm a l’Aran i entre 10-40 cm a la resta.   

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general el mantell nival s’ha humidificat notablement a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa per sota dels 2200 m. Per sobre 
d’aquesta cota hi una capa de neu recent humida acumulada a causa de les darreres precipitacions. A la resta de sectors el 
mantell s’ha anat apesentant i els vessants solellats tendiran a humidificar-se en el decurs del dia d’avui. 
A l’Aran Franja nord de la Pallaresa en vessants S, SE i SW s’han format noves plaques de vent a cotes altes. En el decurs del 
dia d’avui seran molt probables caigudes d’allaus de neu humida en general de petites dimensions a l’Aran, localment mitjanes 
a la Franja Nord de la Pallaresa. També s’esperen caigudes de plaques de fons de forma natural, especialment en els vessants 
herbosos que encara no s’hagin purgat. De cara a demà la neu es tendirà a encrostar i anirà desapareixent la probabilitat de 
caiguda d’allaus de neu humida. A l’Aran Franja nord de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) pel desencadenament de plaques 
de vent en vessants obacs protegits, en general al pas d’un grup de persones, localment al pas d’una persona, que poden 
assolir mitjanes dimensions. A la resta d’orientacions el perill és MOODERAT (2) pel desencadenament d’allaus de placa en 
orientacions S i W al pas d‘un grup de persones, en general de petites dimensions, localment mitjanes. A la Ribagorçana-Vall 
Fosca i a la Pallaresa s’han format noves plaques de vent en orientacions S i W per damunt dels 2300 m. En aquests sectors el 
perill és MODERAT (2) pel desencadenament d’allaus de placa en general al pas d’un grup de persones que poden assolir 
mitjanes dimensions. Per avui divendres, per sota de 2300 m,  són possibles caigudes de petites allaus de neu humida. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN PROGRESSIU DESCENS 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 21 de gener de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 20 de gener de 2006 
14:00 h. 
20 i 21 de gener de 2006 

Butlletí elaborat amb informació reduïda 
 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Perafita-
Puigpedrós: 

MODERAT (2) Ter-Freser: MARCAT (3) a la conca del Ter 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MARCAT (3) en vessants protegits 
del vent 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 21: Cel serè, boirines al fons de vall. Temperatures màximes sense canvis destacables, mínimes moderadament més 
baixes i al final del dia. Vent fluix o en calma de direcció variable pel matí, W a NE entre fluix i moderat la segona meitat del dia.
A les 12:00 h: isozero:  m; vent a 2200 m: 20 km/h NW; vent a 3000 m: 25 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -4ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 22: Cel serè. Boirines als fons de vall.Temperatures mínimes semblants, màximes en lleuger ascens. Vent fluix a 
moderat del NE, sobretot el matí. 
Dilluns 23: Cel serè amb alguns núvols baixos a les valls del Ter-Freser, boirinesa la resta de fons de vall. Temperatures en 
lleuger descens, amb mínimes al final del dia. Vent fluix a moderat de l’E a NE, puntualment girant a sud. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Al Ter-Freser, a la Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu el mantell és continu des dels 1600 m, i al Perafita-Puigpedrós 
des dels 1700-1800 m. En general el gruix de neu al terra a tots els sectors oscil·la entre 30 i 80 cm, a 2200 m.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general la neu s’ha humidificat  per sota dels 2400-2500 m i aquest procés continuarà en el decurs del dia d’avui divendres. 
A tots els sectors són probables caigudes naturals d’allaus de neu humida, en general de petites dimensions, localment 
mitjanes, i especialment  en vessants N i per sota dels 2500 m. De cara a demà dissabte, la neu tendirà a encrostar-se i anirà 
desapareixen la probabilitat de caiguda d’allaus de neu humida. 
Al Perafita-Puigpedrós el perill és MODERAT (2) pel desencadenament d’allaus de placa en els sectors protegits del vent, en 
general al pas d’un grup de persones, que poden assolir mitjanes dimensions. Al Prepirineu el perill és MARCAT (3) en 
vessants protegits pel vent pel desencadenament d’allaus de placa al pas d’una persona. A la resta d’orientacions d’aquest 
sector el perill és MODERAT (2). A  la Vessant nord del Cadí-Moixeró es manté la probabilitat de desencadenament d’allaus de 
placa al pas d’una persona, especialment, en el sectors acumulats pel vent, en general de mida mitjana. Per aquest motiu el 
perill és Marcat (3). Al Ter Freser les plaques més importants i amb més probabilitat de desencadenament es localitzen a la 
Conca del Ter on el Perill és MARCAT (3) per el desencadenament d’allaus de placa en els sectors arrecerats del vent, al pas 
d’una persona, que poden assolir mitjanes dimensions. A la resta d’indrets de la Conca del Ter , així com a la resta de sectors 
del Ter-Freser el perill és moderat (2) pel desencadenament d’allaus de placa al pas d’un grup de persones, en general de 
petites dimensions, localment mitjanes.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN PROGRESSIU DESCENS 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 21 de gener de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 21 de gener de 2006 
14:00 h. 
21, 22 i 23 de gener de 2006 

 
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, 22: poc ennuvolat a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, seré a la resta. Boires o boirines al fons de les valls. 
Temperatures sense canvis. Vent fluix de component N. 
A les 12:00 h: isozero: 1800 m; vent a 2000 m: 29 km/h N; vent a 3000 m: 45 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -8ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 23: Cel serè. Boires i boirines als fons de les valls. Temperatures en moderat augment. Vent fluix variable o en calma. 
Dimarts, 24: Cel serè. Boires i boirines als fons de les valls. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component E 
feble. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l’Aran Franja nord de la Pallaresa el mantell és continu a partir dels 1900 m en vessants S i dels 1300 m en vessants N. A la 
resta de sectors el mantell nival és present des dels 2000 m en vessant S i esquiable a partir dels 1400-1500 m en vessants N. A 
la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa, les cotes altes exposades al vent es troben deflactades i el mantell 
és esquiable per damunt de 2200-2300 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 80-90 cm a l’Aran i entre 10-40 cm a la resta.   

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general el mantell nival s’ha endurit notablement a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa, especialment per sota dels 2200 m on 
ha regelat. Per sobre d’aquesta cota hi una capa de neu recent humida acumulada a causa de les darreres precipitacions. A la 
resta de sectors el mantell s’ha anat assentant i endurint, especialment en vessants assolellats, mentre que als obacs la neu 
encara es manté seca i incohesiva. 
A tots els sectors el perill és MODERAT (2) per la possibilitat de desencadenament de plaques de vent en vessants obacs 
protegits del vent, en general degut al pas d’un grup de persones, que podrien localment assolir mitjanes dimensions. A l’Aran-
Franja Nord de la Pallaresa aquesta possibilitat s’estén també sota colls i carenes orientats a l’W i S per damunt de 2500 m.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 23 de gener de 2006 
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Departament de Medi Ambient 
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Servei Meteorològic
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 21 de gener de 2006 
14:00 h. 
21, 22 i 23 de gener de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) en 
sobreacumulacions 
MODERAT (2) a la resta 

Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 22: cel seré. Boires o boirines al fons de les valls. Temperatures sense canvis. Vent moderat de component N. 
A les 12:00 h: isozero: 2100 m; vent a 2000 m: 36 km/h N; vent a 3000 m: 37 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -7ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 23: Cel serè. Boires i boirines als fons de les valls. Temperatures en lleuger augment. Vent de component N fluix. 
Dimarts, 24: Cel serè. Boires i boirines als fons de les valls. Temperatures en moderat descens. Vent de component E feble. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Als vessants orientats al N el mantell és continu des dels 1600 m, en vessants assolellats el mantell és discontinu fins als 2000 
m aproximadament. En general el gruix de neu al terra a tots els sectors oscil·la entre 20 i 80 cm, a 2200 m.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
El mantell s’ha regelat  i assentat per sota dels 2300-2400 m. 
A les canals del Cadí-Moixeró el perill d’allaus és MARCAT (3) allà on hi hagi alguna placa de vent, ja que internament la neu es 
manté poc cohesiva i podria haver alguna allau de placa degut al pas d’una persona, localment de dimensions mitjanes. A la 
resta de sectors el perill és MODERAT (2) per la possibilitat de desencadenament d’allaus de placa en els sectors obacs 
protegits del vent per damunt de 2200 m, en general al pas d’un grup de persones, que podrien assolir mitjanes dimensions. 
Aquesta situació és més probable a la conca del Ter i al Prepirineu .  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 23 de gener de 2006 
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Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 23 de gener de 2006 
14:00 h. 
23 i 24 de gener de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) per sobre 2200 m 

FEBLE (1) per sota de 2200 m 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) en sectors acumulats de neu  

FEBLE (1) la resta 
Pallaresa: MODERAT (2) en sectors acumulats de neu  

FEBLE (1) la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts  24: Cel serè. Boirines als fons de vall i alguna boira a les conques prepirinenques. Temperatures en moderat descens, 
amb mínimes a la segona meitat de la jornada. Vent entre fluix i moderat del S a E, NE als cims, i afluixant a la tarda. 
A les 12:00 h: isozero: 2200 m; vent a 2000 m: 13 km/h S; vent a 3000 m: 12 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -3ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 25: Cel serè, alguns núvols baixos a cotes baixes del vessant sud, i alguna boira al fons de les conques 
prepirinenques. Temperatures sense canvis destacables. Vent fluix de component variable amb predomini del S i W. 
Dijous, 26: Cel serè o poc ennuvolat, increment dels núvols baixos al vessant sud sobretot la segona meitat del dia. 
Temperatures lleugerament més baixes. Vent del SE a NE de fluix a moderat, localment fort al final del dia a punts de la 
Ribagorça. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l’Aran Franja nord de la Pallaresa el mantell és continu a partir dels 1900-2000 m en vessants S i dels 1400-1500 m en 
vessants N. A la resta de sectors el mantell nival és present des dels 2000-2100 m en vessant S i esquiable a partir dels 1500-
1600 m en vessants N. A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa, les cotes altes exposades al vent es 
troben deflactades i el mantell és esquiable per damunt de 2200-2300 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 70-80 cm a l’Aran 
i entre 10-30 cm a la resta.   

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general el mantell nival s’ha endurit notablement a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa, especialment per sota dels 2200 m on 
ha regelat. Per sobre d’aquesta cota hi una capa de neu recent humida acumulada a causa de les precipitacions de la setmana 
passada. A la resta de sectors el mantell s’ha anat assentant i endurint, especialment en vessants assolellats, mentre que als 
obacs la neu encara es manté seca i amb escassa cohesió. 
El perill és MODERAT (2) a l’aran Franja nord de la Pallaresa per damunt de 2200 m i a la Pallaresa i a la Ribagorçana- Vall 
Fosca en sectors de neu acumulada, per la possibilitat de desencadenament de plaques de vent en vessants obacs protegits 
del vent, en general degut al pas d’un grup de persones, que podrien localment assolir mitjanes dimensions. A La resta de cotes 
de l’Aran Franja nord de la Pallaresa i fora dels indrets acumulats de la Ribagorçana Vall Fosca i de la Pallaresa, el perill és 
FEBLE (1) degut a que la neu es presenta encrostada i és escassa.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 24 de gener de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 23 de gener de 2006 
14:00 h. 
23 i 24 de gener de 2006 

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

MODERAT (2) en sectors 
acumulats de neu  
FEBLE (1) la resta 

Ter-Freser: MODERAT (2) en sectors 
acumulats de neu  
FEBLE (1) la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) 
 

Prepirineu: MODERAT (2) en sectors 
acumulats de neu  
FEBLE (1) la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 24: Cel serè, boirines i estrats de núvols baixos a cotes inferiors del Ter-Freser i Prepirineu. Temperatures en lleuger 
descens, sobretot les màximes que ho poden fer moderadament al Ter-Freser. Inversió tèrmica. Vent fluix del S i E, NE als 
cims. 
A les 12:00 h: isozero: 1300 m; vent a 1300 m:23 km/h E; vent a 3000 m: 34 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -10ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 25: Cel serè, boirines i estrats de núvols baixos a cotes inferiors del Ter-Freser i Prepirineu. Arribada de núvols alts 
al final del dia. Temperatures mínimes semblants, màximes en lleuger ascens. Vent fluix a moderat del S i E, NE a cotes altes. 
Dijous 26: Cel entre poc i mig ennuvolat als cims i molt ennuvolat per núvols baixos a cotes inferiors al matí. Cel molt ennuvolat 
arreu la segona meitat del dia, sobretot al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós. Nevades febles i intermitents al Ter-Freser i 
Perafita-Puigpedrós al final de la jornada (0-2 cm.). Temperatures en moderada davallada. Vent de l’E a NE moderat a fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Als vessants orientats al N el mantell és continu des dels 1700-1800 m. En general en vessants assolellats el mantell és 
discontinu fins als 2000-2100 m aproximadament i localment a la Conca del Freser i al Perafita-Puigpedrós és discontinu fins 
als cims. En general el gruix de neu al terra a tots els sectors oscil·la entre 10 i 70 cm, a 2200 m.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general el mantell s’ha endurit. La neu es refreda de matinada i presenta un regel notable. 
A les canals del Cadí-Moixeró i en sectors acumulat de neu de la resta de sectors el perill d’allaus és MODERAT (2) allà on hi 
hagin plaques de vent, que podrien desprendre’s al pas d’un grup de persones i assolir, localment, dimensions mitjanes. Fora 
dels indrets acumulats del Perafita-Puigpedrós, del Ter Freser i del Prepirineu el perill és FEBLE (1) ja que el mantell és molt 
escàs i es presenta endurit. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 24 de gener de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 24 de gener de 2006 
14:00 h. 
24 i 25 de gener de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) per sobre 2200 m 

FEBLE (1) per sota de 2200 m 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) en sectors amb acumulacions de neu  

FEBLE (1) la resta 
Pallaresa: MODERAT (2) en sectors amb acumulacions de neu  

FEBLE (1) la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres  25: Cel serè a cotes altes, molt ennuvolat per estrats a cotes baixes de la Ribagorçana - Vall Fosca i de la Pallaresa 
(1300-1700 m). Alguna boira al fons de les conques prepirinenques. Temperatures sense canvis destacables a l’Aran, lleuger 
ascens a la resta. Vent fluix de component variable amb predomini del SW a SE. 
A les 12:00 h: isozero: 2200 m; vent a 2000 m: 17 km/h SW; vent a 3000 m: 10 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: -4ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 26: Cel serè, alguns núvols baixos a cotes inferiors de la Ribagorçana - Vall Fosca i de la Pallaresa (1400-1900 m), i 
alguna boira al fons de les conques prepirinenques. Temperatures sense canvis destacables durant bona part del dia, però en 
lleugera davallada cap al final, quan es donarien les mínimes. Vent del sud fluix, girant a oest a les hores centrals del dia. Nord-
est fluix a moderat a la nit. 
Divendres, 27: Nuvolositat en augment al llarg del dia. Temperatures en moderada davallada. Vent del NE de feble a moderat, 
localment fort a sectors de la Ribagorça. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l’Aran Franja nord de la Pallaresa el mantell és continu a partir dels 1900-2000 m en vessants S i dels 1400-1500 m en 
vessants N. A la resta de sectors el mantell nival és present des dels 2000-2100 m en vessant S i esquiable a partir dels 1500-
1600 m en vessants N. A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de 
2200-2300 m; les cotes altes exposades al vent es troben deflactades essent el mantell discontinu. Els gruixos a 2200 m oscil·len 
entre 70-80 cm a l’Aran i entre 10-30 cm a la resta.   

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general el mantell nival s’ha endurit notablement a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa, especialment per sota dels 2200 m on 
ha regelat. Per sobre d’aquesta cota el mantell s’humiteja superficialment en vessants assolellats durant el dia. A la resta de 
sectors el mantell s’ha anat assentant i endurint, especialment en vessants assolellats, mentre que als obacs la neu encara es 
manté seca i amb escassa cohesió. 
El perill és MODERAT (2) a l’Aran Franja nord de la Pallaresa per damunt de 2200 m i a la Pallaresa i a la Ribagorçana- Vall 
Fosca en sectors de neu acumulada pel vent, per la possibilitat de desencadenament de plaques de vent en vessants obacs 
protegits del vent, en general degut al pas d’un grup de persones, que podrien localment assolir mitjanes dimensions. A La resta 
de cotes de l’Aran Franja nord de la Pallaresa i fora dels indrets amb acumulacions de neu pel vent de la Ribagorçana Vall Fosca 
i de la Pallaresa, el perill és FEBLE (1) degut a que la neu es presenta encrostada i amb poc gruix, tot i ser incohesiva 
internament.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o en LLEUGER AUGMENT a partir de divendres 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 25 de gener de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 24 de gener de 2006 
14:00 h. 
24 i 25 de gener de 2006 

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

MODERAT (2) en sectors amb 
acumulacions de neu  
FEBLE (1) la resta 

Ter-Freser: MODERAT (2) en sectors amb 
acumulacions de neu  
FEBLE (1) la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) 
 

Prepirineu: MODERAT (2) en sectors amb 
acumulacions de neu  
FEBLE (1) la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 25: Cel serè, boirines i estrats de núvols baixos a cotes inferiors del Ter-Freser i Prepirineu (1300-1700 m). 
Temperatures màximes en lleuger ascens, enregistrant-se a la tarda o nit. Mínimes sense canvis. Vent fluix del S i E. 
A les 12:00 h: isozero: 1300 m; vent a 2000 m: 22 km/h S; vent a 3000 m: 15 km/h SE; Índex de fredor a 2000 m: -8ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 26: Cel serè, boirines i estrats de núvols baixos a cotes inferiors (1400-1900) del Ter-Freser i Prepirineu fins al vespre. 
Arribada de núvols mitjans i baixos a darrera hora al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós. Nevades intermitents i inapreciables a la 
nit a Perafita-Puigpedrós i nord del Ter-Freser. Temperatures en moderat descens, amb mínimes al final del dia. Vent fluix a 
moderat del S i E, NE al final del dia. 
Divendres 25: Cobert al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós, i molt ennuvolat a la resta, sobretot la segona meitat del dia. 
Precipitacions febles, principalment al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós (1-5 cm.). Neu a totes les cotes fins a la tarda, pujant a 
1000 metres a la nit. Temperatures mínimes sense canvis, màximes en moderat ascens i al final del dia. Vent de l’E a NE entre 
moderat i fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Als vessants orientats al N el mantell és continu des dels 1700-1800 m. En vessants assolellats el mantell és continu a partir de 
2000-2100 m aproximadament. Localment a la Conca del Freser i al Perafita-Puigpedrós el mantell és discontinu fins als cims 
per efecte del vent. En general el gruix de neu al terra a tots els sectors oscil·la entre 10 i 70 cm, a 2200 m.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general, en vessants assolellats el mantell s’humiteja durant el dia i es formen crostes de regel superficials a partir de la 
tarda. En vessants obacs i protegits del vent el mantell es manté sec i incohesiu. A cotes altes es presenta endurit per efecte del 
vent.  
A les canals del Cadí-Moixeró i en punts amb neu acumulada pel vent a la resta de sectors el perill d’allaus és MODERAT (2), 
allà on hi hagin plaques de vent, que podrien desprendre’s al pas d’un grup de persones i assolir, localment, dimensions 
mitjanes. Fora dels indrets amb neu acumulada pel vent del Perafita-Puigpedrós, del Ter Freser i del Prepirineu el perill és 
FEBLE (1) ja que el mantell és de poc gruix i es presenta endurit. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o en LLEUGER AUGMENT a partir de divendres 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 25 de gener de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 25 de gener de 2006 
14:00 h. 
25 i 26 de gener de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) per sobre 2200 m 

FEBLE (1) per sota de 2200 m 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) en sectors amb acumulacions de neu  

FEBLE (1) la resta 
Pallaresa: MODERAT (2) en sectors amb acumulacions de neu  

FEBLE (1) la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous 26: Cel serè amb alguns núvols baixos al vessant sud (1400-1900 m). Al vespre cel entre mig i molt ennuvolat per núvols 
mitjans i baixos en general, localment cobert. Nevades febles al final del dia a la Ribagorçana-Vallfosca i Pallaresa (0-3 cm), 
inapreciables a l’Aran. Possibilitat de neu granulada. Temperatures sense gaires canvis fins al migdia, màximes lleugerament 
inferiors i baixada ràpida i progressiva a partir del migdia, amb mínimes notablement més baixes al final de la jornada a cotes 
altes (fins a uns 10ºC a l’Aran), davallada moderada a cotes inferiors. Vent del NW i N fluix durant tot el dia a l’Aran, del SW 
girant a NE a la resta. 
A les 12:00 h: isozero: 1100 m; vent a 2000 m:  17 km/h NW; vent a 3000 m: 31 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -8ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 27: Cel entre mig i molt ennuvolat per núvols mitjans i baixos, localment cobert; més clarianes al migdia. Nevades 
febles en general durant tot el dia, encara que més probables a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa a la matinada, estenent-
se arreu al final de la jornada (0-5 cm). Temperatures mínimes en lleuger descens a l’Aran, moderat a la resta, màximes en 
moderat descens enregistrant-se al final del dia. Vent del NE a cotes inferiors, W als cims. 
Dissabte, 28: Cel cobert tota la jornada a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa, molt ennuvolat a l’Aran. Nevades febles a 
moderades tot el dia (5-15 cm), cota de neu pujant a 800-1000 m al final del dia. Temperatures en moderat ascens, màximes al 
final del dia. Vent de NE a SE moderat a fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l’Aran Franja nord de la Pallaresa el mantell és continu a partir dels 1900-2000 m en vessants S i dels 1400-1500 m en 
vessants N. A la resta de sectors el mantell nival és present des dels 2000-2100 m en vessant S i esquiable a partir dels 1500-
1600 m en vessants N. A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de 
2200-2300 m, però les cotes altes exposades al vent es troben deflactades essent el mantell discontinu. Els gruixos a 2200 m 
oscil·len entre 70-80 cm a l’Aran i entre 10-30 cm a la resta.   

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general el mantell nival s’ha endurit notablement a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa, especialment per sota dels 2200 m on 
es troba regelat. Per sobre d’aquesta cota el mantell s’humiteja superficialment en vessants assolellats durant el dia. A la resta 
de sectors el mantell s’ha anat assentant i endurint, especialment en vessants assolellats, mentre que als obacs la neu encara es 
manté seca i amb escassa cohesió. 
El perill és MODERAT (2) a l’Aran Franja nord de la Pallaresa per damunt de 2200 m i a la Pallaresa i a la Ribagorçana- Vall 
Fosca en sectors de neu acumulada pel vent, per la possibilitat de desencadenament de plaques de vent en vessants obacs 
protegits del vent, en general degut al pas d’un grup de persones, que podrien localment assolir mitjanes dimensions. A La resta 
de cotes de l’Aran Franja nord de la Pallaresa i fora dels indrets amb acumulacions de neu pel vent de la Ribagorçana Vall Fosca 
i de la Pallaresa, el perill és FEBLE (1) degut a que la neu es presenta encrostada i amb poc gruix, tot i ser incohesiva 
internament.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: En AUGMENT a partir de divendres 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 26 de gener de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 25 de gener de 2006 
14:00 h. 
25 i 26 de gener de 2006 

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

MODERAT (2) en sectors amb 
acumulacions de neu  
FEBLE (1) la resta 

Ter-Freser: MODERAT (2) en sectors amb 
acumulacions de neu  
FEBLE (1) la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) 
 

Prepirineu: MODERAT (2) en sectors amb 
acumulacions de neu  
FEBLE (1) la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 26: Cel serè, boirines i estrats de núvols baixos a cotes inferiors (1400-1900) del Ter-Freser i Prepirineu fins a la tarda. 
Arribada de núvols mitjans i baixos a la tarda, quedant cobert o molt ennuvolat. Nevades febles arreu a la nit, més probables al 
Perafita-Puigpedrós, Cadí-Moixeró i Ter-Freser (0-2 cm). Temperatures sense gaires canvis fins al migdia, amb inversió tèrmica 
molt marcada a uns 2300 metres; al vespre, davallada notable de les temperatures a cotes altes, davallada moderada per sota 
amb mínimes al final del dia. Vent fluix, moderat a fort al final del dia, del SE a NE, W a cotes altes. 
A les 12:00 h: isozero: 1200 m; vent a 2000 m: 6 km/h W; vent a 3000 m: 22 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -5ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 27: Cobert o molt ennuvolat, sobretot al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós i durant la segona meitat del dia. 
Precipitacions febles, principalment al Ter-Freser, Perafita-Puigpedrós i Prepirineu (1-10 cm). Nevades febles tota la jornada, 
més importants a la matinada i sobretot al final del dia, que podrien ser moderades. Temperatures mínimes en lleuger descens, 
màximes en moderat descens enregistrant-se al final del dia, sobretot a cotes altes. Vent del SE a NE entre moderat i fort. 
Dissabte 28: Cel cobert tota la jornada a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa, molt ennuvolat a l’Aran. Nevades febles a 
moderades tot el dia. Es poden acumular entre 15 i 40 cm de neu nova. Cota de neu pujant a 1000-1200 metres al final del dia. 
Temperatures en moderat ascens, màximes al final del dia. Vent de NE a SE moderat a fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Als vessants orientats al N el mantell és continu des dels 1700-1800 m. En vessants assolellats el mantell és continu a partir de 
2000-2100 m aproximadament. Localment a la Conca del Freser i al Perafita-Puigpedrós el mantell és discontinu fins als cims 
per efecte del vent. En general el gruix de neu al terra a tots els sectors oscil·la entre 10 i 70 cm, a 2200 m.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general, en vessants assolellats el mantell s’humiteja durant el dia i es formen crostes de regel superficials a partir de la 
tarda. En vessants obacs i protegits del vent el mantell es manté sec i incohesiu. A cotes altes es presenta endurit per efecte del 
vent.  
A les canals del Cadí-Moixeró i en punts amb neu acumulada pel vent a la resta de sectors el perill d’allaus és MODERAT (2), 
allà on hi hagin plaques de vent, que podrien desprendre’s al pas d’un grup de persones i assolir, localment, dimensions 
mitjanes. Fora dels indrets amb neu acumulada pel vent del Perafita-Puigpedrós, del Ter Freser i del Prepirineu el perill és 
FEBLE (1) ja que el mantell és de poc gruix i es presenta endurit. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: En AUGMENT a partir de divendres 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 26 de gener de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 26 de gener de 2006 
14:00 h. 
26 i 27 de gener de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: En augment a MODERAT (2)  
Ribagorçana-Vall Fosca: En augment a MODERAT (2)  
Pallaresa: En augment a MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres 27: Cel cobert o molt ennuvolat per núvols mitjans i baixos, sobretot a la Ribagorça i Pallars. Nevades en general 
durant tot el dia, més probables i entre febles i moderades al vessant sud fins al migdia, i febles arreu al final de la jornada (1-15 
cm). Temperatures mínimes en lleuger descens, màximes en moderat descens enregistrant-se al final del dia. Vent del NE a 
l’Aran i S a la resta a cotes inferiors, NW i W als cims. 
A les 12:00 h: isozero: 0 m; vent a 2000 m:  23 km/h SW; vent a 3000 m: 43 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: -17ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 28: Cel molt ennuvolat a l’Aran tot el dia, mig ennuvolat a cobert a la Ribagorça i Pallars tota la jornada. Nevades tota 
la jornada, minses fins a la tarda, entre febles i moderades al final del dia (1-10 cm), sent més importants a la Ribagorça i al 
Pallars. Cota de neu pujant a 1500 metres al final del dia. Temperatures en moderat ascens, màximes al final del dia. Vent de NE 
a SE moderat a fort. 
Diumenge, 29: Cel mig ennuvolat a l’Aran, molt ennuvolat o cobert a la resta. Nevades febles a moderades durant tota la jornada 
a la Ribagorça i Pallars, sobretot la primera meitat del dia (5-20 cm). Cota de neu a 1600 metres. Temperatures en lleuger 
ascens. Vent moderat a fort de l’E i SE. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l’Aran Franja nord de la Pallaresa el mantell és continu a partir dels 1900-2000 m en vessants S i dels 1400-1500 m en 
vessants N. A la resta de sectors el mantell nival és present des dels 2000-2100 m en vessant S i esquiable a partir dels 1500-
1600 m en vessants N. A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de 
2200-2300 m, però les cotes altes exposades al vent es troben deflactades essent el mantell discontinu. Els gruixos a 2200 m 
oscil·len entre 70-80 cm a l’Aran i entre 10-30 cm a la resta.   

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general el mantell nival s’ha endurit notablement a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa, especialment per sota dels 2200 m on 
es troba regelat. Per sobre d’aquesta cota el mantell s’humiteja superficialment en vessants assolellats durant el dia. A la resta 
de sectors el mantell s’ha anat assentant i endurint, especialment en vessants assolellats, mentre que als obacs la neu encara es 
manté seca i amb escassa cohesió. 
A partir de la nit de dijous és previst que comenci a nevar a totes les cotes. El perill augmentarà a MODERAT (2) a tots els 
sectors. Seran probables allaus de neu recent de petites dimensions a totes les orientacions. Es formaran plaques de vent a 
totes les orientacions, en general de petites dimensions, però podran desprendre’s pel pas d’una persona.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: En AUGMENT  
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 27 de gener de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 26 de gener de 2006 
14:00 h. 
26 i 27 de gener de 2006 

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

En augment a MODERAT (2)  Ter-Freser: En augment a MODERAT (2)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2)  Prepirineu: En augment a MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 27: Cobert o molt ennuvolat en general. Nevades generalitzades, principalment al Ter-Freser, Perafita-Puigpedrós i 
Prepirineu (5-15 cm). Temperatures mínimes en lleuger descens i a la matinada, màximes en moderat descens i al final del dia. 
Vent del S i SW en general. 
A les 12:00 h: isozero: 800 m; vent a 2000 m: 34 km/h SW; vent a 3000 m: 49 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: -16ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 28: Cel cobert o molt ennuvolat tota la jornada. Nevades febles a moderades tot el dia, més probables el Ter-Freser i 
Perafita-Puigpedrós. Es poden acumular entre 5-20 cm de neu nova. Cota de neu pujant a 1700-1800 metres al final del dia. 
Temperatures en moderat ascens, màximes al final del dia. Vent de S a SE moderat a fort, localment cops molt forts. 
Diumenge, 29: Cel cobert en general. Nevades febles a moderades, localment fortes, durant tota la jornada (15-40 cm). A 
destacar el Ter-Freser i Prepirineu. Cota de neu a 1800 metres. Temperatures en lleuger ascens. Vent moderat a fort, localment 
molt fort, del’E i SE 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Als vessants orientats al N el mantell és continu des dels 1700-1800 m. En vessants assolellats el mantell és continu a partir de 
2000-2100 m aproximadament. Localment a la Conca del Freser i al Perafita-Puigpedrós el mantell és discontinu fins als cims 
per efecte del vent. En general el gruix de neu al terra a tots els sectors oscil·la entre 10 i 70 cm, a 2200 m.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general, en vessants assolellats el mantell s’humiteja durant el dia i es formen crostes de regel superficials a partir de la 
tarda. En vessants obacs i protegits del vent el mantell es manté sec i incohesiu. A cotes altes es presenta endurit per efecte del 
vent.  
A partir de la nit de dijous és previst que comenci a nevar a totes les cotes. El perill augmentarà a MODERAT (2) a tots els 
sectors. Seran probables allaus de neu recent de petites dimensions a totes les orientacions. Es formaran plaques de vent a 
totes les orientacions, en general de petites dimensions, però podran desprendre’s pel pas d’una persona. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: En AUGMENT  
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 27 de gener de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 27 de gener de 2006 
14:00 h. 
27 i 28 de gener de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) passant a MARCAT (3) demà dissabte 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3)  
Pallaresa: MARCAT (3)   
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 28: Cel molt ennuvolat en general, tot i tendir a estar més tapat a la Ribagorça i Pallars i sobretot al final del dia. 
Nevades tota la jornada, abundants i entre febles i moderades a la Ribagorça i Pallars (15-50 cm), i menys importants a l’Aran 
(5-20 cm). Cota de neu pujant a 1400 metres al final del dia. Temperatures màximes en moderat ascens i al final del dia, 
mínimes en lleuger ascens. Vent de S a SE moderat a fort, sobretot a partir del migdia. No es descarta que es dongui el vent 
d’Espanya, amb el corresponent increment tèrmic i vent rafegat fort a molt fort. 
A les 12:00 h: isozero: 0 m; vent a 2000 m: 23 km/h SE; vent a 3000 m: 52 km/h S; Índex de fredor a 2000 m: -13ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 29: Cel molt ennuvolat a l’Aran, cobert a la resta. Nevades abundants d’intensitat entre feble i moderada a la 
Ribagorça i Pallars (15-40 cm), més febles a l’Aran (1-15 cm). Cota de neu a 1500-1600 metres. Temperatures en lleuger 
ascens. Vent moderat a fort del’E i SE. 
Dilluns, 30: Cel cobert o molt ennuvolat la primera meitat del dia, passant a poc ennuvolat a partir de la tarda. Precipitacions 
febles fins a la tarda, de neu a partir de 1800 metres. Temperatures en lleuger ascens. Vent de l’E a NE  moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Ha nevat a totes les cotes i en tots els sectors. El mantell és existent des de fons de vall amb menor gruix a l’Aran (fins a 5 cm a 
primeres hores del matí) i amb majors acumulacions a la resta (fins a 15 cm). Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 70-90 cm a 
l’Aran Franja nord de la Pallaresa  i entre 20-50 cm a la resta. Les nevades previstes per les pròximes hores faran variar els 
gruixos actuals. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Amb les precipitacions que es van iniciar ahir al vespre, s’ha format una capa de neu recent seca, freda i sense cohesió, més 
important a la Ribagorçana, Vall Fosca i Pallaresa (15-25 cm), i més escasses a la Franja nord de la Pallaresa (10 cm) i a l’Aran 
(5 cm), fins al matí d’avui. En orientacions N i W s’han format noves plaques de vent sota colls i carenes. Han caigut 
espontàniament purgues i allaus de neu recent a la Ribagorçana i a la Franja Nord de la Pallaresa. 
El perill és MARCAT (3) a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa per la caiguda d’allaus de neu recent seca a qualsevol 
orientació que poden assolir mitjanes dimensions. També són probables caigudes espontànies d’allaus de placa, especialment 
en orientacions N i W, en general de mitjanes dimensions. 
A l’Aran Franja nord de la Pallaresa el perill és MODERAT (2) per la caiguda de petites allaus de neu recent a qualsevol 
orientació, més probables a la Franja nord de la Pallaresa. D’altra banda seran probables desencadenaments d’allaus de placa 
vent en orientacions N i W especialment, en general de petites dimensions, però podran desprendre’s pel pas d’una persona. 
De cara a demà dissabte el perill d’allaus passaria a MARCAT (3) per la caiguda d’allaus de neu recent a qualsevol orientació 
que podran assolir mitjanes dimensions i per la caiguda d’allaus de placa de forma espontània fins i tot, en orientacions N i W, 
en general de mitjanes dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: En AUGMENT  
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 28 de gener de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 27 de gener de 2006 
14:00 h. 
27 i 28 de gener de 2006 

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

MARCAT (3) passant a FORT 
(4) a partir d’avui al vespre-nit 

Ter-Freser: MARCAT (3) passant a FORT (4) a 
partir d’avui al vespre-nit 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) passant a FORT 
(4) a partir d’avui al vespre-nit 

Prepirineu: MARCAT (3) passant a FORT (4) a 
partir d’avui al vespre-nit 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 28: Cel cobert o molt ennuvolat tota la jornada. Nevades molt abundants d’intensitat feble a moderades tot el dia i 
arreu, a destacar el Ter-Freser i Prepirineu. Es poden acumular entre 30-70 cm de neu nova. Cota de neu pujant a 1500-1600 
metres al final del dia. Temperatures en moderat o notable ascens i màximes al final del dia. Vent de S a SE moderat a fort, 
localment cops molt forts als cims i cap a la segona meitat del dia. 
A les 12:00 h: isozero: 1300 m; vent a 2000 m: 42 km/h S; vent a 3000 m: 62 km/h S; Índex de fredor a 2000 m: -9ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 29: Cel cobert en general. Nevades molt abundants entre febles a moderades durant tota la jornada (30-60 cm). A 
destacar el Ter-Freser i Prepirineu oriental. Cota de neu a 1600-1800 metres. Temperatures en lleuger ascens. Vent moderat a 
fort, de l’E i SE 
Dilluns, 30: Cel cobert o molt ennuvolat tota la jornada. Precipitacions febles a moderades fins a la tarda, menys importants a 
darreres hores. Cota de neu a uns 1800 metres. Temperatures en lleuger ascens. Vent de l’E a NE moderat a fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és present a totes les cotes degut a les nevades que es van iniciar a ahir al vespre. El gruixos de neu recent 
acumulats més importants han estat al Ter-Freser i al Prepirineu. En general el gruix de neu al terra a tots els sectors oscil·la 
entre 40 i 90 cm, a 2200 m.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Amb les nevades que s’estan produint des d’ahir, s’ha format una capa de neu recent seca, freda i sense cohesió a tots els 
sectors. Els gruixos de neu recent a 2200 m han estat més importants al Ter-Freser (40 cm). A la resta de sectors, a la mateixa 
cota, s’han acumulat entre 25-35 cm. A cotes altes, sota colls i carenes, i especialment en orientacions N i W s’han format 
noves plaques de vent. 
A tots els sectors, actualment el perill és MARCAT (3)  per la caiguda d’allaus de neu recent seca a qualsevol orientació, en 
general de mitjanes dimensions. D’altra banda són probables caigudes a de plaques de vent, fins i tot de forma natural, 
especialment en orientacions N i W, de mitjanes dimensions. 
Amb la reactivació de les nevades de cara al vespre-nit d’avui, el gruix de neu recent s’anirà incrementant. El perill augmentarà 
a FORT (4), a tots els sectors, per la caiguda espontània d’allaus de neu recent i plaques de vent en les orientacions abans 
descrites, que podrien assolir grans dimensions, especialment en vessants obacs i protegits on la neu pre-existent es manté 
sense cohesió. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: En AUGMENT  
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 28 de gener de 2006 
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Departament de Medi Ambient 
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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: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 28 de gener de 2006 
14:00 h. 
28, 29 i 30 de gener de 2006 

 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FORT (4) 
Ribagorçana-Vall Fosca: FORT (4) en orientacions N i W. MARCAT (3) a la resta 
Pallaresa: FORT (4) en orientacions N i W. MARCAT (3) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 29: Cel molt ennuvolat a l’Aran, cobert a la resta. Nevades abundants i principalment la segona meitat del dia 
d’intensitat entre feble i moderada a la Ribagorça i Pallars (10-40 cm), més febles a l’Aran (5-20 cm). Cota de neu a 700-900 
metres a la matinada, 1000-1100 al migdia, 1300 metres a la nit. Temperatures màximes en lleuger ascens, mínimes en ascens 
moderat. Vent moderat a fort del’E i SE, sobretot a cotes altes. 
A les 12:00 h: isozero: 1500 m; vent a 2000 m: 50 km/h SE; vent a 3000 m: 67 km/h SE; Índex de fredor a 2000 m: -8ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 30: Cel cobert o molt ennuvolat fins a la tarda, passant a mig ennuvolat a la nit. Precipitacions febles fins a la tarda (1-20 
cm), de neu a partir de 1300-1400 metres. Temperatures en lleuger ascens. Vent de l’E girant a NE moderat. 
Dimarts, 31: Cel poc ennuvolat. Temperatures en moderat ascens. Vent entre fluix i moderat del NE. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Ha nevat a totes les cotes i en tots els sectors. El mantell és existent des de fons de vall amb menor gruix a l’Aran (fins a 5 cm a 
primeres hores del matí) i amb majors acumulacions a la resta (fins a 15 cm). Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 90-110 cm a 
l’Aran Franja nord de la Pallaresa  i entre 40-70 cm a la resta. Les nevades previstes per les pròximes hores faran variar els 
gruixos actuals. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Amb les nevades que es van iniciar dijous vespre, s’ha format una capa de neu recent seca, freda i sense cohesió, d’entre 40-50  
a tots els sectors, fins al matí d’avui dissabte. En orientacions N i W s’han format noves plaques de vent sota colls i carenes. Han 
caigut espontàniament purgues i allaus de neu recent a la Ribagorçana i al Pallars, i se’n han desencadenat de forma induida  a 
l’Aran. 
A l’Aran i especialment a la Franja Nord de la Pallaresa la neu recent s’ha dipositat, per sota dels 2500 m, damunt d’una 
superfície especialment relliscosa. En els vessants obacs i  a cotes altes la neu pre-existent era molt incohesiva. En aquest 
sector el perill és FORT (4) per la caiguda d’allaus de neu recent de forma espontània a qualsevol orientació que poden assolir 
grans dimensions i per la caiguda de plaques de vent, fins i tot de forma espontània que també poden assolir grans dimensions i 
afectar tot el gruix de neu, especialment en orientacions N i W. A les vessants orientades al N i W de la Ribagorçana-Vall Fosca i 
de la Pallaresa el perill és FORT (4) per la caiguda natural de plaques de vent que poden arribar a ser de grans dimensions. A la 
resta d’orientacions seran molt probables les caigudes d’allaus de neu recent de mitjanes dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: En AUGMENT  
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 30 de gener de 2006 
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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, 28 de gener de 2006 
14:00 h. 
28, 29 i 30 de gener de 2006 

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

FORT (4) Ter-Freser: FORT (4) augmentant diumenge a 
MOLT FORT (5) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FORT (4) Prepirineu: FORT (4) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 29: Cel cobert. Precipitacions molt abundants entre febles a moderades durant tota la jornada (30-70 cm),  destacant 
sobretot el Ter-Freser i a la tarda i nit. Cota de neu a 1400 a 1500 metres. Temperatures màximes en lleuger ascens, mínimes 
pujant moderadament. Vent moderat a fort de l’E i SE. 
A les 12:00 h: isozero: 1800 m; vent a 2000 m: 55 km/h SE; vent a 3000 m: 55 km/h SE; Índex de fredor a 2000 m: -9ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 30: Cel cobert o molt ennuvolat tota la jornada. Precipitacions febles a moderades fins a la nit, menys importants a 
darreres hores (15-35 cm). Cota de neu a uns 1500-1600 metres. Temperatures en lleuger ascens. Vent de l’E girant a NE 
moderat a fort. 
Dimarts, 31: Cel molt ennuvolat a la matinada, obrint-se progressivament. Precipitacions febles a la matinada (1-15 cm). Cota de 
neu a 1900 metres. Temperatures en moderat ascens. Vent moderat del NE. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és present a totes les cotes degut a les nevades que es van iniciar el dijous al vespre. El gruixos de neu recent 
acumulats més importants han estat al Ter-Freser.. En general el gruix de neu al terra a tots els sectors oscil·la entre 60 i 120 
cm, a 2200 m.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
S’ha format una capa de neu recent seca, freda i sense cohesió a tots els sectors. Els gruixos de neu recent acumulats, a 2200 
m, han estat més importants al Ter-Freser (50-70 cm). A la resta de sectors, a la mateixa cota, s’han acumulat entre 40-50 cm. A 
cotes altes, sota colls i carenes, i especialment en orientacions N i W s’han format noves plaques de vent. 
En vessants obacs la neu recent s’ha dipositat damunt d’una mantell pre-existent incohesiu, mentre que a la resta d’orientacions 
s’ha dipositat damunt d’un mantell encrostat. Actualment el perill d’allaus és FORT (4) a tots els sectors per la caiguda 
espontània d’allaus de neu recent a qualsevol orientació que poden assolir grans dimensions, especialment al Ter-Freser. 
D’altra banda són molt probables desencadenaments espontanis de plaques de vent, especialment en orientacions N i W, que 
poden arribar a ser de grans dimensions. Amb les importants precipitacions previstes de cara a diumenge al Ter-Freser (50-70 
cm de neu nova) el perill passarà a ser MOLT FORT (5) per la caiguda d’allaus naturals de neu recent de grans dimensions a 
qualsevol orientació i de plaques de vent en orientacions N i W, també de grans dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: En AUGMENT  
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 30 de gener de 2006 
 

- 94 / 260 -



                               

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

 
1 2 3 4 5 

FEBLE MODERAT MARCAT FORT 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: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 28 de gener de 2006 
14:00 h. 
28, 29 i 30 de gener de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FORT (4) 
Ribagorçana-Vall Fosca: FORT (4) en orientacions N i W. MARCAT (3) a la resta 
Pallaresa: FORT (4) en orientacions N i W. MARCAT (3) a la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 29: Cel molt ennuvolat a l’Aran, cobert a la resta. Nevades abundants i principalment la segona meitat del dia 
d’intensitat entre feble i moderada a la Ribagorça i Pallars (10-40 cm), més febles a l’Aran (5-20 cm). Cota de neu a 700-900 
metres a la matinada, 1000-1100 al migdia, 1300 metres a la nit. Temperatures màximes en lleuger ascens, mínimes en ascens 
moderat. Vent moderat a fort del’E i SE, sobretot a cotes altes. 
A les 12:00 h: isozero: 1500 m; vent a 2000 m: 50 km/h SE; vent a 3000 m: 67 km/h SE; Índex de fredor a 2000 m: -8ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 30: Cel cobert o molt ennuvolat fins a la tarda, passant a mig ennuvolat a la nit. Precipitacions febles fins a la tarda (1-
20 cm), de neu a partir de 1300-1400 metres. Temperatures en lleuger ascens. Vent de l’E girant a NE moderat. 
Dimarts, 31: Cel poc ennuvolat. Temperatures en moderat ascens. Vent entre fluix i moderat del NE. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Ha nevat a totes les cotes i en tots els sectors. El mantell és existent des de fons de vall amb menor gruix a l’Aran (fins a 5 cm a 
primeres hores del matí) i amb majors acumulacions a la resta (fins a 15 cm). Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 90-110 cm a 
l’Aran Franja nord de la Pallaresa  i entre 40-70 cm a la resta. Les nevades previstes per les pròximes hores faran variar els 
gruixos actuals. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Amb les nevades que es van iniciar dijous vespre, s’ha format una capa de neu recent seca, freda i sense cohesió, d’entre 40-
50  a tots els sectors, fins al matí d’avui dissabte. En orientacions N i W s’han format noves plaques de vent sota colls i carenes. 
Han caigut espontàniament purgues i allaus de neu recent a la Ribagorçana i al Pallars, i se’n han desencadenat de forma 
induida  a l’Aran. 
A l’Aran i especialment a la Franja Nord de la Pallaresa la neu recent s’ha dipositat, per sota dels 2500 m, damunt d’una 
superfície especialment relliscosa. En els vessants obacs i  a cotes altes la neu pre-existent era molt incohesiva. En aquest 
sector el perill és FORT (4) per la caiguda d’allaus de neu recent de forma espontània a qualsevol orientació que poden assolir 
grans dimensions i per la caiguda de plaques de vent, fins i tot de forma espontània que també poden assolir grans dimensions 
i afectar tot el gruix de neu, especialment en orientacions N i W. A les vessants orientades al N i W de la Ribagprçana-Vall 
Fosca i de la Pallaresa el perill és FORT (4) per la caiguda natural de plaques de vent que poden arribar a ser de grans 
dimensions. A la resta d’orientacions seran molt probables les caigudes d’allaus de neu recent de mitjanes dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: En AUGMENT  
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 30 de gener de 2006 
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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, 28 de gener de 2006 
14:00 h. 
28, 29 i 30 de gener de 2006 

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

FORT (4) Ter-Freser: FORT (4) augmentant diumenge a 
MOLT FORT (5) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FORT (4) Prepirineu: FORT (4) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 29: Cel cobert. Precipitacions molt abundants entre febles a moderades durant tota la jornada (30-70 cm),  
destacant sobretot el Ter-Freser i a la tarda i nit. Cota de neu a 1400 a 1500 metres. Temperatures màximes en lleuger ascens, 
mínimes pujant moderadament. Vent moderat a fort de l’E i SE. 
A les 12:00 h: isozero: 1800 m; vent a 2000 m: 55 km/h SE; vent a 3000 m: 55 km/h SE; Índex de fredor a 2000 m: -9ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 30: Cel cobert o molt ennuvolat tota la jornada. Precipitacions febles a moderades fins a la nit, menys importants a 
darreres hores (15-35 cm). Cota de neu a uns 1500-1600 metres. Temperatures en lleuger ascens. Vent de l’E girant a NE 
moderat a fort. 
Dimarts, 31: Cel molt ennuvolat a la matinada, obrint-se progressivament. Precipitacions febles a la matinada (1-15 cm). Cota 
de neu a 1900 metres. Temperatures en moderat ascens. Vent moderat del NE. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és present a totes les cotes degut a les nevades que es van iniciar el dijous al vespre. El gruixos de neu recent 
acumulats més importants han estat al Ter-Freser.. En general el gruix de neu al terra a tots els sectors oscil·la entre 60 i 120 
cm, a 2200 m.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
S’ha format una capa de neu recent seca, freda i sense cohesió a tots els sectors. Els gruixos de neu recent acumulats, a 2200 
m, han estat més importants al Ter-Freser (50-70 cm). A la resta de sectors, a la mateixa cota, s’han acumulat entre 40-50 cm. 
A cotes altes, sota colls i carenes, i especialment en orientacions N i W s’han format noves plaques de vent. 
En vessants obacs la neu recent s’ha dipositat damunt d’una mantell pre-existent incohesiu, mentre que a la resta 
d’orientacions s’ha dipositat damunt d’un mantell encrostat. Actualment el perill d’allaus és FORT (4) a tots els sectors per la 
caiguda espontània d’allaus de neu recent a qualsevol orientació que poden assolir grans dimensions, especialment al Ter-
Freser. D’altra banda són molt probables desencadenaments espontanis de plaques de vent, especialment en orientacions N i 
W, que poden arribar a ser de grans dimensions. Amb les importants precipitacions previstes de cara a diumenge al Ter-Freser 
(50-70 cm de neu nova) el perill passarà a ser MOLT FORT (5) per la caiguda d’allaus naturals de neu recent de grans 
dimensions a qualsevol orientació i de plaques de vent en orientacions N i W, també de grans dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: En AUGMENT  
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 30 de gener de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 31 de gener de 2006 
14:00 h. 
31 de gener i 1 de febrer de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FORT (4)  
Ribagorçana-Vall Fosca: FORT (4)  
Pallaresa: FORT (4)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 01: Cel serè o poc ennuvolat tota la jornada. Temperatures mínimes en lleugera davallada, màximes augmentant 
lleugerament. Vent fluix o en calma amb predomini de la component W. 
A les 12:00 h: isozero: 2000 m; vent a 2000 m: 13 km/h SW; vent a 3000 m: 12 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: 0ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 02: Cel serè o poc ennuvolat. Temperatures sense gaires canvis. Vent fluix amb predomini de la component W i amb 
cops moderats. 
Divendres, 03: Cel poc ennuvolat a la matinada amb arribada progressiva de núvols alts i mitjans que deixaran el cel cobert 
durant la segona meitat del dia. Temperatures entre lleugera i moderadament més baixes amb mínimes al final del dia. Vent fluix 
o en calma amb predomini de la component E. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Amb les nevades dels darrers dies el mantell és existent des de fons de vall. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 100-130 cm a 
tots els sectors. S’han format sobreacumulacions de neu transportada pel vent en orientacions S i W. Els lloms i carenes oberts a 
l’E i NE es troben amb poc gruix de neu degut al vent.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Ha deixat de nevar a tots els sectors. Des de dijous s’han acumulat entre 100-140 cm de neu recent a la Pallaresa i Ribagorçana-
Vallfosca i entre 60-100 cm a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa. S’han produït nombroses allaus en orientacions N i W, 
especialment diumenge. Actualment s’estan produint allaus de forma espontània en orientacions assolellades. Des d’ahir dilluns 
s’han format nombroses plaques de vent en vessants orientats al S i W; n’hi ha també d’anteriors en orientacions NW i N. La neu 
es presenta humida i molt fonda, especialment per sota de 2300-2400 m. 
El perill d’allaus és FORT (4) a tots els sectors. Són molt probables allaus de neu humida, de forma espontània, en orientacions 
assolellades, en general de mida mitjana, localment gran i afectar a fons de vall.  
Són probables allaus de placa de vent en orientacions S, SW, W i NW al pas d’una persona i ser de grans dimensions.  No es 
descarta que localment en orientacions obagues es puguin produir de forma espontània i arrossegar tot el gruix del mantell. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN LLEUGERA DISMINUCIÓ l’activitat espontània. ESTACIONARI per sobrecàrrega 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 1 de febrer de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 31 de gener de 2006 
14:00 h. 
31 de gener i 1 de febrer de 2006 

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

FORT (4)  Ter-Freser: FORT (4)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FORT (4)  Prepirineu: FORT (4)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 01: Cel serè o poc ennuvolat tota la jornada. Temperatures mínimes en lleugera davallada, màximes augmentant 
lleugerament. Vent fluix del nord-est al matí tendint a presentar calmes i direcció variable durant la segona meitat del dia. 
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; vent a 2000 m: 6 km/h NE; vent a 3000 m: 12 km/h SE; Índex de fredor a 2000 m: 1ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 02: Cel serè o poc ennuvolat. Temperatures semblants a les del dia anterior. Vent fluix amb cops moderats amb 
predomini de les components S i W. 
Divendres, 03: Cel poc ennuvolat a la matinada amb arribada progressiva de núvols alts i mitjans que deixaran el cel cobert 
durant la segona meitat del dia. Temperatures entre lleugera i moderadament més baixes amb mínimes al final del dia. Vent fluix 
o en calma amb predomini del component E. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és present a totes les cotes degut a les nevades que es van iniciar el dijous al vespre. En general el gruix de neu al 
terra a tots els sectors oscil·la entre 90-180 cm, a 2200 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Ha deixat de nevar a tots els sectors. Des de dijous s’han acumulat entre 100-160 cm de neu recent a tots els sectors. S’han 
produït nombroses allaus en orientacions N i W, especialment diumenge. Actualment s’estan produint allaus de forma 
espontània en orientacions assolellades. Des d’ahir dilluns s’han format nombroses plaques de vent en vessants orientats al S i 
W; n’hi ha també d’anteriors en orientacions NW i N. La neu es presenta humida i fonda, especialment per sota de 2300-2400 m.
El perill d’allaus és FORT (4) a tots els sectors. Són molt probables allaus de neu humida, de forma espontània, en orientacions 
assolellades, en general de mida mitjana, localment gran i afectar a fons de vall.  
Són probables allaus de placa de vent en orientacions S, SW, W i NW al pas d’una persona i ser de grans dimensions.  No es 
descarta que localment en orientacions obagues es puguin produir de forma espontània i arrossegar tot el gruix del mantell. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN LLEUGERA DISMINUCIÓ conforme es vagin purgant els vessants 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 1 de febrer de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 1 de febrer de 2006 
14:00 h. 
1 i 2 de febrer de 2006 

 
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. 
Dijous, 02: Cel serè. Boirines a les valls, boires a les conques del Prepirineu. Temperatures sense gaires canvis o en lleuger 
descens, mínimes a la matinada, màximes a les hores centrals del dia. Inversió tèrmica. Vent fluix o en calma amb predomini 
del NW a SW. 
A les 12:00 h: isozero: 2400 m; vent a 2000 m: 25 km/h W; vent a 3000 m: 24 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -2ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 03: Cel serè a la matinada. Increment de la nuvolositat al llarg del dia, quedant el cel mig ennuvolat a partir de la 
tarda, sobretot a la Ribagorça i Pallaresa. Temperatures mínimes en moderada davallada i al final del dia, màximes en lleuger 
descens. Vent fluix o en calma amb predomini del NW a SW. 
Dissabte, 04: Cel entre mig i molt ennuvolat. Temperatures màximes en moderada davallada, mínimes en lleuger descens. Vent 
de l’E a NE fluix passant a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és existent des de fons de vall. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 100-130 cm a tots els sectors. S’han format 
sobreacumulacions de neu transportada pel vent en orientacions S i W. Els lloms i carenes oberts a l’E i NE es troben amb poc 
gruix de neu degut al vent.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Ha deixat de nevar a tots els sectors. Des de dijous s’han acumulat entre 100-140 cm de neu recent a la Pallaresa i 
Ribagorçana-Vallfosca i entre 60-100 cm a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa. S’han produït nombroses allaus en orientacions N 
i W, especialment diumenge passat. Han caigut allaus de forma espontània en orientacions assolellades, que a l’Aran han estat 
de placa de fons. Des de dilluns s’han format nombroses plaques de vent en vessants orientats al S i W; n’hi ha també 
d’anteriors en orientacions NW i N. En general la neu s’ha anat apretant i afeixugant especialment per sota de 2300-2400 m. 
El perill d’allaus és MARCAT (3) a tots els sectors. Actualment són molt probables desencadenaments d’allaus de placa de vent 
sobretot en vessants amb canvi de pendent (convexos) en orientacions S, SW, W i NW al pas d’una persona en general de 
mitjanes dimensions, localment gran. A partir de les hores centrals del dia són molt probables caigudes espontànies d’allaus de 
neu humida de mitjanes dimensions en vessants assolellats que poden ser en forma de placa de fons a l’Aran. Durant la nit la el 
mantell s’encrostarà en aquestes orientacions i la probabilitat de caiguda d’allaus de neu humida desapareixerà en aquesta 
franja horària. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: Estacionari 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 2 de febrer de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 1 de febrer de 2006 
14:00 h. 
1 i 2 de febrer de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3)  Prepirineu: MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 02: Cel serè. Boirines i algunes boires a les valls. Temperatures sense gaires canvis o en lleuger descens, mínimes a la 
matinada, màximes a les hores centrals del dia. Inversió tèrmica. Vent fluix o en calma amb predomini del W a S. 
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; vent a 2000 m: 10 km/h W; vent a 3000 m: 11 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 0ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 03: Cel serè a la matinada. Increment de la nuvolositat al llarg del dia, quedant el cel mig ennuvolat a partir de la 
tarda, sobretot al Prepirineu i Ter-Freser. Temperatures mínimes en moderada davallada i al final del dia, màximes en lleuger 
descens. Vent fluix o en calma amb predomini del SW a SE. 
Dissabte, 04: Cel molt ennuvolat. Precipitacions minses, més probables al Ter-Freser. Cota de neu a 1200 metres. 
Temperatures màximes en moderada davallada, mínimes en lleuger descens. Vent de l’E a NE fluix passant a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és existent des de fons de vall. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 90-180 cm a tots els sectors. S’han format 
sobreacumulacions de neu transportada pel vent en orientacions S i W. Els lloms i carenes oberts a l’E i NE presenten gruixos 
més irregular degut a l’acció del vent i es presenten ventats. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Ha deixat de nevar a tots els sectors. Des de dijous s’han acumulat entre 100-160 cm de neu recent a tots els sectors. S’han 
produït nombroses allaus en orientacions N i W, especialment diumenge. Actualment s’estan produint allaus de forma 
espontània en orientacions assolellades. Des d’ahir dilluns s’han format nombroses plaques de vent en vessants orientats al S i 
W, especialment importants al Ter-Freser; n’hi ha també d’anteriors en orientacions NW i N. En general la neu s’ha anat 
apretant i afeixugant especialment per sota de 2300-2400 m. 
El perill d’allaus és FORT (4) al Ter-Freser ja que es manté la probabilitat allaus de neu humida, de forma espontània, en 
orientacions assolellades, en general de mida mitjana, localment gran i afectar a fons de vall.  També són probables allaus de 
placa de vent en orientacions S, SW, W i NW al pas d’una persona i ser de grans dimensions.  No es descarta que localment 
en orientacions obagues es puguin produir de forma espontània i arrossegar tot el gruix del mantell. 
A la resta de sectors el perill és MARCAT (3) ja que són molt probables desencadenaments d’allaus de placa de vent sobretot 
en vessants amb canvi de pendent (convexos), en orientacions S, SW, W i NW i en canals obagues al pas d’una persona en 
general de mitjanes dimensions, localment gran. A partir de les hores centrals del dia són molt probables caigudes espontànies 
d’allaus de neu humida de mitjanes dimensions en vessants assolellats Durant la nit la el mantell s’encrostarà en aquestes 
orientacions i la probabilitat de caiguda d’allaus de neu humida desapareixerà en aquesta franja horària. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 2 de febrer de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 2 de febrer de 2006 
14:00 h. 
2 i 3 de febrer de 2006 

 
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. 
Divendres, 03: Cel serè a la matinada. Increment de la nuvolositat al llarg del dia, quedant el cel mig ennuvolat a partir de la 
tarda, sobretot a la Ribagorça i Pallaresa. Temperatures mínimes en moderada davallada (de 4 a 5ºC) i al final del dia, màximes 
en lleuger descens. Inversió tèrmica a la matinada. Vent fluix o en calma amb predomini del W a NE. 
A les 12:00 h: isozero: 2200 m; vent a 2000 m: 10 km/h W; vent a 3000 m: 11 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -2ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 04: Cel entre mig i molt ennuvolat. Temperatures en lleuger descens. Vent de NW a NE fluix passant a moderat. 
Diumenge, 05: Cel poc ennuvolat tot el dia. Temperatures sense canvis destacables. Vent moderat del NE, cops forts sobretot a 
la Ribagorça i Pallaresa. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és existent des de fons de vall. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 100-130 cm a tots els sectors. S’han format 
sobreacumulacions de neu transportada pel vent en orientacions S i W. Els lloms i carenes oberts a l’E i NE presenten gruixos 
irregulars i es mostren deflactats per efecte del vent. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
A tots els sectors existeix un nivell important de neu acumulada a causa de les últimes nevades, que especialment en vessants 
obacs mostra nivells de baixa cohesió. Es mantenen nombroses plaques de vent en vessants orientats al W, SW, N i NW que 
descansen damunt dels nivells inestables abans esmentats. En vessants obacs la neu es manté freda. En vessants assolellats i 
en orientacions S, a partir de les hores centrals del dia la neu tendeix a humidificarse superficialment, per sota els 2300-2400 m.
El perill d’allaus és MARCAT (3) a tots els sectors. Actualment el perill se centra especialment en el desencadenament 
accidental ja que són molt probables caigudes d’allaus de placa de vent al pas d’una sola persona, sobretot en vessants amb 
canvi de pendent (convexos) en orientacions S, SW, W i NW. Aquestes allaus poden ser de mitjanes dimensions, localment 
gran. A partir de les hores centrals del dia són possibles caigudes espontànies d’allaus de neu humida en pendents drets i 
assolellats que encara no s’hagin purgat que poden ser fins i tot de mitjanes dimensions. Durant la nit la el mantell s’encrosta 
superficialment i en aquestes orientacions i la probabilitat de caiguda d’allaus de neu humida desapareixerà en aquesta franja 
horària. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: Estacionari 
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 3 de febrer de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 2 de febrer de 2006 
14:00 h. 
2 i 3 de febrer de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3)  Prepirineu: MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 03: Cel serè a la matinada. Increment de la nuvolositat al llarg del dia, quedant el cel mig ennuvolat a partir de la 
tarda, sobretot al Prepirineu i Ter-Freser. Temperatures mínimes en lleugera o moderada davallada (de 3 a 4ºC) i al final del 
dia, màximes en lleuger descens. Vent fluix o en calma amb predomini del N a E. 
A les 12:00 h: isozero: 2200 m; vent a 2000 m: 1 km/h NE; vent a 3000 m: 6 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: 2ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 04: Cel molt ennuvolat. Precipitacions intermitents i inapreciables, més probables al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós 
la segona meitat del dia. Cota de neu a 1200 metres. Temperatures en lleuger descens. Vent de N a NE fluix passant a 
moderat, cops forts al Ter-Freser i Prepirineu a partir de la tarda. 
Diumenge, 05: Cel mig ennuvolat al matí, poc a la tarda. Temperatures sense canvis destacables. Vent moderat a fort del NE, 
cops molt forts al Ter-Freser i Prepirineu. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és existent des de fons de vall. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 90-180 cm a tots els sectors. S’han format 
sobreacumulacions de neu transportada pel vent en orientacions S i W. Els lloms i carenes oberts a l’E i NE presenten gruixos 
més irregulars degut a l’acció del vent i es presenten ventats. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
A tots els sectors existeix un nivell important de neu acumulada a causa de les últimes nevades. Les acumulacions més 
importants es troben al Ter-Freser. Els vessants obacs presenten nivells de baixa cohesió . Es mantenen nombroses plaques 
de vent en vessants orientats al W, SW, N i NW que descansen damunt dels nivells inestables abans esmentats. En vessants 
obacs la neu es manté freda. En vessants assolellats i en orientacions S, a partir de les hores centrals del dia la neu tendeix a 
humidificarse superficialment per sota els 2300-2400 m.  
El perill d’allaus és FORT (4) al Ter-Freser ja que es manté la probabilitat allaus de neu humida, de forma espontània, en 
orientacions assolellades, en general de mida mitjana, localment gran i afectar a fons de vall. També són probables allaus de 
placa de vent en orientacions S, SW, W i NW al pas d’una persona i ser de grans dimensions. No es descarta que localment en 
orientacions obagues es puguin produir de forma espontània i arrossegar tot el gruix del mantell. 
A la resta de sectors el perill és MARCAT (3) Actualment el perill se centra especialment en el desencadenament accidental ja 
que són molt probables caigudes d’allaus de placa de vent al pas d’una sola persona, sobretot en vessants amb canvi de 
pendent (convexos) en orientacions S, SW, W i NW així com en zones canal obagues. Aquestes allaus poden ser de mitjanes 
dimensions, localment gran. A partir de les hores centrals del dia són possibles caigudes espontànies d’allaus de neu humida 
en pendents drets i assolellats que encara no s’hagin purgat que poden ser fins i tot de mitjanes dimensions. Durant la nit la el 
mantell s’encrosta superficialment i en aquestes orientacions i la probabilitat de caiguda d’allaus de neu humida desapareixerà 
en aquesta franja horària. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 3 de febrer de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 3 de febrer de 2006 
14:00 h. 
3 i 4 de febrer de 20066 

 
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. 
Dissabte, 04: Cel entre poc i mig ennuvolat, sobretot la primera meitat del dia i obrint-se principalment als cims. Temperatures 
mínimes en lleuger descens, màximes en moderada davallada. Vent de NW a NE fluix passant a moderat. 
A les 12:00 h: isozero: 1600 m; vent a 2000 m: 16 km/h NW; vent a 3000 m: 21 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -8ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 05: Cel serè o poc ennuvolat tot el dia, núvols més presents a cotes baixes. Boires a conques del Prepirineu. 
Temperatures sense canvis destacables o en lleuger ascens, sobretot a cotes altes. Vent moderat del N a NE, cops forts a molt 
forts a sectors alts de sotavent a la Ribagorça i Pallaresa, principalment al final del dia. 
Dilluns, 06: Serè o poc ennuvolat per núvols alts i mitjans. Boires a les conques del Prepirineu. Temperatures mínimes sense 
canvis, màximes en lleuger ascens i al final del dia. Vent fluix a moderat del NE. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és existent des de fons de vall. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 100-130 cm a tots els sectors. S’han format 
sobreacumulacions de neu transportada pel vent en orientacions S i W. Els lloms i carenes oberts a l’E i NE presenten gruixos 
irregulars i es mostren deflactats per efecte del vent. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
A tots els sectors existeix un nivell important de neu acumulada a causa de les últimes nevades, que especialment en vessants 
obacs mostra nivells de baixa cohesió. Es mantenen nombroses plaques de vent en vessants orientats al W, SW, N i NW que 
descansen damunt dels nivells inestables abans esmentats. En vessants obacs la neu es manté freda. En els darrers dies 
degut a la insolació i a l’augment de temperatures a les hores centrals dels dia, en els vessants assolellats i en orientacions S la 
neu s’humiteja superficialment, per sota els 2300-2400 m. Durant la nit la neu s’encrosta. A partir d’avui a la tarda la neu tendirà 
a mantenir-se encrostada degut al descens de temperatures que s’espera.  
El perill d’allaus és MARCAT (3) a tots els sectors. Actualment el perill se centra especialment en el desencadenament 
accidental ja que són molt probables caigudes d’allaus de placa de vent al pas d’una sola persona, sobretot en vessants amb 
canvi de pendent (convexos) en orientacions S, SW, W i NW. Aquestes allaus poden ser de mitjanes dimensions, localment 
gran. Encara avui, a l’Aran, a partir de les hores centrals del dia, són probables caigudes espontànies d’allaus de neu humida 
en pendents drets i assolellats que encara no s’hagin purgat en general de petites dimensions.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: Estacionari 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 4 de febrer de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 3 de febrer de 2006 
14:00 h. 
3 i 4 de febrer de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3)  Prepirineu: MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 04: Cel molt ennuvolat, localment cobert a punts del Ter-Freser durant la primera meitat del dia. Els núvols tendiran a 
disminuir a la tarda, sobretot a cotes altes. Precipitació intermitent i inapreciable cap al Ter-Freser durant la primera meitat del 
dia. Cota de neu a 1200 metres. Temperatures mínimes en lleuger descens o sense canvis, màximes en moderada davallada. 
Vent entre fluix i moderat girant a N i NE, reforçant-se amb el pas de les hores. Cops forts puntuals al Ter-Freser i Prepirineu al 
final del dia. 
A les 12:00 h: isozero: 1800 m; vent a 2000 m: 18 km/h NE; vent a 3000 m:17 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -7ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 05: Mig ennuvolat a la matinada, sobretot a cotes baixes, i serè o poc ennuvolat a partir del matí i migdia. Núvols 
baixos al sector francès que llinda amb el Ter-Freser. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. L'augment tèrmic serà 
més evident a cotes altes. Vent moderat del N i NE, localment fort a molt fort als sectors alts de sotavent del Ter-Freser i 
Prepirineu al final del dia. 
Dilluns, 06: Serè o poc ennuvolat per núvols alts i mitjans. Temperatures mínimes sense canvis, màximes en lleuger ascens i al 
final del dia. Vent moderat del NE, fort al Ter-Freser i Prepirineu. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és existent des de fons de vall. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 90-180 cm a tots els sectors. S’han format 
sobreacumulacions de neu transportada pel vent en orientacions S i W. Els lloms i carenes oberts a l’E i NE presenten gruixos 
més irregulars degut a l’acció del vent i es presenten ventats. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
A tots els sectors existeix un nivell important de neu acumulada a causa de les últimes nevades. Les acumulacions més 
importants es troben al Ter-Freser. Els vessants obacs presenten nivells de baixa cohesió . Es mantenen nombroses plaques 
de vent en vessants orientats al W, SW, N i NW que descansen damunt dels nivells inestables abans esmentats. En vessants 
obacs la neu es manté freda. En els darrers dies degut a la insolació i a l’augment de temperatures a les hores centrals dels 
dia, en els vessants assolellats i en orientacions S la neu s’humiteja superficialment, per sota els 2300-2400 m. Durant la nit la 
neu s’encrosta. A partir d’avui a la tarda la neu tendirà a mantenir-se encrostada degut al descens de temperatures que 
s’espera.   
A tots els sectors el perill és MARCAT (3).  Actualment el perill se centra especialment en el desencadenament accidental ja 
que són molt probables caigudes d’allaus de placa de vent al pas d’una sola persona, sobretot en vessants amb canvi de 
pendent (convexos) en orientacions S, SW, W i NW així com en zones de canal obagues. Aquestes allaus poden ser de 
mitjanes dimensions, localment gran, especialment a la conca del Ter on les acumulacions de neu ventada són més importants.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 4 de febrer de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 4 de febrer de 2006 
14:00 h. 
4, 5 i 6 de febrer de 2006 

 
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. 
Diumenge, 5: cel seré. Temperatures en lleuger descens. Vent fluix del NE. 
A les 12:00 h: isozero: 1500 m; vent a 2000 m: 29 km/h NE; vent a 3000 m: 42 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -10ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 6: cel seré amb augment de la nuvolositat de tipus alt. Temperatures en lleuger descens o sense canvis. Vent de 
component N moderat. 
Dimarts, 7: cel seré. Temperatures en augment lleuger a moderat. Vent de component N moderat.  

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és existent des de fons de vall. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 100-130 cm a tots els sectors. S’han format 
sobreacumulacions de neu transportada pel vent en orientacions S i W. Els lloms i carenes oberts a l’E i NE presenten gruixos 
irregulars i es mostren deflactats per efecte del vent. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
A tots els sectors existeix un nivell important de neu acumulada a causa de les últimes nevades, que especialment en vessants 
obacs per sota de 2200 m mostra nivells de baixa cohesió. Es mantenen nombroses plaques de vent a totes les orientacions, de 
menor gruix en orientacions E. En els darrers dies degut a la insolació i a l’augment de temperatures a les hores centrals dels 
dia, en els vessants assolellats i en orientacions S la neu s’ha humitejat superficialment per sota de 2300-2400 m. Durant la nit la 
neu s’encrosta. Durant el cap de setmana tendirà a mantenir-se encrostada degut al descens de temperatures.  
El perill d’allaus és MARCAT (3) a tots els sectors. Actualment el perill se centra especialment en el desencadenament accidental 
ja que són probables caigudes d’allaus de placa de vent al pas d’una sola persona, sobretot en vessants amb canvi de pendent 
(convexos) en orientacions W i NW, pel pas d’un grup de persones en orientacions SW, S i SE. Aquestes allaus poden ser de 
mitjanes dimensions, localment gran. És possible alguna allau espontània de neu humida en pendents drets i assolellats per sota 
de 2000 m que encara no s’hagin purgat, en general de petites dimensions.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 6 de febrer de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 4 de febrer de 2006 
14:00 h. 
4, 5 i 6 de febrer de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3)  Prepirineu: MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 5: cel seré. Temperatures en lleuger descens. Vent moderat del NE. 
A les 12:00 h: isozero: 1700 m; vent a 2000 m: 20 km/h NE; vent a 3000 m: 35 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -8ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 6: cel seré amb augment de la nuvolositat de tipus alt. Temperatures en lleuger descens o sense canvis. Vent de 
component N fort. 
Dimarts, 7: cel seré. Temperatures en augment lleuger a moderat. Vent de component N fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és existent des de fons de vall. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 90-180 cm a tots els sectors. S’han format 
sobreacumulacions de neu transportada pel vent en orientacions S i W. Els lloms i carenes oberts a l’E i NE presenten gruixos 
més irregulars degut a l’acció del vent i es presenten ventats. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
A tots els sectors existeix un nivell considerable de neu acumulada a causa de les últimes nevades. Les majors acumulacions 
més es troben al Ter-Freser. En vessants obacs per sota de 2200 m el mantell mostra nivells de baixa cohesió. Es mantenen 
nombroses plaques de vent a totes les orientacions, de menor gruix en orientacions E. En els darrers dies degut a la insolació i a 
l’augment de temperatures a les hores centrals dels dia, en els vessants assolellats i en orientacions S la neu s’ha humitejat 
superficialment per sota de 2300-2400 m. Durant la nit la neu s’encrosta. Durant el cap de setmana tendirà a mantenir-se 
encrostada degut al descens de temperatures.  
El perill d’allaus és MARCAT (3) a tots els sectors. Actualment el perill se centra especialment en el desencadenament 
accidental ja que són probables caigudes d’allaus de placa de vent al pas d’una sola persona, sobretot en vessants amb canvi 
de pendent (convexos) en orientacions W i NW, pel pas d’un grup de persones en orientacions SW, S i SE. Aquestes allaus 
poden ser de mitjanes dimensions, localment gran. És possible alguna allau espontània de neu humida en pendents drets i 
assolellats per sota de 2000 m que encara no s’hagin purgat, en general de petites dimensions 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 6 de febrer de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 6 de febrer de 2006 
14:00 h. 
6 i 7 de febrer de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) en obagues 

MODERAT (2) en solanes 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) en obagues 

MODERAT (2) en solanes 
Pallaresa: MARCAT (3) en obagues 

MODERAT (2) en solanes 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 07: Cel serè tot el dia, amb algun núvol alt aïllat. Temperatures màximes en moderat ascens (increment d'uns 5ºC) i al 
final del dia, mínimes en lleugera pujada i a la matinada. Vent fluix del N, girant a NW a la tarda i reforçant-se lleugerament. 
A les 12:00 h: isozero: 2000 m; vent a 2000 m: 18 km/h N; vent a 3000 m: 22 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -5ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 08: Cel serè fins a la tarda, quan arribaran núvols alts i mitjans. Boires altes i estrats a partir del vespre a l’Aran, 
quedant entre mig i molt ennuvolat. Temperatures sense canvis destacables o en lleuger descens, amb màximes a la matinada i 
mínimes al final del dia. Vent del NW fluix, localment moderat. 
Dijous, 09: Cel serè o poc ennuvolat per núvols alts i mitjans. Entre mig i molt ennuvolat per boires altes i estrats a l’Aran a la 
matinada. Temperatures en moderat descens, sobretot a l’Aran. Vent del N i NW fluix, localment moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és existent des de fons de vall. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 90-120 cm a tots els sectors. S’han format 
sobreacumulacions de neu transportada pel vent en orientacions S. Els lloms i carenes oberts a l’E i NE presenten gruixos 
irregulars i es mostren deflactats per efecte del vent. Actualment s’estan erosionant els vessants exposats a  NW. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general la neu superficialment es troba endurida i compactada. En vessants obacs existeixen nivell interns de baixa cohesió 
per sota de la neu ventada. En vessants assolellats la neu s’ha assentat i es mostra compactada. 
El perill d’allaus és MARCAT (3) en vessants obacs, N NW i NE, protegits de l’acció del vent, pel desencadenament d’allaus de 
placa de vent al pas d’una persona, en general de mida mitjana. En general en orientacions S i a les vessants solanes el perill 
és MODERAT (2) pel desencadenament d’allaus de placa al pas d’un grup de persones, que poden assolir mitjanes 
dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 7 de febrer de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 6 de febrer de 2006 
14:00 h. 
6 i 7 de febrer de 2006 

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

MARCAT (3) en obagues 
MODERAT (2) en solanes 

Ter-Freser: MARCAT (3) en obagues 
MODERAT (2) en solanes 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) en obagues 
MODERAT (2) en solanes  

Prepirineu: MARCAT (3) en obagues 
MODERAT (2) en solanes 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 07: Cel serè tot el dia, amb algun núvol alt aïllat. Temperatures màximes en moderat ascens (increment d'uns 5ºC) i al 
final del dia, mínimes en lleuger ascens i a la matinada. Vent fluix a moderat del nord, girant i reforçant-se de NW i W a la tarda.
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; vent a 2000 m: 19 km/h SW; vent a 3000 m:28 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -6ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 08: Cel serè i arribada d'alguns núvols alts i mitjans la segona meitat del dia. Temperatures sense canvis o en 
lleuger descens, amb màximes a la matinada i mínimes al final del dia. Vent entre fluix i moderat del NW i W, localment fort als 
cims i sobretot al Ter-Freser. 
Dijous, 09: Cel serè o poc ennuvolat per núvols alts i mitjans. Temperatures davallant entre lleugera o moderadament. Vent del 
N i NW fluix a moderat, fort al Ter-Freser i girant a NE. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és existent des de fons de vall. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 80-150 cm a tots els sectors. S’han format 
sobreacumulacions de neu transportada pel vent en orientacions S. Els lloms i carenes oberts a l’E i NE presenten gruixos més 
irregulars degut a l’acció del vent i es presenten ventats. Actualment s’estan erosionant els vessants exposats a  NW. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general la neu superficialment es troba endurida i compactada. En vessants obacs existeixen nivell interns de baixa cohesió 
per sota de la neu ventada. En vessants assolellats la neu s’ha assentat i es mostra compactada. 
El perill d’allaus és MARCAT (3) en vessants obacs, N NW i NE, protegits de l’acció del vent, pel desencadenament d’allaus de 
placa de vent al pas d’una persona, en general de mida mitjana. En general en orientacions S i a les vessants solanes el perill 
és MODERAT (2) pel desencadenament d’allaus de placa al pas d’un grup de persones, que poden assolir mitjanes 
dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 7 de febrer de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 7 de febrer de 2006 
14:00 h. 
7 i 8 de febrer de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) en obagues 

MODERAT (2) en solanes 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) en obagues 

MODERAT (2) en solanes 
Pallaresa: MARCAT (3) en obagues 

MODERAT (2) en solanes 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 08: Cel serè fins a la tarda, quan arribaran núvols alts i mitjans. Boires altes i estrats a partir del vespre a l’Aran, 
quedant entre mig i molt ennuvolat. Temperatures sense canvis destacables o en lleuger ascens respecte les del dia anterior, 
amb màximes a la matinada i mínimes al final del dia i major sensació de baixada de les temperatures al llarg de la segona 
meitat de la jornada. Vent del NW fluix al matí, però reforçant-se amb cops moderats als cims la segona meitat de jornada. 
A les 12:00 h: isozero: 1700 m; vent a 2000 m: 28 km/h NW; vent a 3000 m: 36 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -7ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 09: Cobert o molt ennuvolat la primera meitat del dia a l’Aran, més clarianes a la tarda i vespre. Poc ennuvolat a la resta. 
Precipitacions febles la primera meitat de la jornada a l’Aran i zones d’influència, amb acumulacions d'entre 0 i 5 cm. Cota de 
neu baixant a 700-800 metres. Temperatures màximes i mínimes en moderat descens. Vent del NW entre fluix i moderat en 
general, de moderat a fort  als cims i sectors alts de sotavent, i més marcat cap a les hores centrals del dia. 
Divendres, 10: Cel serè. Temperatures mínimes sense canvis, màximes al final del dia i en lleuger ascens. Vent del N i NW 
fluix, localment moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és existent des de fons de vall. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 90-120 cm a tots els sectors. S’han format 
sobreacumulacions de neu transportada pel vent en orientacions S. Els lloms i carenes oberts a l’E i NE presenten gruixos 
irregulars i es mostren deflactats per efecte del vent. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa també s’han erosionat els 
vessants exposats a  NW degut al vent que es va donar en el dia d’ahir. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general la neu superficialment es troba endurida i compactada. En vessants obacs existeixen nivell interns de baixa cohesió 
per sota de la neu ventada. En vessants assolellats la neu s’ha assentat i es mostra compactada tot i que en el decurs del dia 
d’avui s’espera que s’humitegi superficialment a partir de les hores centrals del dia. Amb el vent del N i NW s’han format noves 
plaques de vent en orientacions S i SE. 
El perill d’allaus és MARCAT (3) en vessants obacs, N NW i NE, protegits de l’acció del vent, pel desencadenament d’allaus de 
placa de vent al pas d’una persona, en general de mida mitjana. D’altra banda, a la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, 
també són probables desencadenaments d’allaus de placa de vent en orientacions S i SE, en general de petites dimensions, al 
pas d’una persona. En general aquestes plaques es localitzen a cotes altes i sota colls i carenes d’orientacions abans 
indicades. Fora d’aquests indrets, a les vessants solanes les plaques antigues s’han anat assentant i el perill és MODERAT (2) 
pel possible desencadenament d’allaus de placa al pas d’un grup de persones, que poden assolir mitjanes dimensions. Per sota 
dels 1800-1900 m, en les mateixes orientacions, la neu es troba ben estabilitzada. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 8 de febrer de 2006 
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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 febrer de 2006 
14:00 h. 
7 i 8 de febrer de 2006 

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

MARCAT (3) en obagues 
MODERAT (2) en solanes 

Ter-Freser: MARCAT (3) en obagues 
MODERAT (2) en solanes 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) en obagues 
MODERAT (2) en solanes  

Prepirineu: MARCAT (3) en obagues 
MODERAT (2) en solanes 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 08: Cel serè i arribada d'alguns núvols alts i mitjans al final del dia. Temperatures sense canvis destacables o en 
lleuger ascens respecte les del dia anterior, amb màximes a la matinada i mínimes al final del dia i sensació de baixada de les 
temperatures important al llarg de la segona meitat de la jornada. Vent del W a N fluix a moderat al matí, reforçant-se als cims 
la segona meitat de jornada, especialment al Ter-Freser amb cops forts. 
A les 12:00 h: isozero: 1600 m; vent a 2000 m: 15 km/h NW; vent a 3000 m:22 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: 0ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 09: Cel serè o poc ennuvolat per núvols alts i mitjans. Temperatures màximes i mínimes en moderat descens. Vent del 
NW moderat en general, de moderat a fort als cims i especialment al Ter-Freser . Més marcat cap a les hores centrals del dia.  
Divendres, 10: Cel serè. Temperatures mínimes sense canvis, màximes al final del dia i en lleuger ascens. Vent del N i NW 
fluix, localment moderat a fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és existent des de fons de vall. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 80-150 cm a tots els sectors. S’han format 
sobreacumulacions de neu transportada pel vent en orientacions S. Els lloms i carenes oberts a l’E i NE presenten gruixos més 
irregulars degut a l’acció del vent i es presenten ventats. També s’han erosionat els vessants exposats a  NW degut al vent que 
es va donar en el dia d’ahir. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general la neu superficialment es troba endurida i compactada. En vessants obacs existeixen nivell interns de baixa cohesió 
per sota de la neu ventada. En vessants assolellats la neu s’ha assentat i es mostra compactada tot i que en el decurs del dia 
d’avui s’espera que s’humitegi superficialment a partir de les hores centrals del dia. Amb el vent del N i NW s’han format noves 
plaques de vent en orientacions S i SE. 
El perill d’allaus és MARCAT (3) en vessants obacs, N NW i NE, protegits de l’acció del vent, pel desencadenament d’allaus de 
placa de vent al pas d’una persona, en general de mida mitjana. D’altra banda, també són probables desencadenaments 
d’allaus de placa de vent en orientacions S i SE, en general de petites dimensions, al pas d’una persona. Tret d’aquests indrets, 
a les vessants solanes les plaques antigues s’han anat assentant i el perill és MODERAT (2) pel possible desencadenament 
d’allaus de placa al pas d’un grup de persones, que poden assolir mitjanes dimensions. Per sota dels 1800-1900 m, en les 
mateixes orientacions, la neu es troba ben estabilitzada. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS. 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 8 de febrer de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 8 de febrer de 2006 
14:00 h. 
8 i 9 de febrer de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) en obagues per sobre de 1800 m 

MODERAT (2) a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) en obagues per sobre de 1800 m 

MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa: MARCAT (3) en obagues per sobre de 1800 m 

MODERAT (2) a la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 9: Cobert o molt ennuvolat fins a la tarda a l’Aran, més clarianes al vespre i més probables a cotes altes. Poc ennuvolat 
a la Ribagorça i Pallaresa. Precipitacions febles i intermitents fins a la tarda a l’Aran, amb acumulacions en general 
inapreciables, localment d'1 o 2 cm. Cota de neu baixant de 1200 a 900-800 metres. Temperatures màximes baixant 
moderadament i a la primera meitat del dia, mínimes a darrera hora i en lleuger descens. La davallada tèrmica es notarà més 
per sota dels 2500 metres aproximadament i a l’Aran. Vent del NW fluix a moderat, cops forts als cims fins a la tarda. 
A les 12:00 h: isozero: 1300 m; vent a 2000 m: 40 km/h NW; vent a 3000 m: 55 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -11ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 10: Cel serè o poc ennuvolat la primera meitat del dia, mig ennuvolat per núvols alts i mitjans a partir del migdia, més 
presents a la Ribagorça i Pallaresa. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent fluix de l'W a NW, del sud a cotes 
inferiors de la Pallaresa i Ribagorça. 
Dissabte, 11: Cel serè o poc ennuvolat per núvols alts cap a la Ribagorça principalment. Temperatures sense canvis 
destacables. Vent de l’W a N fluix o en calma, S fluix o calma a cotes baixes de la Ribagorça i Pallars. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és existent des de fons de vall en vessants N, mentre que en vessants S és esquiable a partir dels 1600 m a l’Aran 
Franja nord de la Pallaresa i de les zones més septentrionals de la Pallaresa i de la Ribagorça, i dels 1800 m a la resta. Els 
gruixos a 2200 m oscil·len entre 80-150 cm a tots els sectors. S’han format sobreacumulacions de neu transportada pel vent en 
orientacions S. Els lloms i carenes oberts a l’E, NE i NW presenten gruixos més irregulars degut a l’acció del vent i es presenten 
ventats. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general la neu superficialment es troba endurida i compactada, especialment per sota dels 1800 m. Per damunt d’aquesta 
cota, en vessants obacs existeixen nivell interns de baixa cohesió per sota de la neu ventada. En vessants assolellats la neu en 
el decurs dels darrers dies s’ha afeixugat. Actualment i amb la pujada de temperatures que es va donar en el dia d’ahir i fins 
avui la neu s’ha humitejat superficialment, especialment a l’Aran. 
En vessants obacs per damunt dels 1800 m, el perill d’allaus és MARCAT (3), especialment en orientacions N, NW i NE, 
protegits de l’acció del vent, pel desencadenament d’allaus de placa de vent al pas d’una persona, en general de mida mitjana. 
A les vessants solanes les plaques antigues s’han anat assentant. En aquests indrets i  per sota dels 1800 m en obagues i el 
perill és MODERAT (2) pel possible desencadenament d’allaus de placa al pas d’un grup de persones, que poden assolir 
mitjanes dimensions. A les solanes per sota dels 2000 m poden caure allaus de neu humida en pendents drets, en general de 
petites dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 9 de febrer de 2006 
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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, 8 de febrer de 2006 
14:00 h. 
8 i 9 de febrer de 2006 

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

MARCAT (3) en obagues per 
sobre de 1800 m 
MODERAT (2) a la resta 

Ter-Freser: MARCAT (3) en obagues per sobre 
de 1800 m 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) en obagues per 
sobre de 1800 m 
MODERAT (2) a la resta  

Prepirineu: MARCAT (3) en obagues per sobre 
de 1800 m 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 09: Cel poc ennuvolat per núvols alts i baixos en general. Alguns estrats o boires als cims del Perafita-Puigpedrós o Ter-
Freser. No s'esperen precipitacions, encara que es podria escapar localment algun floc de neu per sobre els 1000 metres 
durant la primera meitat del dia als sectors més alts i septentrionals del Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser. Temperatures 
màximes baixant moderadament i a la primera meitat del dia, mínimes a darrera hora i en lleuger descens. Vent del NW fluix a 
moderat, cops forts als cims fins al vespre, sobretot al Ter-Freser. 
A les 12:00 h: isozero: 1400 m; vent a 2000 m: 14 km/h NW; vent a 3000 m:44 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -6ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 10: Cel serè o poc ennuvolat la primera meitat del dia, mig ennuvolat per núvols alts i mitjans a partir del migdia. 
Boires baixes a cotes inferiors del Ter-Freser i del Conflent i Vallespir. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent 
en calma o fluix de NE a N a cotes altes, reforçat al Ter-Freser. Vent del N a SE a cotes inferiors.  
Dissabte, 11: Cel serè en general, amb algunes boires baixes a cotes inferiors del Ter-Freser. Temperatures sense canvis 
destacables. Vent fluix del NE a NW a cotes altes, NE a SE a cotes inferiors. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és existent des de fons de vall a les obagues i des dels 1300 m a les solanes. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 
80-150 cm a tots els sectors. S’han format sobreacumulacions de neu transportada pel vent en orientacions S. Els lloms i 
carenes oberts a l’E, NE i NW presenten gruixos més irregulars degut a l’acció del vent i es presenten ventats.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general la neu superficialment es troba endurida i compactada, especialment per sota dels 1800 m. Per damunt d’aquesta 
cota, en vessants obacs existeixen nivell interns de baixa cohesió per sota de la neu ventada. En vessants assolellats la neu en 
el decurs dels darrers dies s’ha afeixugat. Actualment i amb la pujada de temperatures que es va donar en el dia d’ahir i fins 
avui la neu s’ha humitejat superficialment. 
En vessants obacs per damunt dels 1800 m, el perill d’allaus és MARCAT (3), especialment en orientacions N, NW i NE, 
protegits de l’acció del vent, pel desencadenament d’allaus de placa de vent al pas d’una persona, en general de mida mitjana. 
A les vessants solanes les plaques antigues s’han anat assentant. En aquests indrets i  per sota dels 1800 m en obagues i el 
perill és MODERAT (2) pel possible desencadenament d’allaus de placa al pas d’un grup de persones, que poden assolir 
mitjanes dimensions. A les solanes per sota dels 2000 m poden caure allaus de neu humida en pendents drets, en general de 
petites dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS. 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 9 de febrer de 2006 
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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: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 9 de febrer de 2006 
14:00 h. 
9 i 10 de febrer de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) en obagues per sobre de 2000 m 

MODERAT (2) a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) en obagues per sobre de 2000 m 

MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa: MARCAT (3) en obagues per sobre de 2000 m 

MODERAT (2) a la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 10: Alguns núvols baixos a cotes inferiors de l’Aran a la matinada. Cel poc ennuvolat per núvols alts i mitjans a partir 
del migdia, més presents a la Ribagorça i Pallaresa. Temperatures sense gaires canvis o en lleuger descens a cotes baixes, 
baixant entre lleugera i moderadament als sectors més alts i sobretot al final del dia. Vent fluix de l'W a NW, del sud a cotes 
inferiors de la Pallaresa i Ribagorça. Increment de la presència de calmes. 
A les 12:00 h: isozero: 1200 m; vent a 2000 m: 14 km/h NW; vent a 3000 m: 28 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -7ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 11: Ambient assolellat amb cel poc ennuvolat de núvols alts durant tota la jornada. Temperatures en lleugera 
davallada, sobretot les mínimes que es donaran al final del dia. Vent fluix o en calma del NW a NE. 
Diumenge, 12: Cel mig ennuvolat per núvols alts i mitjans. Temperatures en lleugera davallada, més important a l’Aran. Vent de 
N a NE fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és existent des de fons de vall en vessants N, mentre que en vessants S és esquiable a partir dels 1600 m a l’Aran 
Franja nord de la Pallaresa i de les zones més septentrionals de la Pallaresa i de la Ribagorça, i dels 1800-1900 m a la resta. 
Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 80-150 cm a tots els sectors. S’han format sobreacumulacions de neu transportada pel vent 
en orientacions S. Els lloms i carenes oberts a l’E, NE i NW presenten gruixos més irregulars degut a l’acció del vent i es 
presenten ventats. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general la neu superficialment es troba compactada, especialment per sota dels 1800-2000 m. En vessants obacs protegits 
de l’acció del vent hi ha un nivell superficial de neu suelta. Per damunt dels 2000 m, en vessants obacs existeixen nivell interns 
de baixa cohesió per sota de la neu ventada. En vessants assolellats la neu s’ha encrostat amb la davallada de temperatures 
d’ahir. 
El perill d’allaus és MARCAT (3) en vessants obacs per damunt dels 2000 m, especialment en orientacions N, NW i NE, 
protegits de l’acció del vent, pel desencadenament d’allaus de placa de vent al pas d’una persona, en general de mida mitjana. 
A les vessants solanes les plaques antigues s’han anat assentant. En aquests indrets i  per sota dels 2000 m en obagues, el 
perill és MODERAT (2) pel possible desencadenament d’allaus de placa al pas d’un grup de persones, que poden assolir 
mitjanes dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS 
 
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 10 de febrer de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 9 de febrer de 2006 
14:00 h. 
9 i 10 de febrer de 2006 

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

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

Ter-Freser: MARCAT (3) en obagues per sobre 
de 2000 m 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

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

Prepirineu: MARCAT (3) en obagues per sobre 
de 2000 m 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 10: Cel serè o poc ennuvolat per núvols alts i mitjans. Algunes boires baixes a cotes inferiors del Ter-Freser. 
Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent en calma o fluix de NE a N a cotes altes, amb alguns cops forts al Ter-
Freser a la matinada. Vent del S a SE a cotes inferiors. 
A les 12:00 h: isozero: 1300 m; vent a 2000 m: 14 km/h NW; vent a 3000 m: 25 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -6ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 11: Cel serè en general amb alguns núvols alts, i amb algunes boires baixes a cotes inferiors del Ter-Freser. 
Temperatures en lleugera davallada. Vent fluix del NE a NW a cotes altes, NE a SE a cotes inferiors. 
Diumenge, 12: Cel molt ennuvolat per núvols alts i mitjans. Bancs de núvols baixos a les valls del Ter-Freser. Temperatures en 
lleugera davallada. Vent fluix a moderat del N i NE. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és esquiable a partir dels 1300 m a les obagues i des dels 1800 m a les solanes. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 
30-80 cm al Ter-Freser al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós, i al voltant dels 150 cm a la Vessant nord del Cadí-Moixeró. Els 
lloms i carenes oberts a l’E, NE i NW presenten gruixos més irregulars degut a l’acció del vent i es presenten ventats, tret de les 
canals del Cadí  on es presenten el gruixos més importants i s’hi han format cornises. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general la neu superficialment es troba compactada, especialment per sota dels 1800-2000 m. En vessants obacs protegits 
de l’acció del vent hi ha un nivell superficial de neu suelta. Per damunt dels 2000 m, en vessants obacs existeixen nivell interns 
de baixa cohesió per sota de la neu ventada. En vessants assolellats la neu s’ha encrostat amb la davallada de temperatures 
d’ahir. 
El perill d’allaus és MARCAT (3) en vessants obacs per damunt dels 2000 m, especialment en orientacions N, NW i NE, 
protegits de l’acció del vent, pel desencadenament d’allaus de placa de vent al pas d’una persona, en general de mida mitjana. 
A les vessants solanes les plaques antigues s’han anat assentant. En aquests indrets i  per sota dels 2000 m en obagues, el 
perill és MODERAT (2) pel possible desencadenament d’allaus de placa al pas d’un grup de persones, que poden assolir 
mitjanes dimensions.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS. 
 
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 10 de febrer de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 10 de febrer de 2006 
14:00 h. 
10 i 11 de febrer de 2006 

 

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. 
Dissabte, 11: Ambient assolellat amb cel poc ennuvolat de núvols alts durant la primera meitat del dia, increment a darreres 
hores. Temperatures en lleugera davallada, més marcada a cotes altes, on les mínimes es donaran al final del dia. Es mantindrà 
la inversió tèrmica. Vent del NW fluix, amb presència de calmes, especialment a l’Aran. 
A les 12:00 h: isozero: 1400 m; vent a 2000 m: 14 km/h NW; vent a 3000 m: 26 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -7ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 12: Cel mig ennuvolat per núvols alts i mitjans; presència d’alguns núvols baixos a les valls de la Ribagorça i 
Pallaresa. Temperatures en lleugera davallada, especialment les màximes. Vent de direcció variable amb predomini de N a E, 
fluix amb calmes, especialment al vessant nord. 
Dilluns 13: Pas intermitent de bandes de núvols alts deixant el cel entre poc i mig ennuvolat. Temperatures semblants a les del 
dia anterior. Vent fluix i variable amb predomini del component E i amb calmes, sobretot a l’Aran. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és existent des de fons de vall en vessants N, mentre que en vessants S és esquiable a partir dels 1600 m a l’Aran 
Franja nord de la Pallaresa i de les zones més septentrionals de la Pallaresa i de la Ribagorça, i dels 1800-1900 m a la resta. Els 
gruixos a 2200 m oscil·len entre 80-150 cm a tots els sectors. S’han format sobreacumulacions de neu transportada pel vent en 
orientacions S. Els lloms i carenes oberts a l’E, NE i NW presenten gruixos més irregulars degut a l’acció del vent i es presenten 
ventats. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general la neu superficialment es troba compactada. En vessants obacs protegits de l’acció del vent hi ha un nivell superficial 
de neu sense cohesió. En vessants assolellats la neu humida dels darrers dies s’està encrostant amb el descens de 
temperatures. 
El perill d’allaus és MODERAT (2) per la  possibilitat de desencadenament d’allaus de placa al pas d’un grup de persones, 
especialment en vessants obacs. Localment les allaus poden ser de dimensions mitjanes.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS 
 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 11 de febrer de 2006 
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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 febrer de 2006 
14:00 h. 
10 i 11 de febrer de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2)  Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 11: Cel mig ennuvolat per núvols alts i amb presència d’estrats baixos, més abundants al Prepirineu i al Ter-Freser al 
final de la jornada.  Temperatures en lleugera davallada. Vent de component N i W fluix amb presència de calmes; al final del dia 
tindrem vent del sud a cotes baixes de l’extrem oriental.  
A les 12:00 h: isozero: 1200 m; vent a 2000 m: 19 km/h NW; vent a 3000 m: 22 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -7ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 12: Cel molt ennuvolat per núvols alts i mitjans. Bancs de núvols baixos a les valls del Ter-Freser. Temperatures en 
lleugera davallada, especialment les màximes. Vent fluix del N i E. 
Dilluns, 13: Presència de núvols baixos, que deixaran el cel molt ennuvolat, especialment al Ter-Freser i  al Prepirineu; pas de 
bandes de núvols alts durant tota la jornada. Temperatures semblants a les del dia anterior. Vent fluix de component oest. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és esquiable a partir dels 1300 m a les obagues i des dels 1800 m a les solanes. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 
30-80 cm al Ter-Freser al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós, i al voltant dels 150 cm a la Vessant nord del Cadí-Moixeró. Els 
lloms i carenes oberts a l’E, NE i NW presenten ventats amb gruixos més irregulars degut a l’acció del vent, tret de les canals del 
Cadí  on es presenten el gruixos més importants i hi ha cornises. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general la neu superficialment es troba compactada. En vessants obacs protegits de l’acció del vent hi ha un nivell superficial 
de neu sense cohesió. En vessants assolellats la neu humida dels darrers dies s’està encrostant amb el descens de 
temperatures. 
El perill d’allaus és MODERAT (2) per la  possibilitat de desencadenament d’allaus de placa al pas d’un grup de persones, 
especialment en vessants obacs. Localment les allaus poden ser de dimensions mitjanes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS. 
 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 11 de febrer de 2006 
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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: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 11 de febrer de 2006 
14:00 h. 
11, 12 i 13 de febrer de 2006 

 
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, 12: cel poc ennuvolat per núvols alts i mitjans. Temperatures en descens al llarg del dia amb mínimes al final. Vent 
fluix amb cert predomini del component N. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 13: cel poc ennuvolat per núvols alts i mitjans a l’inici i al final i serè a les hores centrals del dia. Temperatures mínimes 
lleugerament més baixes i màximes moderadament. Vent fluix amb cert predomini del component N. 
Dimarts, 14: serè o poc ennuvolat amb arribada de núvols alts i mitjans per la tarda a l’Aran. Temperatures mínimes sense 
canvis i màximes lleugerament més altes. Vent fluix i variable amb cert predomini de la component N. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En vessants N el mantell és esquiable des dels fons de vall a l’Aran i dels 1200-1300 m a la resta. A l’Aran en vessants S és 
esquiable des dels 1600 m i dels 1900 m a la resta de sectors. El gruixos a 2200 m oscil·len entre 80-120 cm a tots els sectors. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general la neu superficialment es troba compactada. En vessants obacs protegits de l’acció del vent hi ha un nivell de neu 
sense cohesió. En vessants assolellats la neu es manté encrostada. 
El perill d’allaus és MODERAT (2) pel desencadenament d’allaus de placa de vent al pas d’un grup de persones, especialment 
en vessants obacs.  En general les allaus poden assolir dimensions mitjanes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
El proper butlletí s’emetrà el dilluns 13 de febrer de 2006 

- 117 / 260 -



                               

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

 
1 2 3 4 5 

FEBLE MODERAT MARCAT FORT MOLT FORT  

 

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: 

Dissabte, 11 de febrer de 2006 
14:00 h. 
11, 12 i 13 de febrer de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 12: cel poc ennuvolat per núvols alts i mitjans. Temperatures en descens al llarg del dia amb mínimes al final. Vent 
fluix amb cert predomini del component N. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 13: cel poc ennuvolat per núvols alts i mitjans a l’inici i al final i serè a les hores centrals del dia. Temperatures mínimes 
lleugerament més baixes i màximes moderadament. Vent fluix amb cert predomini del component N. 
Dimarts, 14: serè o poc ennuvolat amb arribada de núvols alts i mitjans per la tarda a l’Aran. Temperatures mínimes sense 
canvis i màximes lleugerament més altes. Vent fluix i variable amb cert predomini de la component N. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
En vessants N el mantell és esquiable 1300 m i dels 1800 m en orientacions S. El gruixos a 2200 m oscil·len entre 30-150 cm a 
tots els sectors. Els gruixos més importants es troben a les canals del Cadí-Moixeró. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general la neu superficialment es troba compactada. En vessants obacs protegits de l’acció del vent hi ha un nivell de neu 
sense cohesió. En vessants assolellats la neu es manté encrostada. 
El perill d’allaus és MODERAT (2) pel desencadenament d’allaus de placa de vent al pas d’un grup de persones, especialment 
en vessants obacs i zones de canal.  En general les allaus poden assolir dimensions mitjanes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
El proper butlletí s’emetrà el dilluns 13 de febrer de 2006 
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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:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 13 de febrer de 2006 
14:00 h. 
13 i 14 de febrer de 2006 

 
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. 
Dimarts, 14: Cel mig ennuvolat a la matinada, passant a poc ennuvolat o serè pel matí. A partir de la tarda arribaran núvols alts i 
mitjans de l'oest que deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat al final del dia, sobretot a l’Aran. Temperatures mínimes sense 
canvis, màximes pujant lleugerament. A cotes altes les mínimes es podrien donar al final del dia, i ser similars o lleugerament 
més baixes que les d'avui. Vent fluix o en calma, amb domini de la component W. Al final del dia el vent es reforçaria 
progressivament, especialment a cotes altes. 
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; vent a 2000 m: 23 km/h NW; vent a 3000 m: 36 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -2ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 15: Cel molt ennuvolat a la matinada, passant a mig ennuvolat durant el matí i migdia. A partir de la tarda arribada de 
més núvols de l'oest, quedant cobert al final de la jornada. No es descarten precipitacions inapreciables a la matinada i de neu 
per sobre els 1600 m. Son probables precipitacions febles a partir de la tarda o vespre, amb acumulacions poc importants i de 
neu a partir dels 2000 a 2200 m. Temperatures en moderat ascens, especialment a cotes altes. Vent de moderat a fort de l’W, 
més marcat al final del dia. 
Dijous 16: Cel cobert fins a la tarda, quan passaria a molt ennuvolat. Precipitacions entre febles i moderades. Es poden acumular 
entre 1 i 10 cm. de neu nova. Cota de neu als 2000 m a la matinada, baixant a 1600 al migdia. Temperatures sense canvis o en 
lleugera davallada. Vent de l’W a SW entre moderat a fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En orientacions N el mantell és present des del fons de les valls a tots els sectors i esquiable per sobre dels 1500-1600 m. En 
orientacions S és esquiable per damunt de 1800-1900 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 80-120 cm a tots els sectors. Hi ha 
sobreacumulacions en diverses orientacions, i els vessants orientats al N i NE es troben una mica deflactats. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general la neu superficialment es troba compactada. En alguns punts del nord del Pallars ha caigut una molt feble nevada, de 
l’ordre d’1 cm. En vessants obacs protegits de l’acció del vent hi ha un nivell superficial de neu sense cohesió. En vessants 
assolellats la neu es presenta encrostada, tot i que tendirà a humitejar-se superficialment. 
El perill d’allaus és MODERAT (2) per la  possibilitat de desencadenament d’allaus de placa al pas d’un grup de persones, 
especialment en vessants obacs. Localment les allaus poden ser de dimensions mitjanes.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 14 de febrer de 2006 
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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: 

Dilluns, 13 de febrer de 2006 
14:00 h. 
13 i 14 de febrer de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2)  Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 14: Poc ennuvolat al matí i migdia, amb estrats a cotes baixes del Ter-Freser i Prepirineu. Arribada de núvols alts i 
mitjans a partir de la tarda, quedant molt ennuvolat al final del dia. Temperatures mínimes en lleuger ascens, màximes en 
ascens moderat. Vent fluix del N a W, component S a cotes baixes. 
A les 12:00 h: isozero: 1800 m; vent a 2000 m: 14 km/h NW; vent a 3000 m: 16 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -2ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 15: Mig ennuvolat per núvols alts i mitjans fins a la tarda, quan s’anirien fent cada cop més compactes fins quedar 
cobert al final del dia. No es descarta alguna precipitació inapreciable al Perafita-Puigpedrós al final del dia. Cota de neu als 
2200 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent de l’W moderat a fort, sobretot al final del dia.  
Dijous, 16: Cel cobert o molt ennuvolat, sobretot la primera meitat del dia. Precipitacions entre febles i moderades. Es poden 
acumular entre 1 i 10 cm. de neu nova, sobretot al Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. Cota de neu als 2200 m a la matinada, 
baixant a 1800 m al migdia. Temperatures en lleuger descens o sense canvis destacables. Vent  de l’W a SW entre moderat i 
fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és esquiable a partir dels 1300 m a les obagues i des dels 1800 m a les solanes. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 
30-80 cm al Ter-Freser al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós, i al voltant dels 150 cm a la Vessant nord del Cadí-Moixeró. Els 
lloms i carenes oberts a l’E, NE i NW es presenten ventats amb gruixos més irregulars degut a l’acció del vent, tret de les canals 
del Cadí  on es presenten el gruixos més importants i hi ha cornises. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general la neu superficialment es troba compactada. En alguns punts del nord del Perafita-Puigpdrós ha caigut una molt feble 
nevada, de l’ordre d’1 cm. En vessants obacs protegits de l’acció del vent hi ha un nivell superficial de neu sense cohesió. En 
vessants assolellats la neu es presenta encrostada, tot i que tendirà a humitejar-se superficialment. 
El perill d’allaus és MODERAT (2) per la  possibilitat de desencadenament d’allaus de placa al pas d’un grup de persones, 
especialment en vessants obacs. Localment les allaus poden ser de dimensions mitjanes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 14 de febrer de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 14 de febrer de 2006 
14:00 h. 
14  i 15 de febrer de 2006 

 

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, 15: Cel molt ennuvolat a la matinada, passant a poc ennuvolat durant el matí i migdia. A partir del migdia arribada de 
més núvols de l'oest, quedant cobert al final de la jornada. No es descarten precipitacions inapreciables a la matinada i de neu 
per sobre els 1500 m a l’Aran. S’esperen precipitacions febles a partir de la tarda que deixaran entre 5-10 centímetres de neu 
nova a l’Aran-Franja Nord Pallaresa i 1-5 cm a la Pallaresa i Ribagorçana. La cota de neu pujarà de 2200 a 2500 m. Ascens 
progressiu de les temperatures amb màximes lleugerament més altes que les del dia anterior. Mínimes lleugerament més baixes. 
Vent de moderat a fort de l’W, més marcat al final del dia. 
A les 12:00 h: isozero: 2100 m; vent a 2000 m: 47 km/h W; vent a 3000 m: 46 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -6ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous 16: Cel cobert o molt ennuvolat durant tot el dia. S’esperen precipitacions febles que deixaran entre 5 i 15 cm de neu 
nova. Cota de neu baixant de 2500 a 1800 m al final del dia. Temperatures mínimes al final del dia, moderadament més baixes 
que les del dia anterior, màximes lleugerament més baixes. Vent de l’W a SW fort al matí, reforçant-se a molt fort a la tarda. 
Possibilitat de torb. 
Divendres 17:  La nuvolositat s’anirà trencant durant el matí i quedarà mig ennuvolat amb el pas de núvols alts i mitjans. Son 
probables precipitacions febles durant les primeres hores del dia de neu a partir de 1800 m. Temperatures màximes augmentant 
lleugerament i mínimes semblants. El vent continuarà de l’W, fort afluixant a la tarda a moderat. Torb. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En orientacions N el mantell és present des del fons de les valls a tots els sectors i esquiable per sobre dels 1500-1600 m. En 
orientacions S és esquiable per damunt de 1800-1900 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 80-120 cm a tots els sectors. Hi ha 
sobreacumulacions en diverses orientacions, i els vessants orientats al N i NE es troben una mica deflactats. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general la neu superficialment es troba compactada. En alguns punts del nord del Pallars va continuar nevant molt 
lleugerament ahir a la tarda (1-2 cm). En vessants obacs protegits de l’acció del vent hi ha un nivell superficial de neu sense 
cohesió. En vessants assolellats la neu es tornarà a encrostar fins demà a migdia. El mantell s’humitejarà superficialment a totes 
les orientacions a partir de mig matí.  
El perill d’allaus és MODERAT (2) per la possibilitat de desencadenament d’allaus de placa al pas d’un grup de persones 
especialment en vessants obacs, localment al pas d’una persona. Localment les allaus poden ser de dimensions mitjanes. A 
última hora del dia podria haver alguna allau petita de neu humida en orientacions obagues. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT.  
 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 15 de febrer de 2006 
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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 febrer de 2006 
14:00 h. 
14  i 15 de febrer de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2)  Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 15: Cel entre poc i mig ennuvolat al matí; durant la tarda arribaran núvols alts i mitjans que deixaran el cel cobert. No 
es descarta alguna precipitació feble a la nit al Perafita-Puigpedrós. Cota de neu als 2500 m. Màximes lleugerament més altes al 
vespre i mínimes de matinada, semblants a les del dia anterior. Vent de l’W moderat a fort, sobretot al final del dia.  
A les 12:00 h: isozero: 2200 m; vent a 2000 m: 41 km/h W; vent a 3000 m: 43 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -5ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous 16: Cel cobert o molt ennuvolat durant tot el dia. S’esperen precipitacions febles que deixaran entre 1 i 5 cm de neu nova. 
Cota de neu baixant de 2500 a 1800 m al final del dia. Temperatures mínimes al final del dia, moderadament més baixes que les 
del dia anterior, màximes lleugerament més baixes. Vent de l’W a SW fort al matí, reforçant-se a molt fort a la tarda. Possibilitat 
de torb. 
Divendres 17:  La nuvolositat s’anirà trencant durant el matí i quedarà mig ennuvolat amb el pas de núvols alts i mitjans. No  es 
descarten precipitacions febles de matinada, de neu a partir de 1800 metres. Temperatures màximes augmentant lleugerament i 
mínimes semblants. El vent continuarà de l’oest, fort disminuint a moderat. Torb. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és esquiable a partir dels 1300 m a les obagues i des dels 1800 m a les solanes. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 
30-80 cm al Ter-Freser al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós, i al voltant dels 140 cm a la Vessant nord del Cadí-Moixeró. Els 
lloms i carenes oberts a l’E, NE i NW es presenten ventats amb gruixos més irregulars degut a l’acció del vent, tret de les canals 
del Cadí on es presenten el gruixos més quantiosos i hi ha cornises. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general la neu superficialment es troba compactada. Al del nord del Perafita-Puigpdrós i del Ter-Freser va continuar nevant 
feblement dilluns a la tarda (1-3 cm). S’ha format alguna placa de vent en orientacions S i SE, que pot desprendre’s pel pas 
d’una persona. En vessants obacs protegits de l’acció del vent hi ha un nivell superficial de neu sense cohesió. El mantell 
s’humitejarà superficialment a totes les orientacions a partir de mig matí 
El perill d’allaus és MODERAT (2) per la possibilitat de desencadenament d’allaus de placa al pas d’un grup de persones, 
especialment en vessants obacs. Localment les allaus poden ser de dimensions mitjanes. A última hora del dia podria haver 
alguna allau petita de neu humida en orientacions obagues. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT. 
 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 15 de febrer de 2006 
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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:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 15 de febrer de 2006 
14:00 h. 
15 i 16 de febrer de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) augmentant a MARCAT (3) dijous  
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2)  
Pallaresa: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 16: Cel cobert o molt ennuvolat durant tota la jornada, encara que al final del dia la nuvolositat seria menys compacta i 
sobretot a cotes altes. Precipitacions febles durant tot el dia i principalment a l’Aran, especialment fins a migdia (1-10 cm). La 
cota de neu anirà baixant des de 2500 metres a la matinada, 2000 al migdia i 1500 metres al final del dia. Les temperatures 
baixaran moderadament entre el principi i el final del dia. Màximes a la matinada i similars o una mica més baixes. Mínimes al 
final del dia, lleugerament més baixes a cotes baixes i baixant moderadament a cotes altes. El vent serà de l'W, moderat a fort a 
cotes baixes, i fort o molt fort a cotes altes. Es poden donar cops de vent superiors als 100 km/h als cims durant tot el dia. Torb. 
A les 12:00 h: isozero: 2400 m; vent a 2000 m: 65 km/h W; vent a 3000 m: 95 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -7ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 17: Cel molt ennuvolat a la matinada, passant a mig ennuvolat al matí i fins al vespre, quan tornaria a passar a molt 
ennuvolat. No es descarten precipitacions inapreciables i intermitents, sobretot a la matinada a l’Aran o al final del dia a la 
Ribagorça i Pallaresa. Cota de neu baixant als 1100-1200 metres. Temperatures en lleuger o moderat descens amb tendència a 
augmentar a la tarda. Les màximes a cotes altes es podrien donar al final del dia. Vent de l’W moderat a fort cotes baixes, fort 
amb cops molt forts als cims. 
Dissabte, 18: Cobert o molt ennuvolat la primera meitat del dia, passant a mig ennuvolat al llarg de la tarda. Precipitacions febles 
a la matinada i matí (1-10 cm). Cota de neu als 1200 metres. Temperatures en lleuger descens. Vent de l’W a SW moderat a fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En orientacions N el mantell és present des del fons de les valls a tots els sectors i esquiable per sobre dels 1500-1600 m. En 
orientacions S és esquiable per damunt de 1800-1900 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 70-110 cm a tots els sectors. Hi ha 
sobreacumulacions en diverses orientacions, i els vessants orientats al N i NE es troben una mica deflactats. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general la neu superficialment es troba compactada. En vessants obacs protegits de l’acció del vent hi ha un nivell superficial 
de neu sense cohesió o amb primes crostes de regel. En vessants assolellats la neu es presenta encrostada però tendirà a 
humitejar-se durant el dia d’avui dimecres. El mantell s’humitejarà superficialment a totes les orientacions ja des de la matinada 
de demà dijous.  
El perill d’allaus és MODERAT (2) per la possibilitat de desencadenament d’allaus de placa al pas d’un grup de persones 
especialment en vessants obacs, localment al pas d’una persona. Localment les allaus poden ser de dimensions mitjanes. A 
l’Aran demà dijous el perill podria augmentar a MARCAT (3) al llarg del dia, ja que podria haver allaus espontànies de neu 
humida en orientacions obagues, localment de mida mitjana; per damunt de 2500 m es formaran petites plaques de vent en 
orientacions E, que podran desprendre’s pel pas d’una persona. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT.  
 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 16 de febrer de 2006 
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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, 15 de febrer de 2006 
14:00 h. 
15 i 16 de febrer de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2)  Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 16: Cel cobert o molt ennuvolat durant tot el dia, sobretot als sectors més septentrionals i entre el matí i la tarda. Son 
possibles precipitacions febles poc importants (1-5 cm), principalment a cotes altes del Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. Cota de 
neu baixant de 2500 a la matinada a 1800 m a darreres hores. Temperatures lleugerament més baixes, amb mínimes al final del 
dia. No es descarten rescalfaments locals per efecte del vent a cotes inferiors dels sectors més orientals. Vent de l’W fort a molt 
fort durant tot el dia. Es poden donar cops de vent superiors als 100 km/h als cims durant tota la jornada. Torb. 
A les 12:00 h: isozero: 2500 m; vent a 2000 m: 51 km/h W; vent a 3000 m: 85 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -4ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 17: Cel entre mig i poc ennuvolat durant tot el dia. Temperatures en lleuger o moderat descens, però amb tendència 
a l’augment la segona meitat del dia. Les màximes a cotes altes es podrien donar al final del dia. No es descarten rescalfaments 
locals per efecte del vent a cotes inferiors dels sectors més orientals. Vent fort amb cops molt forts de l’W. 
Dissabte, 18: Cel molt ennuvolat fins al matí, quan s’aniria obrint fins a mig o poc ennuvolat la segona meitat del dia. 
Precipitacions minses a la matinada i matí de caràcter inapreciable. Cota de neu als 1300 metres. Temperatures en lleuger 
descens. Vent de l’W a SW de moderat a fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és esquiable a partir dels 1300 m a les obagues i des dels 1800 m a les solanes. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 
30-80 cm al Ter-Freser, al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós, i al voltant dels 140 cm a la Vessant nord del Cadí-Moixeró. Els 
lloms i carenes oberts a l’E, NE i NW es presenten ventats amb gruixos més irregulars degut a l’acció del vent, tret de les canals 
del Cadí on es presenten el gruixos més quantiosos i hi ha cornises. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En general la neu superficialment es troba compactada. S’ha format alguna placa de vent en orientacions S i SE del Ter-Freser, 
que pot desprendre’s pel pas d’una persona. En vessants obacs protegits de l’acció del vent hi ha un nivell superficial de neu 
sense cohesió o amb primes crostes de regel. En vessants assolellats la neu es presenta encrostada però tendirà a humitejar-se 
durant el dia d’avui dimecres. El mantell s’humitejarà superficialment a totes les orientacions ja des de la matinada de demà 
dijous. 
El perill d’allaus és MODERAT (2) per la possibilitat de desencadenament d’allaus de placa al pas d’un grup de persones, 
especialment en vessants obacs. Localment les allaus poden ser de dimensions mitjanes. Demà dijous al Perafita-Puigpedrós i 
al Ter-Freser podria haver alguna allau espontània de neu humida en orientacions obagues, en general de petites dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT. 
 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 16 de febrer de 2006 
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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: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 16 de febrer de 2006 
14:00 h. 
16 i 17 de febrer de 2006 

 

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: MODERAT (2)  
Pallaresa: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 17: Cel molt ennuvolat a la matinada, però passant a mig o poc ennuvolat al matí i fins la tarda, quan augmentarien 
de nou els núvols alts i mitjans. Molt ennuvolat al final del dia. Son probables precipitacions disperses i minses a primeres hores 
de la matinada i al final del dia. Es poden acumular entre 0 i 2 cm. de neu nova. Cota de neu als 1500-1700 metres. 
Temperatures màximes i mínimes lleugerament més baixes que les d'avui i remuntant la segona meitat del dia. Vent moderat de 
l'W, fort a molt fort als cims i girant a SW al final del dia. 
A les 12:00 h: isozero: 1700 m; vent a 2000 m: 47 km/h W; vent a 3000 m: 73 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -11ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 18: Cel cobert o molt ennuvolat a la matinada i que al matí o migdia passarà a poc ennuvolat. Arribada de núvols alts i 
mitjans de cara a la tarda i nit, quedant molt ennuvolat al final de dia. Son probables precipitacions fins al matí o migdia, de neu a 
partir de 1500 metres a la matinada baixant a 1200 metres al migdia. Es poden acumular de 0 a 5 cm. de neu nova. 
Temperatures en lleugera davallada respecte el dia anterior, sobretot les mínimes. Es notarà una remuntada de la temperatura al 
final del dia, especialment a l’Aran. Vent de l'W a SW moderat a fort amb cops molt forts als cims. 
Diumenge, 19:  Molt ennuvolat a la matinada i fins al migdia. Poc ennuvolat a la tarda i nit. Precipitacions febles que poden 
acumular entre 5 i 15 cm. de neu nova. Cota de neu als 1500 metres baixant a 1100 metres. Temperatures màximes sense 
canvis o en lleuger ascens, mínimes lleugerament més baixes. Vent moderat de l’W i S girant a NW. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En orientacions N el mantell és present des del fons de les valls a tots els sectors i esquiable per sobre dels 1500-1600 m. En 
orientacions S és esquiable per damunt de 1800-1900 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 70-110 cm a tots els sectors. Hi ha 
sobreacumulacions en diverses orientacions, i els vessants orientats al N i NE es troben una mica deflactats. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
El mantell s’ha humitejat i estovat superficialment en totes les orientacions. El mantell difícilment regalarà, o en tot cas seran 
crostes molt primes i trencadisses.  
El perill d’allaus és MODERAT (2) per la possibilitat de desencadenament d’allaus de placa al pas d’un grup de persones 
especialment en vessants obacs, localment al pas d’una persona. Localment les allaus poden ser de dimensions mitjanes. A 
l’Aran avui dijous el perill augmentarà a MARCAT (3) a última hora, a mesura que vagi nevant, ja que podria haver allaus 
espontànies de neu humida en orientacions obagues, localment de mida mitjana i per sota de 2200 m; per contra, a cotes altes 
es formaran plaques de vent en orientacions E i SE, que podran desprendre’s pel pas d’una persona, localment essent de 
dimensions mitjanes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT.  
 
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 17 de febrer de 2006 
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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, 16 de febrer de 2006 
14:00 h. 
16 i 17 de febrer de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2)  Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 17: Cel molt ennuvolat a la matinada de núvols mitjans i baixos, poc ennuvolat o serè al matí i migdia, i molt 
ennuvolat per núvols alts a darrera hora. No es descarten precipitacions inapreciables a la matinada, de neu a partir dels 1600 
metres. Temperatures màximes i mínimes en lleugera davallada, encara que localment i a cotes baixes del Ter-Freser es poden 
donar rescalfaments pel vent i registrar màximes lleugera o moderadament més altes que les d'avui. Vent moderat a fort de l'W, 
cops molt forts als cims. 
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; vent a 2000 m: 43 km/h W; vent a 3000 m: 61 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -9ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 18: Cel cobert o molt ennuvolat a la matinada i que al matí o migdia passarà a poc ennuvolat. Arribada de núvols alts i 
mitjans de cara a la nit, quedant molt ennuvolat al final de dia. Son probables precipitacions fins al matí o migdia, de neu a partir 
de 1800 metres a la matinada i baixant a 1300 metres al migdia. Es poden acumular de 0 a 2 cm. de neu nova. Temperatures en 
lleugera davallada respecte el dia anterior, sobretot les mínimes. Vent de l'W a SW moderat a fort amb cops molt forts als cims. 
Diumenge, 19: Molt ennuvolat a la matinada i fins al migdia. Poc ennuvolat a la tarda i nit. Precipitacions febles que poden 
acumular entre 1 i 10 cm. de neu nova. Cota de neu als 1400 metres baixant a 1200 metres. Temperatures sense canvis. Vent 
moderat de l’W i S girant a NW. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és esquiable a partir dels 1300 m a les obagues i des dels 1900 m a les solanes. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 
20-70 cm al Ter-Freser, al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós, i al voltant dels 140 cm a la Vessant nord del Cadí-Moixeró. Els 
lloms i carenes oberts a l’E, NE i NW es presenten ventats amb gruixos més irregulars degut a l’acció del vent, tret de les canals 
del Cadí on es presenten el gruixos més quantiosos i hi ha cornises. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
El mantell s’ha humitejat i estovat superficialment en totes les orientacions. El mantell difícilment regalarà, o en tot cas seran 
crostes molt primes i trencadisses. 
El perill d’allaus és MODERAT (2) per la possibilitat de desencadenament d’allaus de placa al pas d’un grup de persones en 
vessants obacs. Localment les allaus poden ser de dimensions mitjanes. Als vessants obacs podria haver alguna allau 
espontània de neu humida, en general de petites dimensions, per sota de 2200 m. A cotes altes es possible que es formi alguna 
placa de vent en orientacions E i SE, que podria desprendre’s pel pas d’una persona i ser localment de dimensions mitjanes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT. 
 
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 17 de febrer de 2006 
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Departament de Medi Ambient 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 17 de febrer de 2006 
14:00 h. 
17 i 18 de febrer de 2006 

 

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. 
Dissabte, 18: Cel cobert o molt ennuvolat a la matinada, i que al matí i migdia passarà a poc ennuvolat. Arribada de núvols alts i 
mitjans de cara a la nit, quedant entre mig i molt ennuvolat al final de dia. Son probables precipitacions fins al matí i a darrera 
hora del dia, de neu a partir de 1500 metres a la matinada i nit, i baixant a 1200-1300 metres al migdia. Es poden acumular de 0 
a 10 cm. de neu nova, sobretot a la Ribagorça. Temperatures mínimes sense gaires canvis, màximes en lleugera davallada. Es 
notarà una remuntada de la temperatura al final del dia. Vent de l'W girant a SW moderat a fort, cops molt forts als cims al 
principi i final del dia. 
A les 12:00 h: isozero: 1600 m; vent a 2000 m: 51 km/h W; vent a 3000 m: 71 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -13ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 19: Cel molt ennuvolat o cobert a la matinada i matí, i obrint-se la segona meitat del dia amb intervals de núvols 
baixos i grans clarianes. S'esperen precipitacions febles fins al matí o migdia, de neu a partir dels 1500 a 1300 metres . A la 
tarda son probables ruixats locals i intermitents, de neu puntualment fins als 800 metres. Es poden acumular entre 1 i 10 cm. de 
neu nova, localment gruixos lleugerament superiors. Temperatures mínimes en lleuger descens, màximes en moderada 
davallada. Vent del SW moderat a fort, girant a W i NW la segona meitat del dia. 
Dilluns, 20:  Cel entre molt i mig ennuvolat, més clarianes al matí i més tapat a l’Aran. Temperatures en lleuger descens. Vent de 
l’W a NW moderat a fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En orientacions N el mantell és present des del fons de les valls a tots els sectors i esquiable per sobre dels 1500-1600 m. En 
orientacions S és esquiable per damunt de 1800-1900 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 70-110 cm a tots els sectors. Hi ha 
sobreacumulacions en diverses orientacions, i els vessants orientats al N i NE es troben molt ventats a la Ribagorçana i 
Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
A les últimes 24 hrs. ha nevat lleugerament a tots els sectors (1-3 cm.). El mantell per sota d’aquest nivell de neu recent i 
granulada ha regelat lleugerament. 
El perill d’allaus és MODERAT (2) per la possibilitat de desencadenament local d’allaus de placa al pas d’un grup de persones en 
vessants obacs, en general de dimensions petites. De cara a les properes hores, amb les nevades previstes, es podrà formar 
alguna placa de vent en general de petites dimensions en vessants orientats al NE, E i SE i que es podrien despendre pel pas 
d’una persona. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT.  
 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 18 de febrer de 2006 

- 127 / 260 -



                               

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

 
1 2 3 4 5 

FEBLE MODERAT MARCAT FORT 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 febrer de 2006 
14:00 h. 
17 i 18 de febrer de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2)  Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 18: Cel cobert o molt ennuvolat a la matinada i que al matí i migdia passarà a poc ennuvolat. Arribada de núvols alts i 
mitjans de cara a la nit, quedant mig ennuvolat al final de dia. Son possibles precipitacions minses fins al matí o migdia, de neu a 
partir de 1600 metres a la matinada i baixant a 1500 metres al migdia. Es poden acumular de 0 a 2 cm. de neu nova. 
Temperatures mínimes sense gaires canvis, màximes en lleugera davallada. Vent de l'oest girant a sud-oest moderat a fort amb 
cops molt forts als cims. 
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; vent a 2000 m: 31 km/h W; vent a 3000 m: 69 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -8ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 19: Cel molt ennuvolat o cobert a la matinada i matí, i obrint-se la segona meitat del dia amb intervals de núvols 
baixos  i grans clarianes. S'esperen precipitacions febles fins al matí o migdia, de neu a partir dels 1700 a 1300 metres . A la 
tarda son probables ruixats locals i intermitents d'intensitat moderada, de neu puntualment fins als 800 metres. Es poden 
acumular entre 0 i 5 cm. de neu nova, localment gruixos lleugerament superiors. Temperatures mínimes en lleuger descens, 
màximes en moderada davallada. Vent del sud-oest moderat a fort, girant a oest i nord-oest la segona meitat del dia. 
Dilluns, 20: Cel entre mig i poc ennuvolat, més clarianes al matí. Temperatures en lleuger descens. Vent de l’W a NW moderat a 
fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és esquiable a partir dels 1300 m a les obagues i des dels 1900 m a les solanes. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 
20-70 cm al Ter-Freser, al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós, i al voltant dels 140 cm a la Vessant nord del Cadí-Moixeró. Els 
lloms i carenes oberts a l’E, NE i NW es presenten ventats amb gruixos més irregulars degut a l’acció del vent, tret de les canals 
del Cadí on es presenten el gruixos més quantiosos i hi ha cornises. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
A les últimes 24 hrs. ha nevat lleugerament a tots els sectors (1-3 cm.). El mantell per sota d’aquest nivell de neu recent i 
granulada ha regelat lleugerament. 
El perill d’allaus és MODERAT (2) per la possibilitat de desencadenament local d’allaus de placa al pas d’un grup de persones 
en vessants obacs, en general de dimensions petites. De cara a les properes hores, amb les nevades previstes, es podrà formar 
alguna placa de vent en general de petites dimensions en vessants orientats al NE, E i SE i que es podrien despendre pel pas 
d’una persona. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT. 
 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 18 de febrer de 2006 
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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: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 18 de febrer de 2006 
14:00 h. 
18, 19 i 20 de febrer de 2006 

 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) augmentant a MARCAT (3) al final de diumenge 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) dissabte, MARCAT (3) diumenge 
Pallaresa: MODERAT (2) dissabte, MARCAT (3) diumenge 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 19: Cel molt ennuvolat o cobert a la matinada i matí, i obrint-se la segona meitat del dia a la Pallaresa i Ribagorçana-
Vallfosca; a l’Aran es mantindrà molt ennuvolat tot el dia. S'esperen precipitacions moderades fins al migdia a la Pallaresa i 
Ribagorçana-Vallfosca, de neu a partir dels 1300 metres (10-30 cm); a la tarda són probables ruixats locals i intermitents, de neu 
puntualment fins als 800 metres. A l’Aran s’esperen precipitacions febles fins a migdia de neu a 1500 m (5-10 cm), que es poden 
intensificar a última hora del dia i ser de neu a totes les cotes. Temperatures en progressiva i moderada davallada. Vent del SW 
fort a molt fort fins a migdia, girant a W i NW la segona meitat del dia. Torb. 
A les 12:00 h: isozero: 1500 m; vent a 2000 m: 83 km/h SW; vent a 3000 m: 83 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -17ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 20: Cel entre molt i mig ennuvolat, més clarianes al matí i més tapat a l’Aran amb possibilitat de nevades febles i 
disperses. Temperatures en lleuger descens. Vent de component N moderat. 
Dimarts, 21: Cel entre molt i mig ennuvolat, més clarianes al matí i més tapat a l’Aran amb possibilitat de nevades febles i 
disperses. Temperatures en lleuger descens. Vent fluix de direcció variable. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En orientacions N el mantell és present des del fons de les valls a tots els sectors i esquiable per sobre dels 1500-1600 m. En 
orientacions S és esquiable per damunt de 1800-1900 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 70-110 cm a tots els sectors. Hi ha 
sobreacumulacions en diverses orientacions, i els vessants orientats al N i NE es troben molt ventats a la Ribagorçana i 
Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
A les últimes 24 hrs. ha continuat nevant lleugerament a tots els sectors (1-8 cm). El mantell per sota d’aquest nivell de neu 
recent i granulada està lleugerament regelat. 
El perill d’allaus és MODERAT (2) avui dissabte per la possibilitat de desencadenament local d’allaus de placa al pas d’un grup 
de persones en vessants obacs, en general de dimensions petites. S’ha format alguna petita placa de vent en orientacions NE, E 
i SE que pot desprendre’s pel pas d’una persona. Amb les nevades previstes per la matinada de diumenge, el perill augmentarà 
a MARCAT (3) a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa ja que seran probables allaus de placa de vent en orientacions N i E, 
fins i tot de forma natural i ser de dimensions mitjanes. A l’Aran el perill es mantindrà en MODERAT (2) demà diumenge, 
augmentant a MARCAT (3) entrada la nit per noves nevades, ja que seran probables allaus de placa de vent en orientacions E i 
S, fins i tot de forma natural i ser de dimensions mitjanes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT a l’Aran i ESTACIONARI a la resta.  
 
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 20 de febrer de 2006 
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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, 18 de febrer de 2006 
14:00 h. 
18, 19 i 20 de febrer de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) dissabte 
MARCAT (3) diumenge 

Prepirineu: MODERAT (2) dissabte 
MARCAT (3) diumenge 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 19: Cel molt ennuvolat o cobert a la matinada i matí, i obrint-se la segona meitat del dia amb intervals de núvols 
baixos i grans clarianes. S'esperen precipitacions moderades fins al migdia al Prepirineu i Cadí-Moixeró (10-15 cm), febles al 
Perafita-Puigpedrós (5-10 cm), de neu a partir dels 1700 m baixant a 1100 m al migdia; a la tarda són probables ruixats locals i 
intermitents, de neu puntualment fins als 800 metres. Vent del SW fort a molt fort fins a migdia, girant a W i NW la segona meitat 
del dia. Torb. 
A les 12:00 h: isozero: 1500 m; vent a 2000 m: 60 km/h W; vent a 3000 m: 79 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: -15ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 20: Cel mig ennuvolat amb possibilitat de nevades febles i disperses. Temperatures en lleuger descens. Vent de 
component N moderat. 
Dimarts, 21: Cel mig ennuvolat amb possibilitat de nevades febles i disperses. Temperatures en lleuger descens. Vent fluix de 
direcció variable. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és esquiable a partir dels 1300 m a les obagues i des dels 1900 m a les solanes. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 
20-70 cm al Ter-Freser, al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós, i al voltant dels 140 cm a la Vessant nord del Cadí-Moixeró. Els 
lloms i carenes oberts a l’E, NE i NW es presenten ventats amb gruixos més irregulars degut a l’acció del vent, tret de les canals 
del Cadí on es presenten el gruixos més quantiosos i hi ha cornises. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
A les últimes 24 hrs. ha continuat nevant lleugerament a tots els sectors (1-3 cm). El mantell per sota d’aquest nivell de neu 
recent i granulada està lleugerament regelat. 
El perill d’allaus és MODERAT (2) avui dissabte per la possibilitat de desencadenament local d’allaus de placa al pas d’un grup 
de persones en vessants obacs, en general de dimensions petites. Amb les nevades previstes per la matinada de diumenge, el 
perill augmentarà a MARCAT (3) al Prepirineu i al Cadí-Moixeró ja que seran probables allaus de placa de vent en orientacions 
N i E pel pas d’una persona i ser de dimensions mitjanes. Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser el perill es mantindrà en 
MODERAT (2), tot i que augmenta la possibilitat d’allaus de placa de vent en orientacions N i E pel pas d’una persona, però 
serien de petites dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 20 de febrer de 2006 
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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:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 20 de febrer de 2006 
14:00 h. 
20 i 21 de febrer de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2)  
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3)  
Pallaresa: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 21: Cel entre mig i molt ennuvolat amb creixement de nuvolades a partir del migdia. S’esperen ruixats de neu d’intensitat 
entre feble i moderada que deixaran fins a 5 cm de neu, localment més quantioses. Temperatures semblants o lleugerament més 
baixes. Vent fluix del SW amb calmes. 
A les 12:00 h: isozero: 1100 m; vent a 2000 m: 17 km/h SW; vent a 3000 m: 20 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: -10ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 22: Cel entre mig i molt ennuvolat amb creixement de nuvolades a partir del migdia. A la nit quedarà cobert a l’Aran-
Franja Nord Pallaresa. Son probables ruixats de neu aïllats que deixaran fins a 5 cm de neu nova, més abundandts a l’Aran-
Franja Nord Pallaresa. Temperatures màximes lleugerament més altes i mínimes semblants. El vent girarà de component W de 
matinada al NE durant la segona meitat del dia i serà fluix amb presència de calmes. 
Dijous, 23: Cel entre molt ennuvolat i cobert a l’Aran-Franja Nord Pallaresa i variable amb cel entre mig i molt ennuvolat a la 
Ribagorçana i Pallaresa. Creixeran nuvolades a qualsevol punt a partir de mig matí. Son probables ruixats de neu a partir de mig 
matí que no superaran els 5 cm de neu nova. Temperatures semblants. Vent del N entre fluix i moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En orientacions N el mantell és present des del fons de les valls a tots els sectors i esquiable per sobre dels 1100-1200 m. En 
orientacions S és esquiable per damunt de 1500-1600 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 80-130 cm a tots els sectors. Hi ha 
sobreacumulacions en diverses orientacions, especialment en N, NE i E. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Diumenge va nevar a tots els sectors (10-30 cm), amb les quantitats més abundants a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa. 
El mantell per sota d’aquest nivell de neu recent i granulada està lleugerament regelat. 
El perill d’allaus és MODERAT (2) a l’Aran per la possibilitat de desencadenament d’alguna allau de placa de vent al pas d’una 
persona en orientacions N i E, localment de dimensiones mitjanes. De forma espontània pot haver alguna allau petita de neu 
recent en orientacions assolellades a les hores centrals del dia. A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa el perill és MARCAT 
(3) ja que s’han format abundants plaques de vent en orientacions N i E que es poden desprendre pel pas d’una persona i ser de 
dimensions mitjanes.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI.  
 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 21 de febrer de 2006 
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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: 

Dilluns, 20 de febrer de 2006 
14:00 h. 
20 i 21 de febrer de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3)  Prepirineu: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 21: Cel entre mig i molt ennuvolat amb creixement de nuvolades a partir del migdia. S’esperen ruixats de neu 
d’intensitat entre feble i moderada al Perafita-Puigpedrós i no es descarten al vessant nord del Cadí-Moixeró, al Prepirineu i al 
Ter-Freser. Poden arribar als 5 cm de neu nova. Temperatures semblants o lleugerament més baixes. Vent fluix del S amb 
calmes. 
A les 12:00 h: isozero: 1200 m; vent a 2000 m: 9 km/h S; vent a 3000 m: 8 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: -9ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 22: Cel entre mig i molt ennuvolat amb creixement de nuvolades a partir del migdia. Es formaran núvols baixos al Ter-
Freser i a la meitat est del Prepirineu. S’esperen ruixats de neu aïllats d’intensitat entre feble i moderada que deixaran fins a 5 
cm de neu nova. Temperatures màximes lleugerament més altes i mínimes semblants. El vent serà del N i NE fluix amb calmes. 
Dijous, 23: Nuvolositat variable amb cel entre mig i molt ennuvolat. Creixeran nuvolades a qualsevol punt a partir de mig matí. 
Son probables ruixats de neu a partir de mig matí que no superaran els 5 cm de neu nova. Temperatures semblants. Vent del N 
moderat al Ter-Freser i entre fluix i moderat al vessant nord del Cadí-Moixeró, al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és esquiable a partir dels 1300 m a les obagues i des dels 1700 m a les solanes. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 
30-80 cm al Ter-Freser, al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós, i al voltant dels 150 cm a la Vessant nord del Cadí-Moixeró. S’han 
format sobreacumulacions en orientacions N i E. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Diumenge va nevar a tots els sectors (10-20 cm), amb les quantitats més abundants al Prepirineu i al Cadí-Moixeró. El mantell 
per sota d’aquest nivell de neu recent i granulada està lleugerament regelat. 
El perill d’allaus és MODERAT (2) al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós per la possibilitat de desencadenament d’alguna allau de 
placa de vent al pas d’una persona en orientacions N i E, localment de dimensiones mitjanes. De forma espontània pot haver 
alguna allau petita de neu recent en orientacions assolellades a les hores centrals del dia. Al Prepirineu i al Cadí-Moixeró el perill 
és MARCAT (3) ja que s’han format abundants plaques de vent en orientacions N i E que es poden desprendre pel pas d’una 
persona i ser de dimensions mitjanes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 21 de febrer de 2006 
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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:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 21 de febrer de 2006 
14:00 h. 
21 i 22 de febrer de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2)  
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3)  
Pallaresa: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 22: Cel entre mig i molt ennuvolat amb creixement de nuvolades, més probables a partir del migdia. A la nit quedarà 
cobert. Son probables ruixats de neu que deixaran fins a 5 cm de neu nova, més abundants a l’Aran-Franja Nord Pallaresa. 
Temperatures sense canvis o lleugerament més baixes. El vent girarà de component W de matinada al NE durant la segona 
meitat del dia i serà fluix amb presència de calmes. 
A les 12:00 h: isozero: 1200 m; vent a 2000 m: 7 km/h N; vent a 3000 m: 2 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: -7ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 23: Cel entre poc i mig ennuvolat amb creixement de nuvolades, sobretot durant la segona meitat del dia. Són possibles 
ruixats de neu a partir de mig matí que no superaran els 5 cm de neu nova. Temperatures mínimes semblants i màximes 
lleugerament més altes. Vent del N i NE entre fluix i moderat. 
Divendres,24: Cel entre mig i molt ennuvolat a l’Aran i entre poc i mig ennuvolat a la Ribagorçana i Pallaresa; és possible que 
creixin nuvolades a partir del migdia. Són possibles nevades en forma de ruixat que deixin fins a 3 cm de neu nova. 
Temperatures lleugerament més baixes. Vent del N entre fluix i moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En orientacions N el mantell és present des del fons de les valls a tots els sectors i esquiable per sobre dels 1100-1200 m. En 
orientacions S és esquiable per damunt de 1500-1600 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 80-130 cm a tots els sectors. Hi ha 
sobreacumulacions en diverses orientacions, especialment en N, NE i E. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
El gruix de neu recent que va caure durant el cap de setmana es manté sec i fred (20-40 cm). A l’Aran és on els gruixos de neu 
recent són menors. En vessants assolellats, el mantell per sota d’aquest nivell de neu recent i granulada està lleugerament 
regelat, mentre que en vessants obacs el mantell internament es manté poc cohesiu i inestable. 
El perill d’allaus és MODERAT (2) a l’Aran per la possibilitat de desencadenament d’alguna allau de placa de vent al pas d’una 
persona en orientacions N i E, en general de dimensiones petites. A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa el perill és 
MARCAT (3) ja que s’han format abundants plaques de vent en orientacions N i E que es poden desprendre pel pas d’una 
persona i ser de dimensions mitjanes. Les nevades previstes no modificaran substancialment l’estat del mantell. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI.  
 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 22 de febrer de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 21 de febrer de 2006 
14:00 h. 
21 i 22 de febrer de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3)  Prepirineu: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 22: Cel entre poc i mig ennuvolat en general, entre mig i molt al Perafita-Puigpedròs i Ter-Freser. Creixement de 
nuvolades a partir del migdia, més probables al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós. S’esperen ruixats de neu d’intensitat entre 
feble i moderada, puntualment forta, que deixaran fins a 10 cm de neu nova. Els ruixats seran menys probables al vessant nord 
del Cadí-Moixeró i al Prepirineu. Temperatures similars o lleugerament més baixes. El vent serà del N i NE fluix amb calmes.  
A les 12:00 h: isozero: 1200 m; vent a 2000 m: 12km/h E; vent a 3000 m: 4 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -11ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 23: Nuvolositat variable amb cel entre poc i mig ennuvolat. Creixeran nuvolades a qualsevol punt a partir de mig matí. 
Son probables ruixats de neu a partir de mig matí que no superaran els 5 cm de neu nova. Temperatures mínimes semblants i 
màximes lleugerament més altes. Vent del N i NE entre fluix i moderat al Ter-Freser i fluix al vessant nord del Cadí-Moixeró, al 
Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós.  
Divendres,24: Cel entre poc i mig ennuvolat; creixeran algunes nuvolades a partir del migdia. Son possibles nevades en forma 
de ruixat  que deixin fins a 3 cm de neu nova. Temperatures lleugerament més baixes. Vent del N entre fluix i moderat, més 
marcat al Ter-Freser. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és esquiable a partir dels 1300 m a les obagues i des dels 1700 m a les solanes. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 
30-80 cm al Ter-Freser, al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós, i al voltant dels 150 cm a la Vessant nord del Cadí-Moixeró. S’han 
format sobreacumulacions en orientacions N i E. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
El gruix de neu recent que va caure durant el cap de setmana es manté sec i fred (20-40 cm). Al Ter-Freser i al Perafita-
Puigpedrós és on els gruixos són menors. En vessants assolellats, el mantell per sota d’aquest nivell de neu recent i granulada 
està lleugerament regelat, mentre que en vessants obacs el mantell internament es manté poc cohesiu i inestable. 
El perill d’allaus és MODERAT (2) al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós per la possibilitat de desencadenament d’alguna allau de 
placa de vent al pas d’una persona en orientacions N i E, localment de dimensiones mitjanes. Al Prepirineu i al Cadí-Moixeró el 
perill és MARCAT (3) ja que s’han format abundants plaques de vent en orientacions N i E que es poden desprendre pel pas 
d’una persona i ser de dimensions mitjanes. És possible que al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós es puguin formar noves 
plaques de vent en orientacions S i SW que podran desprendre’s pel pas d’una persona; així, el perill podria augmentar a 
MARCAT (3) sota colls i carenes a la majoria d’orientacions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 22 de febrer de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 22 de febrer de 2006 
14:00 h. 
22 i 23 de febrer de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2)  
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3)  
Pallaresa: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 23: Cel entre poc i mig ennuvolat amb creixement de nuvolades, sobretot durant la segona meitat del dia i a l’Aran; també 
arribaran núvols baixos a l’Aran. No es descarta algun ruixat de neu o algun plugim a partir de mig matí a l’Aran que no superarà 
els 5 cm de neu nova. Cota de neu als 800 m. Temperatures semblants. Vent del N fluix. 
A les 12:00 h: isozero: 1100 m; vent a 2000 m: 17 km/h NW; vent a 3000 m: 19 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -12ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres,24: Cel entre mig i molt ennuvolat al matí. Poc ennuvolat la resta del dia tot i que pot créixer alguna nuvolada. No es 
descarten nevades en forma de ruixat que deixin fins a 3 cm de neu nova. Cota de neu a 500 m. Temperatures mínimes 
lleugerament més baixes, màximes en moderat descens. Vent fluix i de direcció variable amb predomini del N i NW. 
Dissabte, 25: Cel molt ennuvolat de matinada, trencant-se de cara al matí; també podran créixer nuvolades durant la tarda.  Són 
possibles ruixats. Cota de neu a 900 metres. Temperatures mínimes lleugerament més altes i màximes moderadament més altes 
i al final del dia. Vent fluix i variable al principi del dia amb tendència al SW o W la segona meitat de la jornada. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En orientacions N el mantell és present des del fons de les valls a tots els sectors i esquiable per sobre dels 1100-1200 m. En 
orientacions S és esquiable per damunt de 1500-1600 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 80-130 cm a tots els sectors. Hi ha 
sobreacumulacions en diverses orientacions, especialment en N, NE i E. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
El gruix de neu recent que va caure durant el cap de setmana es manté sec i fred (20-40 cm). A l’Aran és on els gruixos de neu 
recent són menors. Localment a l’Aran hi ha hagut en les últimes 24 h algun ruixat feble. En vessants assolellats, el mantell per 
sota d’aquest nivell de neu recent i granulada està lleugerament regelat, mentre que en vessants obacs el mantell internament es 
manté poc cohesiu i inestable. 
El perill d’allaus és MODERAT (2) a l’Aran per la possibilitat de desencadenament d’alguna allau de placa de vent al pas d’una 
persona en orientacions N i E, en general de dimensiones petites. A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa el perill és 
MARCAT (3) ja que hi ha abundants plaques de vent en orientacions N i E que es poden desprendre pel pas d’una persona i ser 
de dimensions mitjanes. Les nevades previstes no modificaran substancialment l’estat del mantell. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI.  
 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 23 de febrer de 2006 
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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 febrer de 2006 
14:00 h. 
22 i 23 de febrer de 2006 

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

MARCAT (3) sota colls i 
carenes 
MODERAT (2) a la resta 

Ter-Freser: MODERAT (2) MARCAT (3) sota 
colls i carenes 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3)  Prepirineu: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 23: Cel entre poc i mig ennuvolat en general. En el Ter-Freser i en el Perafita-Puigpedrós, a més poden arribar núvols 
baixos i créixer nuvolades, sobretot a la tarda. Són possibles ruixats de neu a partir de mig matí que no superaran els 5 cm de 
neu nova; també es poden donar plugims febles al sector més septentrional. Temperatures mínimes semblants i màximes 
lleugerament més baixes. Vent del N entre fluix i moderat a la matinada i fluix a la resta del dia, més marcat al Ter-Freser.  
A les 12:00 h: isozero: 1100 m; vent a 2000 m: 13km/h N; vent a 3000 m: 17 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -9ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres,24: Cel entre mig i molt ennuvolat; creixeran algunes nuvolades a partir del migdia. Son possibles nevades en forma 
de ruixat  que deixin fins a 5 cm de neu nova. Cota de neu a 600 m. Temperatures mínimes lleugerament més baixes, màximes 
en moderat descens. Vent fluix i de direcció variable amb predomini del NW. 
Dissabte, 25: Cel molt ennuvolat de matinada, trencant-se de cara al matí; també podran créixer nuvolades durant la tarda.  Són 
possibles ruixats. Cota de neu a 900 metres. Temperatures lleugerament més altes amb màximes al final del dia. Vent fluix i 
variable al principi del dia amb tendència al SW o W la segona meitat de la jornada. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és esquiable a partir dels 1300 m a les obagues i des dels 1700 m a les solanes. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 
30-80 cm al Ter-Freser, al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós, i al voltant dels 150 cm a la Vessant nord del Cadí-Moixeró. S’han 
format sobreacumulacions en diverses orientacions. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
El gruix de neu recent que va caure durant el cap de setmana es manté sec i fred (20-40 cm). Al Ter-Freser i al Perafita-
Puigpedrós és on els gruixos són menors. Ha tornat a nevar en forma de xàfecs febles i irregulars (1-5 cm), alguns d’intensos al 
Prepirineu (10-15 cm). En vessants assolellats, el mantell per sota d’aquest nivell de neu recent i granulada està lleugerament 
regelat, mentre que en vessants obacs el mantell internament es manté poc cohesiu i inestable. 
El perill d’allaus és MARCAT (3) al Prepirineu i al Cadí-Moixeró ja que s’han format abundants plaques de vent en diverses 
orientacions que es poden desprendre pel pas d’una persona i ser de dimensions mitjanes, més probables en orientacions N i E. 
La situació és similar al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós, però les plaques són d’extensió més reduïda, en general sota colls i 
carenes a qualsevol orientació. A les properes hores és possible que se’n formin de noves en orientacions S i W. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 23 de febrer de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 23 de febrer de 2006 
14:00 h. 
23 i 24 de febrer de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2)  
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3)  
Pallaresa: MARCAT (3)  
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 24: El cel estarà poc ennuvolat per núvols alts i per alguns núvols baixos i boires altes, sobretot la primera meitat del 
dia i a l’Aran i franja nord de la Pallaresa. Possibilitat de creixement d'alguna nuvolada durant la tarda a qualsevols sector. No 
es descarta algun plugim de neu poc important, sobretot a la matinada a l’Aran, com tampoc es descarta algun ruixat d'intensitat 
feble a partir del migdia. Si hi ha precipitació, serè de neu a qualsevol cota. Les acumulacions de neu seran molt minses. Les 
temperatures es mantindran semblants a les del dia anterior, tot i que les mínimes podrien baixar lleugerament i les màximes 
pujar una mica i principalment a cotes baixes. Vent del N a W fluix. 
A les 12:00 h: isozero: 800 m; vent a 2000 m: 16 km/h W; vent a 3000 m: 24 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -10ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 25: Cel poc ennuvolat per alguns núvols alts i mitjans, però que a darreres hores s'aniran fent cada cop més presents, 
fins deixar el cel molt ennuvolat. A la tarda no es descarta el creixement d'alguna nuvolada. No es descarten nevades disperses 
i minses que en cas de ruixat poden acumular fins a 3 cm de neu recent. La cota de neu pujarà de 600 i 900 metres. Les 
temperatures mínimes pujaran moderadament, les màximes ho faran de forma lleugera. El vent serà fluix i variable amb 
predomini del S i W. 
Diumenge, 26: Increment de la nuvolositat a la matinada. Molt ennuvolat al matí arreu, sobretot a la Ribagorça. Menys núvols a 
l’Aran a la tarda. No es descarta alguna precipitació minsa, sobretot a la Ribagorça i la Pallaresa. Cota de neu a 1100-1300 
metres. Temperatures en lleuger ascens. Vent del S i SE fluix, N al final del dia. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En orientacions N el mantell és present des del fons de les valls a tots els sectors i esquiable per sobre dels 1100-1200 m. En 
orientacions S és esquiable per damunt de 1500-1600 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 80-130 cm a tots els sectors. Hi 
ha sobreacumulacions en diverses orientacions, especialment en N, NE i E. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
El gruix de neu recent que va caure durant el cap de setmana a la Ribagorçana Vall Fosca i a la Pallaresa es manté sec i fred 
(20-40 cm) . A l’Aran és on els gruixos de neu recent han estat molt menors la neu es mostra lleugerament humida en 
superfície. A tots els sectors en les darreres 48 hores s’han donat ruixats febles que han acumulat 1 cm a l’Aran-Franja nord de 
la Pallaresa i fins a 10 cm a la Ribagorçana. En vessants assolellats, el mantell per sota d’aquest nivell de neu recent i 
granulada està lleugerament regelat, mentre que en vessants obacs el mantell internament es manté poc cohesiu i inestable. 
El perill d’allaus és MODERAT (2) a l’Aran per la possibilitat de desencadenament d’alguna allau de placa de vent al pas d’una 
persona en orientacions N i E, en general de dimensiones petites. A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa el perill és 
MARCAT (3) ja que hi ha abundants plaques de vent en orientacions N i E que es poden desprendre pel pas d’una persona i ser 
de dimensions mitjanes. També són probables caigudes de purgues i petites allaus de neu recent en pendents suficientment 
drets. Les nevades previstes no modificaran substancialment l’estat del mantell. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI.  
 
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 24 de febrer de 2006 
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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 febrer de 2006 
14:00 h. 
23 i 24 de febrer de 2006 

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

MARCAT (3) sota colls i 
carenes 
MODERAT (2) a la resta 

Ter-Freser: MODERAT (2) MARCAT (3) sota 
colls i carenes 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3)  Prepirineu: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 24: Cel entre mig i molt ennuvolat per núvols alts i mitjans i per capes de núvols baixos al Ter-Freser i Prepirineu; 
creixement de cúmuls a partir del matí o migdia a qualsevol punt. Poc ennuvolat al final del dia. Son possibles nevades en 
forma de ruixat que deixin fins a 5 cm de neu nova. Cota de neu a 600-500 m. Les temperatures es mantindran semblants a les 
del dia anterior, tot i que les mínimes podrien baixar lleugerament i les màximes pujar una mica i principalment a cotes baixes. 
Vent fluix i de direcció variable amb predomini del NW. 
A les 12:00 h: isozero: 1000 m; vent a 2000 m: 7 km/h NW; vent a 3000 m: 6 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -9ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 25: Cel mig ennuvolat a la matinada, principalment al Ter-Freser i Prepirineu. Cel obrint-se de cara al matí, quedant 
l’ambient assoleiat amb bandes de núvols alts i amb el creixement d’algunes nuvolades a qualsevol punt durant la tarda. Son 
possibles precipitacions de caràcter local en forma de ruixat a partir del migdia. Cota de neu a 700 a 900 metres, puntualment 
més baixa. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix i variable amb predomini dell SW o W, i reforçant-se la segona meitat 
del dia. 
Diumenge, 26: Increment de la nuvolositat fins al matí, quan quedaria molt ennuvolat arreu, sobretot a al Prepirineu on estaria 
cobert. Menys núvols als sectors més septentrionals a la tarda. No es descarta alguna precipitació minsa, sobretot al Prepirineu 
i Cadí-Moixeró. Cota de neu a 1200-1400 metres. Temperatures en lleuger ascens. Vent del S i SE fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és esquiable a partir dels 1300 m a les obagues i des dels 1700 m a les solanes. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 
30-80 cm al Ter-Freser, al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós, i al voltant dels 150 cm a la Vessant nord del Cadí-Moixeró. Es 
mantenen sobreacumulacions en diverses orientacions. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
El gruix de neu recent que va caure durant el cap de setmana es manté sec i fred (20-40 cm). Al Ter-Freser i al Perafita-
Puigpedrós és on els gruixos són menors. Entre dimarts i dimecres va tornar a nevar en forma de xàfecs febles i irregulars (1-5 
cm), alguns d’intensos al Prepirineu (10-15 cm). En les darreres 24 hores els xàfecs van tornar a fer acte de presència en 
alguns sectors i es van acumular fins a 5cm al Ter-Freser. En vessants assolellats, el mantell per sota d’aquest nivell de neu 
recent i granulada està lleugerament regelat, mentre que en vessants obacs el mantell internament es manté poc cohesiu i 
inestable. 
El perill d’allaus és MARCAT (3) al Prepirineu i al Cadí-Moixeró ja que s’han format abundants plaques de vent en diverses 
orientacions que es poden desprendre pel pas d’una persona i ser de dimensions mitjanes, més probables en orientacions N i 
E. La situació és similar al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós, però les plaques són d’extensió més reduïda, en general sota 
colls i carenes a qualsevol orientació.  A tots els sectors són probables caigudes de purgues i petites allaus de neu recent en 
pendents suficientment drets. Les nevades previstes no modificaran substancialment l’estat del mantell. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 24 de febrer de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 24 de febrer de 2006 
14:00 h. 
24 i 25 de febrer de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2)  
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) sota colls i carenes 

MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa: MARCAT (3) sota colls i carenes 

MODERAT (2) a la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 25: Ambient assolellat, amb cel poc ennuvolat per alguns núvols alts i mitjans, fins a quedar molt ennuvolat. No 
s'esperen precipitacions. Temperatures en lleuger ascens, principalment les màximes, mínimes sense canvis o en lleuger 
descens. El vent serà fluix i variable amb predomini del S i W. 
A les 12:00 h: isozero: 800 m; vent a 2000 m: 11 km/h SW; vent a 3000 m: 25 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: -11ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 26: Increment de la nuvolositat a la matinada, sobretot a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa fins a quedar molt 
ennuvolat o cobert al matí. Menys núvols a l’Aran a la tarda, però incrementant de nou a la nit. Son possible precipitacions febles, 
localment moderades a la Ribagorça (5-15 cm). A la Pallaresa s’esperen precipitacions febles (1 a 10 cm), i a l’Aran minses o no 
se n’esperen (0-5 cm). Cota de neu a 1200 m i baixant a 1000 m. Temperatures mínimes en lleuger o moderat ascens, i màximes 
en lleugera davallada encara que no es descarta vent d'Espanya amb ascensos tèrmics puntuals a l’Aran. Vent fluix a moderat 
del SW a la matinada, S a SE al matí i migdia, est a NE als final de la jornada. 
Dilluns, 27: Entre mig i molt ennuvolat a l’Aran i zones d’influència, poc ennuvolat a la resta. Nevades febles als sectors més 
septentrionals i de cara nord; no se n’esperen a la resta. Temperatures en moderada davallada, mínimes al final del dia. Vent del 
NE a NW moderat a fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En orientacions N el mantell és present des del fons de les valls a tots els sectors i esquiable per sobre dels 1100-1200 m. En 
orientacions S és esquiable per damunt de 1500-1600 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 80-130 cm a tots els sectors. Hi ha 
sobreacumulacions en diverses orientacions, especialment en N, NE i E. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Durant els últims 3 dies hi ha hagut ruixats dispersos de neu a totes les cotes (gruixos acumulats entre 0-10 cm). A arrel de les 
nevades del passat cap de setmana, encara hi ha un nivell de neu superficial d’entre 20-40 cm que es manté sec i poc 
cohesionat en orientacions obagues, on a més internament el mantell també es manté poc cohesionat i inestable. En vessants 
assolellats, aquest nivell superficial es mostra lleugerament humitejat i més assentat, disposat damunt d’una prima crosta de 
regel.  
El perill d’allaus és MODERAT (2) a l’Aran per la possibilitat de desencadenament d’alguna allau de placa de vent al pas d’una 
persona en orientacions N i E, en general de dimensiones petites. A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa la situació és 
similar, però a sota de colls i carenes a totes les orientacions el perill és MARCAT (3) ja que hi ha abundants plaques de vent, 
més abundants en orientacions N i E que es poden desprendre pel pas d’una persona i ser de dimensions mitjanes. També són 
possibles caigudes de purgues i petites allaus de neu recent en pendents suficientment drets.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT a la Ribagorçana-Vallfosca, ESTACIONARI a la resta.  
 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 25 de febrer de 2006 
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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 febrer de 2006 
14:00 h. 
24 i 25 de febrer de 2006 

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

MARCAT (3) sota colls i 
carenes 
MODERAT (2) a la resta 

Ter-Freser: MODERAT (2) MARCAT (3) sota 
colls i carenes 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3)  Prepirineu: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 25: Cel poc ennuvolat en general per núvols alts i mitjans, entre poc i mig de núvols baixos al Ter-Freser i Prepirineu. 
Cel obrint-se de cara al matí, quedant l’ambient assolellat amb bandes de núvols alts i amb el creixement d’algunes nuvolades a 
qualsevol punt durant la tarda. Són possibles precipitacions de caràcter local en forma de ruixat a partir del migdia. Cota de neu 
a 800 metres, puntualment més baixa. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix i variable amb predomini del SW o W. 
A les 12:00 h: isozero: 800 m; vent a 2000 m: 15 km/h W; vent a 3000 m: 24 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -10ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 26: Increment de la nuvolositat mitjana i alta fins al matí, quan quedaria molt ennuvolat arreu, sobretot a al Prepirineu 
i Cadí-Moixeró on estaria cobert. Menys núvols als sectors més septentrionals a la tarda; més ennuvolat o cobert cap al Ter-
Freser. No es descarta alguna precipitació feble en general, sobretot al Prepirineu i Cadí-Moixeró al migdia i tarda, i al Ter-
Freser a la tarda i vespre (1-15 cm). Cota de neu a 900-1000 metres. Temperatures mínimes en lleuger o moderat ascens, 
màximes més baixes. Vent fluix a moderat del SW a la matinada, S a SE al matí i migdia, E a NE als final de la jornada i amb 
cops forts. 
Dilluns, 27: Molt ennuvolat o cobert a Perafita-Puigpedrós i nord del Ter-Freser. Poc ennuvolat a la resta. Nevades febles als 
sectors més septentrionals, no se n’esperen a la resta. Temperatures en moderada davallada, mínimes al final del dia. Vent del 
NE a NW moderat a fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és esquiable a partir dels 1300 m a les obagues i des dels 1700 m a les solanes. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 
30-80 cm al Ter-Freser, al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós, i al voltant dels 150 cm a la Vessant nord del Cadí-Moixeró. Es 
mantenen sobreacumulacions en diverses orientacions. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Durant els últims 3 dies hi ha hagut ruixats dispersos de neu a totes les cotes (gruixos acumulats entre 1-15 cm). A arrel de les 
nevades del passat cap de setmana, encara hi ha un nivell de neu superficial d’entre 20-40 cm que es manté sec i poc 
cohesionat en orientacions obagues, on a més internament el mantell també es manté poc cohesionat i inestable. En vessants 
assolellats, aquest nivell superficial es mostra lleugerament humitejat i més assentat, disposat damunt d’una prima crosta de 
regel. S’han format recentment algunes plaques de vent en orientacions S i W al Ter-Freser i al Prepirineu sota colls i carenes de 
cotes altes. 
El perill d’allaus és MARCAT (3) al Prepirineu i al Cadí-Moixeró ja que s’han format abundants plaques de vent en diverses 
orientacions que es poden desprendre pel pas d’una persona i ser de dimensions mitjanes, més probables en orientacions N i E. 
La situació és similar al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós, però les plaques són d’extensió més reduïda, en general sota colls i 
carenes a qualsevol orientació.  A tots els sectors són probables caigudes de purgues i petites allaus de neu recent en pendents 
suficientment drets. Les nevades previstes no modificaran substancialment l’estat del mantell. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT  
 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 25 de febrer de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 25 de febrer de 2006 
14:00 h. 
25, 26 i 27 de febrer de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2)  
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2), augmentant a MARCAT (3) a migdia de diumenge 
Pallaresa: MODERAT (2), augmentant a MARCAT (3) a migdia de diumenge 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 26: al matí cel molt ennuvolat, cobert a migdia. Precipitacions poc abundants a partir de mig matí, possibles ja de 
matinada a la Ribagorçana, avançant de S a N (10-20 cm a la Ribagorçana-Vallfosca, 5-15 cm a la Pallaresa i Aran) en forma de 
neu a 800 m pujant a 1100 m. Temperatures mínimes en moderat augment, màximes en lleuger descens. Vent de component S 
moderat, girant a E a partir de migdia. 
A les 12:00 h: isozero: 1600 m; vent a 2000 m: 46 km/h S; vent a 3000 m: 24 km/h SE; Índex de fredor a 2000 m: -12ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 27: cel molt ennuvolat de matinada, asserenant-se al llarg de la jornada; cel més ennuvolat a l’Aran amb possibilitat 
d’alguna nevada feble (1-5 cm). Temperatures mínimes en moderat descens, màximes en lleuger descens. Vent de component N 
moderat. 
Dimarts, 28: cel cobert a l’Aran amb nevades febles (1-5 cm); a la resta poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderat 
descens. Vent de component N moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En orientacions N el mantell és present des 800-1000 m tots els sectors i esquiable per sobre dels 1200 m. En orientacions S és 
esquiable per damunt de 1500-1600 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 80-130 cm a tots els sectors. Hi ha 
sobreacumulacions en diverses orientacions, especialment en N, NE i E. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Durant els últims 4 dies hi ha hagut ruixats dispersos de neu a totes les cotes (gruixos acumulats entre 0-10 cm). Hi ha un nivell 
de neu superficial d’entre 20-40 cm que es manté sec i poc cohesionat en orientacions obagues, on internament el mantell es 
manté poc estable. En vessants assolellats, aquest nivell superficial es mostra lleugerament humitejat i més assentat, disposat 
damunt d’una prima crosta de regel.  
El perill d’allaus és MODERAT (2) a tots els sectors per la possibilitat de desencadenament d’alguna allau de placa de vent al 
pas d’una persona en orientacions N i E, en general de dimensiones petites. Durant la jornada de diumenge, a mesura que vagi 
nevant, el perill augmentarà a MARCAT (3), especialment en orientacions N i E de la Ribagorçana-Vallfosca i de la Pallaresa, on 
s’esperen allaus de plaques de vent fins i tot de forma natural, en general de mida mitjana; a la resta d’orientacions són possibles 
també allaus de placa pel pas d’una persona, en general de petites dimensions.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI.  
 
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 27 de febrer de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 25 de febrer de 2006 
14:00 h. 
25, 26 i 27 de febrer de 2006 

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

MODERAT (2), augmentant a 
MARCAT (3) a migdia de 
diumenge 

Ter-Freser: MODERAT (2), augmentant a 
MARCAT (3) a migdia de diumenge

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3)  Prepirineu: MODERAT (2), augmentant a 
MARCAT (3) a migdia de diumenge

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 26: al matí cel molt ennuvolat, cobert a migdia. Precipitacions poc abundants a partir de migmatí, avançant de S a N 
(5-10 cm al Perafita-Puigpedrós, 10-20 cm a la resta) en forma de neu a 800 m pujant a 1100 m. Temperatures mínimes en 
moderat augment, màximes en lleuger descens. Vent de component S moderat, girant a E a partir de migdia. 
A les 12:00 h: isozero: 1400 m; vent a 2000 m: 32 km/h S; vent a 3000 m: 31 km/h S; Índex de fredor a 2000 m: -12ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 27: cel molt ennuvolat de matinada, passant a mig ennuvolat al llarg de la jornada amb possibilitat d’alguna nevada feble 
al Ter-Freser (1-5 cm), de neu a 1000 m. Temperatures mínimes en moderat descens, màximes en lleuger descens. Vent de 
component N moderat, fort al Ter-Freser. 
Dimarts, 28: cel poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderat descens. Vent de component N moderat, fort al Ter-Freser. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és esquiable a partir dels 1300 m a les obagues i des dels 1700 m a les solanes, tot i que és present des de cotes 
inferiors. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 30-80 cm al Ter-Freser, al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós, i al voltant dels 150 
cm a la Vessant nord del Cadí-Moixeró. Es mantenen sobreacumulacions en diverses orientacions. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Durant els últims 4 dies hi ha hagut ruixats dispersos de neu a totes les cotes (gruixos acumulats entre 0-10 cm). Hi ha un nivell 
de neu superficial d’entre 20-40 cm que es manté sec i poc cohesionat en orientacions obagues, on internament el mantell es 
manté poc estable. En vessants assolellats, aquest nivell superficial es mostra lleugerament humitejat i més assentat, disposat 
damunt d’una prima crosta de regel.  
El perill d’allaus és MODERAT (2) a tots els sectors, excepte al vessant N del Cadí-Moixeró, per la possibilitat de 
desencadenament d’alguna allau de placa de vent al pas d’una persona en orientacions N i E, en general de dimensiones 
petites; al vessant N del Cadí-Moixeró es manté en MARCAT (3) ja que les plaques de vent es mostren més inestables . Durant 
la jornada de diumenge, a mesura que vagi nevant, el perill augmentarà a MARCAT (3), especialment en orientacions N i E del 
Prepirineu, Cadí-Moixeró i Ter-Freser, on s’esperen allaus de plaques de vent fins i tot de forma natural, en general de mida 
mitjana; a la resta d’orientacions són possibles també allaus de placa pel pas d’una persona, en general de petites dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 27 de febrer de 2006 
 

- 142 / 260 -



                               

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

 
1 2 3 4 5 

FEBLE MODERAT MARCAT FORT 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:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 27 de febrer de 2006 
14:00 h. 
27 i 28 de febrer de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) sota colls i carenes, MODERAT (2) a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) sota colls i carenes, MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa: MARCAT (3) sota colls i carenes, MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 28: Ambient assolellat amb cel poc ennuvolat per núvols baixos durant tot el dia a l’Aran. Increment de núvols alts i 
mitjans a darrera hora. Temperatures mínimes lleugerament més baixes, màximes sense canvis destacables o en lleuger ascens 
a l’Aran. Vent fluix a moderat del N a NW. 
A les 12:00 h: isozero: 900 m; vent a 2000 m: 27 km/h NW; vent a 3000 m: 44 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -13ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 1: Cel molt ennuvolat durant la primera meitat del dia, mig ennuvolat a partir de la tarda A l’Aran i nord de la Pallaresa. 
Poc ennuvolat a la resta. No es descarten precipitacions minses, amb acumulacions de neu nova d'entre 0 i 5 cm a l’Aran i zones 
d’influència. Cota de neu als 700 metres. Temperatures màximes sense canvis o en lleuger ascens, mínimes lleugerament més 
altes. Vent d'W a NW fluix a moderat. 
Dijous, 2: Cel mig ennuvolat durant la primera meitat de la jornada; entre mig i molt ennuvolat a la Ribagorça i Pallaresa la 
segona meitat del dia i cobert a l’Aran. No es descarta alguna precipitació minsa (0-3 cm); cota de neu pujant de 900 a 1200 
metres. Temperatures en lleuger o moderat ascens. Vent fluix a moderat del NW a SW. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és present per damunt de 1000-1200 m a tots els sectors. En orientacions N és esquiable per sobre dels 1200 m. En 
orientacions S és esquiable per damunt de 1500-1600 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 90-140 cm a tots els sectors. Hi ha 
sobreacumulacions en diverses orientacions, especialment en S i SW. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En les últimes 48 h s’han produït nevades acompanyades de vent de component S, girant després a N i NE moderat i fort a cotes 
altes. Han caigut entre 10-20 cm a tots els sectors. El mantell es presenta ventat i endurit superficialment per damunt de 2200 m 
però sense cohesió en sectors arrecerats del vent. Hi ha plaques de vent en orientacions S i SW, algunes en orientació N, que es 
poden desprendre pel pas d’una persona i ser de dimensions mitjanes. Durant el dia de demà pot haver purgues o petites allaus 
espontànies en vessants assolellats. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) sota colls i carenes i MODERAT (2) a la resta.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI.  
 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 28 de febrer de 2006 
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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 febrer de 2006 
14:00 h. 
27 i 28 de febrer de 2006 

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

MARCAT (3) sota colls i carenes 
MODERAT (2) a la resta 

Ter-Freser: MARCAT (3) sota colls i carenes 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) sota colls i carenes 
MODERAT (2) a la resta 

Prepirineu: MARCAT (3) sota colls i carenes 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 28: Cel serè en general. Núvols baixos a cotes inferiors al Ter-Freser i Prepirineu, més probables al migdia i tarda. Es 
poden formar alguns núvols mitjans pel vent. Temperatures mínimes entre lleugera i moderadament més baixes, màximes sense 
canvis o en lleuger descens. Inversió tèrmica. Vent del N a W entre fluix i moderat. A cotes baixes vent fluix del SW a SE. 
A les 12:00 h: isozero: 1200 m; vent a 2000 m: 14 km/h SW; vent a 3000 m: 39 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -9ºC.. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 1: Cel mig ennuvolat la primera meitat del dia als sectors alts més septentrionals, sobretot al Perafita-Puigpedrós, poc 
ennuvolat a la resta. Poc ennuvolat en general la segona meitat del dia, encara que al Ter-Freser la nuvolositat podria fer-se 
més important, quedant entre mig i molt ennuvolat. No es descarten nevades inapreciables als sectors més alts propers al 
vessant nord, sobretot al Perafita-Puigpedrós pel matí, al Ter-Freser a la tarda. Temperatures mínimes en lleuger ascens, 
màximes sense canvis destacables o en lleuger descens. Vent del NW moderat, sobretot al Ter-Freser. 
Dijous, 2: Cel poc ennuvolat tota la jornada, mig ennuvolat al final del dia als sectors més septentrionals. Temperatures en 
moderat ascens. Vent del NW a SW fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és present per damunt dels 1300-1500 m; esquiable a partir dels 1300 m a les obagues i des dels 1500 m a les 
solanes. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 30-80 cm al Ter-Freser, al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós, i al voltant dels 150 
cm a la Vessant nord del Cadí-Moixeró. Es mantenen sobreacumulacions en diverses orientacions. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En les últimes 48 h s’han produït nevades acompanyades de vent de component S, girant després a N i NE moderat i fort a 
cotes altes i en general al Ter-Freser, on el torb ha estat destacable. Han caigut entre 5-10 cm a tots els sectors. El mantell es 
presenta ventat i endurit superficialment per damunt de 2200 m però sense cohesió en sectors arrecerats del vent. Hi ha plaques 
de vent en orientacions S i SW, algunes en orientació N, que es poden desprendre pel pas d’una persona i ser de dimensions 
mitjanes. Durant el dia de demà pot haver purgues o petites allaus espontànies en vessants assolellats. A tots els sectors el 
perill és MARCAT (3) sota colls i carenes i MODERAT (2) a la resta. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 28 de febrer de 2006 
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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: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 28 de febrer de 2006 
14:00 h. 
28 de febrer i 1 de març de 2006 

 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) sota colls i carenes, MODERAT (2) a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) sota colls i carenes, MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa: MARCAT (3) sota colls i carenes, MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 1: Cel cobert o molt ennuvolat per núvols baixos durant tota la jornada a l’Aran. Mig ennuvolat a la Ribagorça i 
Pallaresa. Disminució de la nuvolositat al final del dia. Són probables precipitacions minses, amb acumulacions de neu nova 
d'entre 0 i 5 cm. a l’Aran i nord de la Pallaresa. Les precipitacions començaran a la matinada i es donaran durant tota la jornada 
de forma feble i intermitent. Cota de neu als 700 metres. No se n’esperen a la resta. Temperatures màximes sense canvis o 
lleugerament més baixes, mínimes en lleuger descens.  Vent d'W a NW fluix, moderat als cims. 
A les 12:00 h: isozero: 1100 m; vent a 2000 m: 22 km/h NW; vent a 3000 m: 49 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -14ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 2: Cel mig ennuvolat la primera meitat del dia, amb increment dels núvols alts i mitjans al migdia, quedant molt ennuvolat 
o cobert. Molt ennuvolat o cobert per núvols baixos al final del dia. Són probables precipitacions febles i intermitents al llarg del 
dia, especialment a l’Aran i la Ribagorça. A darreres hores podrien fer-se més intenses i continues. Es poden acumular entre 0 i 
5 cm de neu nova. Cota de neu pujant dels 900 als 1200 metres. Temperatures en lleuger ascens, amb màximes al final del dia. 
Vent de l'W a SW entre fluix i moderat. 
Divendres, 3: Entre mig i molt ennuvolat de núvols mitjans tot el dia. Molt ennuvolat o cobert de núvols baixos a la matinada i a la 
nit, quan es donarien precipitacions febles (0-5 cm). Cota de neu als 1200 metres. Temperatures màximes lleugerament més 
altes i al migdia, mínimes al final de la jornada. Vent d’W a NW moderat a fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és present per damunt de 1100-1300 m a tots els sectors. En orientacions N és esquiable per sobre dels 1300 m. En 
orientacions S és esquiable per damunt de 1500-1600 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 90-140 cm a tots els sectors. Hi ha 
sobreacumulacions en diverses orientacions, especialment en S i SW. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Fins a la matinada de dilluns es van produir nevades acompanyades de vent de component S, girant després a N i NE moderat i 
fort a cotes altes fins a avui dimarts. Van caure entre 10-20 cm a tots els sectors. El mantell es presenta ventat i endurit 
superficialment per damunt de 2200 m però molt fred i sense cohesió en sectors arrecerats del vent. Hi ha plaques de vent en 
orientacions S, SW, W, NW i N que es poden desprendre pel pas d’una persona i ser de dimensions mitjanes. A tots els sectors 
el perill és MARCAT (3) sota colls i carenes a qualsevol orientació i MODERAT (2) a la resta.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI.  
 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 1 de març de 2006 
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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: 

Dimarts, 28 de febrer de 2006 
14:00 h. 
28 de febrer i 1 de març de 2006 

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

MARCAT (3) sota colls i carenes  
MODERAT (2) a la resta 

Ter-Freser: MARCAT (3) sota colls i carenes 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) sota colls i carenes 
MODERAT (2) a la resta 

Prepirineu: MARCAT (3) sota colls i carenes 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 1: Cel mig ennuvolat la primera meitat del dia als sectors alts més septentrionals, sobretot al Perafita-Puigpedrós, poc 
ennuvolat a la resta. Molt ennuvolat a la tarda, sobretot al Ter-Freser on estarà cobert. No es descarten nevades inapreciables 
als sectors més alts propers al vessant nord al matí. Són probables febles en general a la tarda, sobretot al Ter-Freser i 
Prepirineu oriental i on podrien ser en forma de ruixat de moderada intensitat (1-10 cm). Cota de neu als 800-900 m. 
Temperatures mínimes en lleuger ascens, màximes sense canvis destacables o lleugerament més baixes. Vent de l’W i SW 
moderat, S reforçat al migdia i tarda al Ter-Freser. 
A les 12:00 h: isozero: 1300 m; vent a 2000 m: 16 km/h SW; vent a 3000 m: 29 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -11ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 2: Cel poc ennuvolat tota la jornada, mig ennuvolat al final del dia als sectors més septentrionals. Temperatures en 
moderat ascens. Vent del NW a SW fluix a moderat, alguns cops forts al Ter-Freser. 
Divendres, 3: Cel entre poc i mig ennuvolat per núvols mitjans, increment a molt ennuvolat de mitjans i baixos al final del dia. No 
es descarten precipitacions minses al final del dia, sobretot al Perafita-Puigpedrós (0-2 cm). Cota de neu a 1200 m. 
Temperatures màximes lleugerament més altes i al migdia, mínimes al final de la jornada. Vent W a NW moderat a fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és present per damunt dels 1300-1500 m; esquiable a partir dels 1300 m a les obagues i des dels 1500 m a les 
solanes. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 30-80 cm al Ter-Freser, al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós, i al voltant dels 150 
cm a la Vessant nord del Cadí-Moixeró. Es mantenen sobreacumulacions en diverses orientacions. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Durant el cap de setmana s’han produït nevades acompanyades de vent de component S, girant després a N i NE moderat i fort 
a cotes altes i en general al Ter-Freser, on el torb ha estat destacable. Han caigut entre 5-10 cm a tots els sectors. El mantell es 
presenta ventat i endurit superficialment per damunt de 2200 m però sense cohesió en sectors arrecerats del vent. Hi ha 
plaques de vent en orientacions S i SW, W, NW i N que es poden desprendre pel pas d’una persona i ser de dimensions 
mitjanes. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) sota colls i carenes a qualsevol orientació i MODERAT (2) a la resta. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 1 de març de 2006 
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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:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 1 de març de 2006 
14:00 h. 
1 i 2 de març de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) sota colls i carenes, MODERAT (2) a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) sota colls i carenes, MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa: MARCAT (3) sota colls i carenes, MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 2: Cel mig ennuvolat per núvols baixos a la matinada. Increment dels núvols alts i mitjans entre la matinada i el matí fins a 
quedar molt ennuvolat al migdia per núvols mitjans i baixos a la Ribagorça i l’Aran. Mig ennuvolat al final del dia. Son probables 
precipitacions febles i intermitents de caràcter inapreciable al llarg del dia, principalment entre la matinada i el migdia a l’Aran i 
Ribagorça. Cota de neu pujant dels 800 als 1200 metres. Temperatures en moderat ascens, amb màximes al final del dia. Vent 
de l'W a NW reforçant-se a moderat, cops forts a molt forts als cims al final del dia. 
A les 12:00 h: isozero: 1200 m; vent a 2000 m: 45 km/h NW; vent a 3000 m: 75 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -17ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 3: Mig ennuvolat per núvols mitjans i alguns de baixos al matí, però augmentant de cara a la tarda i nit, quan quedaria 
molt ennuvolat. No es descarta alguna precipitació feble i inapreciable al final de la jornada, amb cota de neu baixant als 900 
metres. Temperatures màximes en lleuger ascens, mínimes al final del dia i similars a les del dia anterior. Vent de SW a NW 
moderat a fort, sobretot a cotes altes on es reforçarà a molt fort al final del dia. 
Dissabte, 4: Molt ennuvolat o cobert. Són probables precipitacions febles a moderades durant tot el dia, especialment a partir del 
migdia a la Ribagorça i Pallaresa, al final del dia a l’Aran. Cota de neu als 1200-1400 metres. Temperatures similar o 
lleugerament més altes. Vent del NW moderat a fort girant a SW al migdia, NE al final de la jornada. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és present per damunt de 1100-1300 m a tots els sectors. En orientacions N és esquiable per sobre dels 1300 m. En 
orientacions S és esquiable per damunt de 1500-1600 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 90-140 cm a tots els sectors. Hi ha 
sobreacumulacions en diverses orientacions, especialment en S i SW. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
A cotes altes ha continuat fent vent de component N i s’han format noves plaques de vent en orientacions S i SE. Des de dilluns 
s’estan produint allaus de forma espontània, alguns de mida mitjana, en diverses orientacions, principalment N. El mantell es 
presenta ventat i endurit superficialment per damunt de 2200 m però molt fred i sense cohesió en sectors arrecerats del vent. Hi 
ha plaques de vent a totes orientacions que es poden desprendre pel pas d’una persona i ser de dimensions mitjanes. A tots els 
sectors el perill és MARCAT (3) sota colls i carenes a qualsevol orientació i MODERAT (2) a la resta.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI.  
 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 2 de març de 2006 
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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, 1 de març de 2006 
14:00 h. 
1 i 2 de març de 2006 

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

MARCAT (3) sota colls i carenes 
MODERAT (2) a la resta 

Ter-Freser: MARCAT (3) sota colls i carenes 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) sota colls i carenes 
MODERAT (2) a la resta 

Prepirineu: MARCAT (3) sota colls i carenes 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 2: Restes de núvols baixos a la matinada, sobretot al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós. Mig ennuvolat tota la jornada per 
núvols mitjans, encara que entre el matí i la tarda passaria a molt ennuvolat també amb núvols baixos als sectors més 
septentrionals. Temperatures en moderat ascens, amb màximes al final del dia. Vent del NW a SW moderat, cops forts al final 
del dia i sobretot als cims. 
A les 12:00 h: isozero:1400 m; vent a 2000 m: 22 km/h NW; vent a 3000 m: 64 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -12ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 3: Cel poc ennuvolat per núvols mitjans i baixos i augmentant de cara a la nit, quedant molt ennuvolat. Temperatures 
màximes en lleuger ascens. Poden fer-ho de forma moderada al Ter-Freser, sobretot a cotes baixes. Temperatures mínimes al 
final del dia. Vent d'W a NW moderat a fort, cops molt forts al final del dia i sobretot als cims. 
Dissabte, 4: Mig ennuvolat al matí, molt ennuvolat a partir del migdia. Precipitacions febles la segona meitat del dia; cota de neu 
als 1300-1500 metres. Temperatures similar o lleugerament més altes. Vent moderat a fort del NW girant a SW al migdia, NE al 
final de la jornada. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és present per damunt dels 1300-1500 m; esquiable a partir dels 1300 m a les obagues i des dels 1500 m a les 
solanes. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 30-80 cm al Ter-Freser, al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós, i al voltant dels 150 
cm a la Vessant nord del Cadí-Moixeró. Es mantenen sobreacumulacions en diverses orientacions. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
A cotes altes ha continuat fent vent de component N i s’han format noves plaques de vent en orientacions S i SE. El mantell es 
presenta ventat i endurit superficialment per damunt de 2200 m però sense cohesió en sectors arrecerats del vent. Hi ha plaques 
de vent a totes orientacions que es poden desprendre pel pas d’una persona i ser de dimensions mitjanes. A tots els sectors el 
perill és MARCAT (3) sota colls i carenes a qualsevol orientació i MODERAT (2) a la resta. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 2 de març de 2006 
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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:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 2 de març de 2006 
14:00 h. 
2 i 3 de març de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) sota colls i carenes, MODERAT (2) a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) sota colls i carenes, MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa: MARCAT (3) sota colls i carenes, MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 3: Mig ennuvolat per núvols mitjans i alguns de baixos a la matinada, poc ennuvolat i ambient assolellat pel matí. 
Increment de nou de cara a la tarda i nit, quan quedaria molt ennuvolat per núvols mitjans i baixos, especialment a la Ribagorça. 
No es descarta alguna precipitació feble al final de la jornada i sobretot a la Ribagorça i Pallaresa (0-5 cm). Cota de neu a 1100 
m. Temperatures màximes en lleuger ascens, mínimes al final del dia i similars o lleugerament més baixes. Vent de l'W a SW 
moderat amb cops forts, puntualment del NW i més marcat als cims. A la tarda es reforçarà progressivament fins a ser fort amb 
cops molt forts als cims al final del dia. 
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; vent a 2000 m: 46 km/h W; vent a 3000 m: 81 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -8ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 4: Ambient assolellat a primeres hores del matí amb cel mig ennuvolat per núvols alts i mitjans. Ràpid increment de la 
nuvolositat de tipus alt i mitjà entre el matí i migdia, quedant entre cobert i molt ennuvolat per núvols mitjans i baixos a la tarda i 
fins al final del dia. Són probables precipitacions febles a partir del migdia, més importants a la Ribagorça (1-15 cm). Cota de neu 
pujant de 1600 m als 2000-2200 m a darreres hores. Temperatures màximes en lleuger o moderat ascens, mínimes semblants. 
Vent de l'W de moderat a fort amb cops molt forts als cims a la matinada i matí. Girarà a SW a partir del migdia, passant a 
moderat amb cops forts. 
Diumenge, 4: Cobert fins al matí i migdia, sobretot a l’Aran. Poc ennuvolat a la tarda, molt ennuvolat al vespre i nit. Nevades 
entre febles i moderades fins al matí-migdia i al vespre-nit a l’Aran i als sectors més septentrionals de la Ribagorça i Pallars (5-20 
cm). Cota de neu baixant de 2200 m fins a totes les cotes al matí. Temperatures en notable davallada al llarg del dia. Vent del N 
a NW de moderat a fort. Torb. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és present per damunt de 1200-1400 m a tots els sectors. En orientacions N és esquiable per sobre dels 1300 m. En 
orientacions S és esquiable per damunt de 1800-2000 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 90-140 cm a tots els sectors. Hi ha 
sobreacumulacions en diverses orientacions, especialment en S i SW. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Durant la matinada de dijous ha nevat molt lleugerament (1-3 cm). A cotes altes ha continuat fent vent de component N i s’han 
format noves plaques de vent en orientacions S, SE i SW. Des de dilluns s’estan produint allaus de forma espontània, alguns de 
mida mitjana, en diverses orientacions, principalment N. El mantell es presenta ventat per damunt de 2200 m però molt fred i 
sense cohesió en sectors arrecerats del vent. En vessants assolellats s’ha assentat i humitejat lleugerament. Demà divendres 
continuarà el procés d’humitejament superficial de la neu. Hi ha plaques de vent a totes orientacions que es poden desprendre 
pel pas d’una persona i ser de dimensions mitjanes. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) sota colls i carenes a qualsevol 
orientació i MODERAT (2) a la resta.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN AUGMENT a partir de dissabte .  
 
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 3 de març de 2006 
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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, 2 de març de 2006 
14:00 h. 
2 i 3 de març de 2006 

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

MARCAT (3) sota colls i carenes 
MODERAT (2) a la resta 

Ter-Freser: MARCAT (3) sota colls i carenes 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) sota colls i carenes 
MODERAT (2) a la resta 

Prepirineu: MARCAT (3) sota colls i carenes 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 3: Cel poc ennuvolat per núvols mitjans i baixos pel matí. Augment de cara a la tarda dels núvols, quedant entre mig i 
molt ennuvolat. No es descarten precipitacions febles i inapreciables, sobretot als sectors més occidentals. Temperatures en 
lleuger ascens. Màximes al Ter-Freser en moderat ascens i sobretot a cotes baixes. Vent d'W a SW moderat a fort, reforçant-se 
al final del dia i sobretot als cims amb cops molt forts. 
A les 12:00 h: isozero:2100 m; vent a 2000 m: 48 km/h W; vent a 3000 m: 73 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -7ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 4: Pocs núvols i ambient assolellat pel matí, molt ennuvolat a partir del migdia per núvols alts i mitjans. Cobert per 
núvols mitjans i baixos a partir de la tarda. Precipitacions febles, localment moderades, la segona meitat del dia (1-10 cm). Cota 
de neu pujant de 1800 als 2100 m. Temperatures similars o lleugerament més altes. Vent de l’W fort amb cops molt forts fins el 
matí, girant a SW i afluixant a entre moderat i fort a partir del migdia. 
Diumenge, 5: Molt ennuvolat o cobert a la matinada i matí, sobretot al Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. Entre poc i mig 
ennuvolat a la tarda, però tapant-se als sectors septentrionals al vespre. Son probables precipitacions entre febles i moderades a 
la matinada, matí i tarda-nit, sobretot al Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser (5-20 cm). Cota de neu caient de forma marcada entre 
la matinada i el matí. Temperatures en notable davallada al llarg del dia. Vent del NW a NE moderat a fort, cops molt forts al Ter-
Freser i Prepirineu. Torb. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és present per damunt dels 1400-1600 m; esquiable a partir dels 1500 m a les obagues i des dels 1700 m a les 
solanes. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 30-80 cm al Ter-Freser, al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós, i al voltant dels 150 
cm a la Vessant nord del Cadí-Moixeró. Es mantenen sobreacumulacions en diverses orientacions. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Durant la nit de dimecres ha nevat feblement al Ter-Freser (1-7 cm). A cotes altes ha continuat fent vent de component N i s’han 
format noves plaques de vent en orientacions S, SE i SW. El mantell es presenta ventat per damunt de 2200 m però molt fred i 
sense cohesió en sectors arrecerats del vent. En vessants assolellats s’ha assentat i humitejat lleugerament. Demà divendres 
continuarà el procés d’humitejament superficial de la neu. Hi ha plaques de vent a totes orientacions que es poden desprendre 
pel pas d’una persona i ser de dimensions mitjanes. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) sota colls i carenes a qualsevol 
orientació i MODERAT (2) a la resta. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN AUGMENT a partir de dissabte .  
 
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 3 de març de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 3 de març de 2006 
14:00 h. 
3 i 4 de març de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) sota colls i carenes, MODERAT (2) a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) sota colls i carenes, MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa: MARCAT (3) sota colls i carenes, MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 4: cel mig ennuvolat per núvols alts i mitjans pel matí. Cobert a migdia. No es descarten precipitacions febles i 
disperses de matinada a la vessant sud. A partir de migdia se’n esperen d’entre febles i moderades, les més abundants a la 
Ribagorçana (5-10 cm), que a l’Aran seran a partir de la tarda i podran acumular fins a 10 cm. Cota de neu pujant de 1700 m als 
2000-2200 m. Temperatures màximes en lleuger o moderat ascens, mínimes semblants o lleugerament més altes. Vent de l'W 
de moderat a fort amb cops molt forts als cims a la matinada i matí. Girarà a SW a partir del migdia, passant a moderat amb cops 
forts. 
A les 12:00 h: isozero: 2000 m; vent a 2000 m: 57 km/h W; vent a 3000 m: 88 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -7ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 5: Cel cobert durant la matinada; al matí poc i mig ennuvolat, cobert a l’Aran. A l’Aran precipitacions febles i 
intermitents durant tot el dia (5-10 cm). A la resta, són possibles precipitacions febles i aïllades de matinada (1-5 cm). La cota de 
neu baixarà durant la matinada i matí a totes les cotes. Temperatures màximes de matinada i lleugerament més baixes que 
dissabte i mínimes notablement més baixes i al final del dia. El vent a la matinada girarà de SW a N al matí molt fort que es 
mantindrà tota la jornada; hi haurà torb. 
Dilluns, 6: A L’Aran Franja nord de la Pallaresa cel cobert tot el dia amb precipitacions febles i intermitents a totes les cotes. A la 
resta entre poc i mig ennuvolat. Temperatures mínimes similars i màximes notablement més baixes. Vent  moderat del NW 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és present per damunt de 1200-1400 m a tots els sectors. En orientacions N és esquiable per sobre dels 1300 m. En 
orientacions S és esquiable per damunt de 1800-2000 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 90-140 cm a tots els sectors. Hi ha 
sobreacumulacions en diverses orientacions, especialment en S i SW. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
A cotes altes ha continuat fent vent moderat de component N i s’han format noves plaques de vent en orientacions S, SE i SW. 
Durant la setmana s’han produït allaus de forma espontània, alguns de mida mitjana, a totes orientacions. El mantell es presenta 
ventat per damunt de 2200 m però molt fred i sense cohesió en sectors arrecerats del vent. En vessants assolellats s’ha assentat 
i humitejat lleugerament. Demà dissabte continuarà el procés d’humitejament superficial de la neu. Hi ha plaques de vent a totes 
orientacions que es poden desprendre pel pas d’una persona i ser de dimensions mitjanes, a més se’n formaran de noves a 
cotes altes en orientacions N i E. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) sota colls i carenes a qualsevol orientació i 
MODERAT (2) a la resta.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN AUGMENT diumenge .  
 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 4 de març de 2006 
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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, 3 de març de 2006 
14:00 h. 
3 i 4 de març de 2006 

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

MARCAT (3) sota colls i carenes 
MODERAT (2) a la resta 

Ter-Freser: MARCAT (3) sota colls i carenes 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) sota colls i carenes 
MODERAT (2) a la resta 

Prepirineu: MARCAT (3) sota colls i carenes 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 4: Pocs núvols i ambient assolellat pel matí, que s'anirà tapant fins a quedar cobert per núvols mitjans i baixos a partir 
de la tarda. S'esperen precipitacions febles i intermitents al Prepirineu occidental, al vessant nord del Cadí-Moixeró i al Perafita-
Puigpedrós durant la segona meitat del dia (1-5 cm), cota de neu a 2000 m. Temperatures lleugerament més altes. Vent de l'W i 
SW fort amb cops molt forts als cims en increment al llarg de la jornada. 
A les 12:00 h: isozero:2500 m; vent a 2000 m: 97 km/h W; vent a 3000 m: 88 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -5ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 5: Cel cobert durant la matinada; durant el matí la nuvolositat s'anirà trencant i quedarà entre poc i mig ennuvolat, tot 
i que a l'extrem septentrional es mantindrà cobert. Possibilitat de nevades febles (1-5 cm). La cota de neu baixarà durant la 
matinada i matí a totes les cotes. Temperatures màximes de matinada i lleugerament més baixes que dissabte i mínimes 
notablement més baixes i al final del dia. El vent serà del SW moderat de matinada, disminuint; durant el matí s'establirà vent del 
nord molt fort que es mantindrà tota la jornada, hi haurà torb. 
Dilluns, 6: Cel entre poc i mig ennuvolat. Temperatures mínimes similars i màximes notablement més baixes. Vent  moderat del 
N. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és present per damunt dels 1400-1600 m; esquiable a partir dels 1500 m a les obagues i des dels 1800 m a les 
solanes. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 30-80 cm al Ter-Freser, al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós, i al voltant dels 150 
cm a la Vessant nord del Cadí-Moixeró. Es mantenen sobreacumulacions en diverses orientacions. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
A cotes altes ha continuat fent vent moderat de component N i s’han format noves plaques de vent en orientacions S, SE i SW. 
Durant la setmana s’han produït allaus de forma espontània, alguns de mida mitjana, a totes orientacions. El mantell es presenta 
ventat per damunt de 2200 m però molt fred i sense cohesió en sectors arrecerats del vent. En vessants assolellats s’ha 
assentat i humitejat lleugerament. Demà dissabte continuarà el procés d’humitejament superficial de la neu. Hi ha plaques de 
vent a totes orientacions que es poden desprendre pel pas d’una persona i ser de dimensions mitjanes, a més se’n formaran de 
noves a cotes altes en orientacions N i E. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) sota colls i carenes a qualsevol orientació i 
MODERAT (2) a la resta. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN AUGMENT diumenge .  
 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 4 de març de 2006 
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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:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 4 de març de 2006 
14:00 h. 
4, 5 i 6 de març de 2006 

 
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. 
Diumenge, 5: cel mig ennuvolat, cobrint-se a l’Aran a partir de la tarda. De matinada precipitacions febles (1-5 cm), localment 
moderades a l’Aran i franja nord de la Pallaresa (5-15 cm), cota de neu baixant de 1500 m a totes les cotes. Al vespre, novament 
nevades a l’Aran. Temperatures en acusat descens des del matí. Vent molt fort del N amb torb. 
A les 12:00 h: isozero: 0 m; vent a 2000 m: 65 km/h N; vent a 3000 m: 73 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -27ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 6: cel molt ennuvolat a l’Aran, disminuint a última hora; a la resta poc ennuvolat o seré. Nevades a l’Aran febles, 
localment moderades (10-20 cm). Temperatures en lleuger augment. Vent del N molt fort a la Ribagorçana-Vallfosca i a la 
Pallaresa, moderat disminuint a feble a l’Aran. 
Dimarts, 7: cel poc ennuvolat o seré al matí, ràpid augment de la nuvolositat a partir de migdia fins a quedar cobert a la nit. 
Precipitacions febles a moderades a la tarda, 10-20 cm a l’Aran, 1-10 cm a la resta; cota de neu pujant de 1200 m a 1800 m. 
Temperatures en moderat ascens al llarg de la jornada. Vent fluix del NW. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és present per damunt de 1300-1500 m a tots els sectors. En orientacions N és esquiable per sobre dels 1300 m. En 
orientacions S és esquiable per damunt de 1900-2000 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 80-130 cm a tots els sectors. Hi ha 
sobreacumulacions en diverses orientacions, especialment en S i SW. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Durant el dissabte està fent vent de l’W fort i s’estan formant plaques de vent en orientacions E i NE. Durant la setmana se n’han 
format en orientacions S i SE. El mantell es presenta ventat per damunt de 2200 m i per sota s’està humitejant superficialment, 
fins i tot en vessants obacs però mantenint-se encara amb poca cohesió. En vessants assolellats el mantell s’ha assentat. 
Continuarà la formació de plaques de vent; dissabte en orientacions E i N i diumenge en orientacions S. A la major part 
d’orientacions podran produir-se fàcilment allaus de placa de vent al pas d’una persona, i fins i tot de forma espontània demà 
diumenge, i ser de dimensions mitjanes. A tots els sectors el perill augmentarà el vespre de dissabte a MARCAT (3). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT a l’Aran dilluns .  
 
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 6 de març de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 4 de març de 2006 
14:00 h. 
4, 5 i 6 de març de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) sota colls i carenes 
MODERAT (2) a la resta 

Prepirineu: MARCAT (3) sota colls i carenes 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 5: cel mig o poc ennuvolat. Precipitacions febles (1-5 cm) de matinada, més probables al Ter-Freser i Perafita-
Puigpedrós; cota de neu baixant de 1500 m a totes les cotes. Temperatures en acusat descens des del matí. Vent molt fort del N 
amb torb. 
A les 12:00 h: isozero: 200 m; vent a 2000 m: 100 km/h N; vent a 3000 m: 100 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -18ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 6: cel seré o poc ennuvolat. Temperatures en lleuger augment. Vent del N fort, molt fort al Ter-Freser. 
Dimarts, 7: cel poc ennuvolat o seré al matí, ràpid augment de la nuvolositat a partir de migdia fins a quedar cobert a la nit. 
Precipitacions febles (1-10 cm), més probables al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós; cota de neu pujant de 1200 m a 1800 m. 
Temperatures en moderat ascens al llarg de la jornada. Vent fluix del NW. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és present per damunt dels 1400-1600 m; esquiable a partir dels 1500 m a les obagues i des dels 1900 m a les 
solanes. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 20-70 cm al Ter-Freser, al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós, i al voltant dels 140 
cm a la Vessant nord del Cadí-Moixeró. Es mantenen sobreacumulacions en diverses orientacions. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Durant el dissabte està fent vent de l’W fort i s’estan formant plaques de vent en orientacions E i NE. Durant la setmana se n’han 
format en orientacions S i SE. El mantell es presenta ventat per damunt de 2200 m i per sota s’està humitejant superficialment, 
fins i tot en vessants obacs però mantenint-se encara amb poca cohesió. En vessants assolellats el mantell s’ha assentat. 
Continuarà la formació de plaques de vent; dissabte en orientacions E i N i diumenge en orientacions S. A la major part 
d’orientacions podran produir-se fàcilment allaus de placa de vent al pas d’una persona, i fins i tot de forma espontània demà 
diumenge, i ser de dimensions mitjanes. Aquesta situció serà més probable al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós. A tots els 
sectors el perill augmentarà el vespre de dissabte a MARCAT (3). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI .  
 
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 6 de març de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns,  6 de març de 2006 
14:00 h. 
6 i 7 de març de 2006 

 
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. 
Dimarts, 7: Molt ennuvolat a la matinada per núvols baixos a l’Aran, mig a la resta. Increment dels núvols alts i mitjans a la 
matinada i matí en general. Cobert per núvols baixos i mitjans a partir del matí. Entre mig i molt ennuvolat al final del dia. 
S'esperen precipitacions al llarg de tota la jornada i sobretot a l’Aran, minses al principi i final del dia, entre feble i moderades 
des del matí i fins a la tarda, acumulant-se entre 1 i 15 cm de neu nova. Cota de neu a 700 de matinadat, 1200 m al migdia, 
pujant a la tarda a 1800 m a l’Aran i a 2200 a la resta. Temperatures mínimes en lleuger augment. Les màximes pujaran de 
forma notable i seran al final del dia. Vent del NW entre fluix i moderat, cops forts als cims. Afluixarà a les hores centrals del dia. 
Hi haurà torb. 
A les 12:00 h: isozero: 1600 m; vent a 2000 m: 45 km/h NW; vent a 3000 m: 87 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -9ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 8: Molt ennuvolat al llarg de tota la jornada a l’Aran, poc a la resta. Més obert al matí, fent-se la nuvolositat de nou 
més compacta a partir de la tarda, sobretot a l’Aran. Son probables nevades de caràcter local, intermitent i inapreciable al llarg 
de tota la jornada a l’Aran, es reforçarien una mica la segona meitat del dia. Cota de neu a 1900 a les hores centrals del dia, 
1700 al final de la jornada. Es poden acumular entre 0 i 3 cm de neu nova. Temperatures màximes sense canvis destacables, 
mínimes en moderat ascens. Vent moderat de l’W a NW, cops forts al final del dia. 
Dijous, 9: Mig ennuvolat a l’Aran, poc a la resta. A la tarda passant a molt ennuvolat en general. Son probables precipitacions 
entre febles i moderades la segona meitat del dia (1-10 cm). Cota de neu baixant als 1200 metres. Temperatures en moderada 
davallada, mínimes al final del dia . Vent de l’W a NW moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El fort vent del N que està bufant des de diumenge està erosionant les zones de colls i crestes a qualsevol orientació. Les 
principals deflacions es troben en orientacions N mentre que les acumulacions més importants es troben a zones intermitges i 
protegides orientades a S. Aquest fet és especialment destacable a la Ribagorçana i a la Pallaresa. En general el mantell és 
present per damunt de 1300-1500 m a tots els sectors. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 80-130 cm a tots els sectors. Hi ha 
sobreacumulacions en diverses orientacions, especialment en S i SW. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Les precipitacions que s’han donat al llarg del cap de setmana es van iniciar amb cota alta dissabte, amb pluges minses entre 
1800-2200 m, baixant la cota de neu arreu i de forma brusca diumenge. Aquestes precipitacions, que en total no van superar 
els 20 mm, van anar acompanyades de vent del W al començament, girant a vent fort i molt fort del N i NW a la Ribagorçana-
Vall Fosca i com a molt moderat a l’Aran. 
S’han format i continuen formant-se plaques de vent en orientacions E, SE, S i SW. Actualment el perill és MARCAT (3) en 
aquestes orientacions ja que  aquestes plaques de vent són susceptibles de despendre’s al pas d’una persona, fins i tot de 
forma espontània, i ser de dimensions mitjanes. En vessants N el perill és MODERAT (2) ja que les plaques són molt més locals 
i en general de petites dimensions. A partir d’avui per la tarda la reactivació de les precipitacions farà possible la caiguda natural 
d’allaus de neu recent a qualsevol orientació i continuaran engruixint-se les plaques, en orientacions S i E especialment. De 
cara a demà el perill passaria a ser MARCAT (3) a qualsevol orientació. A partir de la tarda amb l’augment de la cota de neu 
serien possibles caigudes d’allaus petites i purgues de neu recent humida. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT.  
 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 7 de març de 2006 
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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: 

Dilluns,  6 de març de 2006 
14:00 h. 
6 i 7 de març de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3)  Prepirineu: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 7: Cel mig ennuvolat a la matinada. Increment núvols mitjans i baixos al matí fins quedar cobert en general. S’esperen 
precipitacions de febles a moderades, sobretot la segona meitat del dia i a les zones més septentrionals (1-15 cm). Cota de neu 
pujant de 800 a 1500 al migdia  i 2200 m la tarda i nit. Temperatures mínimes amb pocs canvis, màximes en notable ascens. 
Vent del N a NW fort a molt fort. Hi haurà torb. 
A les 12:00 h: isozero:1300 m; vent a 2000 m: 32 km/h W; vent a 3000 m: 71 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -11ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 8: Mig ennuvolat a la matinada, més núvols als sectors septentrionals. Cobert a molt ennuvolat a la tarda al Perafita-
Puigpedrós i Ter-Freser, mig ennuvolat a la resta. No es descarten precipitacions minses als sectors més septentrionals a la 
tarda (0-3 cm). Cota de neu als 1900 metres. Temperatures mínimes en notables ascens, màximes sense canvis. Vent de l’W a 
NW moderat de l’W a NW, cops forts al final del dia. 
Dijous, 9: Cel poc ennuvolat en general, mig ennuvolat als sectors més septentrionals. Molt ennuvolat en general al final del dia. 
No es descarten precipitacions febles la segona meitat del dia, sobretot als sectors més septentrionals. (0-5 cm). Cota de neu 
baixant als 1300 m. Temperatures en moderada davallada. Vent de l’W a NW moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El fort vent del N que està bufant des de diumenge està erosionant les zones de colls i crestes a qualsevol orientació. Les 
principals deflacions es troben en orientacions N mentre que les acumulacions més importants es troben a zones intermitges i 
protegides orientades a S. El mantell és present per damunt dels 1400-1600 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 20-70 cm 
al Ter-Freser, al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós, i al voltant dels 140 cm a la Vessant nord del Cadí-Moixeró.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Les precipitacions que s’han donat al llarg del cap de setmana es van iniciar amb cota alta dissabte, amb pluges minses entre 
1800-2200 m, baixant la cota de neu arreu i de forma brusca diumenge. Les precipitacions en total no van superar els 10-15 
mm i van anar acompanyades de vent del W al començament, girant a vent fort i molt fort del N i NW a tots els sectors. 
S’han format i continuen formant-se plaques de vent en orientacions E, SE, S i SW. Actualment el perill és MARCAT (3) en 
aquestes orientacions ja que  aquestes plaques de vent són susceptibles de despendre’s al pas d’una persona, fins i tot de 
forma espontània, i ser de dimensions mitjanes. En vessants N el perill és MODERAT (2) ja que les plaques són molt més 
locals i en general de petites dimensions. A partir d’avui per la tarda la reactivació de les precipitacions farà possible la caiguda 
natural de petites allaus de neu recent a qualsevol orientació i continuaran engruixint-se les plaques, en orientacions S i E 
especialment. De cara a demà el perill passaria a ser MARCAT (3) a qualsevol orientació. A partir de la tarda amb l’augment de 
la cota de neu serien possibles petites purgues de neu recent humida. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT  
 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 7 de març de 2006 
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FEBLE MODERAT MARCAT FORT 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:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts,  7 de març de 2006 
14:00 h. 
7 i 8 de març de 2006 

 
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 zona septentrional i en orientacions S de la zona 

meridional; MODERAT (2) en orientacions N de la zona meridional 
Pallaresa: MARCAT (3) a la zona septentrional i en orientacions S de la zona 

meridional; MODERAT (2) en orientacions N de la zona meridional 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 8: cel molt ennuvolat o cobert a l’Aran i zones d’influència. Poc ennuvolat o serè a la resta. Precipitacions febles al llarg del dia més 
intermitents i inapreciables al matí. Cota de neu a 2100 metres a la matinada i 2300 al matí; 1800 m al final de la jornada (1-5 cm). Temperatures 
similars o en lleuger ascens respecte el dia anterior i donant-se les mínimes al final de la jornada. Vent moderat d'W a NW, fort a la Ribagorça i 
Pallaresa i als cims més meridionals de l’Aran. 
A les 12:00 h: isozero: 1600 m; vent a 2700 m: 51 km/h NW; vent a 3000 m: 82 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -3ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 9: Mig ennuvolat a la matinada per núvols baixos a l’Aran, poc ennuvolat o serè pel matí en general. Ràpid increment dels núvols entre el 
matí i el migdia, quedant cobert a entre el migdia i la tarda fins el final del dia. Són probables precipitacions febles a partir del migdia i tarda, 
començant a l’Aran. Es poden acumular entre 1 i 10 cm de neu nova. Cota de neu baixant dels 1900 als 1100-1300 metres. Temperatures 
màximes similars o lleugerament més baixes, mínimes en lleugera davallada o moderada i al final del dia. Vent fluix a moderat de l'W i NW. Es 
reforçarà al vespre. 
Divendres, 10: Mig ennuvolat a la matinada, sobretot a l’Aran. Cobert a partir del matí o migdia a l’Aran i meitat nord de Pallaresa i Ribagorça. 
Entre mig i molt ennuvolat al final del dia. S’esperen precipitacions entre febles i moderades, sobretot a partir del migdia i durant la tarda (5-15 
cm). Cota de neu baixant a 900 m al migdia. Temperatures mínimes en lleuger descens, màximes moderadament. Vent del NW moderat a fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Als sectors més meriodionals de la Ribagorçana i de la Pallaresa i a la Vall Fosca el fort vent ha erosionat les vessants 
orientades al N i NW, deixant, des de 2200 m, el terra al descobert. Les zones de colls i crestes a qualsevol orientació també es 
troben erosionades. Les acumulacions més importants es troben a zones intermitges i protegides orientades a S. A l’Aran Franja 
nord de la Pallaresa i sectors septentrionals de la Pallaresa i de la Ribagorçana l’efecte del vent no ha estat tan devastador i tot i 
que s’han produit deflacions a les zones altes orientades a N i NW, no han estat tan importants. En general el mantell és present 
per damunt de 1300-1500 m a tots els sectors. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 80-130 cm a tots els sectors. Hi ha 
sobreacumulacions en diverses orientacions, especialment en S i SW. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Ahir va continuar nevant a tots els sectors, de forma minsa a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa i de forma més moderada 
a l’Aran i Franja nord de la Pallaresa on s’han acumulat entre 5-15 cm de neu que ha estat transportada pel vent del NW. A tots 
els sectors s’han format noves plaques de vent en orientacions S i SE. En orientacions N que no hagin quedat erosionades es 
mantenen plaques de vent damunt d’una base inestable. Des del cap de setmana s’han anat produïnt diversos 
desencadenaments d’allaus de placa de forma accidental. 
Actualment a  l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i els límits septentrionals del la Ribagorçana i de la Pallaresa el perill és 
MARCAT (3) a qualsevol orientació pel desencadenament de plaques de vent  al pas d’una persona. Pel que fa a les zones 
meridionals de la Ribagorçana i de la Pallaresa i a la Vall Fosca el perill és MARCAT (3) en orientacions E, SE, E i SW ja que les 
plaques de vent són susceptibles de despendre’s al pas d’una persona, fins i tot de forma espontània, i ser de dimensions 
mitjanes. A la resta d’orientacions d’aquests sectors el perill és MODERAT (2) ja que les plaques són molt més locals i en 
general de petites dimensions. A partir de la tarda d’avui, amb les precipitacions previstes fins a cotes altes, són possibles 
caigudes de petites allaus i purgues de neu recent humida a l’Aran Franja nord de la Pallaresa. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 8 de març de 2006 
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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: 

Dimarts,  7 de març de 2006 
14:00 h. 
7 i 8 de març de 2006 

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

MARCAT (3) en vessants S 
MODERAT (2) a la resta 

Ter-Freser: MARCAT (3) en vessants S 
MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) sectors arrecerats 
MODERAT (2) a la resta 

Prepirineu: MARCAT (3) en vessants S 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 8: Cobert a la matinada, obrint-se de cara al matí quan quedaria serè o poc ennuvolat. Restes de núvols baixos al 
Perafita-Puigpedrós i nord del Ter-Freser. S’esperen precipitacions febles a la matinada al Perafita-Puigpedrós i nord del Ter-
Freser, inapreciables a la resta. No es descarten febles i disperses al vespre a l’extrem septentrional. (0-5 cm). Cota de neu a 
2300 m, puntualment a 2500, baixant a 2100 al migdia, 1900 a la nit. Temperatures en lleuger ascens, mínimes al final del dia. 
Vent del N a W de moderat a fort, SW a cotes baixes a la tarda.  
A les 12:00 h: isozero:1300 m; vent a 2900 m: 54 km/h NW; vent a 3000 m: 60 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: 2ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 9: Serè o poc ennuvolat fins al migdia, quan hi hauria un ràpid increment de la nuvolositat fins a quedar cobert o molt 
ennuvolat a partir de la tarda. Són probables precipitacions febles a partir de la tarda, sobretot als sectors més septentrionals (1-
10 cm). Cota de neu als 1300 m. Temperatures màximes similars o lleugerament més baixes, mínimes en moderada davallada i 
al final del dia. Vent fluix a moderat de NW a SW, localment fort al final del dia al Ter-Freser. 
Divendres, 10: Molt ennuvolat a la matinada, obrint-se al matí, molt ennuvolat a la tarda i vespre. Nuvolositat més important als 
sectors més septentrionals. S’esperen precipitacions entre febles i moderades (1-10 cm). Cota de neu baixant als 1100 m al 
migdia. Temperatures mínimes en lleugera davallada, màximes moderadament. Vent del NW moderat a fort, sobretot al Ter-
Freser i Prepirineu. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El fort vent del N i NW ha erosionat les zones de colls i crestes a qualsevol orientació. Les principals deflacions es troben en 
orientacions N mentre que les acumulacions més importants es troben a zones intermitges i protegides orientades a S. El 
mantell és present per damunt dels 1400-1600 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 20-70 cm al Ter-Freser, al Prepirineu i al 
Perafita-Puigpedrós, i al voltant dels 140 cm a la Vessant nord del Cadí-Moixeró.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Durant el dia d’ahir va nevar de forma inapreciable a la majoria de sector. Va continuar bufant vent del N i NW afavorint la 
formació de plaques en sectors arrecerats. 
Actualment es mantenen plaques de vent en orientacions E, SE, S i SW. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) en aquestes 
orientacions i a les zones protegides i arrecerades del Cadí-Moixeró ja que  aquestes plaques de vent són susceptibles de 
despendre’s al pas d’una persona,  i poden assolir dimensions mitjanes. En vessants N del Perafita-Puigpedrós, del Ter-Fresr i 
del Prepirineu, així com en sectors desprotegits del Cadí Moixeró  el perill és MODERAT (2) ja que les plaques són molt més 
locals i en general de petites dimensions. Les precipitacions previstes de cara a la tarda d’avui poden humitejar lleugerament la 
superfície del mantell i no es descarta que a les zones més septentrional pugui caure alguna petita purga de neu humida. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 8 de març de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres,  8 de març de 2006 
14:00 h. 
8 i 9 de març de 2006 

 
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. 
Dijous, 9: Poc ennuvolat al matí, cobert a partir del migdia, sobretot a l’Aran i la Ribagorça. Precipitacions febles la segona meitat del dia (1-15 
cm). Cota de neu  als 2300 m  baixant als 1100 m. Temperatures màximes similars, mínimes en moderat descens i al final del dia. Vent del W 
girant a NW entre fluix i moderat, reforçant-se al final del dia fins a ser fort a cotes altes. 
A les 12:00 h: isozero: 2600 m; vent a 2000 m: 33 km/h W; vent a 3000 m: 60 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -1ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 10 : Cobert o molt ennuvolat tot el dia, sobretot a l’Aran. A la matinada i tarda més núvols a la Ribagorça i Pallaresa. Precipitacions 
entre febles i moderades, sobretot a la tarda (10-25 cm). Cota de neu baixant a 700 m al migdia, totes les cotes a la nit. Temperatures en 
moderada davallada, sobretot les màximes, i mínimes al final del dia. Vent moderat a fort del NW, cops molt forts. Hi haurà torb. 
Dissabte, 11: A l’Aran cobert a la matinada, poc ennuvolat al matí, molt ennuvolat a partir del migdia. Entre poc i mig ennuvolat a la resta tot el 
dia. Precipitacions febles a la matinada i a la tarda-nit (1-5 cm) a l’Aran. Cota de neu pujant als 1200 m al migdia, 1800 a la nit. Temperatures en 
moderat ascens. Vent del NW moderat a fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Als sectors més meridionals de la Ribagorçana i de la Pallaresa i a la Vall Fosca el fort vent ha erosionat les vessants orientades 
al N i NW, deixant, des de 2200 m, el terra al descobert. Les zones de colls i crestes a qualsevol orientació també es troben 
erosionades. Les acumulacions més importants es troben a zones intermitges i protegides orientades a S. A l’Aran Franja nord 
de la Pallaresa i sectors septentrionals de la Pallaresa i de la Ribagorçana l’efecte del vent no ha estat tan notori  tot i que s’han 
produït deflacions a colls i crestes orientades a N i NW. En general el mantell és present per damunt de 1300 m en vessants N a 
tots els sectors, dels 1800-1900 m en vessants S de l’Aran i dels 1600-1700 m a la resta, tret de la Ribagorçana on comença a 
partir dels 1900-2000 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 80-130 cm a tots els sectors.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Ahir va ploure a tots els sectors fins a 2200 m. S’ha acumulat precipitacions d’entre 5-15 mm a l’Aran i entre 1-5 mm a la resta de 
sectors. Durant la tarda d’ahir el mantell es va humitejar a tots els sectors, però especialment a l’Aran i Franja nord de la 
Pallaresa on van caure allaus de neu humida de forma natural. Va continuar bufant vent del NW que es va incrementar a L’Aran 
durant la nit. A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa sota colls i carenes i  per damunt dels 2300-2400 m en orientacions S, SE i E 
s’han format noves plaques de vent. A la resta de sectors es mantenen les que es van formar durant el cap de setmana passat. 
A tots els sectors per sota dels 2300 m la neu es presenta humida i especialment pesada a l’Aran Franja nord de la Pallaresa. 
El perill és MARCAT (3) a tots els sectors tret de les orientacions N de la part més meridional de la Ribagorçana-Vall Fosca i de 
la Pallaresa on és MODERAT (2). A l’Aran Franja nord de la Pallaresa són probables caigudes d’allaus de neu humida de forma 
espontània a qualsevol orientació, en general de mitjanes dimensions i especialment per sota dels 2300-2400 m. Per damunt 
d’aquesta cota i sota colls i carenes són probables desencadenaments d’allaus de placa de vent de mitjanes dimensions al pas 
d’una persona, sobretot en orientacions S, SE i E. A la resta de sectors el perill és MARCAT (3) pel desencadenament d’allaus 
de placa de vent al pas d’una persona especialment en orientacions S, SE E i SW, en general de mitjanes dimensions. No es 
descarta la caiguda d’alguna petita allau de neu humida o purga a qualsevol orientació, allà on les precipitacions hagin estat prou 
importants. En orientacions N de la part sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa les plaques són molt més locals i de 
menors dimensions i el perill és MODERAT (2). A tots els sectors, a partir de migdia de dijous es formaran noves plaques de vent 
en orientacions S i SE susceptibles de despendre’s al pas d’una persona i fins i tot de forma natural. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN PROGRESSIU AUGMENT 
 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 9 de març de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres,  8 de març de 2006 
14:00 h. 
8 i 9 de març de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) Prepirineu: MARCAT (3) en vessants S i E 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 9: Serè o poc ennuvolat pel matí, cobert a partir del migdia, sobretot al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós. Precipitacions 
minses en general, més probables al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós.  A darrera hora restringides als sectors més orientals (0-
10 cm).  Cota de neu baixant de 2300 m al migdia a 1300 a la nit. Temperatures màximes similars, mínimes en moderat descens 
i al final del dia. Vent de l’W girant a NW entre fluix i moderat, reforçant-se al final del dia fins a ser fort a cotes altes i destacant 
al Ter-Freser. 
A les 12:00 h: isozero: 2600 m; vent a 2000 m: 33 km/h W; vent a 3000 m: 48 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -1ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 10: Molt ennuvolat o cobert a la matinada i tarda, sobretot al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós. Entre poc i mig 
ennuvolat en general a la resta. Precipitacions entre febles i moderades principalment als sectors més septentrionals, més 
intenses, generalitzades i continues a la matinada i la tarda (5-20 cm). Cota de neu baixant a 900 m al migdia, 500 a la nit. 
Temperatures en moderada davallada, sobretot les màximes. Mínimes al final del dia. Vent moderat a fort del NW, cops molt 
forts, sobretot al Ter-Freser i Prepirineu. Hi haurà torb. 
Dissabte, 11: Cel molt ennuvolat a la matinada i vespre al Perafita-Puigpedrós. Poc ennuvolat a la resta tota la jornada. No 
s’esperen precipitacions a destacar. Temperatures en moderat ascens. Vent del NW a N fort amb cops molt forts als Ter-Freser i 
Prepirineu. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El fort vent del N i NW ha erosionat les zones de colls i crestes. Les principals deflacions es troben en orientacions N, NE i NW 
mentre que les acumulacions més importants es troben a les vessants orientades a S. El mantell és present per damunt dels 
1600 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 20-70 cm al Ter-Freser, al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós, i al voltant dels 140 
cm a la Vessant nord del Cadí-Moixeró.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Ahir va ploure a tots els sectors fins a 2200 m. S’han acumulat precipitacions d’entre 20-30 mm al Perafita-Puigpedrós i al Ter-
Freser i entre 1-5 mm a la resta de sectors. Durant la tarda d’ahir el mantell es va humitejar a tots els sectors, de forma més 
important al Ter-Freser i a Perfita-Puigpedrós. S’han format noves plaques de vent sota colls i carenes i  per damunt dels 2300-
2400 m en orientacions S, SW, SE i E.  
Al Ter-Freser, al Perafita-Puigpedrós i a la Vessant nord del Cadí Moixeró el perill d’allaus és MARCAT (3) ja que són probables 
caigudes naturals d’allaus de neu humida a qualsevol orientació per sota dels 2300-2400 m. En orientacions E, S, SE i SW 
d’aquests sectors i del Prepirineu són probables desencadenaments d’allaus de placa al pas d’una persona, en general de 
mitjanes dimensions. En orientacions N del Prepirineu les plaques són molt més locals i de menors dimensions i el perill és 
MODERAT (2). A tots els sectors, a partir de migdia de dijous es formaran noves plaques de vent en orientacions S i SE 
susceptibles de despendre’s al pas d’una persona. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN PROGRESSIU AUGMENT 
 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 9 de març de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous,  9 de març de 2006 
14:00 h. 
9 i 10 de març de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) sota colls i carenes 

MODERAT (2)  a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) en orientacions S i E 

MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa: MARCAT (3) en orientacions S i E 

MODERAT (2) a la resta  
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 10 : Cobert o molt ennuvolat tot el dia a l’Aran. Cobert a la Ribagorçana i Pallaresa tot i que a les hores centrals del  
dia estarà poc ennuvolat. Precipitacions entre febles i moderades, sobretot a la tarda a l’Aran on cauran entre 10-25 cm de neu 
nova. A la resta de  sectors s’acumularan fins a 15 cm de neu nova. Cota de neu als 900 metres. Temperatures màximes en 
moderada davallada, mínimes en lleuger descens. Vent moderat a fort del NW, cops molt forts, sobretot a la segona meitat del 
dia. 
A les 12:00 h: isozero: 700 m; vent a 2000 m: 99 km/h NW; vent a 3000 m: 92 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -21ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 11: Molt ennuvolat de matinada; al matí s’anirà aclarint fins a quedar poc ennuvolat a partir del migdia a la 
Ribagorçana i Pallaresa; a l’Aran quedarà mig ennuvolat a partir de la tarda. S’esperen precipitacions febles de matinada, 
especialment a l’Aran on duraran fins al migdia. Cota de neu sobre els 1000m pujant. Temperatures màximes en moderat 
ascens, mínimes semblants. Vent del NW moderat a fort, més intens al matí. 
Diumenge, 12: Cel entre poc i mig ennuvolat a l’Aran i poc ennuvolat a la Ribagorçana i Pallaresa. Les temperatures mínimes 
seran lleugerament més altes i les màximes pujaran notablement. El vent serà fluix de component nord. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Als sectors més meridionals de la Ribagorçana i de la Pallaresa i a la Vall Fosca el fort vent ha erosionat les vessants 
orientades al N i NW, deixant, des de 2200 m, el terra al descobert. Les zones de colls i crestes a qualsevol orientació també es 
troben erosionades. Les acumulacions més importants es troben a zones intermitges i protegides orientades a S. A l’Aran 
Franja nord de la Pallaresa i sectors septentrionals de la Pallaresa i de la Ribagorçana l’efecte del vent no va ser tan notori  tot i 
que s’han produït deflacions a colls i crestes orientades a N i NW. En general el mantell és present per damunt de 1300 m en 
vessants N a tots els sectors, dels 1800-1900 m en vessants S de l’Aran i dels 1600-1700 m a la resta, tret de la Ribagorçana 
on comença a partir dels 1900-2000 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 80-130 cm a tots els sectors.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Durant la nit el cel ha estat serè i la neu que es va humitejar amb les pluges dels darrers dies s’ha encrostat superficialment. A 
l’Aran Franja nord de la Pallaresa es van formar plaques de vent sota colls i carenes que es mantenen inestables. A la resta de 
sectors les plaques es localitzen especialment en orientacions S i E, mentre que les vessants orientades a Ni i W es troben 
fortament deflactades. 
Actualment el perill d’allaus és MARCAT (3) sota colls i carenes de l’Aran i en orientacions S i E de la Ribagorçana-Vall Fosca i 
de la Pallaresa per la probabilitat de desencadenament d’allaus de placa, en general de mitjanes dimensions, al pas d’una 
persona. Fora d’aquests indrets el perill és MODERAT (2). 
Amb les nevades previstes a partir de la tarda d’avui, acompanyades de vent del NW, es formaran noves plaques de vent, 
especialment en orientacions S i E sobre les existents actualment i el perill passaria a ser MARCAT (3) a tots els sectors.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN PROGRESSIU AUGMENT 
 
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 10 de març de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous,  9 de març de 2006 
14:00 h. 
9 i 10 de març de 2006 

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

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

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

Prepirineu: MARCAT (3) en orientacions S i E
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 10: Molt ennuvolat o cobert a la matinada i a partir de la tarda, sobretot al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós. Entre 
poc i mig ennuvolat en general la resta del dia. Precipitacions febles de matinada i entre febles i moderades a partir del vespre. 
S’acumularan fins a 8 cm de neu. Cota de neu al voltant dels 900m. Temperatures màximes en moderada davallada, mínimes 
en lleuger descens. Vent moderat a fort del NW, cops molt forts, sobretot al Ter-Freser i Prepirineu a la segona meitat del dia. 
A les 12:00 h: isozero: 1600 m; vent a 2000 m: 51 km/h NW; vent a 3000 m: 59 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -13ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 11: Cel cobert o molt ennuvolat a la matinada, que s’anirà obrint quedant poc ennuvolat a partir del migdia. Son 
possibles precipitacions febles de matinada, sobretot a l’extrem nord. Cota de neu al voltant de 1000m. Temperatures màximes 
en moderat ascens, mínimes semblants. Vent del NW a N entre moderat i fort amb cops molt forts als Ter-Freser i Prepirineu. 
El vent serà més marcat al matí. 
Diumenge, 12: Cel serè o poc ennuvolat. Les temperatures mínimes seran lleugerament més altes i les màximes pujaran 
moderadament. El vent serà entre moderat i fort del nord, amb cops molt forts als cims de l’extrem més oriental. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El fort vent del N i NW ha erosionat les zones de colls i crestes. Les principals deflacions es troben en orientacions N, NE i NW 
mentre que les acumulacions més importants es troben a les vessants orientades a S. El mantell és present per damunt dels 
1600 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 20-70 cm al Ter-Freser, al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós, i al voltant dels 140 
cm a la Vessant nord del Cadí-Moixeró.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Amb les pluges de dimarts passat la neu es va humitejar per sota dels 2000-2100 m i continua mantenint-s’hi degut a les suaus 
temperatures que s’han donat des d’ahir. Al Ter-Freser van caure allaus de neu humida. D’altre banda a cotes altes es van 
formar plaques de vent en orientacions S i E. 
Actualment el perill d’allaus és MARCAT (3) en orientacions S i E  ja que són probables desencadenament d’allaus de placa, en 
general de mitjanes dimensions, al pas d’una persona. Fora d’aquests indrets el mantell es troba fortament ventat i el perill és 
MODERAT (2). 
Amb les nevades previstes a partir de la tarda-vespre d’avui, acompanyades de vent del NW, es formaran noves plaques de 
vent, especialment en orientacions S i E sobre les existents actualment i el perill passaria a ser MARCAT (3) a tots els sectors. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN PROGRESSIU AUGMENT 
 
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 10 de març de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres,  10 de març de 2006 
14:00 h. 
10 i 11 de març de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) avui 10/3/06 

evolucionant a FORT (4) demà 11/3/06 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) avui 10/3/06, augmentant a 

MARCAT (3) demà 11/3/06 
Pallaresa: MODERAT (2) avui 10/3/06, augmentant a 

MARCAT (3) demà 11/3/06  
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 11: Cel entre molt ennuvolat i cobert tot el dia a l’Aran; a la Ribagorçana i Pallaresa estarà cobert a la matinada i a partir del vespre, 
mig ennuvolat la resta del dia. S’esperen precipitacions moderades de matinada a l’Aran i febles la resta del dia. A la Ribagorçana i Pallaresa 
seran febles, o localment moderades i es donaran de matinada i a la nit. Cota de neu al voltant dels 1200 metres. S’acumularan uns 15 
centímetres de neu nova. Les temperatures mínimes seran semblants i les màximes pujaran lleugerament. Vent del NW moderat a fort, més 
intens al matí.  
A les 12:00 h: isozero: 1600 m; vent a 2000 m: 78 km/h NW; vent a 3000 m: 123 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -12ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 12: Cel cobert de matinada, que s’aclarirà durant el matí; es formaran núvols baixos a l’Aran que deixaran el cel mig ennuvolat. 
S’esperen precipitacions febles de matinada a l’Aran i no es descarten a la Ribagorçana i Pallaresa. Cota de neu: 1600m. Les temperatures 
mínimes seran lleugerament més altes i les màximes pujaran moderadament. El vent serà entre moderat i fort de matinada passant a fluix la 
resta del dia. 
Dilluns, 13: Cel serè o poc ennuvolat. Les temperatures mínimes seran semblants i les màximes lleugerament més altes. El vent serà fluix i 
variable amb calmes i predomini del component S. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Les precipitacions d’ahir vespre-nit no han modificat substancialment la distribució de la neu. Als sectors més meridionals de la 
Ribagorçana i de la Pallaresa i a la Vall Fosca les orientacions N i NW es troben deflactades. Les zones de colls i crestes a 
qualsevol orientació també es troben erosionades degut al fort vent. Les acumulacions més importants es troben a zones 
intermitges i protegides orientades a S. A l’Aran Franja nord de la Pallaresa hi ha deflacions a colls i crestes orientades a N i 
NW. A tots els sectors el mantell és present per damunt de 1300 m en vessants N i dels 1600-1700 m en S, tret de la 
Ribagorçana on comença a partir dels 1900-2000 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 80-130 cm a tots els sectors.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Amb la baixada de temperatures, la neu s’ha regelat notablement a tots els sectors. Durant la nit, a més, ha nevat arreu. Les 
acumulacions més importants han estat a l’Aran (8-15 cm) mentre que a la resta han estat entre minses i poc abundants (1-5 
cm). Actualment el límit sud de la Ribagorçana i de la Pallaresa, així com a la Vall Fosca, el mantell s’ha anat estabilitzant, tot i 
que molt localment per damunt dels 2300 m i especialment en orientacions S i E es mantenen plaques de vent que podrien 
despendre’s al pas d’un grup de persones i assolir mitjanes dimensions. En aquests sectors el perill és MODERAT (2). Al límit 
septentrional de la Ribagorçana i de la Pallaresa es mantenen plaques de vent inestables en orientacions S i E. A l’Aran-Franja 
nord de la Pallaresa se’n han format de noves en les mateixes orientacions. En aquests indrets el perill és MARCAT (3) ja que 
són probables desencadenaments de plaques de vent de mitjanes dimensions al pas d’una persona. A la resta d’orientacions el 
mantell s’ha endurit i el perill és MODERAT (2). persona.  
Amb les nevades previstes per avui al vespre i per demà dissabte que podrien ser quantioses especialment a l’Aran el perill 
aniria augmentant progressivament fins arribar a FORT (4) a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa per la possibilitat de caigudes 
naturals d’allaus de neu recent i de placa que podrien arribar a ser de grans dimensions. A la resta de sectors el perill passaria 
a ser MARCAT (3) pel desencadenament d’allaus de placa de mitjanes dimensions, especialment en orientacions S i E, al pas 
d’una persona, i fins i tot de forma espontània. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN AUGMENT 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 11 de març de 2006 
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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 març de 2006 
14:00 h. 
10 i 11 de març de 2006 

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

MODERAT (2) avui 10/3/06, 
augmentant a 
MARCAT (3) demà 11/3/06 

Ter-Freser: MODERAT (2) avui 10/3/06, 
augmentant a 
MARCAT (3) demà 11/3/06 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) avui 10/3/06, 
augmentant a 
MARCAT (3) demà 11/3/06 

Prepirineu: MODERAT (2) avui 10/3/06, 
augmentant a 
MARCAT (3) demà 11/3/06 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 11: Cel cobert o molt ennuvolat a la matinada, que s’anirà obrint quedant poc ennuvolat al matí; de cara a la nit 
tornarà a quedar cobert. Son possibles precipitacions febles de matinada i no es descarten a partir del vespre a l’extrem nord 
del Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser. Cota de neu entre 1200 i 1400m. Temperatures màximes en lleuger ascens, mínimes 
semblants. Vent del NW a N entre moderat i fort amb cops molt forts als Ter-Freser i Prepirineu. El vent serà més marcat al 
matí. 
A les 12:00 h: isozero: 1800 m; vent a 2000 m: 59 km/h NW; vent a 3000 m:103 km/h N ; Índex de fredor a 2000 m: -11ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 12: Cel cobert de matinada, poc ennuvolat la resta del dia. No es descarten precipitacions febles a l’extrem nord del 
Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser (menys de 3cm). Cota de neu a 1600m. Temperatures mínimes en lleuger ascens, 
màximes en moderada pujada. El vent serà del N entre moderat i fort de matinada, disminuint al matí fins a quedar entre fluix i 
moderat, cops forts al Ter-Freser.  
Dilluns, 13: Cel serè o poc ennuvolat. Les temperatures mínimes seran semblants i les màximes lleugerament més altes. El 
vent serà fluix i variable amb calmes i predomini del component S. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El fort vent del N i NW ha erosionat les zones de colls i crestes del Ter-Freser. Les principals deflacions es troben en 
orientacions N, NE i NW mentre que les acumulacions més importants es troben a les vessants orientades a S. A la resta de 
sectors les deflacions han estat menors i tant sols les zones obertes i molt exposades al vent del N i NW es troben 
erosionades. El mantell és present per damunt dels 1600 m en vessants S però no és esquiable fins als 1900 m. En 
orientacions N és present des dels 1300-1400 m, essent esquiable a partir dels 1500 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 
20-70 cm al Ter-Freser, al Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós, i al voltant dels 140 cm a la Vessant nord del Cadí-Moixeró.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Amb la baixada de temperatures, la neu s’ha regelat notablement a tots els sectors. Durant la nit, a més, ha nevat arreu; en 
forma de tempesta en alguns punts. Les acumulacions més importants han en el límit més septentrional del Perafita-
Puigpedrós (15 cm) mentre que a la resta han estat poc abundants (2-8 cm). El mantell s’ha anat estabilitzant, tot i que molt 
localment per damunt dels 2300 m i especialment en orientacions S i E es mantenen plaques de vent que podrien despendre’s 
al pas d’un grup de persones i assolir mitjanes dimensions. A tots els sectors el perill, en el moment de realització d’aquest 
butlletí és MODERAT (2). Amb les nevades previstes a partir de la tarda-vespre d’avui, acompanyades de vent del N i NW, es 
formaran noves plaques de vent, especialment en orientacions S i E, que seran susceptibles de despendre’s al pas d’una 
persona i fins i tot de forma espontània, assolint mitjanes dimensions. Per aquest motiu el perill passaria a ser MARCAT (3) de 
cara a demà dissabte. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN AUGMENT 
 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 11 de març de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 11 de març de 2006 
14:00 h. 
11,12 i 13 de març de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FORT (4)  
Ribagorçana-Vall Fosca: FORT (4) meitat nord 

MARCAT (3) meitat sud 
Pallaresa: FORT (4) meitat nord 

MARCAT (3) meitat sud 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 12: Cel entre molt ennuvolat i cobert a l’Aran, obrint-se clarianes a migdia; a la Ribagorçana i Pallaresa cel mig 
ennuvolat, disminuint al llarg del dia. Precipitacions moderades a l’Aran (10-15 cm), febles a la resta (1-10 cm); cota de neu 
pujant de 900 m a 1300 m. Temperatures mínimes sense canvis i màximes lleugerament més altes. Vent fort del N, amb cops 
molt forts a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa. Hi haurà torb. 
A les 12:00 h: isozero: 1500 m; vent a 2000 m: 61 km/h N; vent a 3000 m: 100 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -15ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 13: Cel serè o poc ennuvolat. Temperatures en lleuger a moderat augment, especialment a l’Aran. Vent fluix i variable. 
Dimarts, 14: Cel poc ennuvolat. Temperatures en moderat augment. Vent fluix i variable. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és present per damunt de 900-1000 m. El fort vent del N està deixant al descobert lloms i carenes orientades al N i 
NW, especialment a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa. S’estan formant enormes sobreacumulacions de neu en 
orientacions S, SE i SW. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 80-140 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i els 130-200 cm a 
l’Aran. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Ha nevat intensament a tots els sectors. A migdia de dissabte s’han acumulat entre 50-80 cm de neu recent; les quantitats més 
baixes se situen a la meitat sud de la Ribagorçana i de la Pallaresa. El vent del N s’està incrementant i ja supera els 130 km/h als 
cims. El torb continua acumulant neu en orientacions S, SE i SW. És previst que continuï nevant a tots els sectors durant avui 
dissabte, excepte a la meitat sud de la Ribagorçana i de la Pallaresa, de forma moderada a l’Aran. 
Avui dissabte i demà diumenge el perill d’allaus serà FORT (4) arreu, excepte la meitat sud de la Pallaresa i de la Ribagorçana. 
Són molt probables allaus de placa de vent i de neu recent de forma espontània. Les allaus poden ser de grans dimensions i 
localment arribar a fons de vall. Seran més probables en orientacions E, SE, S i SW.En vessants orientats al N protegits de 
l’acció del vent, són probables allaus de placa pel pas d’una persona, localment de grans dimensions. A la meitat sud de la 
Pallaresa i de la Ribagorçana el perill serà MARCAT (3) ja que són possibles allaus de placa de vent al pas d’una persona en 
orientacions E, SE, S i SW, en general de dimensions mitjanes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS 
 
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 13 de març de 2006 
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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 març de 2006 
14:00 h. 
11,12 i 13 de març de 2006 

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

FORT (4)  Ter-Freser: FORT (4)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3)  Prepirineu: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 12: Cel entre molt ennuvolat i cobert al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser, obrint-se clarianes a migdia; a la resta cel 
mig ennuvolat, disminuint al llarg del dia. Són possibles precipitacions febles al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser (1-5 cm); cota 
de neu pujant de 900 m a 1300 m. Temperatures mínimes sense canvis i màximes lleugerament més altes. Vent molt fort del N. 
Hi haurà torb. 
A les 12:00 h: isozero: 1600 m; vent a 2000 m: 70 km/h N; vent a 3000 m: 93 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -13ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 13: Cel entre poc i mig ennuvolat al Ter-Freser, seré o poc ennuvolat a la resta. Temperatures en lleuger augment. Vent 
modert el N, fort al Ter-Freser. 
Dimarts, 14: Cel poc ennuvolat al matí amb creixement de nuvolades al llarg de la jornada. Temperatures en lleuger augment. 
Vent fluix i variable. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és present per damunt de 1000 m. El fort vent del N està deixant al descobert lloms i carenes orientades al N i NW. 
S’estan formant enormes sobreacumulacions de neu en orientacions S, SE i SW del Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser. Els 
gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 80-160 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Ha nevat intensament a tots els sectors. A migdia de dissabte s’han acumulat entre 40-70 cm de neu recent; les quantitats més 
baixes se situen al Cadí i al Prepirineu. El vent del N s’està incrementant i ja supera els 125 km/h als cims. El torb continua 
acumulant neu en orientacions S, SE i SW. És previst que torni a nevar durant la nit de dissabte al Perafita-Puigpedrós i nord del 
Ter-Freser de forma feble. 
Avui dissabte i demà diumenge el perill d’allaus serà FORT (4) al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser. Són molt probables allaus 
de placa de vent i de neu recent de forma espontània. Les allaus poden ser de grans dimensions i localment arribar a fons de 
vall. Seran més probables en orientacions E, SE, S i SW. En vessants orientats al N protegits de l’acció del vent, són probables 
allaus de placa pel pas d’una persona, localment de grans dimensions. Al Prepirineu i al Cadí-Moixeró el perill serà MARCAT (3) 
ja que són possibles allaus de placa de vent al pas d’una persona en orientacions E, SE, S i SW, en general de dimensions 
mitjanes. A les canals del vessant nord de Cadí es poden produir allaus de neu recent de forma espontània, en general de 
dimensions mitjanes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS 
 
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 13 de març de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 13 de març de 2006 
14:00 h. 
13 i 14 de març de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3)  
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) meitat nord  

MODERAT (2) meitat sud 
Pallaresa: MARCAT (3) meitat nord  

MODERAT (2) meitat sud 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 14: Cel serè o poc ennuvolat per núvols alts; també es formarà algun núvol d’evolució a les hores centrals del dia. Les 
temperatures mínimes seran semblants i les màximes lleugerament més altes. El vent serà del N i NW fluix amb calmes. 
A les 12:00 h: isozero: 2000 m; vent a 2000 m: 23 km/h NW; vent a 3000 m: 37 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -1ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 15: Cel serè o poc ennuvolat per algun núvol alt tot i que a les hores centrals del dia es pot formar algun núvol 
d’evolució que no deixarà precipitació. Temperatures sense canvis. Vent fluix del NW, que tendirà al SW al final del dia a la 
Ribagorçana i Pallaresa. Cops forts a la nit a les cotes més elevades. 
Dijous, 16: Cel serè o poc ennuvolat al matí; a la tarda creixeran núvols d’evolució. Son probables ruixats aïllats en qualsevol 
indret, localment amb tempesta. Cota de neu 2100 m. Les temperatures seran semblants o lleugerament més altes. Vent fluix i 
variable. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és present a l’Aran per damunt de 1000-1200 m i meitat nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa; als sectors més 
meridionals el mantell és continu per damunt de 1500 m en orientacions N i de 2000 m en orientacions S. A tots els sectors s’han 
formant grans sobreacumulacions de neu en orientacions S, SE i SW. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 70-140 cm a la 
Ribagorçana-Vallfosca i els 140-230 cm a l’Aran. El fort vent del N ha deixat al descobert lloms i carenes orientades al N i NW, a 
la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Dissabte va nevar intensament a tots els sectors (50-80 cm) amb neu seca i vent molt fort del NW amb torb. Es van formar 
nombroses plaques de vent en orientacions S, SE i SW. Diumenge va nevar novament a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, 
pujant la cota fins a 2100 m (10-20 cm). El mantell s’ha regelat superficialment i s’ha estabilitzat ràpidament. A cotes altes es 
presenta molt ventat. 
El perill d’allaus és MARCAT (3) arreu, excepte la meitat sud de la Pallaresa i de la Ribagorçana. Són probables allaus de placa 
de vent pel pas d’una persona en orientacions SW, S i SE, localment de grans dimensions i especialment per damunt de 2200 m, 
també són possibles en orientacions N protegides del vent. Per sota de 2200 m són probables allaus de neu humida a partir de 
migdia en vessants assolellats de forta inclinació, localment poden ser de fons, en general de dimensions mitjanes, localment 
alguna de gran. de grans dimensions. Les allaus poden ser de grans dimensions i localment arribar a fons de vall. A la meitat sud 
de la Pallaresa i de la Ribagorçana el perill és MODERAT (2) ja que són possibles allaus de placa de vent, en general pel pas 
d’un grup de persones, en orientacions E, SE, S i SW. En general seran de dimensions mitjanes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN DESCENS a cotes altes. ESTACIONARI en vessants assolellats. 
 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 14 de març de 2006 
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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 març de 2006 
14:00 h. 
13 i 14 de març de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3)  Prepirineu: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 14: Cel serè o poc ennuvolat per núvols alts; també es formarà algun núvol d’evolució a les hores centrals del dia. Les 
temperatures mínimes augmentaran lleugerament i les màximes ho faran de manera moderada. El vent serà del N i NW fluix 
amb calmes. 
A les 12:00 h: isozero: 2400 m; vent a 2000 m: 17 km/h NW; vent a 3000 m:30 km/h NW ; Índex de fredor a 2000 m: -1ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 15: Cel serè o poc ennuvolat amb presència d’algun núvol d’evolució a les hores centrals del dia.  Temperatures 
semblants a les del dia anterior. Vent fluix i variable del N i NW.  
Dijous, 16: Cel serè o poc ennuvolat al matí; durant la tarda creixeran nuvolades, especialment al Ter-Freser i al Prepirineu que 
poden deixar el cel puntualment cobert. S’esperen precipitacions febles i aïllades al Ter-Freser i al Prepirineu més oriental i són 
probables a la resta del Prepirineu, al vessant nord del Cadí-Moixeró i al Perafita-Puigpedrós. Cota de neu als 2100 m. El vent 
serà fluix i variable amb predomini del component S a cotes baixes. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és present per damunt de 1200-1400 m. El fort vent del N ha deixat al descobert lloms i carenes orientades al N i NW. 
S’han format grans sobreacumulacions de neu en orientacions S, SE i SW del Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser. Els gruixos de 
neu a 2200 m oscil.len entre 80-150 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Dissabte va nevar intensament a tots els sectors (40-70 cm) amb neu seca i vent molt fort del NW amb torb. S’han format 
nombroses plaques de vent en orientacions S, SE i SW. El mantell s’ha regelat molt superficialment i internament tendeix a 
estabilitzar-se. A cotes altes es presenta molt ventat. 
El perill d’allaus és MARCAT (3) arreu. Són probables allaus de placa de vent pel pas d’una persona en orientacions SW, S i SE, 
localment de grans dimensions i especialment per damunt de 2000 m, també són possibles en orientacions N protegides del 
vent. Per sota de 2000 m són possibles allaus de neu humida a partir de migdia en vessants assolellats de forta inclinació, en 
general de dimensions mitjanes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN DESCENS a cotes altes. ESTACIONARI en vessants assolellats. 
 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 14 de març de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 14 de març de 2006 
14:00 h. 
14 i 15 de març de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3)  
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) meitat nord  

MODERAT (2) meitat sud 
Pallaresa: MARCAT (3) meitat nord  

MODERAT (2) meitat sud 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 15: Serè o poc ennuvolat al matí. Mig ennuvolat per núvols alts i mitjans al migdia i tarda. Temperatures sense canvis 
o en lleuger descens. Vent del NW fluix amb cops moderats. 
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; vent a 2000 m: 25 km/h NW; vent a 3000 m: 46 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: 1ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 16: Cel serè o poc ennuvolat. Increment dels núvols alts i mitjans la segona meitat del dia, sobretot a la Ribagorça i 
Pallaresa. Temperatures sense canvis destacables o en lleuger ascens, sobretot a l’Aran. Vent de l’W a NW fluix, SW a SE a 
cotes inferiors del vessant sud. 
Divendres, 17: Increment de la nuvolositat de tipus als i mitjà al llarg del dia de SW cap a NE; mig ennuvolat al matí, molt 
ennuvolat al final del dia. Núvols baixos a la Ribagorça al final del dia. Temperatures lleugerament més altes. Vent del SW i S 
moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és present a l’Aran i a la meitat nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa per damunt de 1000-1200 m i; als sectors 
més meridionals el mantell és continu per damunt de 1500 m en orientacions N i de 2000 m en orientacions S. A tots els sectors 
s’han formant grans sobreacumulacions de neu en orientacions S, SE i SW. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 70-140 
cm a la Ribagorçana-Vallfosca i els 140-230 cm a l’Aran. El fort vent del N ha deixat al descobert lloms i carenes orientades al N 
i NW, a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Durant la nit la neu s’ha regelat lleugerament però amb les temperatures a l’alça i la insolació es transforma ràpidament i es 
presenta humida, especialment en orientacions S. Les plaques de vent formades amb les nevades i vent del cap de setmana 
passat s’han anat assentat. 
El perill d’allaus és MARCAT (3) arreu, excepte la meitat sud de la Pallaresa i de la Ribagorçana. Són molt probables allaus de 
neu humida en vessants assolellats de forta inclinació, localment poden ser de fons, en general de dimensions mitjanes. D’altra 
banda són probables allaus de placa de vent pel pas d’un grup de persones en orientacions SW, S i SE, en general de mitjanes 
dimensions i especialment per damunt de 2200-2300 m, també són possibles en orientacions N protegides del vent. A la meitat 
sud de la Pallaresa i de la Ribagorçana el perill és MODERAT (2) ja que són possibles allaus de placa de vent, en general pel 
pas d’un grup de persones, en orientacions E, SE, S i SW. En general seran de dimensions mitjanes. Durant la nit i matinada la 
neu es regelarà superficialment conferint-li certa estabitat en aquesta franja horaria. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 15 de març de 2006 
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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 març de 2006 
14:00 h. 
14 i 15 de març de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3)  Prepirineu: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 15: Serè o poc ennuvolat al matí. Mig ennuvolat per núvols alts i mitjans a partir del migdia, núvols baixos a cotes 
inferiors. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent de l’W a NW fluix a moderat, sobretot al Ter-Freser o es pot 
donar algun cop fort en les darreres hores. 
 A les 12:00 h: isozero: 2200 m; vent a 2000 m: 12 km/h W; vent a 3000 m: 37 km/h NW ; Índex de fredor a 2000 m: 1ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 16: Cel serè o poc ennuvolat. Increment dels núvols alts i mitjans la segona meitat del dia, sobretot a Prepirineu i Cadí. 
Temperatures sense canvis. Vent de l’W a NW moderat a cotes altes, fluix del SW a SE a cotes inferiors. 
Divendres, 17: Increment de la nuvolositat de tipus alt i mitjà al llarg del dia de SW cap a NE; mig ennuvolat al matí, molt 
ennuvolat al final del dia. Núvols baixos al Ter-Freser i Prepirineu. Temperatures lleugerament més altes. Vent del SW i SE 
entre fluix i moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és present per damunt de 1200-1400 m. El fort vent del N ha deixat al descobert lloms i carenes orientades al N i 
NW. S’han format grans sobreacumulacions de neu en orientacions S, SE i SW del Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser. Els 
gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 80-150 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Les temperatures en cotes altes han seguit pujant i fins i tot les mínimes s’han mantingut positives a 2220, a la majoria de 
sectors. La neu s’ha humitejat notablement i el regel que s’hagi pogut formar de matinada prop dels cims es transforma 
ràpidament per l’efecte de la insolació en orientacions S. Les plaques de vent formades amb les nevades i vent del cap de 
setmana passat s’han anat assentat. 
El perill d’allaus és MARCAT (3) ja que són probables allaus de neu humida en pendents fortament inclinats i especialment en 
vessants assolellats, en general de dimensions mitjanes. A més són possibles caigudes espontànies de plaques de fons, 
especialment al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós. D’altra banda són probables desencadenaments d’allaus de placa de 
mitjanes dimensions, en orientacions SW, S i SE, i en orientacions N protegides del vent, en general al pas d’un grup de 
persones. Durant la nit i matinada la neu es regelarà superficialment conferint-li certa estabitat en aquesta franja horaria. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 15 de març de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 15 de març de 2006 
14:00 h. 
15 i 16 de març de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) en solanes 

MODERAT (2) a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) en solanes a la meitat nord 

MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa: MARCAT (3) en solanes a la meitat nord 

MODERAT (2) a la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 16: Cel serè o poc ennuvolat. Increment dels núvols alts i mitjans la segona meitat del dia, sobretot a la Ribagorça i 
Pallaresa. Temperatures màximes sense canvis destacables o en lleuger ascens, mínimes més baixes. Vent de l'W a NW fluix 
fins al matí; gir a SW de cara a la tarda i reforçant-se amb cops moderats. 
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; vent a 2000 m: 20 km/h W; vent a 3000 m: 51 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 0ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 17: Increment de la nuvolositat de tipus alt i mitjà al llarg del dia de SW cap a NE; mig ennuvolat al matí, molt 
ennuvolat o cobert al final del dia. Núvols baixos a la Ribagorça al final del dia, on no es descarten precipitacions inapreciables. 
Cota de neu: 2300 m. Temperatures mínimes lleugerament més altes, màximes sense canvis o en lleuger a moderat augment a 
l’Aran. Vent del SW i S moderat, reforçant-se al llarg de la jornada. 
Dissabte, 18: Cobert o molt ennuvolat, sobretot a la Pallaresa i Ribagorça. Precipitacions febles a la Pallaresa, Ribagorça i 
sectors propers de l’Aran, sobretot la segona meitat del dia (0-3 cm). Cota de neu: 2500 m a la matinada, 2000 m a la tarda-nit. 
Temperatures màximes similars, mínimes més baixes i al final del dia. Vent del SW a SE moderat, localment fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és present a l’Aran i a la meitat nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa per damunt de 1200-1400 m; als sectors més 
meridionals el mantell és continu per damunt de 1500 m en orientacions N i de 2000 m en orientacions S. A tots els sectors hi ha 
grans sobreacumulacions de neu en orientacions S, SE i SW. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 60-130 cm a la 
Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 130-220 cm a l’Aran. El fort vent del N ha deixat al descobert lloms i carenes 
orientades al N i NW a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Durant la nit la neu s’ha regelat lleugerament però durant el dia s’humiteja, especialment en orientacions S. Les plaques de vent 
formades amb les nevades i el vent del cap de setmana passat es van assentant. 
El perill d’allaus és MARCAT (3) en orientacions assolellades de l’Aran i de la meitat nord de la Pallaresa i de la Ribagorçana-
Vallfosca especialment a partir de mig matí. Són molt probables allaus de neu humida en vessants assolellats de forta inclinació, 
localment poden ser de fons, en general de dimensions mitjanes. D’altra banda són probables allaus de placa de vent pel pas 
d’un grup de persones en orientacions SW, S i SE, en general de mitjanes dimensions i especialment per damunt de 2200-2300 
m. A la resta d’orientacions el perill és MODERAT (2) especialment en orientacions N protegides del vent on pot haver alguna 
allau de placa en general pel pas d’un grup de persones. A la meitat sud de la Pallaresa i de la Ribagorçana el perill és 
MODERAT (2) ja que no es descarten allaus de placa de vent, en general pel pas d’un grup de persones, en orientacions E, SE, 
S i SW. En general seran de dimensions mitjanes. Durant la nit i matinada la neu es continuarà regelant superficialment conferint-
li certa estabilitat fins a mig matí. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o en LLEUGER AUGMENT a l’Aran 
 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 16 de març de 2006 
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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: 

Dimecres, 15 de març de 2006 
14:00 h. 
15 i 16 de març de 2006 

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

MARCAT (3) en solanes 
MODERAT (2) a la resta 

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) Prepirineu: MARCAT (3) en solanes 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 16: Cel serè o poc ennuvolat. Increment dels núvols alts i mitjans la segona meitat del dia, sobretot al Prepirineu i al 
Cadí. Núvols baixos al Ter-freser i Prepirineu a la tarda i nit. Temperatures similars o en lleuger descens. Vent de l’W a NW 
moderat a cotes altes, fluix del SW a SE a cotes inferiors. 
A les 12:00 h: isozero: 2200 m; vent a 2000 m: 15 km/h SW; vent a 3000 m: 56 km/h NW ; Índex de fredor a 2000 m: 1ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 17: Increment de la nuvolositat de tipus alt i mitjà al llarg del dia de SW cap a NE; mig ennuvolat al matí, molt 
ennuvolat al final del dia. No es descarten núvols baixos al Ter-Freser i Prepirineu. Temperatures lleugerament més altes. Vent 
del SW i SE entre fluix i moderat. 
Dissabte, 18: Cobert o molt ennuvolat en general, sobretot al sector més occidental. Precipitacions febles i minses al final del dia 
(0-2 cm). Cota de neu: 1900-1700 m. Temperatures màximes similars, mínimes lleugera o moderadament més baixes i al final 
del dia. Vent del SW a SE moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és present per damunt de 1500 m en orientacions N i de 1900-2000 m en orientacions S. El fort vent del N ha deixat al 
descobert lloms i carenes orientades al N i NW. Hi ha grans sobreacumulacions de neu en orientacions S, SE i SW del Perafita-
Puigpedrós i al Ter-Freser. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 70-140 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
La neu s’ha humitejat notablement i el regel es transforma ràpidament per l’efecte de la insolació en orientacions S. Les plaques 
de vent s’estan assentant 
El perill d’allaus és MARCAT (3) en orientacions assolellades, especialment a partir de mig matí, ja que són probables allaus de 
neu humida en pendents fortament inclinats, en general de dimensions mitjanes. A més són possibles caigudes espontànies de 
plaques de fons, especialment al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós. D’altra banda són probables desencadenaments d’allaus 
de placa de mitjanes dimensions en orientacions SW, S i SE. A la resta d’orientacions i al Cadí-Moixeró el perill és MODERAT 
(2) especialment en orientacions N protegides del vent on pot haver alguna allau de placa en general pel pas d’un grup de 
persones. Durant la nit i matinada la neu es continuarà regelant superficialment conferint-li certa estabilitat fins a mig matí. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o en LLEUGER AUGMENT 
 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 16 de març de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 16 de març de 2006 
14:00 h. 
16 i 17 de març de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) en solanes 

MODERAT (2) a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) en solanes a la meitat nord 

MODERAT (2) a la resta 
Pallaresa: MARCAT (3) en solanes a la meitat nord 

MODERAT (2) a la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 17: Increment de la nuvolositat de tipus alt i mitjà; mig ennuvolat al matí, molt ennuvolat o cobert al final del dia. 
Núvols baixos, sobretot a la Ribagorça, al final del dia. No es descarten precipitacions minses al final del dia, més importants a la 
Ribagorça (0-3 cm). Cota de neu: 2200-2300 m. Temperatures sense canvis o lleugerament més altes. Vent del SW i S moderat, 
reforçant-se al llarg de la jornada. 
A les 12:00 h: isozero: 2600 m; vent a 2000 m: 37 km/h SW; vent a 3000 m: 32 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: -2ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 18: Cobert o molt ennuvolat, sobretot a la Pallaresa i Ribagorça. Precipitacions minses, més importants a la 
Ribagorçana (0-5 cm). Cota de neu als 2100-2200 m. Temperatures similars o en lleuger descens. Vent del SW a SE moderat, 
localment fort als cims. 
Diumenge, 19: Cel cobert o molt ennuvolat. Precipitacions minses (0-5 cm). Cota de neu: 2000 m. Temperatures sense canvis 
destacables. Vent de component S a E entre fluix i moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és present a l’Aran i a la meitat nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa per damunt de 1300-1400 m; als sectors més 
meridionals el mantell és continu per damunt de 1500 m en orientacions N i de 2000 m en orientacions S. A tots els sectors hi ha 
grans sobreacumulacions de neu en orientacions S, SE i SW. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 60-130 cm a la 
Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 130-220 cm a l’Aran. El fort vent del N ha deixat al descobert lloms i carenes 
orientades al N i NW a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Durant la nit la neu s’ha regelat lleugerament però durant el dia s’humiteja, especialment en orientacions S. Les plaques de vent 
formades amb les nevades i el vent del cap de setmana passat es van assentant. Continua el procés d’estabilització del mantell. 
El perill d’allaus és MARCAT (3) en orientacions assolellades de l’Aran i de la meitat nord de la Pallaresa i de la Ribagorçana-
Vallfosca especialment a partir de mig matí. Són probables allaus de neu humida en vessants assolellats de forta inclinació, 
localment poden ser de fons, en general de dimensions mitjanes, tot i que ja s’han purgat bona part dels vessants assolellats. 
D’altra banda són possibles allaus de placa de vent pel pas d’un grup de persones en orientacions SW, S i SE, en general de 
mitjanes dimensions i especialment per damunt de 2200-2300 m. A la resta d’orientacions el perill és MODERAT (2) 
especialment en orientacions N protegides del vent on pot haver alguna allau de placa en general pel pas d’un grup de persones. 
A la meitat sud de la Pallaresa i de la Ribagorçana el perill és MODERAT (2) ja que no es descarten allaus de placa de vent, en 
general pel pas d’un grup de persones, en orientacions E, SE, S i SW. En general seran de dimensions mitjanes. Durant la nit i 
matinada la neu es continuarà regelant superficialment conferint-li certa estabilitat fins a mig matí. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 17 de març de 2006 
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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 març de 2006 
14:00 h. 
16 i 17 de març de 2006 

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

MARCAT (3) en solanes 
MODERAT (2) a la resta 

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) Prepirineu: MARCAT (3) en solanes 
MODERAT (2) a la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 17: Increment de la nuvolositat de tipus alt i mitjà; mig ennuvolat al matí, molt ennuvolat o cobert al final del dia. 
Núvols baixos al Ter-Freser i Prepirineu.  No es descarten precipitacions inapreciables durant la segona meitat del dia, sobretot 
a cotes baixes del Ter-Freser i Prepirineu. Cota de neu als 1700 m als sectors més orientals, 2000 als més occidentals. 
Temperatures mínimes més baixes, màximes en lleuger augment. Vent del SW i SE entre fluix i moderat. 
A les 12:00 h: isozero: 2400 m; vent a 2000 m: 31 km/h SW; vent a 3000 m: 36 km/h SW ; Índex de fredor a 2000 m: -2ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 18: Cobert o molt ennuvolat. Precipitacions febles i minses, sobretot la segona meitat del dia (0-3 cm). Cota de neu: 
1900-1700 m. Temperatures similars o lleugerament més baixes. Vent del SW a SE moderat. 
Diumenge, 19: Cel cobert o molt ennuvolat. Precipitacions minses (0-5 cm). Cota de neu: 1900 m. Temperatures sense canvis 
destacables o en lleuger ascens. Vent de component S a E entre fluix i moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és present per damunt de 1500 m en orientacions N i de 1900-2000 m en orientacions S. El fort vent del N ha deixat al 
descobert lloms i carenes orientades al N i NW. Hi ha grans sobreacumulacions de neu en orientacions S, SE i SW del Perafita-
Puigpedrós i al Ter-Freser. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 70-140 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
La neu s’ha humitejat notablement i el regel es transforma ràpidament per l’efecte de la insolació en orientacions S. Les plaques 
de vent s’estan assentant. Continua el procés d’estabilització del mantell. 
El perill d’allaus és MARCAT (3) en orientacions assolellades, especialment a partir de mig matí, ja que són possibles allaus de 
neu humida en pendents fortament inclinats, en general de dimensions mitjanes. A més són possibles caigudes espontànies de 
plaques de fons, especialment al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós. D’altra banda són possibles desencadenaments d’allaus de 
placa de mitjanes dimensions en orientacions SW, S i SE, en general pel pas d’un grup de persones. A la resta d’orientacions i al 
Cadí-Moixeró el perill és MODERAT (2) especialment en orientacions N protegides del vent on podria haver alguna allau de 
placa en general pel pas d’un grup de persones. Durant la nit i matinada la neu es continuarà regelant superficialment conferint-li 
certa estabilitat fins a mig matí. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 17 de març de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 17 de març de 2006 
14:00 h. 
17 i 18 de març de 2006 

 
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. 
Dissabte, 18: Cobert o molt ennuvolat de núvols alts i mitjans, molt ennuvolat de núvols baixos a la Pallaresa i Ribagorça i sud de 
l’Aran. Precipitacions febles i poc abundants, més importants a la Ribagorçana (1-15 cm) i sobretot la segona meitat del dia. Cota 
de neu als 2400 a la matinada, 2200 m al migdia, 1900 al final del dia. Temperatures similars o en lleuger descens, possibilitat de 
vent d’Espanya a l’Aran fent augmentar les màximes. Vent del SW a SE moderat, localment fort entre el migdia i la tarda. 
A les 12:00 h: isozero: 2700 m; vent a 2000 m: 73 km/h S; vent a 3000 m: 52 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: -4ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 19: Cobert o molt ennuvolat de núvols alts i mitjans, molt ennuvolat de núvols baixos a la Pallaresa i Ribagorça i sud 
de l’Aran. Menys núvols la segona meitat del dia. Precipitacions minses (0-5 cm), més importants a la Ribagorça i Pallaresa. Cota 
de neu: 1900-2000 m. Temperatures sense canvis destacables o en lleuger descens. Vent de component SW a SE entre fluix i 
moderat. 
Dilluns, 20: Cel entre mig i molt ennuvolat per núvols alts i mitjans. Creixement de nuvolades, sobretot a la tarda i als sectors és 
meridionals. No es descarten ruixats febles (0-5 cm). Cota de neu: 2000 m. Temperatures similars o en lleuger descens. Vent de 
component S entre fluix i moderat 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és continu a l’Aran i a la meitat nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa per damunt de 1200-1400 m en orientacions N 
i de 1900 m en orientacions S; als sectors més meridionals el mantell és continu per damunt de 1500 m en orientacions N i de 
2000 m en orientacions S. A tots els sectors hi ha grans sobreacumulacions de neu en orientacions S, SE i SW. Els gruixos de 
neu a 2200 m oscil.len entre 50-120 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 120-210 cm a l’Aran. El fort vent del N 
ha deixat al descobert lloms i carenes orientades al N i NW a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Durant la nit la neu s’ha regelat però durant el dia s’humiteja, especialment en orientacions S. Les plaques de vent formades amb 
les nevades i el vent del cap de setmana passat es van assentant. Continua el procés d’estabilització del mantell, especialment 
en orientacions N on el mantell es va compactant. 
El perill d’allaus és MODERAT (2) a tots els sectors. On les allaus són més probables és en orientacions sud, especialment de 
l’Aran i de la meitat nord de la Pallaresa i de la Ribagorçana, ja que de forma espontània i a partir de mig matí poden baixar 
allaus de neu humida en general de dimensions petites, localment alguna de mitjana, especialment per sota de 2200 m. Encara 
són possibles allaus de placa de vent pel pas d’un grup de persones en orientacions SW, S i SE, E i N, localment de  dimensions 
mitjanes, especialment per sobre de 2200-2300 m. A partir de dissabte al migdia el mantell és possible que s’humitegi 
notablement a totes orientacions i augmenti la possibilitat d’allaus de neu humida, tot i que de petites dimensions en general. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT  
 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 18 de març de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 17 de març de 2006 
14:00 h. 
17 i 18 de març de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 18: Cobert o molt ennuvolat per núvols alts i mitjans. Molt ennuvolat per núvols baixos, sobretot al Ter-Freser. 
Precipitacions febles i poc abundants i sobretot a la segona meitat del dia (1-10 cm). Cota de neu: 1900-1700 m. Temperatures 
similars o lleugerament més baixes. Vent del SW a SE moderat, cops forts als cims cap al migdia. 
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; vent a 2000 m: 50 km/h SW; vent a 3000 m: 76 km/h SW ; Índex de fredor a 2000 m: -3ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 19: Cel cobert o molt ennuvolat. Precipitacions minses (0-5 cm), sobretot a la primera meitat del dia i al Ter-Freser on 
es podrien acumular gruixos lleugerament superiors. Cota de neu: 1700 m. Temperatures sense canvis destacables o en lleuger 
descens, sobretot al sector més oriental. Vent de component S a NE entre fluix i moderat. 
Dilluns, 20: Cel entre mig i molt ennuvolat per núvols alts i mitjans. Creixement de nuvolades, sobretot a la tarda i al Prepirineu i 
Ter-Freser. No es descarten ruixats febles (0-5 cm). Cota de neu: 1700 m. Temperatures similars o en lleuger descens. Vent de 
component S entre fluix i moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és present per damunt de 1500 m en orientacions N i de 1900-2000 m en orientacions S. El fort vent del N ha deixat al 
descobert lloms i carenes orientades al N i NW. Hi ha grans sobreacumulacions de neu en orientacions S, SE i SW del Perafita-
Puigpedrós i al Ter-Freser. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 60-130 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Durant la nit la neu s’ha regelat però durant el dia s’humiteja, especialment en orientacions S. Les plaques de vent formades 
amb les nevades i el vent del cap de setmana passat es van assentant. Continua el procés d’estabilització del mantell, 
especialment en orientacions N on el mantell es va compactant. 
El perill d’allaus és MODERAT (2) a tots els sectors. On les allaus són més probables és en orientacions sud, ja que de forma 
espontània i a partir de mig matí poden baixar allaus de neu humida en general de dimensions petites, localment alguna de 
mitjana, especialment per sota de 2200 m. Encara són possibles allaus de placa de vent pel pas d’un grup de persones en 
orientacions SW, S i SE, E i N, localment de  dimensions mitjanes, especialment per sobre de 2200-2300 m. A partir de dissabte 
al migdia el mantell és possible que s’humitegi notablement a totes orientacions i augmenti la possibilitat d’allaus de neu humida, 
tot i que de petites dimensions en general. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT  
 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 18 de març de 2006 
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Departament de Medi Ambient 
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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:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 18 de març de 2006 
14:00 h. 
18, 19 i 20 de març de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) per sota de 1900 m. MODERAT (2) a la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2)  
Pallaresa: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 19: cel molt ennuvolat amb tendència a obrir-se clarianes la segona meitat del dia. Possibilitat de precipitacions febles 
(0-5 cm), menys probables a l’Aran. Cota de neu a 1700-1800 m. Temperatures sense canvis. Vent de component sud, fluix a 
moderat, especialment a l’Aran. 
A les 12:00 h: isozero: 2400 m; vent a 2000 m: 30 km/h SW; vent a 3000 m: 34 km/h S; Índex de fredor a 2000 m: -2ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 20: cel amb nuvolositat abundant I amb nevades febles fins al matí. A migdia, clarianes. A la tarda creixement de 
nuvolades amb possibilitat de ruixats dispersos. Cota de neu a 1800 m. Temperatures mínimes sense canvis i màximes 
lleugerament més altes. Vent de component S fluix a moderat. 
Dimarts, 21: cel amb nuvolositat abundant. A migdia, clarianes. A la tarda creixement de nuvolades amb possibilitat de ruixats 
dispersos. Cota de neu a 1800 m. Temperatures mínimes sense canvis i màximes sense canvis o lleugerament més altes. Vent 
de component S al matí girant a W fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és continu a l’Aran i a la meitat nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa per damunt de 1300-1400 m en orientacions N 
i de 1900 m en orientacions S; als sectors més meridionals el mantell és continu per damunt de 1500 m en orientacions N i de 
2000 m en orientacions S. A tots els sectors hi ha grans sobreacumulacions de neu en orientacions S, SE i SW. Els gruixos de 
neu a 2200 m oscil.len entre 50-120 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 120-210 cm a l’Aran. El fort vent del N 
ha deixat al descobert lloms i carenes orientades al N i NW a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Ha nevat molt lleugerament a tots els sectors durant la matinada de dissabte (1-2 cm) per sobre de 1900 m. El mantell s’ha 
regelat per damunt de 2000 m. Per sota de 1900 m, el mantell s’està humitejant de nit i de dia a totes les orientacions. Les 
plaques de vent formades amb les nevades i el vent del cap de setmana passat es van assentant.  
El perill d’allaus és MODERAT (2) a tots els sectors. On les allaus són més probables és per sota de 1900 m a qualsevol 
orientació, però especialment a l’Aran on el perill és MARCAT (3) per sota de 1900 m ja que de forma espontània poden baixar 
allaus de neu humida, alguna de gran i de fons. A tots els sectors encara són possibles allaus de placa de vent pel pas d’un grup 
de persones en orientacions SW, S, SE, E i N, localment de  dimensions mitjanes, especialment per sobre de 2200-2300 m. Les 
nevades febles previstes per a les properes hores podrien formar localment alguna placa de vent a cotes en altes en orientacions 
N i E, que podria desprendre’s pel pas d’una persona. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 20 de març de 2006 
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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: 

Dissabte, 18 de març de 2006 
14:00 h. 
18, 19 i 20 de març de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 19: cel molt ennuvolat amb tendència a obrir-se clarianes la segona meitat del dia. Possibilitat de precipitacions 
febles (0-10 cm), més probables al Ter-Freser i Prepirineu. Cota de neu a 1700-1800 m. Temperatures sense canvis. Vent de 
component sud, fluix a moderat. 
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; vent a 2000 m: 24 km/h SW; vent a 3000 m: 34 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: -3ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 20: cel amb nuvolositat abundant I amb nevades febles fins al matí. A migdia, clarianes. A la tarda creixement de 
nuvolades amb possibilitat de ruixats dispersos. Cota de neu a 1800 m. Temperatures mínimes sense canvis i màximes 
lleugerament més altes. Vent de component S fluix a moderat. 
Dimarts, 21: cel amb nuvolositat abundant. A migdia, clarianes. A la tarda creixement de nuvolades amb possibilitat de ruixats 
dispersos. Cota de neu a 1800 m. Temperatures mínimes sense canvis i màximes sense canvis o lleugerament més altes. Vent 
de component S al matí girant a W fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és present per damunt de 1500 m en orientacions N i de 1900-2000 m en orientacions S. El fort vent del N ha deixat al 
descobert lloms i carenes orientades al N i NW. Hi ha grans sobreacumulacions de neu en orientacions S, SE i SW del Perafita-
Puigpedrós i al Ter-Freser. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 60-130 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Ha nevat molt lleugerament a tots els sectors durant la matinada de dissabte (1-2 cm) per sobre de 1900 m. El mantell s’ha 
regelat per damunt de 2000 m. Per sota de 1900 m, el mantell s’està humitejant de nit i de dia a totes les orientacions. Les 
plaques de vent formades amb les nevades i el vent del cap de setmana passat es van assentant.  
El perill d’allaus és MODERAT (2) a tots els sectors. On les allaus són més probables és per sota de 1900 m a qualsevol 
orientació, ja que de forma espontània poden baixar allaus de neu humida, alguna de dimensions mitjanes. A tots els sectors 
encara són possibles allaus de placa de vent pel pas d’un grup de persones en orientacions SW, S, SE, E i N, localment de 
dimensions mitjanes, especialment per sobre de 2200-2300 m. Les nevades febles previstes per a les properes hores podrien 
formar localment alguna placa de vent a cotes en altes en orientacions N i E, que podria desprendre’s pel pas d’una persona, 
especialment al Ter-Freser. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 20 de març de 2006 
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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:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 20 de març de 2006 
14:00 h. 
20 i 21 de març de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2)  
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3)  
Pallaresa: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 21: Nuvolositat variable amb el cel entre mig i molt ennuvolat, més trencat a la tarda quan creixeran nuvolades. Són 
probables plugims febles al matí i no es descarta algun ruixat poc important a la tarda a la Pallaresa i Ribagorçana (1-10 cm de 
neu nova; 0-5 cm a l’Aran). Cota de neu 1700-1800 m. Temperatures semblants o lleugerament més altes. Vent fluix de SW i W, 
tot i que a última hora del dia pot girar a NW a l’Aran.  
A les 12:00 h: isozero: 2100 m; vent a 2000 m: 17 km/h SW; vent a 3000 m: 19 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -4ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 22: Nuvolositat variable amb cel entre mig i molt ennuvolat, menys compacte al final del dia. Pot créixer alguna 
nuvolada. Durant la primera meitat del dia són probables precipitacions febles a tots els sectors (1-5 cm de neu nova); cota de 
neu a 1500-1600 m.  Temperatures mínimes semblants i màximes en lleuger descens. Vent del NW fluix.  
Dijous, 23: Cel mig ennuvolat a la matinada amb increment de la nuvolositat durant el matí, quedant cobert a partir de la tarda.  
S’esperen precipitacions febles a partir del migdia, més abundants a la Pallaresa i Ribagorçana. Cota de neu a 1900 m. Les 
temperatures en augment moderat, sobretot les màximes. El vent serà del S i W, moderat amb cops forts. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és continu a l’Aran per damunt de 1300-1400 m en orientacions N i de 1900-2000 m en orientacions S; a la Pallaresa i 
a la Ribagorçana ha nevat per damunt de 1600 m i el mantell és continu per damunt de 1600 m en orientacions N i de 1700 m en 
S. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions de neu en orientacions S, SE i SW; se n’han format de noves en N i E excepte a 
l’Aran on quasi no ha nevat. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 50-120 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i 
entre 120-210 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Durant el cap de setmana ha nevat entre 10-20 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa per sobre de 1600 m, disminuint 
de S a N; a l’Aran entre 0-5 cm per sobre de 1900 m. El mantell es presenta amb neu recent humida en superfície i nivells prims 
de regel interns. Per sobre de 2000-2200 m internament està ben estabilitzat; per sota de 2000 m està molt humit i es presenta 
amb certa inestabilitat.  
El perill d’allaus és MARCAT (3) a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa. Per sobre de 2000 m són probables allaus de placa 
de vent en orientacions N i E pel pas d’una persona, en general de dimensions mitjanes; també són probables allaus de neu 
recent humida, espontànies, de petites i mitjanes dimensions a qualsevol orientació. Per sota de 2000 m, són possibles allaus de 
fusió de forma espontània a qualsevol orientació i ser localment de fons i de grans dimensions al nord de la Ribagorçana i de la 
Pallaresa. A l’Aran el perill és MODERAT (2), són possibles allaus de fusió per sota de 2000 m, en general de petites 
dimensions, localment mitjanes.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o en LLEUGER AUGMENT a l’Aran 
 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 21 de març de 2006 
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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: 

Dilluns, 20 de març de 2006 
14:00 h. 
20 i 21 de març de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3)  Prepirineu: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 21: Nuvolositat variable amb el cel entre mig i molt ennuvolat, més trencat a la tarda quan creixeran nuvolades. Són 
probables plugims febles al matí i algun ruixat poc important a la tarda, més probable a l’extrem oriental. Es poden acumular fins 
a 10 cm de neu recent. Cota de neu a 1800 metres. Temperatures semblants o lleugerament més altes. Vent fluix de SW i W.  
A les 12:00 h: isozero: 2100 m; vent a 2000 m: 29 km/h SW; vent a 3000 m: 31 km/h SW ; Índex de fredor a 2000 m: -5ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 22: Nuvolositat variable amb cel entre mig i molt ennuvolat, menys compacte al final del dia. Creixeran algunes 
nuvolades, més abundants al Ter-Freser i meitat oriental del Prepirineu. Durant la primera meitat del dia són probables 
precipitacions febles a tots els sectors i a la tarda són probables ruixats al Ter-Freser i meitat oriental del Prepirineu. Cota de neu 
als 1500-1600 m.  Temperatures mínimes semblants i màximes en lleuger descens. Vent del NW fluix. 
Dijous, 23: Cel mig ennuvolat a la matinada amb increment de la nuvolositat durant el matí, quedant cobert a partir de la tarda.  
S’esperen precipitacions febles a la tarda i vespre, en forma de neu per damunt de 1900 m. Les temperatures en augment 
moderat, sobretot les màximes. El vent serà del S i W, moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és present per damunt de 1500 m en orientacions N i de 1700 m en orientacions S. A tots els sectors hi ha 
sobreacumulacions de neu en orientacions S, SE i SW; se n’han format de noves en N i E. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len 
entre 60-140 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Durant el cap de setmana ha nevat entre 10-25 cm a tots els sectors per sobre de 1700 m. El mantell es presenta amb neu 
recent humida en superfície i nivells prims de regel interns. Per sobre de 2000-2200 m internament està ben estabilitzat; per sota 
de 2000 m està molt humit i es presenta amb certa inestabilitat. 
El perill d’allaus és MARCAT (3) a tots els sectors. Per sobre de 2000 m són probables allaus de placa de vent en orientacions N 
i E pel pas d’una persona, en general de dimensions mitjanes; també són probables allaus de neu recent humida, espontànies, 
en general de dimensions mitjanes, a qualsevol orientació. Per sota de 2000 m, podria haver alguna allau de fusió de grans 
dimensions i ser de fons. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 21 de març de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 21 de març de 2006 
14:00 h. 
21 i 22 de març de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2)  
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3)  
Pallaresa: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 22: Molt ennuvolat tota la jornada a l’Aran. Poc ennuvolat al matí a la resta, molt ennuvolat a la tarda i nit. Creixement 
de nuvolades arreu a partir de mig matí i migdia. Precipitacions febles a l’Aran a la matinada. Ruixats o xàfecs d’intensitat feble o 
moderada a partir del migdia a qualsevol punt (5-20 cm de neu nova). Poden ser de neu granulada. Cota de neu als 1600-1700 
m. Temperatures mínimes més altes a l’Aran, semblants a la resta; màximes lleugerament més baixes arreu. Vent del NW fluix a 
moderat, més marcat a la Ribagorça i Pallaresa. Reforçant-se al llarg del dia i girant a W. Cops forts al final del dia. 
A les 12:00 h: isozero: 2000 m; vent a 2000 m: 26 km/h NW; vent a 3000 m: 42 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -6ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 23: Increment dels núvols alts i mitjans. Molt ennuvolat a la matinada i matí, cobert al migdia i tarda també per núvols 
baixos i sobretot a la Ribagorça i Pallaresa.  S’esperen precipitacions febles a partir del migdia, més abundants a la Pallaresa i 
Ribagorçana (1-10 cm de neu nova). Cota de neu als 2100 m, puntualment a 2500 m. Les temperatures en augment, sobretot les 
màximes que podrien fer-ho moderadament a l’Aran. El vent serà del S i W, moderat a fort. 
Divendres, 24: Molt ennuvolat o cobert a la matinada i matí. Mig ennuvolat al migdia. Molt ennuvolat al vespre i nit. Precipitacions 
febles, puntualment moderades, a la matinada i matí (1-10 cm). Cota de neu als 2000 m. Temperatures sense canvis 
destacables. Vent d’W a SW moderat a fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és continu a l’Aran per damunt de 1300-1400 m en orientacions N i de 1900-2000 m en orientacions S; a la Pallaresa i 
a la Ribagorçana ha tornat a nevar per damunt de 1600 m i el mantell és continu per damunt de 1600 m en orientacions N i de 
1700 m en S. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions de neu en orientacions S, SE i SW; se n’han format de noves en N i E 
excepte a l’Aran on quasi no ha nevat. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 50-120 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la 
Pallaresa i entre 120-210 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Des del cap de setmana ha nevat entre 10-25 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa per sobre de 1600 m, disminuint de 
S a N; a l’Aran entre 0-5 cm per sobre de 1900 m. El mantell es presenta amb neu recent humida en superfície i nivells prims de 
regel interns. Per sobre de 2000-2200 m internament està ben estabilitzat; per sota de 2000 m està molt humit i es presenta amb 
certa inestabilitat, tot i que dimarts al matí el regel ha estat més efectiu que dies enrera. 
El perill d’allaus és MARCAT (3) a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa. Per sobre de 2000 m són probables allaus de placa 
de vent, predominantment en orientacions N i E, pel pas d’una persona, en general de dimensions mitjanes; també són probables 
allaus de neu recent humida, espontànies, de petites i mitjanes dimensions a qualsevol orientació. Per sota de 2000 m a partir de 
mig matí de demà dimecres, són possibles allaus de fusió de forma espontània en orientacions assolellades i ser localment de 
fons i de grans dimensions al nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa. A l’Aran el perill és MODERAT (2), són possibles allaus 
de fusió per sota de 2000 m en orientacions assolellades a partir de mig matí, en general de petites dimensions, localment 
mitjanes.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o en LLEUGER AUGMENT a l’Aran 
 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 22 de març de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 21 de març de 2006 
14:00 h. 
21 i 22 de març de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3)  Prepirineu: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 22: Cel mig ennuvolat a la matinada i matí. Creixement de nuvolades a partir de mig matí, quedant cobert o molt 
ennuvolat. S’esperen ruixats o xàfecs a partir de mig matí a qualsevol sector. Intensitat feble a moderada, sobretot al Ter-Freser 
on podria ser localment forta i amb tempesta (5-25 cm). Poden ser de neu granulada. Cota de neu als 1700 metres, puntualment 
més baixa. Temperatures mínimes semblants i màximes en lleuger descens. Vent del nord-oest fluix reforçant-se a moderat. 
A les 12:00 h: isozero: 2100 m; vent a 2000 m: 13 km/h NW; vent a 3000 m: 25 km/h NW ; Índex de fredor a 2000 m: -4ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 23: Increment dels núvols alts i mitjans. Mig ennuvolat a la matinada i matí, molt ennuvolat o cobert a la tarda, també 
amb núvols baixos.  S’esperen precipitacions febles a partir de la tarda arreu (1-5 cm de neu nova). Cota de neu als 2000 m, 
puntualment a 2400 m. Temperatures en lleuger o moderat augment, sobretot les màximes a cotes baixes del Ter-Freser. Vent 
serà del S i W, moderat a fort, sobretot la segona meitat del dia. 
Divendres, 24: Molt ennuvolat o cobert a la matinada i matí. Poc ennuvolat al migdia. Mig ennuvolat al vespre i nit. Precipitacions 
febles a la matinada i matí (1-10 cm). Cota de neu als 2100 m. Temperatures sense canvis destacables o en lleuger ascens. 
Vent d’W a SW moderat a fort. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és present per damunt de 1500 m en orientacions N i de 1700 m en orientacions S. A tots els sectors hi ha 
sobreacumulacions de neu en orientacions S, SE i SW; se n’han format de noves en N i E. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len 
entre 60-140 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En les últimes 24 h ha tornat a nevar per damunt de 1600-1700 m. Des del cap de setmana s’han acumulat entre 10-30 cm a 
tots els sectors, però irregularment, per sobre de 1700 m. El mantell es presenta amb neu recent humida en superfície i nivells 
prims de regel interns. Per sobre de 2000-2200 m internament està ben estabilitzat, però es formen plaques de vent en 
superfície; per sota de 2000 m està molt humit i es presenta amb certa inestabilitat, tot i que dimarts al matí el regel ha estat més 
efectiu que dies enrera. 
El perill d’allaus és MARCAT (3) a tots els sectors. Per sobre de 2000 m són probables allaus de placa de vent en, 
predominantment en orientacions N i E pel pas d’una persona, en general de dimensions mitjanes; també són probables allaus 
de neu recent humida, espontànies, en general de dimensions mitjanes, a qualsevol orientació. Per sota de 2000 m en 
orientacions assolellades, podria haver alguna allau de fusió localment de grans dimensions i ser de fons. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 22 de març de 2006 
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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:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 22 de març de 2006 
14:00 h. 
22 i 23 de març de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2)  
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3)  
Pallaresa: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 23: Increment dels núvols alts i mitjans. Molt ennuvolat a la matinada i matí, cobert a la tarda també per núvols baixos a la 
Ribagorça, Pallaresa i sectors meridionals de l’Aran. Precipitacions febles a partir de la tarda, més abundants a la Pallaresa i 
Ribagorçana (1-10 cm de neu nova). Cota de neu als 2100-2200 m, puntualment fins a 2500 m. Temperatures en augment, 
sobretot les màximes que podrien fer-ho moderadament a l’Aran. El vent serà del SW i W, reforçant-se al llarg del dia de moderat 
a fort. 
A les 12:00 h: isozero: 2500 m; vent a 2000 m: 50 km/h W; vent a 3000 m: 52 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -7ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 24 Molt ennuvolat o cobert a la matinada. Poc ennuvolat al matí. Creixement de nuvolades a la tarda quedant entre 
mig i molt ennuvolat. Precipitacions febles, puntualment moderades, a la matinada i matí (1-10 cm). Cota de neu baixant de 2400 
a 2100 m. Temperatures mínimes en moderat ascens, màximes similars. Vent de SW girant a W moderat a fort, sobretot la 
segona meitat del dia. 
Dissabte, 25: Molt ennuvolat per núvols alts i mitjans. Núvols baixos al final del dia, sobretot a la Ribagorça. No es descarta 
alguna precipitació inapreciable. Cota de neu a 2500 m al migdia, 3000 m a la nit. Ascens moderat de les temperatures, amb 
temperatures positives a totes les cotes la segona meitat del dia. Vent d’W a SW entre fluix i moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és continu a l’Aran per damunt de 1400-1500 m en orientacions N i de 1900-2000 m en orientacions S; a la Pallaresa i 
a la Ribagorçana ha tornat a nevar per damunt de 1600 m i el mantell és continu per damunt de 1600 m en orientacions N i de 
1900 m en S. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions de neu en orientacions S, SE i SW; se n’han format de noves en N i E 
excepte a l’Aran on quasi no ha nevat. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 50-120 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la 
Pallaresa i entre 120-210 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Des del cap de setmana es van produint xàfecs de neu per damunt de 1700-1900 m; s’han acumulat entre 10-35 cm a la 
Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa, disminuint de S a N; a l’Aran entre 0-10 cm. El mantell es presenta amb neu recent 
humida en superfície i nivells prims de regel interns. Per sobre de 2000-2200 m internament està ben estabilitzat; per sota de 
2000 m està molt humit i es presenta amb certa inestabilitat. El regel nocturn anirà perdent efectivitat. 
El perill d’allaus és MARCAT (3) a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa. Per sobre de 2000 m són probables allaus de placa 
de vent, predominantment en orientacions N i E, pel pas d’una persona, en general de dimensions mitjanes; també són probables 
allaus de neu recent humida, espontànies, de petites i mitjanes dimensions a qualsevol orientació. Per sota de 2000 m a partir de 
mig matí són possibles allaus de fusió de forma espontània en orientacions assolellades i ser localment de fons i de grans 
dimensions al nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa. A l’Aran el perill és MODERAT (2), són possibles allaus de fusió per sota 
de 2000 m en orientacions assolellades a partir de mig matí, en general de petites dimensions, localment mitjanes.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: En LLEUGER AUGMENT  
 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 23 de març de 2006 
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FEBLE MODERAT MARCAT FORT 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, 22 de març de 2006 
14:00 h. 
22 i 23 de març de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3)  Prepirineu: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 23: Increment dels núvols alts i mitjans. Mig ennuvolat a la matinada i matí; molt ennuvolat o cobert a la tarda i nit també 
amb núvols baixos, especialment al Prepirineu, Cadí i Perafita-Puigpedrós. Precipitacions febles a partir del vespre arreu, 
inapreciables als sectors més orientals, minses a la resta (0-2 cm de neu nova). Cota de neu als 2200 m, puntualment a 2400 m. 
Temperatures en lleuger o moderat augment, sobretot les màximes a cotes baixes del Ter-Freser. El vent serà de l’W, moderat a 
fort, sobretot al final del dia. 
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; vent a 2000 m: 25 km/h W; vent a 3000 m: 36 km/h NW ; Índex de fredor a 2000 m: -4ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 24: Molt ennuvolat o cobert a la matinada. Poc ennuvolat al matí. Creixement de nuvolades a la tarda quedant entre 
mig i molt ennuvolat. Precipitacions febles a la matinada i matí (1-5 cm). Cota de neu als 2100 m. Temperatures màximes sense 
canvis destacables, mínimes en lleuger ascens. Vent de SW a W moderat a fort, sobretot la segona meitat del dia. 
Dissabte, 25: Molt ennuvolat per núvols alts i mitjans. Ascens moderat de les temperatures, sent positives a totes les cotes la 
segona meitat del dia. Vent d’W a SW fluix amb cops moderats. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és present per damunt de 1500 m en orientacions N i de 1700 m en orientacions S. A tots els sectors hi ha 
sobreacumulacions de neu en orientacions S, SE i SW; se n’han format de noves en N i E. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len 
entre 60-140 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Des del cap de setmana es van produint xàfecs de neu per damunt de 1700-1900 m; s’han acumulat entre 10-35 cm. El mantell 
es presenta amb neu recent humida en superfície i nivells prims de regel interns. Per sobre de 2000-2200 m internament està 
ben estabilitzat, però es formen plaques de vent en superfície; per sota de 2000 m està molt humit i es presenta amb certa 
inestabilitat. El regel nocturn anirà perdent efectivitat els propers dies. 
El perill d’allaus és MARCAT (3) a tots els sectors. Per sobre de 2000 m són probables allaus de placa de vent, 
predominantment en orientacions N i E pel pas d’una persona, en general de dimensions mitjanes; també són probables allaus 
de neu recent humida, espontànies, en general de dimensions mitjanes, a qualsevol orientació. Per sota de 2000 m en 
orientacions assolellades, podria haver alguna allau de fusió localment de grans dimensions i ser de fons. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: En LLEUGER AUGMENT 
 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 23 de març de 2006 
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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: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 23 de març de 2006 
14:00 h. 
23 i 24 de març de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2)  
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3)  
Pallaresa: MARCAT (3)  
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 24: Molt ennuvolat o cobert a la matinada. Mig ennuvolat al matí, sobretot a la Ribagorça i Pallaresa. Molt ennuvolat a partir de 
migdia pel creixement de nuvolades. Precipitacions febles, localment moderades, fins al matí (1-15 cm), i sobretot a la Ribagorça. Ruixats al 
migdia i tarda (0-5 cm). S’espera neu granulada. Cota de neu baixant a la matinada de 2500 a 1900 m; 2100 m a la tarda. Temperatures 
mínimes en lleuger ascens, màximes similars. Vent de l’W moderat, cops forts sobretot la primera meitat del dia. 
A les 12:00 h: isozero: 2500 m; vent a 2000 m: 47 km/h W; vent a 3000 m: 66 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -6ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 25: Molt ennuvolat a la matinada per núvols baixos, sobretot a l’Aran; poc al matí. Ambient assolellat amb núvols alts 
a partir de migdia amb creixement d’alguna nuvolada. Ascens entre moderat i notable de les temperatures màximes, sent 
positives a quasi totes les cotes a la nit; mínimes similars o una mica més altes. Vent d’W a SW entre fluix i moderat, més 
marcat als cims. Puntualment NW a la tarda. 
Diumenge, 26: Ambient assolellat amb núvols alts. Alguns núvols mitjans i baixos a la Ribagorça a darreres hores. 
Temperatures mínimes en moderat ascens, màximes sense canvis i a la matinada. Temperatures positives a quasi totes les 
cotes tota la jornada. Vent de SW fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és continu a l’Aran per damunt de 1400-1500 m en orientacions N i de 1900-2000 m en orientacions S; a la Pallaresa 
i a la Ribagorçana el mantell és continu per damunt de 1600 m en orientacions N i de 2000 m en S. A tots els sectors hi ha 
sobreacumulacions de neu en orientacions S, SE i SW; se n’han format de noves en N i E excepte a l’Aran les precipitacions 
han estat menys importants. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 50-120 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i 
entre 120-210 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Ahir va tornar a nevar a tots els sectors. Des del cap de setmana s’han anat produint xàfecs de neu per damunt de 1700-1900 
m; s’han acumulat entre 15-45 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa, disminuint de S a N; a l’Aran entre 5-15 cm. 
Durant la major part del dia, el mantell es presenta amb neu recent humida en superfície i nivells prims de regel interns. Per 
sobre de 2000-2200 m internament està ben estabilitzat; per sota de 2200 m està molt humit i es presenta amb certa 
inestabilitat. Durant la nit i matinada el mantell nival es regela lleugerament. 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa les plaques de vent existents, en orientacions N i E, s’han anat estabilitzant. El 
perill d’allaus és MARCAT (3) en ambdós sectors. Actualment són probables allaus de neu humida, espontànies, de petites i 
mitjanes dimensions a qualsevol orientació. A partir d’aquest vespre-nit, amb les pluges previstes fins a 2400 m, augmentarà la 
probabilitat de caiguda d’allaus de neu humida de mitjanes dimensions que fins i tot poden ser de fons. Localment a les cotes 
més altes i en orientacions N i E es mantenen plaques de vent que són susceptibles de despendre’s al pas d’un grup de 
persones. A l’Aran el perill és MODERAT (2), ja que són possibles allaus de fusió per sota de 2200 m a qualsevol orientació, en 
general de petites dimensions, localment mitjanes. De cara al vespre les allaus de fusió es podrien donar a partir dels 2400-
2500 m, especialment en el sector més meridional.  
De cara a demà tots els sectors, però especialment a la Ribagorçana Vall Fosca i a la Pallares, i en funció del gruix de neu 
recent acumulat, podria caure alguna purga de neu recent humida per damunt dels 2200 m. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o en LLEUGER AUGMENT  
 
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 24 de març de 2006 
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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: 

Dijous, 23 de març de 2006 
14:00 h. 
23 i 24 de març de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3)  Prepirineu: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 24: Molt ennuvolat o cobert a la matinada. Poc ennuvolat al matí. Creixement de nuvolades a la tarda quedant entre 
mig i molt ennuvolat. Precipitacions febles a la matinada i matí (1-5 cm). Ruixats al migdia i tarda (0-5 cm). Cota de neu baixant 
a la matinada de 2400 a 2000 m; 2100 m a la tarda. Temperatures mínimes similars o en lleuger ascens, màximes similars. 
Vent de l’W moderat, cops forts sobretot la primera meitat del dia. 
A les 12:00 h: isozero: 2500 m; vent a 2000 m: 21 km/h W; vent a 3000 m: 34 km/h W ; Índex de fredor a 2000 m: -1ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 25: Molt ennuvolat a la matinada per núvols baixos; poc ennuvolat o seré al matí. Ambient assolellat amb núvols alts 
a partir de migdia amb creixement d’alguna nuvolada. Ascens entre moderat i notable de les temperatures màximes, sent 
positives a totes les cotes a la nit; mínimes similars o una mica més altes. Vent d’W a SW entre fluix i moderat, més marcat als 
cims. Puntualment NW a la tarda. 
Diumenge, 26: Ambient assolellat amb alguns núvols alts. Temperatures mínimes en moderat ascens, màximes similars. 
Temperatures positives a totes les cotes tota la jornada. Vent de SW a W fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és present per damunt de 1500 m en orientacions N i de 1700 m en orientacions S. A tots els sectors hi ha 
sobreacumulacions de neu en orientacions S, SE i SW; se n’han format de noves en N i E. Els gruixos de neu a 2200 m 
oscil.len entre 60-140 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Ahir va tornar a nevar a tots els sectors. Des del cap de setmana s’han anat produint xàfecs de neu per damunt de 1700-1900 
m; s’han acumulat entre 15-40 cm. El mantell es presenta amb neu recent humida en superfície i nivells prims de regel interns. 
Per sobre de 2000-2200 m internament està ben estabilitzat; per sota de 2200 m està molt humit i es presenta amb certa 
inestabilitat. Durant la nit i matinada el mantell nival es regela lleugerament. Les plaques de vent existents en orientacions N i E 
s’han anat estabilitzant. 
El perill d’allaus és MARCAT (3) a tots els sectors. Actualment són probables allaus de neu humida, espontànies, de petites i 
mitjanes dimensions a qualsevol orientació. A partir d’aquest vespre-nit, amb les pluges previstes fins a 2400 m, augmentarà la 
probabilitat de caiguda d’allaus de neu humida de mitjanes dimensions, loacoalmet alguna de gran i que fins i tot poden ser de 
fons. Localment a les cotes més altes i en orientacions N i E es mantenen plaques de vent que són susceptibles de 
despendre’s al pas d’un grup de persones. De cara a demà tots els sectors i en funció del gruix de neu recent acumulat podria 
caure alguna purga de neu recent humida per damunt dels 2200 m. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o en LLEUGER AUGMENT 
 
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 24 de març de 2006 
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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: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 24 de març de 2006 
14:00 h. 
24 i 25 de març de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2)  
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3)  
Pallaresa: MARCAT (3)  
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 25: Mig ennuvolat a la matinada per núvols baixos, sobretot a l’Aran; poc al matí amb ambient assolellat amb núvols 
alts. Serè a la tarda. Ascens entre moderat i notable de les temperatures màximes, sent positives a quasi totes les cotes a la nit; 
mínimes similars o una mica més altes. Vent d’W a SW fluix, moderat als cims. Puntualment NW. 
A les 12:00 h: isozero: 2400 m; vent a 2000 m: 32 km/h W; vent a 3000 m: 49 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 0ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 26: Ambient assolellat. Alguns núvols mitjans i baixos a la Ribagorça a darreres hores. Temperatures mínimes en 
moderat ascens, màximes lleugerament més altes. Temperatures positives a quasi totes les cotes tota la jornada. Vent de SW 
fluix a moderat; reforçant-se a la tarda a fort. 
Dilluns, 27: Poc ennuvolat al matí, molt ennuvolat a la tarda i nit, sobretot a la Ribagorça. Temperatures en lleugera davallada, 
sobretot les mínimes que es donaran al final del dia. Vent de l´W a SW moderat 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell és continu a l’Aran per damunt de 1400-1500 m en orientacions N i de 1900-2000 m en orientacions S; a la Pallaresa 
i a la Ribagorçana el mantell és continu per damunt de 1600 m en orientacions N i de 2000 m en S. A tots els sectors hi ha 
sobreacumulacions de neu en orientacions S, SE i SW; se n’han format de noves en N i E excepte a l’Aran les precipitacions 
han estat menys importants. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 50-120 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i 
entre 120-210 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
A la Ribagorçana Vall Fosca i a la Pallaresa va tornar a nevar de forma minsa per damunt del 2300-2400 m. Des del cap de 
setmana s’han anat produint xàfecs de neu a tots els sectors, de forma menys important a l’Aran en els darrers dies; s’han 
acumulat entre 15-50 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa, disminuint de S a N; a l’Aran entre 5-15 cm. Durant la 
major part del dia, el mantell es presenta humit, per sota dels 2200-2300 m i amb certa inestabilitat. En general les plaques 
s’han anat estabilitzant però se’n han format de noves, molt localment en orientacions N i W. A les cotes més altes, internament 
encara es mantenen capes febles inestables. 
El perill d’allaus és MARCAT (3) a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, ja que són probables allaus de neu humida, 
espontànies, de petites i mitjanes dimensions a qualsevol orientació que localment poden ser de fons. A cotes altes, en 
orientacions N i E es mantenen plaques de vent que són susceptibles de despendre’s, en general al pas d’un grup de persones, 
localment al pas d’una persona. A l’Aran el perill és MODERAT (2), ja que són probables allaus de fusió per sota de 2300-2400 
m en aquells vessants que no s’hagin purgat, en general de petites dimensions, localment mitjanes. Les plaques es localitzen 
en orientacions N i E i en general són susceptibles de despendre’s al pas d’un grup de persones. Molt localment, en les 
mateixes orientacions, se’n han format de noves que posen ser susceptibles de despendre’s al pas d’una persona i ser de 
petites dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o en LLEUGER DESCENS 
 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 25 de març de 2006 
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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 març de 2006 
14:00 h. 
24 i 25 de març de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3)  Prepirineu: MARCAT (3)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 25: Mig ennuvolat a la matinada per núvols baixos. Ambient assolellat amb núvols alts fins a la tarda, passant a serè. 
Ascens entre moderat i notable de les temperatures màximes, sent positives a totes les cotes a la nit; mínimes similars o una 
mica més altes. Vent d’W a SW entre fluix i moderat, més marcat als cims. NW a cotes altes la segona meitat del dia. 
A les 12:00 h: isozero: 2200 m; vent a 2000 m: 32 km/h W; vent a 3000 m: 39 km/h W ; Índex de fredor a 2000 m: 1ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 26: Ambient assolellat. Temperatures mínimes en moderat ascens, màximes lleugerament més altes. Temperatures 
positives a totes les cotes tota la jornada. Vent de SW a W fluix, moderat a partir de la tarda. 
Dilluns, 27: Poc ennuvolat en general, mig ennuvolat a la tarda. Temperatures en lleugera davallada, sobretot les mínimes que 
es donaran al final del dia. Vent de l´W a SW moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell és present per damunt de 1500 m en orientacions N i de 1700 m en orientacions S. A tots els sectors hi ha 
sobreacumulacions de neu en orientacions S, SE i SW; se n’han format de noves en N i E. Els gruixos de neu a 2200 m 
oscil.len entre 60-140 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Des del cap de setmana s’han anat produint xàfecs de neu i s’han acumulat entre 15-40 cm a 2200 m. Durant la major part del 
dia, el mantell es presenta humit, per sota dels 2200-2300 m i amb certa inestabilitat. En general les plaques s’han anat 
estabilitzant però se’n han format de noves, localment en orientacions N i W. A les cotes més altes, internament encara es 
mantenen de forma local capes febles inestables. 
El perill d’allaus és MARCAT (3) a tots els sectors. Són probables allaus de neu humida, espontànies, de petites i mitjanes 
dimensions a qualsevol orientació,  que fins i tot poden ser de fons. A les cotes més altes i en orientacions N i E es mantenen 
plaques de vent que són susceptibles de despendre’s al pas d’un grup de persones. Localment i en les mateixes orientacions, 
se’n han format de noves que posen ser susceptibles de despendre’s al pas d’una persona i ser de petites dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o en LLEUGER DESCENS 
 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 25 de març de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 25 de març de 2006 
14:00 h. 
25, 26 i 27 de març de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2)  
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) el cap de setmana 

MODERAT (2) dilluns 
Pallaresa: MARCAT (3) el cap de setmana 

MODERAT (2) dilluns  
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 26: Ambient assolellat. Temperatures màximes i mínimes en ascens amb temperatures positives a quasi totes les 
cotes tota la jornada. Vent de SW fluix a moderat. 
A les 12:00 h: isozero: 3400 m; vent a 2000 m: 39 km/h SW; vent a 3000 m: 35 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 5ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 27: Cel serè amb arribada de núvols alts i mitjans. A partir de migdia creixement de nuvolades. Temperatures sense 
gaires canvis, en tot cas lleuger descens al final del dia. Vent moderat del SW. 
Dimarts, 28: Cel molt ennuvolat amb creixement de nuvolades i possibilitat de precipitacions en forma de ruixats i tempesta. 
Cota de neu a 1500 m. Temperatures en descens acusat. Vent de SW de matinada girant ràpidament a W i NW, en general 
moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Amb les altes temperatures dels darrers dies el mantell ha anat reduint gruix fins els 2300-2400 m. Per contra a les cotes més 
altes, localment, s’han anat produint ruixats dispersos en els dos darrers dies que no han afectat en gran mesura al gruix total 
de neu. En general el mantell és continu a l’Aran per damunt de 1500-1600 m en orientacions N i de 2000-2100 m en 
orientacions S; a la Pallaresa i a la Ribagorçana el mantell és continu per damunt de 1600-1700 m en orientacions N i de 2100 
m en S. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions de neu en orientacions S, SE i SW; se’n van forma de noves en N i E. Els 
gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 40-110 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 110-200 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Entre dijous i divendres es van produir xàfecs dispersos a la Ribagorçana Vall Fosca, a la Pallaresa i a la Franja Nord de la 
Pallaresa que en alguns casos van se de forma de neu granulada. Des del cap de setmana passat s’han acumulat entre 15-50 
cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, disminuint de S a N, i a l’Aran entre 5-15 cm. Durant la major part del dia, el 
mantell es presenta humit, per sota dels 2300-2400 m i amb certa inestabilitat. Les plaques antigues s’han anat estabilitzant 
però se’n han format de noves, molt localment en orientacions N i E. A les cotes més altes, internament encara es mantenen 
capes febles inestables. Les altes temperatures no han afavorit el regel nocturn. 
El perill d’allaus és manté en MARCAT (3) a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, per la probabilitat d’allaus de neu 
humida, espontànies, de petites i mitjanes dimensions a qualsevol orientació que localment poden ser de fons. A cotes altes, en 
orientacions N i E es mantenen plaques de vent que són susceptibles de despendre’s, en general al pas d’un grup de persones, 
localment al pas d’una persona. A l’Aran el perill és MODERAT (2), ja que són probables allaus de fusió per sota de 2300-2400 
m en aquells vessants que no s’hagin purgat, en general de petites dimensions, localment mitjanes. Les plaques es localitzen 
en orientacions N i E i en general són susceptibles de despendre’s al pas d’un grup de persones. Molt localment, en les 
mateixes orientacions, se’n han format de noves que poden ser susceptibles de despendre’s al pas d’una persona i ser de 
petites dimensions. Amb les temperatures previstes per al cap de setmana es mantindrà la probabilitat de caiguda natural 
d’allaus de neu humida però d’altra banda les plaques tendiran a estabilitzar-se. El regel nocturn afavorirà l’estabilització de la 
neu en aquesta franja horària. De cara a dilluns, amb la baixada de temperatures prevista, la neu es regelerà i disminuirà 
notablement la possibilitat de caiguda d’allaus de forma natural. A tots els sectors el perill passarà a ser MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS 
 
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 27 de març de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 25 de març de 2006 
14:00 h. 
25, 26 i 27 de març de 2006 

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

MARCAT (3) el cap de setmana 
MODERAT (2) dilluns  

Ter-Freser: MARCAT (3) el cap de setmana 
MODERAT (2) dilluns 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) el cap de setmana 
MODERAT (2) dilluns  

Prepirineu: MARCAT (3) el cap de setmana 
MODERAT (2) dilluns  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 26: Ambient assolellat. Temperatures màximes i mínimes en ascens amb temperatures positives a quasi totes les 
cotes tota la jornada. Vent de SW fluix a moderat. 
A les 12:00 h: isozero: 3400 m; vent a 2000 m: 39 km/h SW; vent a 3000 m: 35 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 5ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 27: Cel serè amb arribada de núvols alts i mitjans. A partir de migdia creixement de nuvolades. Temperatures sense 
gaires canvis, en tot cas lleuger descens al final del dia. Vent moderat del SW. 
Dimarts, 28: Cel molt ennuvolat amb creixement de nuvolades i possibilitat de precipitacions en forma de ruixats i tempesta. 
Cota de neu a 1500 m. Temperatures en descens acusat. Vent de SW de matinada girant ràpidament a W i NW, en general 
moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Amb les altes temperatures dels darrers dies el mantell ha anat reduint gruix fins als 2300-2400 m. Per contra a les cotes més 
altes, localment, s’han anat produint ruixats dispersos en els dos darrers dies que no han afectat en gran mesura al gruix total 
de neu. El mantell és present per damunt de 1500 m en orientacions N i de 1700 m en orientacions S. A tots els sectors hi ha 
sobreacumulacions de neu en orientacions S, SE i SW; se n’han format de noves en N i E. Els gruixos de neu a 2200 m 
oscil.len entre 40-140 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En els darrers dies s’han produït precipitacions en forma de xàfecs dispersos i aïllats que han estat localment en forma de neu 
granulada. Des del cap de setmana s’han acumulat entre 15-40 cm a 2200 m. Durant la major part del dia, el mantell es 
presenta humit, per sota dels 2300-2400 m i amb certa inestabilitat. En general les plaques s’han anat estabilitzant però se’n 
han format de noves, localment en orientacions N i E. A les cotes més altes, internament encara es mantenen de forma local 
capes febles inestables. Les altes temperatures no han afavorit el regel nocturn. 
El perill d’allaus és MARCAT (3) a tots els sectors. Són probables allaus de neu humida, espontànies, de petites i mitjanes 
dimensions a qualsevol orientació, que fins i tot poden ser de fons. A les cotes més altes i en orientacions N i E es mantenen 
plaques de vent que són susceptibles de despendre’s al pas d’un grup de persones. Localment i en les mateixes orientacions, 
se’n han format de noves que poden ser susceptibles de despendre’s al pas d’una persona i ser de petites dimensions. 
Amb les temperatures previstes per al cap de setmana es mantindrà la probabilitat de caiguda natural d’allaus de neu humida 
però d’altra banda les plaques tendiran a estabilitzar-se. El regel nocturn afavorirà l’estabilització de la neu en aquesta franja 
horària. De cara a dilluns, amb la baixada de temperatures prevista, la neu es regelerà i disminuirà notablement la possibilitat 
de caiguda d’allaus de forma natural. A tots els sectors el perill passarà a ser MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS 
 
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 27 de març de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 27 de març de 2006 
14:00 h. 
27 i 28 de març de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) dilluns. MODERAT (2) dimarts  
Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3) dilluns. MODERAT (2) dimarts  
Pallaresa: MARCAT (3) dilluns. MODERAT (2) dimarts  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 28: Molt ennuvolat a la matinada, mig ennuvolat a mig matí i migdia amb creixement d'algunes nuvolades. Molt 
ennuvolat al final del dia. Precipitacions inapreciables, puntualment minses i d'intensitat feble a la matinada (0-3 cm). Cota de neu 
baixant als 1500 m. Temperatures en lleugera davallada, amb màximes que podrien fer-ho de forma notable. Vent entre fluix i 
moderat de NW a la matinada a l’Aran, W a cotes altes; W a SW la resta de la jornada a totes les cotes. Cops forts als cims. 
A les 12:00 h: isozero: 2200 m; vent a 2000 m: 31 km/h W; vent a 3000 m: 59 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -4ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 29: Molt ennuvolat o cobert per núvols mitjans a la matinada i fins al migdia; entre mig i molt ennuvolat de núvols 
baixos al matí i migdia. A la tarda ambient assolellat amb cel poc ennuvolat. Molt ennuvolat al final del dia. Precipitacions 
inapreciables al matí i al final del dia. Cota de neu pujant a 2000 al matí, 2200  al vespre i nit. Temperatures mínimes sense 
canvis o en lleuger descens, màximes lleugerament més altes. Vent fluix d'W a SW fluix amb cops moderats. 
Dijous, 30: Molt ennuvolat o cobert a la matinada, mig al migdia, poc ennuvolat a la nit. Precipitacions febles i minses (0-5 cm) a 
la matinada. Cota de neu a 2700 m. Temperatures moderadament més altes. Vent d’W a SW entre fluix i moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell ha disminuït de gruix i extensió notablement durant el cap de setmana degut a les altes temperatures. En general el 
mantell és present a l’Aran per damunt de 1500-1600 m en orientacions N i de 2000-2100 m en orientacions S; a la Pallaresa i a 
la Ribagorçana el mantell és present per damunt de 1600-1700 m en orientacions N i de 2100 m en S. A tots els sectors hi ha 
sobreacumulacions de neu a totes les orientacions. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 30-100 cm a la Ribagorçana-
Vallfosca i a la Pallaresa i entre 100-190 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Durant el cap de setmana s’han produït allaus de fusió a gran part d’orientacions, excepte les més obagues. El perill d’allaus a 
tots els sectors és MARCAT (3) avui dilluns, ja que són probables allaus de fusió a totes les orientacions, excepte les més 
obagues per damunt de 2100 m. Seran de dimensions petites i mitjanes, localment alguna de gran en orientacions N per sota de 
2000 m i ser de fons. Demà dimarts el perill disminuirà a MODERAT (2) ja que s’espera un cert regel per damunt de 1600-1700 
m i una disminució de la probabilitat d’allaus de fusió, tot i que hi podran haver però de menors dimensions i restringides a les 
orientacions més assolellades. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT a migdia 
 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 28 de març de 2006 
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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 març de 2006 
14:00 h. 
27 i 28 de març de 2006 

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

MARCAT (3) dilluns  
MODERAT (2) dimarts  

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) dilluns  
MODERAT (2) dimarts  

Prepirineu: MARCAT (3) dilluns  
MODERAT (2) dimarts  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 28: Molt ennuvolat a la matinada per núvols baixos i mitjans, passant a poc ennuvolat a mig matí i migdia amb 
creixement d'algunes nuvolades. Molt ennuvolat per núvols alts i mitjans al final de la jornada. Precipitacions inapreciables, 
puntualment minses i d'intensitat feble a la matinada (0-3 cm). Són possibles ruixats febles, puntualment moderats al Ter-Freser, 
cap al migdia i a causa del creixement de nuvolades. Pot haver-hi tempesta (1-5 cm). Cota de neu baixant als 1900 m. 
Temperatures entre lleugera i moderadament més baixes. Vent de l'W a SW a totes les cotes. Cops forts als cims. 
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; vent a 2000 m: 17 km/h SW; vent a 3000 m: 42 km/h W ; Índex de fredor a 2000 m: -1ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 29: Molt ennuvolat o cobert per núvols mitjans a la matinada i fins al migdia; entre mig i molt ennuvolat de núvols 
baixos al matí i migdia. A la tarda ambient assolellat. Entre mig i molt ennuvolat al final del dia. Temperatures mínimes sense 
canvis o en lleuger descens, màximes lleugerament més altes. Vent fluix d'W a SW fluix amb cops moderats. 
Dijous, 30: Molt ennuvolat a la matinada, mig al migdia, poc ennuvolat a la nit. Temperatures moderadament més altes. Vent 
entre fluix i moderat d’W a SW. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell ha disminuït de gruix i extensió notablement durant el cap de setmana degut a les altes temperatures. El mantell és 
present per damunt de 1700 m en orientacions N i de 1900 m en orientacions S. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions de 
neu a totes les orientacions. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 20-130 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Durant el cap de setmana s’han produït allaus de fusió a gran part d’orientacions, excepte les més obagues. El perill d’allaus a 
tots els sectors és MARCAT (3) avui dilluns, ja que són probables allaus de fusió a totes les orientacions, excepte les més 
obagues per damunt de 2100 m. Seran de dimensions petites i mitjanes, localment alguna de gran en orientació N per sota de 
2000 m i ser de fons. Demà dimarts el perill disminuirà a MODERAT (2) ja que s’espera un cert regel per damunt de 1900-2000 
m i una disminució de la probabilitat d’allaus de fusió, tot i que hi podran haver però de menors dimensions i restringides a les 
orientacions més assolellades. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT a migdia 
 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 28 de març de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 28 de març de 2006 
14:00 h. 
28 i 29 de març de 2006 

 

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, 29: Molt ennuvolat per núvols mitjans a la matinada i fins al migdia; entre mig i molt ennuvolat de núvols baixos al matí 
i migdia. A la tarda ambient assolellat amb cel poc ennuvolat. No es descarten precipitacions inapreciables al matí. Cota de neu 
pujant a 2000 m. Temperatures mínimes en lleuger ascens, màximes moderadament més altes. L'ascens tèrmic es farà notar 
sobretot a les cotes més altes. Vent de W moderat a fort a la matinada, passant al matí a entre fluix i moderat. Puntualment NW. 
A les 12:00 h: isozero: 2400 m; vent a 2000 m: 30 km/h W; vent a 3000 m: 53 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -2ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 30: Molt ennuvolat a cobert a la matinada. Serè o poc ennuvolat de núvols alts al matí i fins al vespre, quan augmentarien 
de nou els núvols alts i mitjans. No es descarten precipitacions inapreciables a la matinada. Cota de neu a 2300 m. 
Temperatures en moderat ascens, sobretot a cotes baixes. Vent de W a SW fluix i amb cops moderats als cims. 
Divendres, 31: Cel mig ennuvolat per núvols alts. Creixement de nuvolades a la tarda. Temperatures en lleuger ascens. Vent 
fluix amb cops moderats del W a SW, calmes a cotes inferiors. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell ha disminuït de gruix i extensió notablement durant el cap de setmana degut a les altes temperatures. En general el 
mantell és present a l’Aran per damunt de 1500-1600 m en orientacions N i de 2000-2100 m en orientacions S; a la Pallaresa i a 
la Ribagorçana el mantell és present per damunt de 1600-1700 m en orientacions N i de 2100 m en S. A tots els sectors hi ha 
sobreacumulacions de neu a totes les orientacions. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 30-100 cm a la Ribagorçana-
Vallfosca i a la Pallaresa i entre 100-190 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Durant el cap de setmana s’han produït allaus de fusió a gran part d’orientacions, excepte les més obagues. Amb la baixada de 
temperatures que s’ha donat, i que s’espera que continuï al llarg del dia d’avui, la neu s’ha encrostat superficialment. A to ts els 
sectors el perill és MODERAT (2) ja que ha disminuït la probabilitat d’allaus de fusió respecte ahir, tot i que actualment n’hi 
poden haver de menors dimensions i restringides a les orientacions més assolellades. A partir de demà al vespre s’espera de 
nou un augment de la temperatura que farà augmentar progressivament la probabilitat d’allaus de neu humida a qualsevol 
orientació. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN PROGRESSIU AUGMENT 
 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 29 de març de 2006 
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Generalitat de Catalunya 
Departament de Medi Ambient 
i Habitatge 

Servei Meteorològic 
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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 març de 2006 
14:00 h. 
28 i 29 de març de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 29: Molt ennuvolat o cobert per núvols mitjans a la matinada i fins al migdia. A partir de la tarda cel poc ennuvolat o 
serè. Temperatures mínimes sense canvis o en lleuger ascens, màximes entre lleugera i moderadament més altes, sobretot als 
sectors més alts. Vent moderat a fort a la matinada, passant a fluix d'W a SW amb cops moderats al matí i tarda; puntualment 
del N a NW. Lleuger reforç al final del dia. 
A les 12:00 h: isozero: 2500 m; vent a 2000 m: 21 km/h W; vent a 3000 m: 45 km/h W ; Índex de fredor a 2000 m: -2ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 30: Molt ennuvolat a la matinada. Serè o poc ennuvolat de núvols alts al matí i fins al vespre, quan augmentarien de nou 
els núvols alts. Temperatures en moderat ascens, sobretot a cotes baixes. Vent d'W a SW fluix i amb cops moderats als cims. 
Divendres, 31: Cel poc ennuvolat per núvols alts. Creixement de nuvolades a la tarda. Temperatures en lleuger ascens. Vent 
fluix a moderat de l’W a N a cotes altes, W a S fluix a cotes inferiors . 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell ha disminuït de gruix i extensió notablement durant el cap de setmana degut a les altes temperatures. El mantell és 
present per damunt de 1700 m en orientacions N i de 1900 m en orientacions S. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions de 
neu a totes les orientacions. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 20-130 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Durant el cap de setmana s’han produït allaus de fusió a gran part d’orientacions, excepte les més obagues. Amb la baixada de 
temperatures que s’ha donat, i que s’espera que continuï al llarg del dia d’avui, la neu s’ha encrostat superficialment. Al 
Prepirienu, al Perafita-Puigpedrós i a la Vessant nord del Cadí-Moixeró el perill és MODERAT (2) ja que ha disminuït la 
probabilitat d’allaus de fusió respecte ahir, tot i que actualment n’hi poden haver de menors dimensions i restringides a les 
orientacions més assolellades. Al Ter-Freser, però, amb els xàfecs que s’esperen per avui, el perill serà MARCAT (3) per la 
probabilitat d’allaus de neu recent humida de petites i mitjanes dimensions a qualsevol orientació. A més també serà probable el 
desencadenament d’allaus de placa a cotes altes sota colls i carenes orientades a N i E al pas d’una persona que poden assolir 
mitjanes dimensions.  
De cara a demà al vespre s’espera de nou un augment de la temperatura que farà augmentar progressivament la probabilitat 
d’allaus de neu humida a qualsevol orientació, tret del Ter-Freser on es mantindrà en MARCAT (3). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN PROGRESSIU AUGMENT, tret del TER_FRESER on es mantindrà ESTACIONARI 
 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 29 de març de 2006 
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Generalitat de Catalunya 
Departament de Medi Ambient 
i Habitatge 

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

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 29 de març de 2006 
14:00 h. 
29 i 30 de març de 2006 

 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) fins dijous migdia passant a 

MARCAT (3)  
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) fins dijous migdia passant a 

MARCAT (3) 
Pallaresa: MODERAT (2) fins dijous migdia passant a 

MARCAT (3) 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 30: Cel molt ennuvolat de matinada, que s’anirà aclarint al mati quedant entre poc i mig ennuvolat. No es descarten 
precipitacions inapreciables de matinada, en forma de neu per sobre dels 2300 metres. Temperatures entre moderada i 
notablement més altes; es pot donar vent d’Espanya a l’Aran. Vent de l’oest i sud-oest fluix amb cops moderats, oest moderat a 
cotes altes de l’Aran. 
A les 12:00 h: isozero: 3000 m; vent a 2000 m: 41 km/h SW; vent a 3000 m: 50 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 5ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 31: Cel mig ennuvolat de matinada, poc ennuvolat per núvols alts i mitjans la resta del dia. Temperatures mínimes 
semblants i màximes lleugerament més altes. Vent fluix amb cops moderats de l’W a SW.  
Dissabte, 1: Cel poc ennuvolat a la matinada que s’anirà tapant al llarg de la jornada fins a quedar entre mig i molt ennuvolat. No 
es descarten precipitacions febles i aïllades, més probables a la Ribagorçana i Pallaresa. Cota de neu a 2200m. Les 
temperatures aniran disminuint al llarg de la jornada i seran moderadament més baixes que les del dia anterior. Vent del SW 
enter fluix i moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell ha disminuït de gruix i extensió notablement durant el cap de setmana degut a les altes temperatures. En general el 
mantell és present a l’Aran per damunt de 1500-1600 m en orientacions N i de 2000-2100 m en orientacions S; a la Pallaresa i a 
la Ribagorçana el mantell és present per damunt de 1600-1700 m en orientacions N i de 2100 m en S. A tots els sectors hi ha 
sobreacumulacions de neu a totes les orientacions. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 30-100 cm a la Ribagorçana-
Vallfosca i a la Pallaresa i entre 100-190 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En el dia d’ahir el mantell es va regelar superficialment, especialment en les vessants nord.  La part més superior del mante ll 
s’ha refredat però la resta es presenta amb valors molt propers o iguals a 0 ºC.  Per avui i fins demà el perill és MODERAT (2) a 
tots els sectors per la possibilitat de caigudes naturals d’allaus de neu humida en general de petites dimensions, localment 
mitjanes restringides a les orientacions més assolellades. A partir de demà a migdia amb  l’augment de la temperatura el perill 
passarà a ser MARCAT (3) ja que seran probables caigudes d’allaus de neu humida de mitjanes dimensions a la majoria de les 
orientacions (S, E, W, NW i NE) no descartant-se la possibilitat d’alguna allau de grans dimensions. En orientacions 
exclusivament N el mantell presenta certa cohesió interna i les allaus de fusió poden ser en general de petites dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER AUGMENT 
 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 30 de març de 2006 
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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 març de 2006 
14:00 h. 
29 i 30 de març de 2006 

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

MODERAT (2) fins dijous migdia 
passant a 
MARCAT (3) 

Ter-Freser: MODERAT (2) fins dijous migdia 
passant a 
MARCAT (3) 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) fins dijous migdia 
passant a 
MARCAT (3) 

Prepirineu: MODERAT (2) fins dijous migdia 
passant a 
MARCAT (3) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 30: Cel molt ennuvolat de matinada, amb núvols baixos. Durant tota la jornada s’anirà aclarint fins a quedar poc 
ennuvolat. Temperatures entre moderada i notablement més altes. Vent de l’oest fluix al matí i moderat la segona meitat del dia. 
 A les 12:00 h: isozero: 3200 m; vent a 2000 m: 33 km/h W; vent a 3000 m: 46 km/h W ; Índex de fredor a 2000 m: 2ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 31: Cel entre poc i mig ennuvolat de matinada, trencant-se al llarg del matí. Temperatures mínimes semblants i 
màximes en lleuger ascens. El vent serà de l'oest fluix amb cops moderats. 
Dissabte, 1: Cel poc ennuvolat a la matinada que s’anirà tapant al llarg de la jornada fins a quedar entre mig i molt ennuvolat. No 
es descarten precipitacions febles i aïllades. Cota de neu a 2200m. Les temperatures aniran disminuint al llarg de la jornada i 
seran moderadament més baixes que les del dia anterior. Vent del SW enter fluix i moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell ha disminuït de gruix i extensió notablement durant el cap de setmana degut a les altes temperatures. El mantell és 
present per damunt de 1800 m en orientacions N i de 2000 m en orientacions S. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions de 
neu a totes les orientacions. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 20-130 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En el dia d’ahir el mantell es va regelar superficialment, especialment en les vessants nord.  La part més superior del mantell 
s’ha refredat però la resta es presenta amb valors molt propers o iguals a 0 ºC.  Per avui i fins demà el perill és MODERAT (2) a 
tots els sectors per la possibilitat de caigudes naturals d’allaus de neu humida en general de petites dimensions, localment 
mitjanes restringides a les orientacions més assolellades. A partir de demà a migdia amb  l’augment de la temperatura el peri ll 
passarà a ser MARCAT (3) ja que seran probables caigudes d’allaus de neu humida de mitjanes dimensions a la majoria de les 
orientacions (S, E, W, NW i NE) no descartant-se la possibilitat d’alguna allau de grans dimensions. En orientacions 
exclusivament N el mantell presenta certa cohesió interna i les allaus de fusió poden ser en general de petites dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER AUGMENT 
 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 30 de març de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 30 de març de 2006 
14:00 h. 
30 i 31 de març de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) passant a MARCAT (3) a la tarda 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) passant a MARCAT (3) a la tarda 
Pallaresa: MODERAT (2) passant a MARCAT (3) a la tarda 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 31: Seré o poc ennuvolat per núvols alts al matí; mig ennuvolat amb pocs núvols alts i amb núvols d’evolució diürna. 
Temperatures mínimes semblants o en lleuger descens; màximes similars o lleugerament més altes. Vent fluix amb cops 
moderats de l’W a SW als cims, més encalmat pel matí. 
A les 12:00 h: isozero: 3100 m; vent a 2000 m: 40 km/h SW; vent a 3000 m: 51 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: 5ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 1: Cel mig ennuvolat per núvols alts i que aniran en augment. Molt ennuvolat a la tarda i nit per núvols alts i mitjans, 
també molt ennuvolat de núvols baixos. No es descarten precipitacions febles la segona meitat del dia. Cota de neu a 2400m. 
Temperatures màximes en lleuger descens. Temperatures mínimes similars a l’Aran, lleugerament més baixes i al final del dia a 
la Ribagorça i Pallaresa. Vent del W a SW fluix amb cops moderats als cims. Algunes calmes a cotes baixes. 
Diumenge, 2: Molt ennuvolat a la matinada, mig ennuvolat per núvols alts i mitjans al matí. Poc ennuvolat a partir de la tarda 
amb creixement d’alguns núvols. No es descarten precipitacions febles a la matinada. Cota de neu a 2300 m. Temperatures en 
lleuger o moderat descens. Vent fluix d’W a SW, alguns cops moderats als cims. N a partir de la tarda. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell ha disminuït de gruix i extensió notablement des del cap de setmana degut a les altes temperatures que s’estan 
donant. En general el mantell és present a l’Aran per damunt de 1600-1700 m en orientacions N i de 2000-2100 m en 
orientacions S; a la Pallaresa i a la Ribagorçana el mantell és present per damunt de 1700-1800 m en orientacions N i de 2100 
m en S. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions de neu a totes les orientacions. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 
30-100 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 100-190 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Durant el matí, el regel superficial es manté en les vessants N. A les vessants assolellades la neu es transforma a neu humida. 
El lleu refredament superficial que es va observar ahir dimecres, ha desaparegut i en general tot el gruix de neu es manté a 0 Cº 
o molt proper a aquest valor. Al llarg del dia d’avui, i degut a l’augment de les temperatures el perill anirà passant de MODERAT 
(2) a MARCAT (3) a partir de la tarda vespre. Actualment, a tots els sectors, són possibles caigudes naturals d’allaus de neu 
humida en general de petites dimensions, localment mitjanes a les orientacions més assolellades. A partir de la tarda vespre 
amb  l’augment de la temperatura el perill passarà a ser MARCAT (3) ja que seran probables caigudes d’allaus de neu humida 
de mitjanes dimensions a la majoria de les orientacions (S, E, W, NW i NE) no descartant-se la possibilitat d’alguna allau de 
grans dimensions, especialment a partir de demà migdia. Actualment en orientacions exclusivament N, per damunt dels 2200 
m, el mantell presenta certa cohesió interna i les allaus de fusió poden ser en general de petites dimensions, localment mitjanes 
a partir de demà. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 31 de març de 2006 
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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 març de 2006 
14:00 h. 
30 i 31 de març de 2006 

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

MODERAT (2) passant a 
MARCAT (3) a la tarda 

Ter-Freser: MODERAT (2) passant a  
MARCAT (3) a la tarda 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) passant a 
MARCAT (3) a la tarda 

Prepirineu: MODERAT (2) passant a MARCAT 
(3) a la tarda 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 31: Ambient assolellat amb algun núvol alt. Núvols d’evolució diürna a la tarda, sobretot al Ter-Freser. Temperatures 
mínimes semblants o en lleuger descens; màximes similars o lleugerament més altes. Vent fluix amb cops moderats de l’W a 
SW als cims. Alguns cops forts a la tarda. 
 A les 12:00 h: isozero: 3200 m; vent a 2000 m: 31 km/h SW; vent a 3000 m: 58 km/h W ; Índex de fredor a 2000 m: 4ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 1: Cel entre mig i molt ennuvolat per núvols alts i mitjans, sobretot la segona meitat del dia. Núvols baixos al final del 
dia. Temperatures mínimes similars, màximes en lleuger descens. Vent de l’W a SW fluix i amb algunes calmes a cotes baixes; 
cops moderats als cims. 
Diumenge, 2: Molt ennuvolat a la matinada per núvols alts i mitjans, poc a partir de mig matí i amb creixement d’alguns núvols a 
la tarda. Temperatures en lleugera o moderada davallada, Vent fluix d’W a SW, alguns cops moderats als cims. N a partir de la 
tarda. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell ha disminuït de gruix i extensió notablement des dell cap de setmana degut a les altes temperatures. El mantell és 
present per damunt de 1900 m en orientacions N i de 2100 m en orientacions S. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions de 
neu a totes les orientacions. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 15-130 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Durant el matí, el regel superficial es manté en les vessants N. A les vessants assolellades la neu es transforma a neu humida. 
El lleu refredament superficial que es va observar ahir dimecres, ha desaparegut i en general tot el gruix de neu es manté a 0 
Cº o molt proper a aquest valor. Al llarg del dia d’avui, i degut a l’augment de les temperatures el perill anirà passant de 
MODERAT (2) a MARCAT (3) a partir de la tarda vespre. Actualment, a tots els sectors, són possibles caigudes naturals 
d’allaus de neu humida en general de petites dimensions, localment mitjanes a les orientacions més assolellades. A partir de la 
tarda vespre amb  l’augment de la temperatura el perill passarà a ser MARCAT (3) ja que seran probables caigudes d’allaus de 
neu humida de mitjanes dimensions a la majoria de les orientacions (S, E, W, NW i NE) no descartant-se la possibilitat d’alguna 
allau de grans dimensions, especialment a partir de demà migdia. Actualment en orientacions exclusivament N, per damunt 
dels 2200 m, el mantell presenta certa cohesió interna i les allaus de fusió poden ser en general de petites dimensions, 
localment mitjanes a partir de demà. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 31 de març de 2006 
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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:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 31 de març de 2006 
14:00 h. 
31 de març i 1 d’abril de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) la tarda de divendres  

MODERAT (2) dissabte 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2)  
Pallaresa: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 1: Entre mig i molt ennuvolat per núvols alts i mitjans, més compactes la primera meitat del dia. Increment del núvols 
baixos a partir del migdia a l’Aran, quedant molt ennuvolat a la tarda i vespre. Poc ennuvolat a la resta. No es descarten 
precipitacions febles i inapreciables la segona meitat del dia a l’Aran. Cota de neu a 2200 m. Temperatures màximes en lleuger 
descens; mínimes entre lleugera i moderadament més baixes. A cotes altes les temperatures tornaran a ser negatives bona part 
del dia. Vent d'W a SW fluix amb cops moderats als cims fins al migdia, quan girarà a NW i W fluix. 
A les 12:00 h: isozero: 2700 m; vent a 2000 m: 33 km/h W; vent a 3000 m: 40 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 3ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 2: Mig ennuvolat per núvols baixos a la matinada a l’Aran. Serè al matí i fins la nit, quan augmentarien de nou els 
núvols baixos A l’Aran. Alguns núvols de creixement diürn. Temperatures en lleuger descens, sobretot les màximes. Vent de W a 
NW fluix. Més marcat a la matinada i nit, algunes calmes al matí i migdia. 
Dilluns, 3: Mig ennuvolat a la matinada a l’Aran. Serè o poc ennuvolat fins al vespre, quan augmentarien els núvols alts i mitjans. 
Temperatures en lleuger ascens. Vent del W i NW fluix amb cops moderats als cims i girant a W i SW, reforçant-se a darreres 
hores. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell ha disminuït de gruix i extensió notablement des del cap de setmana degut a les altes temperatures que s’estan 
donant. En general el mantell és present a l’Aran per damunt de 1600-1700 m en orientacions N i de 2000-2100 m en 
orientacions S; a la Pallaresa i a la Ribagorçana el mantell és present per damunt de 1700-1800 m en orientacions N i de 2100 m 
en S, fins i tot discontinu. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions de neu a totes les orientacions. Els gruixos de neu a 2200 
m oscil.len entre 30-100 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 100-180 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Continua el procés d’humitejament i fusió de la neu a totes les orientacions, excepte per damunt de 2600-2700 m en vessants 
obacs. El mantell s’estova progressivament ja que va deixar de regelar la matinada de dijous; no obstant en vessants obacs per 
damunt de 2500 m el mantell internament es manté estable. Al llarg del dia d’avui, i degut a l’augment de les temperatures el 
perill anirà passant de MODERAT (2) a MARCAT (3) a partir de migdia d’avui divendres, especialment a l’Aran. Actualment, a 
tots els sectors, són possibles caigudes naturals d’allaus de neu humida en general de petites dimensions, localment mitjanes a 
les orientacions més assolellades. A partir de la tarda vespre amb  l’augment de la temperatura el perill passarà a ser MARCAT 
(3) a l’Aran, ja que seran possibles caigudes d’allaus de neu humida de mitjanes dimensions a la majoria de les orientacions, no 
descartant-se la possibilitat d’alguna allau de grans dimensions, especialment en orientacions NW i NE. Actualment en 
orientacions exclusivament N, per damunt dels 2200 m, el mantell presenta certa cohesió interna i les allaus de fusió poden ser 
en general de petites dimensions. De cara a demà dissabte, amb la reducció de la insolació disminuirà la probabilitat d’allaus e 
fusió, especialment a cotes altes, mantenint-se un perill MODERAT (2) tota la jornada.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN DESCENS  
 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 1 d’abril de 2006 
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FEBLE MODERAT MARCAT FORT 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, 31 de març de 2006 
14:00 h. 
31 de març i 1 d’abril de 2006 

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

MODERAT (2)  Ter-Freser: MARCAT (3) la tarda de divendres 
MODERAT (2) dissabte 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MARCAT (3) la tarda de 
divendres  
MODERAT (2) dissabte 

Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 1: Entre mig i molt ennuvolat per núvols alts i mitjans, sobretot la primera meitat del dia. Molt ennuvolat per núvols 
baixos als sectors alts del Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser a partir de la tarda. Creixement de nuvolades a la resta, sobretot al 
Ter-Freser. No es descarten precipitacions febles i inapreciables la segona meitat del dia a cotes altes del Perafita-Puigpedrós i 
Ter-Freser, i poden ser en forma de ruixat feble en aquest darrer sector. Cota de neu a 2200-2300 m. Temperatures màximes en 
lleuger descens; mínimes entre lleugera i moderadament més baixes. Vent d'W a SW fluix i amb cops moderats als cims fins al 
migdia. NW a W fluix amb cops moderat durant la tarda i nit. 
 A les 12:00 h: isozero: 2800 m; vent a 2000 m: 20 km/h SW; vent a 3000 m: 31 km/h W ; Índex de fredor a 2000 m: 7ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 2: Poc ennuvolat a la matinada als sectors més septentrionals. Serè a la resta i fins a la nit, tot i que poden créixer 
alguns cúmuls a la tarda, sent més abundants al Ter-Freser i Prepirineu. Temperatures en lleuger descens, sobretot les 
màximes. Vent d'W a NW fluix amb cops moderats als cims. 
Dilluns, 3: Serè o poc ennuvolat fins al vespre, quan augmentarien els núvols alts i mitjans. Temperatures en lleuger ascens. 
Vent del W i NW fluix amb cops moderats als cims i girant a W i SW, reforçant-se a darreres hores. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell ha disminuït de gruix i extensió notablement des dell cap de setmana degut a les altes temperatures. El mantell és 
present per damunt de 1900 m en orientacions N i de 2100 m en orientacions S. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions de 
neu a totes les orientacions. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 15-120 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Continua el procés d’humitejament i fusió de la neu a totes les orientacions, excepte per damunt de 2600-2700 m en vessants 
obacs. El mantell s’estova progressivament ja que va deixar de regelar la matinada de dijous; no obstant en vessants obacs per 
damunt de 2500 m el mantell internament es manté estable. Al llarg del dia d’avui, i degut a l’augment de les temperatures el 
perill anirà passant de MODERAT (2) a MARCAT (3) a partir de migdia d’avui divendres, especialment a Ter-Freser I vessant 
nord del Cadí-Moixeró. Actualment, a tots els sectors, són possibles caigudes naturals d’allaus de neu humida en general de 
petites dimensions, localment mitjanes a les orientacions més assolellades. A partir de la tarda vespre amb  l’augment de la 
temperatura el perill passarà a ser MARCAT (3) als sectors indicats, ja que seran possibles caigudes d’allaus de neu humida de 
mitjanes dimensions a la majoria de les orientacions, no descartant-se la possibilitat d’alguna allau de grans dimensions, 
especialment en orientacions NW i NE. Actualment en orientacions exclusivament N, per damunt dels 2200 m, el mantell 
presenta certa cohesió interna i les allaus de fusió poden ser en general de petites dimensions. De cara a demà dissabte, amb la 
reducció de la insolació disminuirà la probabilitat d’allaus e fusió, especialment a cotes altes, mantenint-se un perill MODERAT 
(2) tota la jornada. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN DESCENS  
 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 1 d’abril de 2006 
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FEBLE MODERAT MARCAT FORT 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: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 1 d’abril de 2006 
14:00 h. 
1, 2 i 3 d’abril de 2006 

 
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, 2: Cel entre poc mig ennuvolat per núvols alts i mitjos pel matí, amb creixement de nuvolades a partir del migdia. 
Possibilitat de ruixats dispersos amb cota de neu a 2100 m. Temperatures en  descens moderat. Vent de W a NW fluix.  
A les 12:00 h: isozero: 2400 m; vent a 2000 m: 31 km/h W; vent a 3000 m: 40 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -1ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 3: Ambient assolellat amb algun núvol d’evolució diürna. Temperatures similars o lleugerament més baixes. Vent fluix i 
variable amb cert predomini de la component N. 
Dimarts, 4: Increment de la nuvolositat al llarg del dia per quedar al final entre mig i molt ennuvolat. Temperatures en moderat 
ascens. Vent de component S entre fluix i moderat, més reforçat a l’Aran per la tarda. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell ha disminuït de gruix i extensió notablement en el decurs de la setmana, especialment ahir, degut a les altes 
temperatures. En general el mantell és present a l’Aran per damunt de 1600-1700 m en orientacions N i de 2000-2100 m en 
orientacions S; a la Pallaresa i a la Ribagorçana el mantell és present per damunt de 1700-1800 m en orientacions N i de 2100 
m en S, localment de forma discontinua. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions de neu a totes les orientacions. Els gruixos 
de neu a 2200 m oscil.len entre 0-100 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 80-170 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
La neu va fondre especialment en el dia d’ahir; fins a 7 cm en algun sector orientat a N a 2300 m. Per damunt de 2600-2700 m 
en vessants obacs aquest procés és molt menys important. El mantell ha s’estovat progressivament en els darrers dies per 
l’absència de regel des de la matinada de dijous; no obstant en vessants obacs per damunt de 2500 m el mantell internament 
es manté estable. Al llarg del dia d’avui, el descens de la insolació farà que la neu no segueixi fonent i amb el descens de la 
temperatura al final del dia s’anirà encrostant. Actualment, a tots els sectors, el perill és MODERAT (2) ja que encara són 
possibles caigudes naturals d’allaus de neu humida en general de petites dimensions, localment mitjanes a les orientacions 
més assolellades. En orientacions exclusivament N, per damunt dels 2200 m, el mantell presenta certa cohesió interna i les 
allaus de fusió poden ser en general de petites dimensions. De cara a demà diumenge, amb la possibilitat de xàfecs, 
especialment, la neu podria humitejar-se a partir de 2300 m i podrien caure petites allaus de neu humida de petites dimensions, 
localment mitjanes. A més no es descarta la formació de petites plaques sota colls i carenes en orientacions S i E que es 
podrien desencadenar al pas d’una persona i assolir en general petites dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
 
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 3 d’abril de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 1 d’abril de 2006 
14:00 h. 
1, 2 i 3 d’abril de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 2: Cel entre poc mig ennuvolat per núvols alts i mitjos pel matí, amb creixement de nuvolades a partir del migdia. 
Possibilitat de ruixats dispersos localment en forma de tempesta amb cota de neu a 2100 m. Temperatures en  descens 
moderat. Vent de W a NW fluix.  
A les 12:00 h: isozero: 2500 m; vent a 2000 m: 27 km/h SW; vent a 3000 m: 38 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -1ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 3: Ambient assolellat amb algun núvol d’evolució diürna. Temperatures similars o lleugerament més baixes. Vent fluix i 
variable amb cert predomini de la component N. 
Dimarts, 4: Increment de la nuvolositat al llarg del dia per quedar al final entre mig i molt ennuvolat. Temperatures en moderat 
ascens. Vent de component S entre fluix i moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell ha disminuït de gruix i extensió notablement en el decurs de la setmana, especialment ahir, degut a les altes 
temperatures. La neu és present per damunt de 1900 m en orientacions N i de 2100 m en orientacions S. A tots els sectors hi 
ha sobreacumulacions de neu a totes les orientacions. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 5-120 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
La neu va fondre especialment en el dia d’ahir; fins a 9 cm en algun sector a 2300 m. Per damunt de 2600-2700 m en vessants 
obacs aquest procés és molt menys important o inexistent. El mantell ha s’estovat progressivament en els darrers dies per 
l’absència de regel des de la matinada de dijous; no obstant en vessants obacs per damunt de 2500 m el mantell internament 
es manté estable. Al llarg del dia d’avui, el descens de la insolació farà que la neu no segueixi fonent i amb el descens de la 
temperatura al final del dia s’anirà encrostant. Actualment, a tots els sectors, el perill és MODERAT (2) ja que encara són 
possibles caigudes naturals d’allaus de neu humida en general de petites dimensions, localment mitjanes a les orientacions 
més assolellades. En orientacions exclusivament N, per damunt dels 2200 m, el mantell presenta certa cohesió interna i les 
allaus de fusió poden ser en general de petites dimensions. De cara a demà diumenge, amb la possibilitat de xàfecs, 
especialment al sector Ter-Freser, la neu podria humitejar-se a partir de 2300 m i podrien caure petites allaus de neu humida 
de petites dimensions, localment mitjanes. A més no es descarta la formació de petites plaques sota colls i carenes en 
orientacions S i E que es podrien desencadenar al pas d’una persona i assolir petites dimensions, localment mitjanes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 3 d’abril de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 3 d’abril de 2006 
14:00 h. 
3 i 4 d’abril de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FEBLE (1) dilluns augmentant a MARCAT (3) dimarts a migdia 
Ribagorçana-Vall Fosca: FEBLE (1) dilluns augmentant a MODERAT (2) dimarts  
Pallaresa: FEBLE (1) dilluns augmentant a MODERAT (2) dimarts  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 4: Mig ennuvolat de núvols alts al matí; més compactes al migdia, també molt ennuvolat de núvols mitjans, sobretot a la 
Ribagorça i Pallaresa. A la tarda creixement d'algunes nuvolades, fins a quedar cobert al vespre, sobretot a la Ribagorça. No es 
descarten precipitacions febles i minses al final del dia a la Ribagorça i Pallars. Cota de neu a 2600 m. Temperatures màximes 
en moderat ascens, pot ser notable a l’Aran. Mínimes sense canvis importants. No es descarta vent d'Espanya a l’Aran, sobretot 
al final del dia. Vent de component W fluix girant a SW a partir del matí i passant a moderat amb cops forts al final. 
A les 12:00 h: isozero: 3100 m; vent a 2000 m: 82 km/h SW; vent a 3000 m: 79 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: 2ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 5: Entre mig i molt ennuvolat. Nuvolositat més compacte a la tarda pel creixement de nuvolades. No es descarten 
precipitacions febles i minses a la matinada, sobretot a la Ribagorça i Pallars. A la tarda són possibles ruixats febles a qualsevol 
punt i que deixaran quantitats minses. Cota de neu a 2500 m a la matinada, 2000 m a la tarda. Temperatures en lleugera 
davallada. Vent d'W fluix amb cops moderats als cims. 
Dijous, 6: Cel molt ennuvolat tot el dia, creixement de nuvolades al migdia i tarda. Són possibles precipitacions febles i minses 
durant tot el dia, més probables al migdia i tarda. Cota de neu a 2000 m. Temperatures en lleuger descens. Vent fluix i variable 
amb predomini de l’W i SW. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell continua fonent, de l’ordre de fins a 10 cm durant el cap de setmana en orientació N a 2200 m. En general el mantell 
és present a l’Aran per damunt de 1700-1800 m en orientacions N i de 2000-2100 m en orientacions S; a la Pallaresa i a la 
Ribagorçana el mantell és present per damunt de 1800-1900 m en orientacions N i de forma discontínua en orientació S fins als 
cims. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions de neu a totes les orientacions. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 5-90 
cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 60-160 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Des de diumenge el mantell ha començat a endurir-se durant les matinades per regel i la fusió és menor que dies enrera. Per 
avui dilluns el perill és FEBLE (1), especialment en orientacions N; tot i que la radiació solar serà baixa, és possible alguna allau 
de fusió, en general de petites dimensions a la resta d’orientacions. Demà dimarts torna a augmentar la temperatura i difícilment 
regelarà durant la matinada. Dimarts el perill tornarà a generalitzar-se a MODERAT (2) a migdia a la Ribagorçana i Pallaresa per 
la possibilitat d’alguna allau de fusió a qualsevol orientació, en general de petites dimensions, localment mitjana. A l’Aran el perill 
pot augmentar a MARCAT (3) a partir de migdia de dimarts, ja que seran probables allaus de fusió a qualsevol orientació i no es 
descarta alguna allau de fons que pogués ser de grans dimensions a qualsevol orientació. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 4 d’abril de 2006 
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FEBLE MODERAT MARCAT FORT 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, 3 d’abril de 2006 
14:00 h. 
3 i 4 d’abril de 2006 

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

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

Ter-Freser: MODERAT (2)  

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

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

Prepirineu: FEBLE (1) dilluns augmentant a 
MODERAT (2) dimarts  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 4: Mig ennuvolat de núvols alts i alguns mitjans a la matinada i matí; molt ennuvolat al migdia. A la tarda disminució 
transitòria de la nuvolositat i creixement d'alguns núvols d'evolució. Molt ennuvolat al final del dia. Temperatures màximes 
moderadament més altes, mínimes sense canvis destacables. Vent de component W fluix girant a SW a partir del matí i passant 
a moderat. A partir del migdia i fins al vespre es reforçarà amb alguns cops forts. 
 A les 12:00 h: isozero: 2900 m; vent a 2000 m: 61 km/h SW; vent a 3000 m: 75 km/h W ; Índex de fredor a 2000 m: 0ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 5: Entre mig i molt ennuvolat. Nuvolositat més compacte a la tarda pel creixement de nuvolades amb possibilitat de 
ruixats febles a qualsevol punt i que deixaran quantitats minses. Cota de neu a 2100 m. Temperatures en lleugera davallada. 
Vent d'W fluix amb cops moderats als cims. 
Dijous, 6: Cel molt ennuvolat tot el dia, creixement de nuvolades al migdia i tarda. Són possibles precipitacions febles disperses i 
minses durant tot el dia, més probables al migdia i tarda. Cota de neu a 2100 m. Temperatures en lleuger descens. Vent fluix i 
variable amb predomini de W i S. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell ha disminuït de gruix i extensió notablement en el decurs de la setmana, especialment ahir, degut a les altes 
temperatures. La neu és present per damunt de 1900 m en orientacions N i de 2100 m en orientacions S, ja de forma 
discontínua fins als cims. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions de neu a totes les orientacions. Els gruixos de neu a 2200 
m oscil.len entre 5-110 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Des de diumenge el mantell ha començat a endurir-se durant les matinades per regel i la fusió és menor que dies enrera. Per 
avui dilluns el perill és FEBLE (1) especialment en orientacions N; tot i que la radiació solar serà baixa, és possible alguna allau 
de fusió, en general de petites dimensions a la resta d’orientacions, excepte al Ter-Freser. Al Ter-Freser els núvols baixos 
humitejaran fàcilment lla neu tota la jornada a totes les orientacions i el perill és MODERAT (2). Demà dimarts torna a augmentar 
la temperatura i difícilment regelarà durant la matinada. Dimarts el perill tornarà a generalitzar-se a MODERAT (2) a tots els 
sectors per la possibilitat d’alguna allau de fusió a qualsevol orientació, en general de petites dimensions, localment mitjana.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 4 d’abril de 2006 
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FEBLE MODERAT MARCAT FORT 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: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 4 d’abril de 2006 
14:00 h. 
4 i 5 d’abril de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) fins demà migdia passant a MODERAT (2) 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2)  
Pallaresa: MODERAT (2) 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 5: Entre mig i molt ennuvolat a la matinada. Mig ennuvolat a l’Aran de núvols baixos al matí. Creixement de 
nuvolades a la tarda quedant molt ennuvolat. Precipitacions febles i minses a la matinada, sobretot a la Ribagorça i Pallars. A la 
tarda són possibles ruixats febles a qualsevol punt i que deixaran quantitats minses. Cota de neu a 2600 m a la matinada, 2000 
m a la tarda. Temperatures màximes en lleugera davallada, mínimes entre lleugera i moderadament més baixes i al final del dia. 
No es descarta vent d'Espanya a la matinada. Vent afluixant al llarg de la matinada, quedant d'W fluix amb cops moderats als 
cims. A cotes baixes gir de W a NW a partir de mig matí.  
A les 12:00 h: isozero: 2500 m; vent a 2000 m: 35 km/h NW; vent a 3000 m: 32 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -2ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 6: Cel molt ennuvolat tot el dia, creixement de nuvolades a partir del matí. Precipitacions febles i minses durant tot el dia 
en general, localment moderades i poc abundants. Més probables al migdia. Cota de neu a 1800 m a l’Aran, 2000 m a la resta. 
Temperatures mínimes en lleugera davallada, màximes entre lleugera i moderadament inferiors a les del dia anterior. Vent en 
calma o fluix amb predomini del W i S. 
Divendres, 7: Entre mig i molt ennuvolat de núvols alts i mitjans, més compactes al final del dia. No es descarten precipitacions 
minses; cota de neu a 2700 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent del W i SW fluix a cotes altes, calmes o vent fluix del S a 
cotes inferiors. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general el mantell és present a l’Aran per damunt de 1600 m en orientacions N i de 2100-2200 m en orientacions S; a la 
Pallaresa i a la Ribagorçana el mantell és present per damunt de 1800-1900 m en orientacions N i de forma discontínua en 
orientació S fins als cims. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions de neu a totes les orientacions. Els gruixos de neu a 2200 
m oscil.len entre 5-90 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 60-160 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Durant la nit passada hi ha hagut inversió tèrmica. El mantell s’ha regelat només per sota dels 1800 m. En el decurs del dia 
d’avui dimarts, amb la pujada de temperatures prevista (que de fet ja ha començat a l’Aran), la neu s’estovarà i humidificarà. A 
última hora les precipitacions minses que s’esperen amb cota de neu a 2800 m afavoriran encara més la fusió.  
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) per la possibilitat de caigudes naturals d’allaus de neu humida a 
qualsevol orientació, en general de mitjanes dimensions. No es descarta la possibilitat de que en caigui alguna de gran, 
especialment en aquell sectors nord que no s’hagin purgat. A partir de demà a migdia amb el descens de la temperatura la neu 
tendirà a regelar-se i el perill passaria a MODERAT (2). A la resta de sectors el perill és MODERAT (2) per la possibilitat 
d’alguna allau de fusió a qualsevol orientació, en general de petites dimensions, localment mitjana.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN DESCENS DIJOUS EN LLEUGER AUGMENT DIVENDRES 
 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 5 d’abril de 2006 
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FEBLE MODERAT MARCAT FORT 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, 4 d’abril de 2006 
14:00 h. 
4 i 5 d’abril de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 5: Mig ennuvolat a la matinada, poc al matí. Nuvolositat més compacte a la tarda pel creixement de nuvolades, 
quedant molt ennuvolat. A la tarda són possibles ruixats febles a qualsevol punt i que deixaran quantitats minses; localment 
moderats, poc abundants, amb tempesta i amb neu granulada. Cota de neu a 2200 m a la tarda. Temperatures màximes en 
lleugera davallada, mínimes entre lleugera i moderadament més baixes i al final del dia. Vent afluixant al llarg de la matinada, 
quedant de W fluix amb cops moderats als cims. Fora dels cims, gir del vent de W a NW a partir de mig matí entre fluix i 
moderat.  
 A les 12:00 h: isozero: 2700 m; vent a 2000 m: 18 km/h SW; vent a 3000 m: 26 km/h W ; Índex de fredor a 2000 m: 2ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 6: Increment de la nuvolositat a la matinada. Cel molt ennuvolat tot el dia, creixement de nuvolades a partir del matí. 
Precipitacions febles i minses tota la jornada, localment moderades i poc abundants. Més probables al migdia. Cota de neu a 
2000 m. Temperatures mínimes en lleugera davallada, màximes entre lleugera i moderadament inferiors a les del dia anterior. 
Vent en calma o fluix amb predomini del W i S. 
Divendres, 7: Entre mig i molt ennuvolat de núvols alts i mitjans. No es descarten precipitacions minses; cota de neu a 2500 m. 
Temperatures en lleugers ascens. Vent del W i SW fluix a cotes altes, calmes o vent fluix del S a cotes inferiors. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell ha disminuït de gruix i extensió notablement en el decurs de la setmana, especialment ahir, degut a les altes 
temperatures. La neu és present per damunt de 1900 m en orientacions N i de 2100 m en orientacions S, ja de forma 
discontínua fins als cims. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions de neu a totes les orientacions. Els gruixos de neu a 2200 
m oscil.len entre 5-110 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Durant la nit passada hi ha hagut inversió tèrmica i el mantell no s’ha regelat.  En el decurs del dia d’avui dimarts, amb la 
pujada de temperatures prevista  la neu s’anirà estovant i humidificant. 
A tots els sectors, el perill és MODERAT (2) per la possibilitat d’alguna allau de fusió a qualsevol orientació, en general de 
petites dimensions, localment mitjana. De cara a demà a migdia amb el descens de temperatures el mantell s’anirà encrostant i 
endurint. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN DESCENS DIJOUS EN LLEUGER AUGMENT DIVENDRES 
 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 5 d’abril de 2006 
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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: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 5 d’abril de 2006 
14:00 h. 
5 i 6 d’abril de 2006 

 
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, 6: Increment dels núvols alts amb alguns mitjans al llarg de la matinada, quedant molt ennuvolat a partir del matí i durant 
la resta del dia. A mig matí també es faran abundants els núvols baixos, sobretot a la Ribagorça i Pallaresa, i sent més 
compactes al migdia i tarda quan hi hauria creixement d'algunes nuvolades. No es descarten precipitacions minses i d'intensitat 
feble, més probables entre mig matí i la tarda. Cota de neu a 1800 al matí, 2000 a la tarda. Temperatures mínimes en lleugera 
davallada, màximes en lleuger increment. Vent en calma o fluix i variable amb predomini del W i el S. 
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; vent a 2000 m: 13 km/h W; vent a 3000 m: 27 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 0ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 7: Entre mig i molt ennuvolat per núvols alts. Creixement de nuvolades al matí i fins a mitja tarda, quan la nuvolositat 
davallarà progressivament. Són possibles ruixats febles, puntualment moderats, durant la primera meitat del dia i fins a la tarda; 
les acumulacions seran minses. Cota de neu a 1800 m pel matí, 2100 a la tarda. Temperatures mínimes sense canvis 
destacables, màximes en lleuger ascens. Vent en calma o fluix de component variable i amb predomini del W i S. 
Dissabte, 8: Ambient assolellat amb cel mig ennuvolat de núvols alts; més compactes a la matinada i nit. Temperatures en 
lleuger ascens. Vent en calma o fluix de direcció variable; W girant a SW moderat als cims. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general el mantell és present a l’Aran per damunt de 1600 m en orientacions N i de 2100-2200 m en orientacions S; a la 
Pallaresa i a la Ribagorçana el mantell és present per damunt de 1800-1900 m en orientacions N i de forma discontínua en 
orientació S fins als cims. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions de neu a totes les orientacions. Els gruixos de neu a 2200 
m oscil.len entre 5-90 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 60-160 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Amb la davallada de temperatures que s’ha iniciat la passada matinada la neu s’ha endurit, especialment per damunt de 2300 
m. A partir d’aquesta cota, superficialment hi ha una crosta de regel, localment de 10-15 cm, que no es trenca amb els esquís 
però que s’enfonsa al passar-hi caminant. Per sota d’aquest nivell, la neu està molt transformada a grans de fusió. Tot el 
mantell es troba pràcticament a 0 ºC. 
A tots els sectors el perill és MODERAT (2) per la possibilitat d’alguna allau de fusió en general de petites dimensions, 
localment mitjanes, a qualsevol orientació i especialment en aquells sectors no encrostats. Durant la nit el mantell tendirà a 
encrostar-se.  
Amb la possibilitat de ruixats dispersos per avui per la tarda i demà el mantell localment es pot humitejar per sota dels 2000-
2100 m afavorint, de nou, la caiguda de petites allaus de neu humida. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT 
 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 6 d’abril de 2006 
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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, 5 d’abril de 2006 
14:00 h. 
5 i 6 d’abril de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 6: Increment dels núvols alts i alguns mitjans al llarg de la matinada, quedant molt ennuvolat a partir del matí i durant la 
resta del dia. A mig matí també es faran abundants els núvols baixos, sent més compactes al migdia i tarda quan hi hauria 
creixement de nuvolades. Són probables precipitacions febles i minses tota la jornada a qualsevol sector, localment moderades 
i poc abundants. Són més probables al migdia. Cota de neu als 2000 m. Temperatures en lleugera davallada, sobretot a cotes 
mitjanes. Vent en calma o fluix i variable amb predomini del W i el S. 
 A les 12:00 h: isozero: 2200 m; vent a 2000 m: 21 km/h W; vent a 3000 m: 44 km/h W ; Índex de fredor a 2000 m: -4ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 7: Entre mig i molt ennuvolat per núvols alts. Creixement de nuvolades al matí i fins a mitja tarda, quan la nuvolositat 
davallarà progressivament. Són possibles ruixats febles, puntualment moderats, a qualsevol sector i durant la primera meitat 
del dia i fins a la tarda; les acumulacions seran minses, puntualment poc abundants. Cota de neu a 2000 m al matí, 2100 a la 
tarda. Temperatures mínimes sense canvis destacables, màximes lleugerament més altes. Vent en calma o fluix de component 
variable i amb predomini del W i S . 
Dissabte, 8: : Ambient assolellat amb cel poc ennuvolat de núvols alts; més compactes a la matinada i nit. Temperatures en 
lleuger ascens. Vent en calma o fluix de direcció variable; W girant a SW moderat als cims. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell nival és present per damunt de 1900 m en orientacions N i de 2100 m en orientacions S, ja de forma discontínua fins 
als cims. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions de neu a totes les orientacions. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 
5-110 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Amb la davallada de temperatures que s’ha iniciat la passada matinada la neu s’ha endurit, especialment per damunt de 2300 
m. A partir d’aquesta cota, superficialment hi ha una crosta de regel, localment de 10-15 cm, que no es trenca amb els esquís 
però que s’enfonsa al passar-hi caminant. Per sota d’aquest nivell, la neu està molt transformada a grans de fusió. Tot el 
mantell es troba pràcticament a 0 ºC. 
A tots els sectors el perill és MODERAT (2) per la possibilitat d’alguna allau de fusió en general de petites dimensions, 
localment mitjanes, a qualsevol orientació i especialment en aquells sectors no encrostats. Durant la nit el mantell tendirà a 
encrostar-se.  
Amb la possibilitat de ruixats dispersos per avui per la tarda, especialment al Ter-Freser, i demà el mantell localment es pot 
humitejar per sota dels 2000-2100 m afavorint, de nou, la caiguda de petites allaus de neu humida. Per damunt dels 2500 m no 
es descarta la caiguda d’alguna purga de neu recent humida al Ter-freser, en aquells sectors on els ruixats hagin estat prou 
importants. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT 
 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 6 d’abril de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 6 d’abril de 2006 
14:00 h. 
6 i 7 d’abril de 2006 

 
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. 
Divendres, 7: Entre mig i molt ennuvolat per núvols baixos a la matinada, sobretot a la Ribagorça i Pallaresa, i poc ennuvolat per 
núvols alts i mitjans. Increment dels núvols baixos en general a partir del matí i creixement de nuvolades al matí i fins a mitja 
tarda, quedant molt ennuvolat. La nuvolositat davallarà progressivament al final del dia, quedant mig ennuvolat. No es descarten 
precipitacions febles, puntualment moderades i en forma de ruixat, i durant el matí i fins a la tarda; les acumulacions seran 
minses. Cota de neu a 1800 m pel matí, 2000 a la tarda. Temperatures mínimes sense canvis destacables o en lleuger ascens, 
màximes en lleuger ascens i sobretot a cotes altes. Vent en calma o fluix de component variable i amb predomini del W i N. 
A les 12:00 h: isozero: 2400 m; vent a 2000 m: 9 km/h NW; vent a 3000 m: 11 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 2ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 8: Mig ennuvolat a la matinada, passant a serè o poc ennuvolat al matí. Mig ennuvolat a la tarda amb núvols alts i 
mitjans i alguns baixos d'evolució diürna. Temperatures màximes en lleuger ascens, mínimes similars o en lleugera davallada. 
Vent del W i S fluix i variable, reforçant-se a la segona meitat del dia amb cops moderats als cims. 
Diumenge, 9: Ambient assolellat però amb increment de la nuvolositat. Molt ennuvolat la segona meitat del dia amb creixement 
de nuvolades, sobretot a l’Aran. Són possibles ruixats a partir de la tarda entre febles i moderats; quantitats entre minses i poc 
abundants. Cota de neu: 1900 m. Temperatures màximes en lleuger ascens, mínimes en lleuger descens. Vent SW als cims, S 
girant a NE a la resta i reforçant-se a moderat a fort al final del dia. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general el mantell és present a l’Aran per damunt de 1600 m en orientacions N i de 2100-2200 m en orientacions S; a la 
Pallaresa i a la Ribagorçana el mantell és present per damunt de 1800-1900 m en orientacions N i de forma discontínua en 
orientació S fins als cims. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions de neu a totes les orientacions. Els gruixos de neu a 2200 
m oscil.len entre 5-90 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 60-160 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Ahir dimecres les temperatures van baixar, especialment les màximes de forma moderada, puntualment notable. A més per la 
tarda es van donar xàfecs a tots els sectors, que inicialment van ser en forma d’aigua fins a 2200-2300 m. Finalment s’han 
acumulat entre 1-5 mm a tots els sectors, que a cotes superiors als 2300 m han estat en forma de neu granulada. A part 
d’aquesta capa dispersa de neu recent humida, en general la neu es mostra endurida per damunt de 2300 m i humida per sota. 
Les crostes de regel existents són localment de 5-10 cm, i no es trenquen amb els esquís però s’enfonsen al passar-hi 
caminant. La base del mantell nival està molt transformada a grans de fusió. Tot el mantell es troba pràcticament a 0 ºC. 
A tots els sectors el perill és MODERAT (2) per la possibilitat d’alguna allau de fusió en general de petites dimensions, 
localment mitjanes, a qualsevol orientació i especialment en aquells sectors no encrostats.  
Amb la possibilitat de ruixats dispersos per avui i precipitacions febles i ruixats per demà el mantell localment es pot humitejar 
per sota dels 2000-2100 m afavorint, de nou, la caiguda de petites allaus de neu humida en aquells vessants que no s’hagin 
purgat. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 7 d’abril de 2006 
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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: 

Dijous, 6 d’abril de 2006 
14:00 h. 
6 i 7 d’abril de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 7: Entre mig i molt ennuvolat a primeres i últimes hores del dia passant a molt ennuvolat amb creixement de 
nuvolades fins a mitja tarda. S'esperen precipitacions febles, puntualment moderades i en forma de ruixat, durant la primera 
meitat del dia i fins a la tarda; les acumulacions seran minses, puntualment poc abundants on hi hagi els ruixats. Cota de neu a 
2000 m al matí, 2100 a la tarda. Temperatures mínimes sense canvis destacables o en lleuger ascens, màximes lleugerament 
més altes i sobretot a cotes altes. Vent en calma o fluix de component variable i amb predomini del W i S. 
 A les 12:00 h: isozero: 2300 m; vent a 2000 m: 4 km/h SE; vent a 3000 m: 7 km/h SW ; Índex de fredor a 2000 m: 0ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 8: Mig ennuvolat a la matinada. Poc ennuvolat a partir del matí i alguns núvols d'evolució diürna a la tarda. 
Temperatures màximes en lleuger ascens, mínimes similars o en lleugera davallada. Vent del W i S fluix i variable, reforçant-se 
a la segona meitat del dia amb cops moderats als cims. 
Diumenge, 9: Ambient assolellat al matí, molt ennuvolat a la tarda amb creixement de nuvolades. Són possibles ruixats a partir 
de la tarda entre febles i moderats; quantitats entre minses i poc abundants. Cota de neu: 2000 m. Temperatures màximes en 
lleuger ascens, mínimes en lleuger descens. Vent del SW a E i reforçant-se a moderat a fort al final del dia. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell nival és present per damunt de 1900 m en orientacions N i de 2100 m en orientacions S, ja de forma discontínua fins 
als cims. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions de neu a totes les orientacions. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 
5-110 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Ahir dimecres les temperatures van baixar, especialment les màximes de forma moderada, puntualment notable. A més per la 
tarda es van donar xàfecs a tots els sectors, els més importants dels quals van estar al Ter-Freser. Inicialment van ser en forma 
d’aigua fins a 2200-2300 m. Finalment s’han acumulat uns 15 mm a Ulldeter i entre 1-5 mm a la resta de sectors. A cotes 
superiors als 2300 m s’ha format una fina capa de neu recent humida que localment ha estat en forma de neu granulada (fins a 
9 cm al sector Ter-Freser). A part d’aquesta capa dispersa de neu recent humida, en general la neu es mostra endurida per 
damunt de 2300 m i humida per sota. Les crostes de regel existents són localment de 5-10 cm, i no es trenquen amb els esquís 
però s’enfonsen al passar-hi caminant. La base del mantell nival està molt transformada a grans de fusió. Tot el mantell es 
troba pràcticament a 0 ºC. 
A tots els sectors el perill és MODERAT (2) per la possibilitat d’alguna allau de fusió en general de petites dimensions, 
localment mitjanes, a qualsevol orientació i especialment en aquells sectors no encrostats. Al Ter-Freser no es descarta el 
desencadenament d’alguna placa en general de petites dimensions al pas d’un esquiador, a cotes altes sota colls i carenes 
orientades al N i E. 
Amb la possibilitat de ruixats dispersos per avui i precipitacions febles i ruixats per demà el mantell localment es pot humitejar 
per sota dels 2000-2100 m afavorint, de nou, la caiguda de petites allaus de neu humida en aquells vessants que no s’hagin 
purgat. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 7 d’abril de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 7 d’abril de 2006 
14:00 h. 
7 i 8 d’abril de 2006 

 
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. 
Dissabte, 8: Entre mig i molt ennuvolat a la matinada, passant a serè o poc ennuvolat al matí. Mig ennuvolat a la tarda amb 
núvols alts i mitjans amb núvols d'evolució diürna. Els núvols alts i mitjans es faran més densos al final del dia. No es descarten 
ruixats febles amb acumulacions minses a la tarda. Cota de neu a 2100 m. Temperatures màximes en lleuger ascens, mínimes 
similars o en lleugera davallada. Vent de W i S fluix i variable, reforçant-se al final del dia i sent entre fluix i moderat als cims. 
A les 12:00 h: isozero: 2500 m; vent a 2000 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, 9: Mig ennuvolat a la matinada per núvols alts i mitjans. Seré o poc ennuvolat al matí i creixement de núvols 
d'evolució diürna a la tarda, quedant mig ennuvolat. A mitja tarda augmentaran també els núvols baixos a l’Aran, quedant molt 
ennuvolat o cobert al final del dia. Són possibles precipitacions minses al final del dia a l’Aran, no es descarta que puguin ser en 
forma de ruixat. Cota de neu a 2100 m. Temperatures màximes lleugerament més altes, mínimes similars o en lleuger descens. 
Vent de SW moderat als cims, reforçant-se a entre moderat a fort al final del dia. Fluix amb cops moderats fora del cims, i girant 
a N a partir de la tarda a l’Aran. 
Dilluns, 10: Molt ennuvolat tota la jornada. Creixement de nuvolades a la tarda. Ruixats febles, puntualment moderats, 
principalment a la matinada i a la tarda. Cota de neu: 1400 m. Temperatures en lleugera o moderada davallada. Vent moderat a 
fort del N a NE a cotes baixes, SW als cims. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general el mantell és present a l’Aran per damunt de 1600 m en orientacions N i de 2100-2200 m en orientacions S; a la 
Pallaresa i a la Ribagorçana el mantell és present per damunt de 1800-1900 m en orientacions N i de forma discontínua en 
orientació S fins als cims. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions de neu a totes les orientacions. Els gruixos de neu a 2200 
m oscil.len entre 5-90 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 60-160 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Ahir dijous es van continuar produint xàfecs i tempestes a tots els sectors, a excepció de l’Aran, amb cota de neu fins a 2100-
2200 m. Durant tota la setmana s’han acumulat localment fins a 15-20 cm per damunt de 2600 m. A part d’aquesta capa dispersa 
de neu recent humida i granulada, en general la neu es mostra endurida per damunt de 2100 m i humida per sota. La base del 
mantell nival està molt transformada a grans de fusió. Tot el mantell es troba pràcticament a 0 ºC, excepte les crostes 
superficials. 
A tots els sectors el perill és MODERAT (2) per la possibilitat d’allaus de neu humida en general de petites dimensions, localment 
mitjanes, a qualsevol orientació i per damunt de 2500 m. També és possible alguna allau de placa pel pas d’una persona, però 
de petites dimensions en general i a qualsevol orientació. Per sota de 2300 m poden haver localment allaus de fusió de fons, 
puntualment de dimensions mitjanes. 
Amb els ruixats i tempestes que s’estan produint avui divendres i la possibilitat de precipitacions febles per demà dissabte el 
mantell s’humitejarà per sota dels 2000-2100 m, mantenint-se demà dissabte la possibilitat d’allaus de neu recent humida a cotes 
altes i de fusió a cotes baixes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 8 d’abril de 2006 
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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 d’abril de 2006 
14:00 h. 
7 i 8 d’abril de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 8: Entre mig i molt ennuvolat a la matinada. Poc ennuvolat a partir del matí amb ambient assolellat i alguns núvols 
d'evolució diürna a la tarda. Poc ennuvolat de núvols alts i mitjans al final del dia. No es descarten ruixats febles amb 
acumulacions minses a la tarda. Cota de neu a 2100 m. Temperatures màximes en lleuger ascens, mínimes similars o en 
lleugera davallada. Vent del W i S fluix i variable, reforçant-se a la segona meitat del dia amb cops moderats als cims. 
 A les 12:00 h: isozero: 2500 m; vent a 2000 m: 18 km/h SW; vent a 3000 m: 24 km/h W ; Índex de fredor a 2000 m: 0ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 9: Mig ennuvolat a la matinada per núvols alts i mitjans. Seré o poc ennuvolat al matí i creixement de núvols 
d'evolució diürna a la tarda, quedant mig ennuvolat. Temperatures màximes lleugerament més altes, mínimes similars o en 
lleuger descens. Vent de SW moderat als cims, reforçant-se a entre moderat a fort al final del dia. Fluix del SW a SE amb cops 
moderats fora del cims. 
Dilluns, 10: Molt ennuvolat tota la jornada. Creixement de nuvolades a la tarda. Ruixats febles, puntualment moderats, 
principalment a la matinada i a la tarda. Cota de neu: 1500 m. Temperatures en lleugera o moderada davallada. Vent moderat a 
fort del N a NE a cotes baixes, SW als cims. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell nival és present per damunt de 1900 m en orientacions N i de 2100 m en orientacions S, ja de forma discontínua fins 
als cims. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions de neu a totes les orientacions. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 
5-110 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Ahir dijous es van continuar produint xàfecs i tempestes a tots els sectors, més intensos al Ter-Freser, amb cota de neu fins a 
2100-2200 m. Durant tota la setmana s’han acumulat localment fins a 15-20 cm per damunt de 2600 m. A part d’aquesta capa 
dispersa de neu recent humida i granulada, en general la neu es mostra endurida per damunt de 2100 m i humida per sota. La 
base del mantell nival està molt transformada a grans de fusió. Tot el mantell es troba pràcticament a 0 ºC, excepte les crostes 
superficials. 
A tots els sectors el perill és MODERAT (2) per la possibilitat d’allaus de neu humida en general de petites dimensions, 
localment mitjanes, a qualsevol orientació i per damunt de 2500 m. També és possible alguna allau de placa pel pas d’una 
persona, però de petites dimensions en general i a qualsevol orientació. Per sota de 2300 m poden haver localment allaus de 
fusió de fons, puntualment de dimensions mitjanes. 
Amb els ruixats i tempestes que s’estan produint avui divendres i la possibilitat de precipitacions febles per demà dissabte el 
mantell s’humitejarà per sota dels 2000-2100 m, mantenint-se demà dissabte la possibilitat d’allaus de neu recent humida a 
cotes altes i de fusió a cotes baixes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 8 d’abril de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 8 d’abril de 2006 
14:00 h. 
8, 9 i 10 d’abril de 2006 

 
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, 9: Cel enterenyinat per núvols alts i mitjans. A pàrtir de migdia increment de la nuvolositat pel creixement de nuvolades per quedar 
molt ennuvolat, tret de la Val d’Aran. Precipitacions febles en forma de xàfecs amb cota de neu a 2400 m, menys possibles a l’Aran.  
Temperatures sense gaires canvis o lleugerament més altes. Vent fluix del SW. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 10: Molt ennuvolat o cobert tot el dia arreu tret de l’Aran on la nuvolositat incrementarà a partir de migdia per quedar al final dia cobert. 
Precipitacions disperses entre febles i moderades, en la primera meitat del dia arreu tret de l’Aran on es donaran a partir de migdia. Cota de neu 
a l’Aran de 1400 m baixant al final del dia a 900 m, a la resta cota de neu a 1600 m baixant a 1200 m. Temperatures notablement més baixes 
amb mínimes al final del dia. Vent del SW moderat fins a migdia per girar a N a partir d’aleshores, moderat amb cops forts. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general el mantell és present a l’Aran per damunt de 1600 m en orientacions N i de 2100-2200 m en orientacions S; a la 
Pallaresa i a la Ribagorçana el mantell és present per damunt de 1800-1900 m en orientacions N i de forma discontínua en 
orientació S fins als cims. Els sectors més meridionals de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell és 
especialment discontinu i on els gruixos són més escassos. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 5-90 cm a la 
Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 60-160 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En els darrers dies s’han anat donant xàfecs a tots els sectors amb cota de neu a partir dels 2100-2200 m. Ahir divendres es 
van acumular entre 2-10 mm a la vessant sud i entre 1-4 mm a l’Aran. Per damunt de 2400 m s’ha format una fina capa de neu 
recent humida d’entre 1-3 cm, que localment és en forma de neu granulada. En total, durant tota la setmana s’han acumulat 
localment fins a 15-20 cm per damunt de 2600 m. A part d’aquesta capa dispersa de neu recent humida i granulada, en general 
la neu es mostra endurida per damunt de 2100 m i humida per sota. La base del mantell nival està molt transformada a grans 
de fusió i és on es presenta més humida. Tot el mantell es troba pràcticament a 0 ºC, excepte les crostes superficials. 
A tots els sectors el perill és MODERAT (2) per la possibilitat d’allaus de neu humida en general de petites dimensions, 
localment mitjanes, a qualsevol orientació i per damunt de 2500 m. També és possible alguna allau de placa pel pas d’una 
persona, però de petites dimensions en general i a qualsevol orientació. Per sota de 2300 m poden haver localment allaus de 
fusió de fons, puntualment de dimensions mitjanes. En funció dels gruixos acumulats per les precipitacions previstes, serà 
possible la caiguda d’alguna petita allau de neu recent humida. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT 
 
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 10 d’abril de 2006 
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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 d’abril de 2006 
14:00 h. 
8, 9 i 10 d’abril de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 9: Cel enterenyinat per núvols alts i mitjans. A pàrtir de migdia increment de la nuvolositat pel creixement de nuvolades per quedar 
molt ennuvolat. Precipitacions febles en forma de xàfecs amb cota de neu a 2400 m. Temperatures sense gaires canvis o lleugerament més 
altes. Vent fluix del SW. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 10: Molt ennuvolat o cobert tot el dia arreu. Precipitacions disperses entre febles i moderades, més probables en la primera meitat del 
dia. Cota de neu a 1600 m baixant a 1200 m. Temperatures notablement més baixes amb mínimes al final del dia. Vent del SW moderat fins a 
migdia per girar a N a partir d’aleshores, moderat amb cops forts. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell nival és present per damunt de 1900 m en orientacions N i de 2100 m en orientacions S, ja de forma discontínua fins 
als cims. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions de neu a totes les orientacions. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 
5-110 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En els darrers dies s’han anat donant xàfecs a tots els sectors amb cota de neu a partir dels 2100-2200 m. Ahir divendres es 
van acumular entre 2-7 mm. Per damunt de 2400 m s’ha format una fina capa de neu recent humida d’entre 1-3 cm, que 
localment és en forma de neu granulada. En total, durant tota la setmana s’han acumulat localment fins a 15-20 cm per damunt 
de 2600 m. A part d’aquesta capa dispersa de neu recent humida i granulada, en general la neu es mostra endurida per 
damunt de 2100 m i humida per sota. La base del mantell nival està molt transformada a grans de fusió i és on es presenta més 
humida. Tot el mantell es troba pràcticament a 0 ºC, excepte les crostes superficials. 
A tots els sectors el perill és MODERAT (2) per la possibilitat d’allaus de neu humida en general de petites dimensions, 
localment mitjanes, a qualsevol orientació i per damunt de 2500 m. També és possible alguna allau de placa pel pas d’una 
persona, però de petites dimensions en general i a qualsevol orientació. Per sota de 2300 m poden haver localment allaus de 
fusió de fons, puntualment de dimensions mitjanes. En funció dels gruixos acumulats per les precipitacions previstes, serà 
possible la caiguda d’alguna petita allau de neu recent humida. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT 
 
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 10 d’abril de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 10 d’abril de 2006 
14:00 h. 
10 i 11 d’abril de 2006 

 
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. 
Dimarts, 11: Mig ennuvolat a la matinada, puntualment molt ennuvolat amb boires altes a l’Aran. Serè o poc ennuvolat la resta 
de la jornada amb alguns núvols d’evolució. Temperatures màximes en moderadament o notable ascens, sobretot a cotes altes 
i al final del dia. Mínimes semblants o en lleuger descens. Vent del NE a NW fluix o en calma, algun cop moderat als cims. 
A les 12:00 h: isozero: 1300 m; vent a 2000 m: 22 km/h N; vent a 3000 m: 36 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -7ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 12: Ambient assolellat amb cel entre poc i mig ennuvolat de núvols baixos i de núvols alts. Núvols d’evolució a la 
tarda. Temperatures mínimes en moderat o notable increment, màximes sense canvis importants. Vent del W a NW fluix i amb 
calmes, algun cop moderat als cims. 
Dijous, 13: Serè o poc ennuvolat. Alguns núvols d’evolució. Temperatures mínimes semblants, màximes en moderat ascens. 
Vent del N fluix o en calma. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Tot i que actualment s’estan donat nevades febles a tots els sectors l’esquiabilitat del mantell nival no ha canviat. En general el 
mantell és present a l’Aran per damunt de 1600 m en orientacions N i de 2100-2200 m en orientacions S; a la Pallaresa i a la 
Ribagorçana el mantell és present per damunt de 1800-1900 m en orientacions N i de forma discontínua en orientació S fins als 
cims. Els sectors més meridionals de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell és especialment discontinu i on els 
gruixos són més escassos. Els gruixos de neu a 2200 m oscil·len entre 5-90 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i 
entre 60-160 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Actualment s’estan produint nevades a tots els sectors amb cota de neu, al matí, al voltant dels 900 m a l’Aran i dels 1900-2000 
m a la resta. Les precipitacions van començar en forma de pluja fins als 2600 m ahir al vespre, però la temperatura va iniciar 
una davallada important a partir d’aleshores. A 2200 m, s’han acumulat entre 1-3 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la 
Pallaresa i entre 2-10 cm a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa. Localment aquesta neu recent és en forma de neu granulada. 
D’altra banda, durant la setmana passada es van acumular localment fins a 15-20 cm  de neu recent per damunt de 2600 m.  
El mantell nival s’ha refredat superficialment però internament continua estant al voltant dels 0ºC. Per sota de la neu recent 
continua havent-hi una crosta de regel ben desenvolupada o neu humida amb certa consolidació. La base del mantell nival és 
on la neu es presenta més humida. A l’Aran Franja nord de la Pallaresa el vent del N i NW esta formant localment plaques en S 
i E. 
En general a tots els sectors, tret de la part més meridional de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa, el perill és 
MODERAT (2) per la caiguda d’allaus de neu recent humida en general de petites dimensions, localment mitjanes, a qualsevol 
orientació. També és probable el desencadenament local d’alguna allau de placa pel pas d’una persona, especialment a l’Aran 
Franja Nord de la Pallaresa, de petites dimensions i sobretot en orientacions S i E. 
Al sector més meridional de la Ribagorçana Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell es escàs i en general es troba ben 
generalitzat. En aquests indrets el perill és FEBLE (1). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 11 d’abril de 2006 
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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, 10 d’abril de 2006 
14:00 h. 
10 i 11 d’abril de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) Prepirineu: MODERAT (2) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 11: Cel serè o poc ennuvolat durant tota la jornada. Alguns núvols d’evolució a la tarda. Boirines i algun banc de boira 
matinal a les valls, sobretot al Ter-Freser. Temperatures màximes en moderadament o notable ascens, sobretot a cotes altes i 
al final del dia. Mínimes semblants o en lleuger descens. Vent del N a NW moderat a cotes altes, cops forts als cims 
desapareixent la segona meitat del dia, quedant entre fluix i moderat. Serà més marcat al Ter-Freser, amb cops molt forts a la 
matinada i que també aniran desapareixent. A cotes mitjanes el vent serà fluix del S i SE. 
A les 12:00 h: isozero: 1300 m; vent a 2000 m: 15 km/h NW; vent a 3000 m: 35 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -4ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 12: Cel serè o poc ennuvolat de núvols alts. Alguns núvols d'evolució a la tarda. Boires i boirines a fons de vall. 
Temperatures mínimes en moderat o notable increment, màximes sense canvis importants. Vent del W a NW fluix i amb 
calmes a cotes altes, algun cop moderat als cims. Vent fluix o en calma del S i SE a cotes mitjanes. 
Dijous, 13: Serè o poc ennuvolat. Alguns núvols d’evolució. Temperatures mínimes semblants, màximes en moderat ascens. 
Vent del N fluix o en calma. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell nival és present per damunt de 1900 m en orientacions N i de 2100 m en orientacions S, ja de forma discontínua fins 
als cims. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions de neu a totes les orientacions. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 
5-110 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
A mig matí ha començat a nevar en forma de neu a partir dels 2000 m, que en alguns indrets està sent en forma de neu 
granulada. La passada setmana es van donar xàfecs a tots els sectors amb cota de neu a partir dels 2100-2200 m que van 
formar, localment, fins a 15-20 cm per damunt de 2600 m. A part d’aquesta capa dispersa de neu recent humida i granulada, en 
general la neu es mostra endurida per damunt de 2100 m i humida per sota. La base del mantell nival està molt transformada a 
grans de fusió i és on es presenta més humida. Tot el mantell es troba pràcticament a 0 ºC, excepte la part més superficial. 
A tots els sectors el perill és MODERAT (2) per la possibilitat d’allaus de neu recent humida en general de petites dimensions, 
que localment poden ser mitjanes, especialment al Ter-Freser, en funció dels gruixos de neu recent acumulada. També és 
possible alguna allau de placa pel pas d’una persona, però de petites dimensions en general i especialment en orientacions S i 
E.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 11 d’abril de 2006 
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Generalitat de Catalunya 
Departament de Medi Ambient 
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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:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 11 d’abril de 2006 
14:00 h. 
11 i 12 d’abril de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FEBLE (1) al matí 

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

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 12: Ambient assolellat. A partir del vespre, cel molt ennuvolat per núvols baixos a cotes inferiors de l’Aran, serè o poc 
ennuvolat a cotes altes. Temperatures mínimes en moderat o notable increment, màximes sense canvis importants o en lleuger 
ascens. Vent de l’W a NW fluix i amb calmes, algun cop moderat als cims. 
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; vent a 2000 m: 28 km/h NW; vent a 3000 m: 43 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -4ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 13: Molt ennuvolat per núvols baixos a la matinada, serè a cotes altes. A partir del matí serè o poc ennuvolat. Alguns 
núvols d'evolució a la tarda. Temperatures mínimes estables i màximes en lleuger ascens. Vent fluix del N a NW al matí. Fluix de 
component variable o en calma en règim de brises de vall i muntanya a partir del migdia. 
Divendres, 14: Seré o poc ennuvolat al matí. Increment de núvols alts i mitjans a partir del migdia, molt ennuvolat al final del dia 
de núvols mitjans i alguns de baixos. Precipitacions inapreciables al final del dia. Cota de neu a 2500 m. Temperatures en 
moderat ascens. Vent del SW fluix amb cops moderats. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Tot i que dilluns va nevar a tots els sectors, ho va fer feblement i l’esquiabilitat del mantell nival no ha canviat. En general el 
mantell és present a l’Aran per damunt de 1600 m en orientacions N i de 2100-2200 m en orientacions S; a la Pallaresa i a la 
Ribagorçana el mantell és present per damunt de 1800-1900 m en orientacions N i de forma discontínua en orientació S fins als 
cims. Als sectors més meridionals de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell és especialment discontinu i on els 
gruixos són més escassos. Els gruixos de neu a 2200 m oscil·len entre 5-90 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 
60-160 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Dilluns va nevar feblement (1-5 cm), amb neu granulada i amb els màxims de precipitació a l’Aran; la cota de neu es va situar als 
900 m a l’Aran.  
El mantell nival s’ha refredat superficialment però internament continua estant al voltant dels 0ºC. Per sota de la neu recent 
continua havent-hi una crosta de regel ben desenvolupada. La base del mantell nival és on la neu es presenta més humida. A 
l’Aran Franja nord de la Pallaresa el vent del N i NW ha format localment plaques de vent en orientacions S i E. 
A tots els sectors, el perill d’allaus és FEBLE (1) fins a mig matí, ja que el mantell es presenta ben encrostat superficialment. A 
partir de migdia el perill augmentarà a MODERAT (2) a l’Aran ja que la insolació i l’augment de les temperatures afavorirà la 
caiguda d’allaus de neu recent humida en general de petites dimensions, localment mitjanes, a qualsevol orientació per damunt 
de 2200 m. També és possible el desencadenament local d’alguna allau de placa pel pas d’una persona, especialment a l’Aran 
Franja Nord de la Pallaresa, de petites dimensions i sobretot en orientacions S i E. 
A la resta el perill es mantindrà en FEBLE (1) tota la jornada. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER AUGMENT 
 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 12 d’abril de 2006 
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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: 

Dimarts, 11 d’abril de 2006 
14:00 h. 
11 i 12 d’abril de 2006 

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

FEBLE (1) al matí 
MODERAT (2) a partir de migdia 

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

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

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 12: Cel serè o poc ennuvolat. Alguns núvols d'evolució a la tarda. Temperatures mínimes en moderat o notable 
increment, màximes sense canvis importants o en lleuger ascens. Vent de l’W a NW fluix a cotes altes, algun cop moderat als 
cims. Vent fluix o en calma del S i SE a cotes mitjanes. 
A les 12:00 h: isozero: 2400 m; vent a 2000 m: 8 km/h SW; vent a 3000 m: 39 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: 0ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 13: Cel serè o poc ennuvolat. Alguns núvols d'evolució a la tarda. Temperatures mínimes estables i màximes en lleuger 
ascens. Vent fluix de N a NW al matí; fluix del S a SE o en calma en règim de brises de vall i muntanya. 
Divendres, 14: Seré o poc ennuvolat al matí. Increment de núvols alts i mitjans a partir del migdia, molt ennuvolat al final del dia 
de núvols mitjans i alguns de baixos. Precipitacions inapreciables al final del dia. Cota de neu a 2600 m. Temperatures en 
moderat ascens. Vent del SW fluix amb cops moderats. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Tot i que dilluns va nevar a tots els sectors, ho va fer feblement i l’esquiabilitat del mantell nival no ha canviat. El mantell nival és 
present per damunt de 1900 m en orientacions N i de 2100 m en orientacions S, de forma discontínua fins als cims. A tots els 
sectors hi ha sobreacumulacions de neu a totes les orientacions. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 5-110 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Dilluns va nevar feblement (1-3 cm), amb neu granulada; cota de neu a 1400 m. El mantell nival s’ha refredat superficialment 
però internament continua estant al voltant dels 0ºC. Per sota de la neu recent continua havent-hi una crosta de regel ben 
desenvolupada. La base del mantell nival és on la neu es presenta més humida.  
A tots els sectors, el perill d’allaus és FEBLE (1) fins a mig matí, ja que el mantell es presenta ben encrostat superficialment. A 
partir de migdia el perill augmentarà a MODERAT (2) a tots els sectors, ja que la insolació i l’augment de les temperatures 
afavorirà la caiguda d’allaus de neu recent humida en general de petites dimensions, a qualsevol orientació per damunt de 2200 
m, especialment al Ter-Freser. També és possible el desencadenament local d’alguna allau de placa pel pas d’una persona, 
especialment al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós, de petites dimensions i sobretot en orientacions S i E. Al vessant nord del 
Cadí-Moixeró és probable que el perill es mantingui en FEBLE (1) tota la jornada. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER AUGMENT 
 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 12 d’abril de 2006 
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Generalitat de Catalunya 
Departament de Medi Ambient 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 12 d’abril de 2006 
14:00 h. 
12 i 13 d’abril de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FEBLE (1) al matí 

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

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 13: Núvols baixos a la matinada a les valls de l’Aran, serè o poc ennuvolat a cotes mitjanes i altes i a la Ribagorça i 
Pallaresa. A partir del matí serè o poc ennuvolat a totes les cotes arreu. Alguns núvols d'evolució a la tarda. Temperatures 
màximes en lleuger ascens, mínimes estables o en lleuger descens a l’Aran. Vent fluix del N a NW al matí a totes les cotes, 
només a cotes altes i cims a la tarda i nit. Calma o brises de vall i muntanya al migdia i tarda a cotes mitjanes. 
A les 12:00 h: isozero: 2900 m; vent a 2000 m: 17 km/h N; vent a 3000 m: 27 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 0ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 14: Cel seré fins al migdia, quan començaran a augmentar els núvols alts i mitjans. Molt ennuvolat al final del dia de 
núvols alts i mitjans; cobert de núvols mitjans i alguns baixos a la Ribagorça i Pallaresa. Alguna precipitació inapreciable a 
darrera hora als cims de la Ribagorça i Pallaresa. Cota de neu a 3100 m. Temperatures en moderat ascens, tant màximes com 
mínimes. Vent de l’W i SW, fluix al matí i que s'anirà reforçant al llarg de la jornada; moderat a fort al final del dia. 
Dissabte, 15: Cobert o molt ennuvolat, sobretot fins al vespre. Nuvolades a la tarda. Precipitacions febles i minses fins a la tarda, 
quan podrien ser en forma de ruixat de moderada intensitat. Cota de neu a 3100 a l’inici de la matinada, 2200 al migdia. 
Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent del SW a S moderat amb cops forts. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Tot i que dilluns va nevar a tots els sectors, ho va fer feblement i l’esquiabilitat del mantell nival no ha canviat. En general el 
mantell és present a l’Aran per damunt de 1600 m en orientacions N i de 2100-2200 m en orientacions S; a la Pallaresa i a la 
Ribagorçana el mantell és present per damunt de 1800-1900 m en orientacions N i de forma discontínua en orientació S fins als 
cims. Als sectors més meridionals de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell és especialment discontinu i on els 
gruixos són més escassos. Els gruixos de neu a 2200 m oscil·len entre 5-90 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 
60-160 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Dilluns va nevar feblement (1-5 cm), amb neu granulada i amb els màxims de precipitació a l’Aran; la cota de neu es va situar als 
900 m a l’Aran.  
El mantell nival ha continuat refredant-se superficialment però internament continua estant al voltant dels 0ºC. En superfície hi ha 
una crosta de regel ben desenvolupada i localment al seu damunt hi ha un prim nivell de neu recent humida, especialment a 
l’Aran. A la base del mantell nival és on la neu es presenta més humida. A l’Aran Franja nord de la Pallaresa el vent del N i NW 
ha format localment plaques de vent en orientacions S i E. 
A tots els sectors, el perill d’allaus és FEBLE (1) fins a mig matí, ja que el mantell es presenta ben encrostat superficialment. A 
partir de migdia el perill augmentarà a MODERAT (2) a l’Aran ja que la insolació i l’augment de les temperatures afavorirà la 
caiguda d’allaus de neu recent humida en general de petites dimensions, a qualsevol orientació per damunt de 2200 m. També 
és possible el desencadenament local d’alguna allau de placa pel pas d’una persona, especialment a l’Aran Franja Nord de la 
Pallaresa, de petites dimensions i sobretot en orientacions S i E. 
A la resta el perill es mantindrà en FEBLE (1) tota la jornada. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER AUGMENT 
 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 13 d’abril de 2006 
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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 d’abril de 2006 
14:00 h. 
12 i 13 d’abril de 2006 

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

FEBLE (1) al matí 
MODERAT (2) a partir de migdia 

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

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

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 13: Cel serè amb alguns núvols d'evolució a la tarda. Temperatures màximes en lleuger ascens, mínimes estables. 
Inversió tèrmica a la matinada. Vent fluix del N a NW al matí a totes les cotes, només a cotes altes i cims a la tarda i nit. Calma o 
brises de vall i muntanya al migdia i tarda a cotes mitjanes. 
A les 12:00 h: isozero: 2800 m; vent a 2000 m: 7 km/h SE; vent a 3000 m: 27 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: 3ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 14: Cel seré fins a la tarda, quan començaran a augmentar els núvols alts. Molt ennuvolat al final del dia de núvols 
alts i alguns mitjans. Temperatures en moderat ascens, tant màximes com mínimes. Vent del SE i SW, fluix al matí i que s'anirà 
reforçant al llarg de la jornada; moderat amb algun cop fort al final del dia. 
Dissabte, 15: Molt ennuvolat, sobretot fins al vespre. Nuvolades a la tarda. Precipitacions febles i minses fins a la tarda, quan 
podrien ser en forma de ruixat de moderada intensitat. Cota de neu a 3100 a l’inici de la matinada, 2600 al migdia. Temperatures 
sense canvis o en lleuger descens. Vent del SW a SE moderat amb cops forts. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Tot i que dilluns va nevar a tots els sectors, ho va fer feblement i l’esquiabilitat del mantell nival no ha canviat. El mantell nival és 
present per damunt de 1900 m en orientacions N i de 2100 m en orientacions S, de forma discontínua fins als cims. A tots els 
sectors hi ha sobreacumulacions de neu a totes les orientacions. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 5-110 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Dilluns va nevar feblement (1-3 cm), amb neu granulada; cota de neu a 1400 m. El mantell nival ha continuat refredant-se 
superficialment però internament continua estant al voltant dels 0ºC. En superfície hi ha una crosta de regel ben desenvolupada i 
localment al seu damunt hi ha un prim nivell de neu recent humida, especialment al Ter-Freser i nord del Perafita-Puigpedrós. 
A tots els sectors, el perill d’allaus és FEBLE (1) fins a mig matí, ja que el mantell es presenta ben encrostat superficialment. A 
partir de migdia el perill augmentarà a MODERAT (2) a tots els sectors, ja que la insolació i l’augment de les temperatures 
afavorirà la caiguda d’allaus de neu recent humida en general de petites dimensions, a qualsevol orientació per damunt de 2200 
m, especialment al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós. També és possible el desencadenament local d’alguna allau de placa pel 
pas d’una persona, especialment al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós, de petites dimensions i sobretot en orientacions S i E. Al 
vessant nord del Cadí-Moixeró és probable que el perill es mantingui en FEBLE (1) tota la jornada. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER AUGMENT 
 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 13 d’abril de 2006 
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Departament de Medi Ambient 
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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: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 13 d’abril de 2006 
14:00 h. 
13, 14 i 15 d’abril de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FEBLE (1) a migdia de dijous i divendres 

MODERAT (2) la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: FEBLE (1) dijous i divendres 

MODERAT (2) dissabte 
Pallaresa: FEBLE (1) dijous i divendres 

MODERAT (2) dissabte 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 14: Cel seré fins al migdia, quan començaran a augmentar els núvols. Molt ennuvolat al final del dia de núvols alts i 
mitjans; cobert de núvols mitjans i alguns baixos a la Ribagorça i Pallaresa. Alguna precipitació inapreciable a darrera hora als 
cims de la Ribagorça i Pallaresa. Cota de neu a 2700 m. Temperatures màximes moderadament més altes i mínimes en lleuger 
increment. Vent del W i SW, fluix al matí i que s'anirà reforçant al llarg de la jornada quedant moderat al final del dia. 
A les 12:00 h: isozero: 3300 m; vent a 2000 m: 33 km/h SW; vent a 3000 m: 23 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 5ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 15: Cobert o molt ennuvolat, sobretot fins al vespre. S’esperen precipitacions febles que deixaran quantitats poc 
abundants de precipitació al la Ribagorçana i Pallaresa i minses a l’Aran. Cota de neu a 2600 m. Temperatures mínimes 
lleugerament més altes i màximes lleugerament més baixes. Vent del SW moderat, fort amb cops molt forts al final del dia. 
Diumenge, 16: Cel molt ennuvolat de matinada que s’anirà trencant fins a quedar poc ennuvolat de núvols alts i mitjans; a la 
tarda tindrem creixement de nuvolades.  Son possibles ruixats de tarda que deixaran quantitats entre minses i poc abundants de 
precipitació. Cota de neu a 2000 m. Temperatures lleugerament més baixes. El vent serà del SW fort de matinada i anirà 
afluixant al llarg del dia fins a quedar fluix a la nit. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general el mantell és continu a l’Aran per damunt de 1600 m en orientacions N i de 2300-2400 m en orientacions S; a la 
Pallaresa i a la Ribagorçana el mantell és present per damunt de 1800-1900 m en orientacions N i de forma discontínua en 
orientació S fins als cims. Als sectors més meridionals de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell és 
especialment discontinu i on els gruixos són més escassos. Els gruixos de neu a 2200 m oscil·len entre 5-90 cm a la 
Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 60-160 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Dilluns va nevar feblement (1-5 cm), amb neu granulada i amb els màxims de precipitació a l’Aran; aquesta fina capa de neu 
recent encara es manté a cotes altes i en vessants N. En orientacions S i E, sota colls i carenes, es mantenen plaques de vent 
petites que es van formar amb el vent del N i NW. El mantell nival ha continuat refredant-se superficialment però internament 
continua estant al voltant dels 0ºC. En superfície hi ha una crosta de regel ben desenvolupada i localment al seu damunt hi ha 
un prim nivell de neu recent humida, especialment a l’Aran. A la base del mantell nival és on la neu es presenta més humida. 
Per avui dijous i demà divendres, a tots els sectors, el perill d’allaus és FEBLE (1) fins a mig matí, ja que el mantell es presenta 
ben encrostat superficialment. A partir de migdia el perill augmentarà a MODERAT (2) a l’Aran ja que la insolació i l’augment de 
les temperatures afavorirà la caiguda d’allaus de neu humida en general de petites dimensions, a qualsevol orientació per 
damunt de 2200 m. De cara a dissabte el perill passarà a ser MODERAT (2) tota la jornada a tots els sectors, ja que la neu no 
es regelerà de matinada i amb les precipitacions previstes a cotes altes, la neu s’humitejarà, essent probable tot el dia la 
caiguda d’allaus de neu humida de petites dimensions, localment mitjanes a l’Aran. 
En tot el període de validesa d’aquest butlletí, també és possible el desencadenament local d’alguna allau de placa pel pas 
d’una persona, especialment a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa, de petites dimensions i sobretot en orientacions S i E. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 15 d’abril de 2006 
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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, 13 d’abril de 2006 
14:00 h. 
13, 14 i 15 d’abril de 2006 

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

FEBLE (1) a migdia de dijous i 
divendres 
MODERAT (2) la resta 

Ter-Freser: FEBLE (1) a migdia de dijous i 
divendres 
MODERAT (2) la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

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

Prepirineu: FEBLE (1) a migdia de dijous i 
divendres 
MODERAT (2) la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 14: Cel seré fins a la tarda, quan començaran a augmentar els núvols alts. Mig ennuvolat al final del dia de núvols 
alts i alguns mitjans. Temperatures mínimes en lleuger increment i màximes en moderat ascens. Vent fluix de l’oest amb 
calmes al matí girant a sud-oest a la tarda quan es donaran cops moderats. 
A les 12:00 h: isozero: 3600 m; vent a 2000 m: 24 km/h W; vent a 3000 m: 19 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 4ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 15: Molt ennuvolat, sobretot fins al vespre. Son probables precipitacions febles i aïllades minses fins a la tarda, que 
deixaran acumulacions minses. Cota de neu a 2900 a l’inici de la matinada, 2600 al migdia. Temperatures mínimes més altes i 
màximes lleugerament més baixes. Vent del SW  moderat passant a fort amb cops molt forts a la nit. 
Diumenge, 16: Molt ennuvolat de matinada que s’anirà trencant al matí quedant entre poc i mig ennuvolat. Creixement de 
nuvolades a la tarda. S’esperen ruixats de tarda, sobretot al Prepirineu, en forma de neu per damunt dels 2100 metres. 
Temperatures en lleugera davallada. El vent serà del sud-oest, fort de matinada, tot i que anirà afluixant al llarg del dia quedant 
fluix a la nit. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell nival és present per damunt de 1900 m en orientacions N i de 2100 m en orientacions S, de forma discontínua fins 
als cims. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions de neu a totes les orientacions. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 
5-110 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Dilluns va nevar feblement (1-3 cm), amb neu granulada; cota de neu a 1400 m. El mantell nival ha continuat refredant-se 
superficialment però internament continua estant al voltant dels 0ºC. En superfície hi ha una crosta de regel ben desenvolupada 
i localment al seu damunt hi ha un prim nivell de neu recent humida, especialment al Ter-Freser i nord del Perafita-Puigpedrós. 
Per avui dijous i demà divendres, a tots els sectors, el perill d’allaus és FEBLE (1) fins a mig matí, ja que el mantell es presenta 
ben encrostat superficialment. A partir de migdia el perill augmentarà a MODERAT (2) a tots els sectors, ja que la insolació i 
l’augment de les temperatures afavorirà la caiguda d’allaus de neu humida en general de petites dimensions, a qualsevol 
orientació per damunt de 2200 m, especialment al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós. De cara a dissabte el perill passarà a ser 
MODERAT (2) tota la jornada a tots els sectors, ja que la neu no es regelerà de matinada i amb les precipitacions previstes a 
cotes altes, la neu s’humitejarà, essent probable tot el dia la caiguda d’allaus de neu humida de petites dimensions, localment 
mitjanes. 
En tot el període de validesa d’aquest butlletí, també és possible el desencadenament local d’alguna allau de placa pel pas 
d’una persona, especialment al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós, de petites dimensions i sobretot en orientacions S i E.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 15 d’abril de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 15 d’abril de 2006 
14:00 h. 
15, 16, 17 i 18 d’abril de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FEBLE (1) fins a mig matí  

MODERAT (2) durant la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: FEBLE (1) fins a mig matí  

MODERAT (2) durant la resta 
Pallaresa: FEBLE (1) fins a mig matí  

MODERAT (2) durant la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 16: cel poc ennuvolat al matí. Creixement de nuvolades a partir de migdia amb ruixats i tempestes. Cota de neu a 
2000 m. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger augment. Vent fluix variable. 
A les 12:00 h: isozero: 2600 m; vent a 2000 m: 21 km/h W; vent a 3000 m: 25 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 1ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 17: cel mig ennuvolat al matí. Creixement de nuvolades a partir de mig matí fins a quedar molt ennuvolat. Possibilitat de 
precipitacions febles al matí i de ruixats a la tarda amb tempesta. Cota de neu a 2000 m. Temperatures en lleuger a moderat 
descens, especialment les màximes. Vent de component N moderat. 
Dimarts, 18: cel poc ennuvolat amb possibilitat de creixement de nuvolades a partir de mig matí. Temperatures sense canvis o en 
lleuger descens. Vent de component N feble a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general el mantell és continu a l’Aran per damunt de 1700 m en orientacions N i de 2300-2400 m en orientacions S; a la 
Pallaresa i a la Ribagorçana el mantell és present per damunt de 1800-1900 m en orientacions N i de forma discontínua en 
orientació S fins als cims. Als sectors més meridionals de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell és especialment 
discontinu i és on els gruixos són més escassos. Els gruixos de neu a 2200 m oscil·len entre 5-80 cm a la Ribagorçana-Vallfosca 
i a la Pallaresa i entre 50-150 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
La matinada de dissabte ha regelat i ha nevat per sobre de 1800-2000 m (3-7 cm de neu recent humida), excepte a la meitat 
nord de l’Aran.   
És probable que torni a regelar de nit durant les properes jornades i que els xàfecs de tarda puguin acumular quantitats minses 
de neu recent per damunt de 2000-2200 m. Així, a tots els sectors, el perill d’allaus és FEBLE (1) fins a mig matí, ja que el 
mantell es presentarà encrostat superficialment. A partir de migdia el perill augmentarà a MODERAT (2) a tots els sectors, ja que 
la insolació i la possibilitat de ruixats afavorirà la caiguda d’allaus de neu humida, en general de petites dimensions, a qualsevol 
orientació per damunt de 2200 m.  
En tot el període de validesa d’aquest butlletí, també és possible el desencadenament local d’alguna allau de placa pel pas d’una 
persona, de petites dimensions i sobretot a cotes altes d’orientacions N, E i S. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o en LLEUGER DESCENS 
 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 18 d’abril de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 15 d’abril de 2006 
14:00 h. 
15, 16, 17 i 18 d’abril de 2006 

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

FEBLE (1) fins a mig matí  
MODERAT (2) durant la resta 

Ter-Freser: FEBLE (1) fins a mig matí  
MODERAT (2) durant la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1) fins a mig matí  
MODERAT (2) durant la resta 

Prepirineu: FEBLE (1) fins a mig matí  
MODERAT (2) durant la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 16: cel poc ennuvolat al matí. Creixement de nuvolades a partir de migdia amb ruixats i tempestes. Cota de neu a 
2000 m. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger augment. Vent fluix variable. 
A les 12:00 h: isozero: 2600 m; vent a 2000 m: 23 km/h SW; vent a 3000 m: 26 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 2ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 17: cel mig ennuvolat al matí. Creixement de nuvolades a partir de mig matí fins a quedar molt ennuvolat. Possibilitat de 
precipitacions febles al matí i de ruixats a la tarda amb tempesta, més probables cap al sector més occidental. Cota de neu a 
2000 m. Temperatures en lleuger a moderat descens, especialment les màximes. Vent de component N moderat. 
Dimarts, 18: cel poc ennuvolat amb creixement de nuvolades a partir de mig matí i ruixats i tempestes a la tarda, més probables 
al Ter-Freser. Cota de neu a 1800-2000 m. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent de component N feble a 
moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell nival és present per damunt de 2000 m en orientacions N i de 2100 m en orientacions S, de forma discontínua fins als 
cims. A tots els sectors hi ha sobreacumulacions de neu a totes les orientacions. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 5-
90 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
La matinada de dissabte ha regelat lleugerament al sector més occidental i hi ha hagut alguna nevada feble per sobre de 2200-
2300 m (1-3 cm de neu recent humida). A la resta no ha regelat  i no hi ha hagut precipitacions. En superfície hi ha una crosta de 
regel, que lentament es va humitejant i afeblint, especialment al Ter-Freser i Prepirineu.   
És probable que torni a regelar de nit durant les properes jornades i que els xàfecs de tarda puguin acumular quantitats minses 
de neu recent per damunt de 2000-2200 m. Així, a tots els sectors, el perill d’allaus és FEBLE (1) fins a mig matí, ja que el 
mantell es presentarà encrostat superficialment. A partir de migdia el perill augmentarà a MODERAT (2) a tots els sectors, ja que 
la insolació i la possibilitat de ruixats afavorirà la caiguda d’allaus de neu humida, en general de petites dimensions, a qualsevol 
orientació per damunt de 2200 m.  
En tot el període de validesa d’aquest butlletí, també és possible el desencadenament local d’alguna allau de placa pel pas d’una 
persona, de petites dimensions i sobretot a cotes altes d’orientacions N, E i S.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o en LLEUGER DESCENS 
 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 18 d’abril de 2006 
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FEBLE MODERAT MARCAT FORT 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:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 18 d’abril de 2006 
14:00 h. 
18 i 19 d’abril de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FEBLE (1) fins a mig matí  

MODERAT (2) durant la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: FEBLE (1) fins a mig matí  

MODERAT (2) durant la resta 
Pallaresa: FEBLE (1) fins a mig matí  

MODERAT (2) durant la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 19: Seré o poc ennuvolat de núvols baixos i alts a la matinada i matí. A partir de migdia creixeran nuvolades i 
augmentaran els núvols alts i mitjans. A partir de mitja tarda cel cobert o molt ennuvolat. És probable algun ruixat feble i dispers a 
la tarda. Cota de neu als 2100 m. Temperatures mínimes similars o en lleuger descens, màximes en lleuger ascens. Vent  fluix 
en general i amb predomini de la component W als cims. 
A les 12:00 h: isozero: 2500 m; vent a 2000 m: 20 km/h W; vent a 3000 m: 23 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 2ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 20: Cel molt ennuvolat o cobert a la matinada. Mig ennuvolat al matí. Creixement de nuvolades a partir del migdia 
quedant de nou molt ennuvolat fins al final del dia. Precipitacions febles i minses a la matinada i de neu a partir de 2000 m. 
Ruixats febles i dispersos a la tarda que poden acumular quantitats minses, de neu a partir de 2300 m. Temperatures en lleuger 
increment, pot ser moderat en les màximes i al final del dia. Vent fluix de l’W girant a SW, moderat a partir de la tarda. 
Divendres, 21: Molt ennuvolat o cobert, sobretot la segona meitat del dia. Precipitacions poc abundants entre febles i moderades. 
Cota de neu a 2800 m. Temperatures màximes similars, mínimes en lleuger o moderat ascens. Vent del SW entre fluix i moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general el mantell és continu a l’Aran per damunt de 1800 m en orientacions N i de 2300-2400 m en orientacions S; a la 
Pallaresa i a la Ribagorçana el mantell és present per damunt de 1900-2000 m en orientacions N de forma discontínua fins als 
cims. Als sectors més meridionals de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell és especialment discontinu i és on 
els gruixos són més escassos. Els gruixos de neu a 2200 m oscil·len entre 5-70 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i 
entre 40-140 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
El mantell ha continuat fonent i regelant en els darrers dies pels xàfecs d’aigua fins a 2200-2500 m i el descens de temperatura 
iniciat dilluns a la tarda. En les últimes 24 h s’han acumulat de 3-6 cm de neu recent humida a l’Aran per damunt de 1800 m.   
El mantell s’ha endurit notablement i al seu damunt hi ha un prim nivell de neu recent humida per damunt de 1800 m a l’Aran. A 
la resta predomina el mantell endurit i regelat en superfície, estovant-se lleugerament durant el dia.  Així, a tots els sectors, el 
perill d’allaus és FEBLE (1) fins a mig matí, ja que el mantell es presentarà encrostat superficialment. A partir de migdia el perill 
augmentarà a MODERAT (2) a tots els sectors, especialment demà dimecres, ja que la insolació i la possibilitat de ruixats 
afavorirà la caiguda d’allaus de neu humida, en general de petites dimensions, a qualsevol orientació per damunt de 2200 m. 
Localment són possibles algunes allaus de placa de fons a l’Aran, localment de dimensions mitjanes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o en LLEUGER AUGMENT 
 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 19 d’abril de 2006 

- 225 / 260 -



                               

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

 
1 2 3 4 5 

FEBLE MODERAT MARCAT FORT 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 d’abril de 2006 
14:00 h. 
18 i 19 d’abril de 2006 

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

FEBLE (1) fins a mig matí  
MODERAT (2) durant la resta 

Ter-Freser: FEBLE (1) fins a mig matí  
MODERAT (2) durant la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1) fins a mig matí  
MODERAT (2) durant la resta 

Prepirineu: FEBLE (1) fins a mig matí  
MODERAT (2) durant la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 19: Seré o poc ennuvolat al matí. Molt ennuvolat a partir de migdia pel creixement de nuvolades i per l'increment dels 
núvols alts i mitjans. Cobert o molt ennuvolat al vespre. Precipitacions febles, disperses i minses durant la segona meitat del dia, 
principalment al Prepirineu; no es descarta tempesta. Cota de neu als 2200 metres. Temperatures mínimes similars o en lleuger 
ascens, màximes en lleuger increment. Vent entre fluix i moderat de component N a W a cotes altes, fluix o calmes amb 
predomini dels vents del S a cotes mitjanes. 
A les 12:00 h: isozero: 2600 m; vent a 2000 m: 15 km/h SW; vent a 3000 m: 19 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 2ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 20: Cel molt ennuvolat o cobert a la matinada. Més clarianes al matí, quedant mig ennuvolat. Creixement de nuvolades a 
partir del migdia quedant de nou molt ennuvolat fins al final del dia. Precipitacions febles i minses a la matinada i de neu a partir 
de 2200 m. Ruixats febles i dispersos i minsos a la tarda, de neu a partir de 2500 m. Temperatures en lleuger increment, pot ser 
moderat en les màximes i al final del dia. Vent fluix de L’W i girant a SW a cotes altes, fluix i variables a cotes mitjanes, 
Reforçant-se a entre fluix i moderat a partir de la tarda. 
Divendres, 21: Mig ennuvolat fins a la tarda, quedant molt ennuvolat. Precipitacions febles i minses. Cota de neu a 2700 m. 
Temperatures màximes similars, mínimes en lleuger o moderat ascens. Vent del SW entre fluix i moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell nival és present per damunt de 2000-2100 m, de forma discontínua fins als cims. Els gruixos de neu a 2200 m 
oscil.len entre 5-80 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
El mantell ha continuat fonent i regelant en els darrers dies pels xàfecs d’aigua fins a 2200-2500 m i el descens de temperatura 
iniciat dilluns a la tarda. En les últimes 24 h s’han acumulat puntualment de 10-15 cm neu recent humida a punts del Ter-Freser 
per damunt de 2100 m.   
El mantell s’ha endurit notablement i al seu damunt hi ha un prim nivell de neu recent humida per damunt de 2100 m al nord del 
Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser. A la resta predomina el mantell endurit i regelat en superfície, estovant-se lleugerament 
durant el dia.  Així, a tots els sectors, el perill d’allaus és FEBLE (1) fins a mig matí, ja que el mantell es presentarà encrostat 
superficialment. A partir de migdia el perill augmentarà a MODERAT (2) a tots els sectors, especialment demà dimecres, ja que 
la insolació i la possibilitat de ruixats afavorirà la caiguda d’allaus de neu humida, en general de petites dimensions, a qualsevol 
orientació per damunt de 2200 m.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o en LLEUGER AUGMENT 
 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 19 d’abril de 2006 
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FEBLE MODERAT MARCAT FORT 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:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 19 d’abril de 2006 
14:00 h. 
19 i 20 d’abril de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FEBLE (1) fins a mig matí  

MODERAT (2) durant la resta 
Ribagorçana-Vall Fosca: FEBLE (1) fins a mig matí  

MODERAT (2) durant la resta 
Pallaresa: FEBLE (1) fins a mig matí  

MODERAT (2) durant la resta 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 20: Cel mig ennuvolat a la matinada per restes de núvols baixos i per núvols alts. Nuvolades a partir de mig matí fins 
quedar molt ennuvolat. No es descarta alguna precipitació feble i inapreciable a la matinada i de neu a partir de 2000 m. Són 
probables ruixats febles a partir de migdia que poden acumular quantitats minses, localment poc abundants, amb tempesta i neu 
granulada. Cota de neu a 2100 m. Temperatures mínimes en lleuger descens o sense canvis, lleuger ascens de les màximes, 
sobretot a cotes baixes i al final del dia. Vent fluix o en calma del W girant a SW a la tarda, moderat als cims. 
A les 12:00 h: isozero: 2400 m; vent a 2000 m: 15 km/h W; vent a 3000 m: 18 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 1ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 21: Entre poc i mig ennuvolat a la matinada per restes de núvols baixos i per núvols alts. Nuvolades a partir de mig 
matí, quedant molt ennuvolat al migdia. Cobert a la tarda per les nuvolades i per l'increment de núvols alts i mitjans. S'esperen 
precipitacions a partir del migdia i que poden ser en forma de ruixat o tempesta d'intensitat moderada. Es poden acumular 
quantitats poc abundants, puntualment superiors i acompanyades de neu granulada. Cota de neu  a 2300 m. Temperatures en 
lleuger ascens. Vent del SW i SE entre fluix i moderat. 
Dissabte, 22: Poc ennuvolat al matí, molt ennuvolat amb creixement de nuvolades a la tarda. Ruixats i tempestes a la tarda. Cota 
de neu a 2200 m. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent de component S moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general el mantell és continu a l’Aran per damunt de 1900 m en orientacions N i de 2300-2400 m en orientacions S; a la 
Pallaresa i a la Ribagorçana el mantell és present per damunt de 1900-2000 m en orientacions N de forma discontínua fins als 
cims. Als sectors més meridionals de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell és especialment discontinu i és on 
els gruixos són més escassos. Els gruixos de neu a 2200 m oscil·len entre 5-70 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i 
entre 40-140 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
El mantell ha continuat fonent i regelant en els darrers dies pels xàfecs d’aigua fins a 2200-2500 m i el descens de temperatura 
iniciat dilluns a la tarda. El regel tornarà a disminuir.  
El mantell s’ha endurit notablement i al seu damunt hi ha un prim nivell de neu recent humida per damunt de 2000 m a l’Aran. A 
la resta predomina el mantell endurit i regelat en superfície, estovant-se lleugerament durant el dia. Així, a tots els sectors, el 
perill d’allaus és FEBLE (1) fins a mig matí, ja que el mantell es presentarà encrostat superficialment. A partir de migdia el perill 
augmentarà a MODERAT (2) a tots els sectors, ja que la insolació i la possibilitat de ruixats afavorirà la caiguda d’allaus de neu 
humida, en general de petites dimensions, a qualsevol orientació per damunt de 2200 m. Localment són possibles algunes allaus 
de placa de fons a l’Aran, localment de dimensions mitjanes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o en LLEUGER AUGMENT 
 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 20 d’abril de 2006 
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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, 19 d’abril de 2006 
14:00 h. 
19 i 20 d’abril de 2006 

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

FEBLE (1) fins a mig matí  
MODERAT (2) durant la resta 

Ter-Freser: FEBLE (1) fins a mig matí  
MODERAT (2) durant la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1) fins a mig matí  
MODERAT (2) durant la resta 

Prepirineu: FEBLE (1) fins a mig matí  
MODERAT (2) durant la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 20: Cel mig ennuvolat a la matinada per restes de núvols baixos i per núvols alts. Creixement de nuvolades a partir de 
mig matí fins quedar molt ennuvolat. Al vespre la nuvolositat es faria menys compacta. Són probables ruixats febles i minsos a 
partir de migdia que poden acumular quantitats minses, localment poc abundants i amb tempesta i neu granulada. Cota de neu a 
2100 m. Temperatures mínimes en lleuger descens o sense canvis, pocs canvis o lleuger ascens de les màximes. Vent fluix o en 
calma del W girant a SW a la tarda, moderat als cims. 
A les 12:00 h: isozero: 2500 m; vent a 2000 m: 18 km/h SW; vent a 3000 m: 20 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 2ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 21: Entre poc i mig ennuvolat a la matinada per restes de núvols baixos i per núvols alts. Creixement de nuvolades a 
partir de migdia o tarda. Cobert a la tarda-vespre per les nuvolades i per l'increment de núvols alts i mitjans. Són probables 
precipitacions a partir de la tarda i que poden ser en forma de ruixat o tempesta d'intensitat feble o moderada. Es poden 
acumular quantitats minses o puntualment poc abundants. Cota de neu a 2400 m. Temperatures en lleuger ascens. Vent del SW 
i SE entre fluix i moderat. 
Dissabte, 22: Poc ennuvolat al matí, molt ennuvolat amb creixement de nuvolades a la tarda. Ruixats i tempestes a la tarda. 
Cota de neu a 2300 m. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent de component S i E moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell nival és present per damunt de 2000-2100 m, de forma discontínua fins als cims. Els gruixos de neu a 2200 m 
oscil.len entre 5-80 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
El mantell ha continuat fonent i regelant en els darrers dies pels xàfecs d’aigua fins a 2200-2500 m i el descens de temperatura 
iniciat dilluns a la tarda. El regel tornarà a disminuir.   
El mantell s’ha endurit notablement i al seu damunt hi ha un prim nivell de neu recent humida per damunt de 2100 m al nord del 
Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser. A la resta predomina el mantell endurit i regelat en superfície, estovant-se lleugerament 
durant el dia.  Així, a tots els sectors, el perill d’allaus és FEBLE (1) fins a mig matí, ja que el mantell es presentarà encrostat 
superficialment. A partir de migdia el perill augmentarà a MODERAT (2) a tots els sectors, ja que la insolació i la possibilitat de 
ruixats afavorirà la caiguda d’allaus de neu humida, en general de petites dimensions, a qualsevol orientació per damunt de 2200 
m.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o en LLEUGER AUGMENT 
 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 20 d’abril de 2006 
 

- 228 / 260 -



                               

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

 
1 2 3 4 5 

FEBLE MODERAT MARCAT FORT 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: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 20 d’abril de 2006 
14:00 h. 
20 i 21 d’abril de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FEBLE (1) durant el matí i la nit  

MODERAT (2) la resta del dia 
Ribagorçana-Vall Fosca: FEBLE (1) durant el matí i la nit  

MODERAT (2) la resta del dia 
Pallaresa: FEBLE (1) durant el matí i la nit  

MODERAT (2) la resta del dia 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 21: Mig ennuvolat a la matinada per restes de núvols baixos i per núvols alts. Nuvolades a partir de mig matí, 
quedant molt ennuvolat al migdia. Cobert a la tarda per les nuvolades i per l'increment de núvols alts i mitjans des de l'oest. 
Precipitacions a partir de mig matí i en forma de ruixat o tempesta d'intensitat moderada. Es poden acumular quantitats poc 
abundants, puntualment superiors i acompanyades de neu granulada. Cota de neu  a 2300-2400 m. Temperatures en lleuger 
ascens, sobretot les mínimes. Vent del SW i SE entre fluix i moderat, reforçant-se al llarg del dia. 
A les 12:00 h: isozero: 2700 m; vent a 2000 m: 45 km/h S; vent a 3000 m: 46 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: -1ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 22: Cel molt ennuvolat tota la jornada. Són possibles precipitacions febles amb acumulacions minses, localment en 
forma de ruixat, i sobretot entre mig matí i la tarda. Cota de neu a 2300 m. Temperatures similars o en lleuger ascens. Vent de 
component S i E entre fluix i moderat. 
Diumenge, 23: Cobert al matí, molt ennuvolat a la tarda. Ruixats minsos fins a la tarda, sobretot al Prepirineu occidental. 
Temperatures similars. Vent del S i E entre fluix i moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general el mantell és continu a l’Aran per damunt de 1900 m en orientacions N i de 2300-2400 m en orientacions S; a la 
Pallaresa i a la Ribagorçana el mantell és present per damunt de 1900-2000 m en orientacions N de forma discontínua fins als 
cims. Als sectors més meridionals de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell és especialment discontinu i és on 
els gruixos són més escassos. Els gruixos de neu a 2200 m oscil·len entre 5-70 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i 
entre 40-140 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Actualment s’estan produint xàfecs dispersos a la majoria de sectors amb cota de neu a 1900 m. En general les temperatures 
han davallat de matinada, afavorint el regel nocturn.  
En general predomina el mantell endurit i regelat en superfície, i transformat a fusió per sota. Amb els xàfecs actuals més els 
previstos de cara a demà la neu pot humitejar-se per sota dels 2300 m. Per sobre d’aquesta cota es pot formar una fina capa de 
neu recent humida, localment granulada, damunt de la crosta de regel.  Així, a tots els sectors, el perill d’allaus és FEBLE (1) 
durant el matí i la nit ja que el mantell es presentarà encrostat superficialment. Durant la resta de la jornada el perill és 
MODERAT (2) a tots els sectors, ja que amb la possibilitat de ruixats s’afavorirà la caiguda d’allaus de neu humida, en general 
de petites dimensions, a qualsevol orientació per damunt de 2200 m. Localment són possibles algunes allaus de placa de fons 
a l’Aran, localment de dimensions mitjanes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 21 d’abril de 2006 
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FEBLE MODERAT MARCAT FORT 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, 20 d’abril de 2006 
14:00 h. 
20 i 21 d’abril de 2006 

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

FEBLE (1) durant el matí i la nit  
MODERAT (2) la resta del dia 

Ter-Freser: FEBLE (1) durant el matí i la nit  
MODERAT (2) la resta del dia 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1) durant el matí i la nit  
MODERAT (2) la resta del dia 

Prepirineu: FEBLE (1) durant el matí i la nit  
MODERAT (2) la resta del dia 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 21: Mig ennuvolat a la matinada per restes de núvols baixos i per núvols alts. Nuvolades a partir de mig matí, 
quedant molt ennuvolat al migdia i tarda també per l'increment de núvols alts i mitjans des de l'oest. Precipitacions a partir de 
mig matí i en forma de ruixat o tempesta d'intensitat moderada. Es poden acumular quantitats poc abundants, puntualment 
superiors i acompanyades de neu granulada. Cota de neu  a 2300-2400 m. Temperatures en lleuger ascens, sobretot les 
mínimes. Vent del SW i SE entre fluix i moderat, reforçant-se al llarg del dia. 
A les 12:00 h: isozero: 2700 m; vent a 2000 m: 54 km/h S; vent a 3000 m: 62 km/h S; Índex de fredor a 2000 m: 2ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 22: Cel molt ennuvolat tota la jornada. No es descarten precipitacions febles amb acumulacions minses, localment en 
forma de ruixat, i sobretot entre mig matí i la tarda. Cota de neu a 2300 m. Temperatures similars o en lleuger ascens. Vent de 
component S i E entre fluix i moderat. 
Diumenge, 23: Molt ennuvolat al matí, mig ennuvolat a la tarda. No s’esperen precipitacions. Temperatures similars. Vent del S 
i E entre fluix i moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Tot i que actualment s’estan donant ruixats de neu per damunt de 1900 m, el  mantell nival és present per damunt de 2000-
2100 m, de forma discontínua fins als cims. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 5-80 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Actualment s’estan produint xàfecs dispersos a la majoria de sectors amb cota de neu a 1900 m. En general les temperatures 
han davallat de matinada, afavorint el regel nocturn.  
En general predomina el mantell endurit i regelat en superfície, i transformat a fusió per sota. Amb els xàfecs actuals més els 
previstos de cara a demà la neu pot humitejar-se per sota dels 2300 m. Per sobre d’aquesta cota es pot formar una fina capa 
de neu recent humida, localment granulada, damunt de la crosta de regel.  Així, a tots els sectors, el perill d’allaus és FEBLE 
(1) durant el matí i la nit ja que el mantell es presentarà encrostat superficialment. Durant la resta de la jornada el perill és 
MODERAT (2) a tots els sectors, ja que amb la possibilitat de ruixats s’afavorirà la caiguda d’allaus de neu humida, en general 
de petites dimensions, a qualsevol orientació per damunt de 2200 m. Localment són possibles algunes allaus de placa de fons 
a l’Aran, localment de dimensions mitjanes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
 
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 21 d’abril de 2006 
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Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient 
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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: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 21 d’abril de 2006 
14:00 h. 
21 i 22 d’abril de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FEBLE (1) durant el matí i la nit  

MODERAT (2) la resta del dia 
Ribagorçana-Vall Fosca: FEBLE (1) durant el matí i la nit  

MODERAT (2) la resta del dia 
Pallaresa: FEBLE (1) durant el matí i la nit  

MODERAT (2) la resta del dia 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 22: Cel entre mig i molt ennuvolat tota la jornada, sobretot als sectors més meridionals. No es descarten 
precipitacions febles amb acumulacions inapreciables durant tot el dia i sobretot a la Ribagorça i Pallaresa, on puntualment 
podrien ser minses a la tarda. Cota de neu a 2200 m. Temperatures similars o en lleuger ascens. Vent de component S i E 
entre fluix i moderat. 
A les 12:00 h: isozero: 2600 m; vent a 2000 m: 46 km/h S; vent a 3000 m: 41 km/h S; Índex de fredor a 2000 m: 1ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 23: Cel entre mig i molt ennuvolat a l’Aran, molt ennuvolat o cobert a la Ribagorça i Pallaresa. No s'esperen 
precipitacions a destacar a l’Aran, plugims intermitents a la resta. Cota de neu a 2300 m. Temperatures similars o en lleuger 
ascens. Vent de component S i E entre fluix i moderat. 
Dilluns, 24: Molt ennuvolat o cobert tot el dia. No s’esperen precipitacions a destacar. Cota de neu a 2400 m. Temperatures 
sense canvis o en lleuger ascens. Vent de component S i E entre fluix i moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general el mantell és continu a l’Aran per damunt de 1900 m en orientacions N i de 2300-2400 m en orientacions S; a la 
Pallaresa i a la Ribagorçana el mantell és present per damunt de 1900-2000 m en orientacions N de forma discontínua fins als 
cims. Als sectors més meridionals de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell és especialment discontinu i és on 
els gruixos són més escassos. Els gruixos de neu a 2200 m oscil·len entre 5-70 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i 
entre 40-140 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Ahir van caure precipitacions en forma de xàfec, les més importants de les quals es van donar a la Pallaresa i les menys 
quantioses a l’Aran. A 2200 m es van enregistrar entre 1 i 8 mm que van ser en forma de neu a partir dels 1900-2000 m. Les 
temperatures han davallat de matinada a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, mentre que a l’Aran han augmentat. En 
general la neu es troba humida arreu, tret de la superfície on es troba encrostada. 
Així, a tots els sectors, el perill d’allaus és FEBLE (1) durant el matí i la nit ja que el mantell es presentarà encrostat 
superficialment. Durant la resta de la jornada el perill és  MODERAT (2) a tots els sectors, ja que amb la possibilitat de ruixats 
s’afavorirà la caiguda d’allaus de neu humida, en general de petites dimensions, a qualsevol orientació per damunt de 2200 m. 
Localment són possibles algunes allaus de placa de fons a l’Aran, localment de dimensions mitjanes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 22 d’abril de 2006 
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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, 21 d’abril de 2006 
14:00 h. 
21 i 22 d’abril de 2006 

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

FEBLE (1) durant el matí i la nit  
MODERAT (2) la resta del dia 

Ter-Freser: FEBLE (1) durant el matí i la nit  
MODERAT (2) la resta del dia 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1) durant el matí i la nit  
MODERAT (2) la resta del dia 

Prepirineu: FEBLE (1) durant el matí i la nit  
MODERAT (2) la resta del dia 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 22: Cel molt ennuvolat tota la jornada, sobretot al Ter-Freser i Prepirineu. No es descarten precipitacions febles amb 
acumulacions en general inapreciables i localment minses. Més probables al Ter-Freser i Prepirineu. Cota de neu a 2300 m. 
Temperatures similars o en lleuger ascens. Vent de component S i E entre fluix i moderat. 
A les 12:00 h: isozero: 2700 m; vent a 2000 m: 27 km/h SE; vent a 3000 m: 49 km/h S; Índex de fredor a 2000 m: 2ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 23: Cel molt ennuvolat o cobert tota la jornada, sobretot al Prepirineu i al Ter-Freser. No es descarten plugims poc 
importants a qualsevol punt, sobretot a les zones més meridionals. Cota de neu a 2300-2400 m. Temperatures similars o en 
lleuger ascens. Vent de component S i E entre fluix i moderat. 
Dilluns, 24: Molt ennuvolat o cobert tot el dia. No es descarten plugims inapreciables, sobretot al Ter-Freser i Prepirineu. Cota 
de neu a 2500 m. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de component S i E entre fluix i moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell nival és present per damunt de 2000-2100 m, de forma discontínua fins als cims. Els gruixos de neu a 2200 m 
oscil.len entre 5-80 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Ahir van caure precipitacions en forma de xàfec, les més importants de les quals es van donar al Prepirineu. A 2200 m es van 
enregistrar entre 5 i 12 mm que van ser en forma de neu a partir dels 1900-2000 m que localment va ser en forma de neu 
granulada. Les temperatures han davallat de matinada o han sofert pocs canvis. En general la neu es troba humida arreu, tret 
de la superfície on es troba encrostada. 
Així, a tots els sectors, el perill d’allaus és FEBLE (1) durant el matí i la nit ja que el mantell es presentarà encrostat 
superficialment. Durant la resta de la jornada el perill és  MODERAT (2) a tots els sectors, ja que amb la possibilitat de ruixats 
s’afavorirà la caiguda d’allaus de neu humida, en general de petites dimensions, a qualsevol orientació per damunt de 2200 m. 
Localment són possibles algunes allaus de placa de fons a l’Aran, localment de dimensions mitjanes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 22 d’abril de 2006 
 

- 232 / 260 -



                               

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

 
1 2 3 4 5 

FEBLE MODERAT MARCAT FORT 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:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 22 d’abril de 2006 
14:00 h. 
22, 23 i 24 d’abril de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FEBLE (1) durant el matí i la nit  

MODERAT (2) la resta del dia 
Ribagorçana-Vall Fosca: FEBLE (1) durant el matí i la nit  

MODERAT (2) la resta del dia 
Pallaresa: FEBLE (1) durant el matí i la nit  

MODERAT (2) la resta del dia 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 23: cel variable. Alguna precipitació de matinada. Creixement de nuvolades a migdia amb algun xàfec feble i dispers. 
Cota de neu a 2500 m. Temperatures en lleuger augment. Vent fluix de component S. 
A les 12:00 h: isozero: 3100 m; vent a 2000 m: 10 km/h SW; vent a 3000 m: 11 km/h S; Índex de fredor a 2000 m: 9ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 24: increment dels núvols mitjos i alts. Nuvolades a partir de migdia amb xàfecs i tempestes que poden ser moderats. 
Cota de neu a 2500 m. Temperatures estables o en lleuger descens. Vent de component S fluix. 
Dimarts, 25: creixement de nuvolades sense precipitació. Temperatures sense canvis. Vent de component S fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general el mantell és continu a l’Aran per damunt de 1900 m en orientacions N i de 2300-2400 m en orientacions S; a la 
Pallaresa i a la Ribagorçana el mantell és present per damunt de 1900-2000 m en orientacions N de forma discontínua fins als 
cims. Als sectors més meridionals de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell és especialment discontinu i és on 
els gruixos són més escassos. Els gruixos de neu a 2200 m oscil·len entre 5-70 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i 
entre 30-130 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Continuen els ruixats dispersos, amb cota de neu que ha anat pujant de cota fins a 2100-2300 metres. En general la neu es troba 
humida arreu, tret de la superfície on es troba encrostada fins a mig matí, però menys que dies enrera. 
Així, a tots els sectors, el perill d’allaus és FEBLE (1) durant el matí i la nit ja que el mantell es presentarà lleugerament encrostat 
superficialment. Durant la resta de la jornada el perill és  MODERAT (2) a tots els sectors, ja que amb la possibilitat de ruixats 
s’afavorirà la caiguda d’allaus de fusió, en general de petites dimensions, a qualsevol orientació per damunt de 2200 metres. No 
es descarta alguna allau de placa de fons a l’Aran, localment de dimensions mitjanes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 24 d’abril de 2006 
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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, 22 d’abril de 2006 
14:00 h. 
22, 23 i 24 d’abril de 2006 

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

FEBLE (1) durant el matí i la nit  
MODERAT (2) la resta del dia 

Ter-Freser: FEBLE (1) durant el matí i la nit  
MODERAT (2) la resta del dia 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1) durant el matí i la nit  
MODERAT (2) la resta del dia 

Prepirineu: FEBLE (1) durant el matí i la nit  
MODERAT (2) la resta del dia 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 23: cel variable. Alguna precipitació de matinada. Creixement de nuvolades a migdia amb algun xàfec feble i dispers. 
Cota de neu a 2500 m. Temperatures en lleuger augment. Vent fluix de component S. 
A les 12:00 h: isozero: 3100 m; vent a 2000 m: 12 km/h SE; vent a 3000 m: 14 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: 4ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 24: increment dels núvols mitjos i alts. Nuvolades a partir de migdia amb xàfecs i tempestes que poden ser moderats. 
Cota de neu a 2500 m. Temperatures estables o en lleuger descens. Vent de component S fluix. 
Dimarts, 25: creixement de nuvolades sense precipitació. Temperatures sense canvis. Vent de component S fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell nival és present per damunt de 2000-2100 m, de forma discontínua fins als cims. Els gruixos de neu a 2200 m 
oscil.len entre 5-80 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Continuen els ruixats dispersos, amb cota de neu que ha anat pujant de cota fins a 2100-2300 metres. En general la neu es 
troba humida arreu, tret de la superfície on es troba encrostada fins a mig matí, però menys que dies enrera. 
Així, a tots els sectors, el perill d’allaus és FEBLE (1) durant el matí i la nit ja que el mantell es presentarà lleugerament encrostat 
superficialment. Durant la resta de la jornada el perill és  MODERAT (2) a tots els sectors, ja que amb la possibilitat de ruixats 
s’afavorirà la caiguda d’allaus de fusió, en general de petites dimensions, a qualsevol orientació per damunt de 2200 metres.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
 
El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 24 d’abril de 2006 
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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: 
Hora: 
Vàlid: 

Dilluns, 24 d’abril de 2006 
14:00 h. 
24, 25 d’abril de 2006 

 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FEBLE (1) durant el matí i la nit  

MODERAT (2) la resta del dia 
Ribagorçana-Vall Fosca: FEBLE (1) durant el matí i la nit  

MODERAT (2) la resta del dia 
Pallaresa: FEBLE (1) durant el matí i la nit  

MODERAT (2) la resta del dia 
 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 25: Cel poc ennuvolat a la matinada i matí amb alguns núvols baixos i bandes de núvols alts. Increment de la 
nuvolositat de tipus baix a partir de mig matí i migdia amb creixement de nuvolades, quedant entre mig i molt ennuvolat a la 
tarda. És possible alguna precipitació dispersa i minsa; cota de neu als 2600-2700 m. Temperatures sense canvis importants o 
lleugerament més altes. Vent de NW a NE fluix o amb calmes, cops moderats als cims. 
A les 12:00 h: isozero: 3000 m; vent a 2000 m: 20 km/h N; vent a 3000 m: 18 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: 5ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 26: Molt ennuvolat per núvols baixos a cotes baixes i mitjanes de l’Aran, entre poc i mig a la resta. Creixement 
d'alguns núvols d'evolució diürna. Temperatures en lleuger descens. Vent de NE a NW, reforçant-se respecte el dia anterior i 
sent entre flux i moderat en general. 
Dijous, 27: Molt ennuvolat per núvols baixos a l’Aran, seré o poc ennuvolat a la resta. Temperatures en lleuger descens, sobretot 
a l’Aran. Vent de nord-oest a nord-est entre fluix i moderat, cops forts a cotes altes de la Pallaresa i Ribagorça. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general el mantell és continu a l’Aran per damunt de 2000 m en orientacions N i de 2400-2500 m en orientacions S; a la 
Pallaresa i a la Ribagorçana el mantell és present per damunt de 2000-2100 m en orientacions N de forma discontínua fins als 
cims. Als sectors més meridionals de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és on els gruixos són més escassos. A 2200 m, 
els gruixos de neu oscil·len entre 5-60 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 30-120 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Durant el cap de setmana s’han donat ruixats febles arreu, tret de l’Aran. En general les precipitacions, de fins a 1 mm, amb cota 
de neu per damunt de 2400-2500 m. Les temperatures a 2200 m s’han mantingut sense canvis o han pujjat lleugerament. En 
general la neu es troba humida arreu, tret de la superfície on es troba encrostada fins a mig matí, però menys que dies enrera. 
Així, a tots els sectors, el perill d’allaus és FEBLE (1) durant el matí i la nit ja que el mantell es presentarà lleugerament encrostat 
superficialment. Durant la resta de la jornada el perill és  MODERAT (2) a tots els sectors, ja que amb la possibilitat de ruixats 
s’afavorirà la caiguda d’allaus de fusió, en general de petites dimensions, a qualsevol orientació per damunt de 2300 metres. No 
es descarta alguna allau de placa de fons a l’Aran, localment de dimensions mitjanes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS 
 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 25 d’abril de 2006 
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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: 

Dilluns, 24 d’abril de 2006 
14:00 h. 
24, 25 d’abril de 2006 

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

FEBLE (1) durant el matí i la nit  
MODERAT (2) la resta del dia 

Ter-Freser: FEBLE (1) durant el matí i la nit  
MODERAT (2) la resta del dia 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1) durant el matí i la nit  
MODERAT (2) la resta del dia 

Prepirineu: FEBLE (1) durant el matí i la nit  
MODERAT (2) la resta del dia 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 25: el entre poc i mig ennuvolat tota la jornada per núvols baixos; alguns núvols d'evolució a la tarda quedant localment 
molt ennuvolat. Temperatures sense canvis importants. Vent d’E a NW fluix amb alguns cops moderats als cims. 
A les 12:00 h: isozero: 3000 m; vent a 2000 m: 24 km/h NE; vent a 3000 m: 19 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: 4ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 26: Cel  poc ennuvolat fins al matí, creixement de nuvolades a la tarda que deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat. 
Són possibles ruixats minsos i febles al migdia i tarda. Cota de neu a 2500 m. Temperatures en lleugera davallada. Vent entre 
fluix i moderat del NE a NW i reforçant-se respecte el dia anteriors. Cops forts als cims del Ter-Freser la segona meitat del dia. 
Dijous, 27: Poc ennuvolat al matí, entre i molt ennuvolat a la tarda. No es descarten ruixats febles i dispersos; cota de neu a 
2300. Temperatures lleugerament més baixes. Vent del N a NE moderat amb cops forts, sobretot al Ter-Freser. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell nival és present per damunt de 2100-2200 m, de forma discontínua fins als cims. Els gruixos de neu a 2200 m 
oscil.len entre 5-80 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Durant el cap de setmana les temperatures s’han mantingut o han pujat lleugerament. En general la neu es troba humida arreu, 
tret de la superfície on es troba encrostada fins a mig matí, però menys que dies enrera. 
Així, a tots els sectors, el perill d’allaus és FEBLE (1) durant el matí i la nit ja que el mantell es presentarà lleugerament encrostat 
superficialment. Durant la resta de la jornada el perill és  MODERAT (2) a tots els sectors, ja que amb la possibilitat de ruixats 
s’afavorirà la caiguda d’allaus de fusió, en general de petites dimensions, a qualsevol orientació per damunt de 2300 metres.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS 
 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 25 d’abril de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 25 d’abril de 2006 
14:00 h. 
25 i 26 d’abril de 2006 

 
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, 26: Molt ennuvolat per núvols baixos a cotes baixes i mitjanes de l’Aran, entre poc i mig a cotes altes a la matinada, 
matí i al final del dia. Al migdia i tarda seré o poc ennuvolat pel creixement d'alguns núvols d'evolució diürna en general. 
Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent de NE a NW, reforçant-se respecte el dia anterior i sent entre fluix i 
moderat, sobretot a la Ribagorça i Pallaresa. 
A les 12:00 h: isozero: 2900 m; vent a 2000 m: 25 km/h N; vent a 3000 m: 17 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: 3ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 27: Molt ennuvolat o cobert de núvols baixos a la matinada i matí a l’Aran i que s'aniran fent cada cop menys compactes, 
quedant seré o poc ennuvolat a partir del migdia arreu. No es descarten plugims minsos i dispersos a la matinada i matí a l’Aran; 
cota de neu a 2400 m. Temperatures en lleugera o moderada davallada. Vent del NE a NW entre fluix i moderat, sobretot als 
sectors alts més meridionals. 
Divendres, 28: Poc ennuvolat de núvols baixos, sobretot a l’Aran. Núvols d’evolució a la tarda. No s’esperen precipitacions. 
Temperatures en moderat descens, sobretot a l’Aran. Vent de NE a N fluix a moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general el mantell és continu a l’Aran per damunt de 2000 m en orientacions N i de 2400-2500 m en orientacions S; a la 
Pallaresa i a la Ribagorçana el mantell és present per damunt de 2000-2100 m en orientacions N de forma discontínua fins als 
cims. Als sectors més meridionals de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és on els gruixos són més escassos. A 2200 m, 
els gruixos de neu oscil·len entre 5-60 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 30-120 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Després dels ruixats febles del cap de setmana, de neu per damunt de 2400-2500 m, ahir dilluns no hi va haver precipitacions. 
La neu continua humitejant-se i fonent en profunditat. Avui no hi hagut regel superficial, ni se n’espera per demà dimecres.  
A tots els sectors, el perill d’allaus és MODERAT (2) durant tota la jornada. Són possibles allaus de fusió, en general de petites 
dimensions, a qualsevol orientació. És possible alguna allau de placa de fons a l’Aran, localment de dimensions mitjanes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS 
 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 26 d’abril de 2006 
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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: 

Dimarts, 25 d’abril de 2006 
14:00 h. 
25 i 26 d’abril de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2)  Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 26: Cel seré o poc ennuvolat fins al matí, creixement de nuvolades a la tarda que deixaran el cel entre mig i molt 
ennuvolat. No es descarta algun ruixat minso i feble al migdia i tarda, sobretot al Ter-Freser i Prepirineu. Cota de neu a 2500 m. 
Temperatures sense canvis importants. Vent entre fluix i moderat de NE a NW i reforçant-se respecte el dia anteriors. Moderat 
amb cops forts als cims del Ter-Freser la segona meitat del dia, puntualment algun cop molt fort al final del dia. 
A les 12:00 h: isozero: 3000 m; vent a 2000 m: 23 km/h N; vent a 3000 m: 21 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: 5ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 27: Cel seré o poc ennuvolat fins al matí, creixement de nuvolades a la tarda que deixaran el cel entre mig i molt 
ennuvolat. Són possibles ruixats minsos i febles, puntualment moderats, al migdia i tarda, sobretot al Ter-Freser i Prepirineu. 
Cota de neu a 2300 m. Temperatures en moderada davallada. Vent entre fluix i moderat del NE a NW i reforçant-se respecte el 
dia anteriors. Moderat amb cops forts als cims del Ter-Freser. 
Divendres, 28: Poc ennuvolat de núvols baixos, núvols d’evolució a la tarda. No es descarta algun ruixat feble. Cota de neu a 
2100 m. Temperatures en lleuger o moderat descens. Vent de NE a N fluix a moderat, moderat amb cops forts al Ter-Freser. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell nival és present per damunt de 2100-2200 m, de forma discontínua fins als cims. Els gruixos de neu a 2200 m 
oscil.len entre 5-70 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Després dels ruixats febles del cap de setmana, de neu per damunt de 2400-2500 m, ahir dilluns no hi va haver precipitacions. 
La neu continua humitejant-se i fonent en profunditat. Avui no hi hagut regel superficial, ni se n’espera per demà dimecres.  
A tots els sectors, el perill d’allaus és MODERAT (2) durant tota la jornada. Amb els xàfecs, són possibles allaus de fusió, en 
general de petites dimensions, a qualsevol orientació.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 26 d’abril de 2006 
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Departament de Medi Ambient 
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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:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 26 d’abril de 2006 
14:00 h. 
26 i 27 d’abril de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2)  
Ribagorçana-Vall Fosca: FEBLE (1) matí i nit. MODERAT (2) a partir de mig matí 
Pallaresa: FEBLE (1) matí i nit. MODERAT (2) a partir de mig matí 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 27: Cobert o molt ennuvolat tota la jornada a l’Aran, sent la nuvolositat més compacta al migdia i tarda. Poc ennuvolat 
amb núvols d’evolució a la resta. Precipitacions febles i minses al llarg de tot el dia a l’Aran, al migdia i tarda no es descarta un 
increment en la intensitat, sent puntualment moderada; cota de neu a 2400 m a la matinada, 2200 al matí, 1900 al final del dia. 
Temperatures moderada davallada a l’Aran, lleugera a la resta. Vent del NE a NW entre fluix i moderat, sobretot als cims de la 
Ribagorça i Pallaresa; cops forts. 
A les 12:00 h: isozero: 2700 m; vent a 2000 m: 27 km/h N; vent a 3000 m: 31 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -1ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 28: Molt ennuvolat a la matinada, sobretot a cotes mitjanes i baixes a l’Aran. El cel s'anirà obrint fins quedar seré o 
poc ennuvolat al llarg del matí arreu. Alguns núvols d'evolució a la tarda. Precipitacions inapreciables a la matinada a l’Aran que 
aniran desapareixent. Cota de neu a 2000 m. Temperatures similars o en lleuger descens. Vent de component N entre fluix i 
moderat, sobretot als sectors alts més meridionals. 
Dissabte, 29: Serè o poc ennuvolat durant la primera meitat del dia. A la tarda augmentarà la nuvolositat al sector més occidental 
i l'Aran on quedarà cobert al final del dia. Temperatures sense gaires canvis o en lleuger descens al final del dia. Vent de 
component N entre fluix i moderat 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general el mantell és continu a l’Aran per damunt de 2000 m en orientacions N i de 2400-2500 m en orientacions S; a la 
Pallaresa i a la Ribagorçana el mantell és present per damunt de 2000-2100 m en orientacions N de forma discontínua fins als 
cims. Als sectors més meridionals de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és on els gruixos són més escassos. A 2200 m, 
els gruixos de neu oscil·len entre 5-60 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 30-110 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Les últimes precipitacions es remunten al cap de setmana (de neu per damunt de 2400-2500 m). La neu continua humitejant-se i 
fonent en profunditat, però a partir de demà dijous el regel nocturn tornarà a ser efectiu.  
A tots els sectors, el perill d’allaus és MODERAT (2) avui dimecres; són possibles allaus de fusió, en general de petites 
dimensions a qualsevol orientació; a l’Aran alguna podria ser de fons i ser de dimensions mitjanes. Demà dijous, a l’Aran es 
mantindrà el perill en MODERAT (2) degut a les precipitacions de neu per damunt de 2200 m que poden donar lloc a algunes 
allaus de neu recent humida de petites dimensions. A la  resta, el perill serà FEBLE (1) fins a mig matí, ja que és probable que el 
mantell estigui endurit, passant a  MODERAT (2) al migdia, amb possibilitat d’alguna allau de fusió de petites dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN DESCENS 
 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 27 d’abril de 2006 
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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 d’abril de 2006 
14:00 h. 
26 i 27 d’abril de 2006 

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

FEBLE (1) matí i nit  
MODERAT (2) des de mig matí 

Ter-Freser: FEBLE (1) matí i nit  
MODERAT (2) des de mig matí 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1) matí i nit  
MODERAT (2) des de mig matí 

Prepirineu: FEBLE (1) matí i nit  
MODERAT (2) des de mig matí 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 27: Cel seré o poc ennuvolat fins al matí, creixement de nuvolades a la tarda que deixaran el cel entre mig i molt 
ennuvolat. Són probables ruixats minsos i febles, puntualment moderats, al migdia i tarda, sobretot al Ter-Freser i Prepirineu. 
Cota de neu a 2200 m. Temperatures en moderada davallada, amb mínimes al final del dia. Vent entre fluix i moderat del NE a 
NW; alguns cops forts als cims. Moderat amb cops forts i algun molt fort als cims del Ter-Freser. 
A les 12:00 h: isozero: 2800 m; vent a 2000 m: 32 km/h N; vent a 3000 m: 28 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: 2ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 28: Seré o poc ennuvolat fins al migdia, quan creixeran nuvolades que deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat, 
sobretot al Ter-Freser i Prepirineu. No es descarten ruixats locals de caràcter feble o moderat, sobretot al Ter-Freser i 
Prepirineu. Cota de neu als 2100 m. Temperatures similars. Vent entre fluix i moderat del NE a NW; alguns cops forts als cims. 
Moderat amb cops forts i algun de molt fort als cims del Ter-Freser. 
Dissabte, 29: Seré o poc ennuvolat amb creixement de nuvolades. No es descarten ruixats locals de caràcter feble o moderat, 
sobretot al Ter-Freser i Prepirineu. Cota de neu als 2100 m. Temperatures sense canvis. Vent de component N entre fluix i 
moderat, amb encara cops forts al Ter-Freser. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell nival és present per damunt de 2100-2200 m, de forma discontínua fins als cims. Els gruixos de neu a 2200 m 
oscil.len entre 5-70 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Ahir dimarts hi va haver algun xàfec feble al Prepirineu en forma d’aigua fins als cims. La neu continua humitejant-se i fonent en 
profunditat, però a partir de demà dijous el regel nocturn tornarà a ser efectiu.  
A tots els sectors, el perill d’allaus és MODERAT (2) avui dimecres; són possibles allaus de fusió, en general de petites 
dimensions a qualsevol orientació. Demà dijous, el perill serà FEBLE (1) fins a mig matí, ja que és probable que el mantell 
estigui endurit, passant a  MODERAT (2) al migdia, amb possibilitat d’alguna allau de fusió de petites dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN DESCENS  
 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 27 d’abril de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 27 d’abril de 2006 
14:00 h. 
27 i 28 d’abril de 2006 

 
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. 
Divendres, 28: molt ennuvolat de matinada, sobretot a cotes mitjanes i baixes a l’Aran, i amb tendència a minvar fins quedar serè 
o poc ennuvolat durant el matí, com a la resta. Núvols d’evolució diürna a la tarda que deixaran el cel poc o mig ennuvolat. De 
matinada encara alguna precipitació feble i minsa a l’Aran. Cota de neu: 2100 m. Temperatures semblants o en lleuger descens. 
Vent de component N, entre fluix i moderat. 
 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 29: serè o poc ennuvolat en general. Núvols d’evolució diürna. Temperatures matinals sense canvis i mínimes al final 
del dia i en moderat descens. Vent de component N entre fluix i moderat. 
Diumenge, 30: de poc a mig ennuvolat al matí i molt ennuvolat a partir de migdia o cobert, sobretot a l’Aran. S’esperen 
precipitacions a partir de migdia, entre febles i moderades, a l’Aran; possibilitat de ruixat a la resta. Cota de neu: 1200 a 1500 m. 
Temperatures en lleuger o moderat descens. 
Component N entre fluix i moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general el mantell és continu a l’Aran per damunt de 2000 m en orientacions N i de 2400-2500 m en orientacions S; a la 
Pallaresa i a la Ribagorçana el mantell és present per damunt de 2000-2100 m en orientacions N de forma discontínua fins als 
cims. Als sectors més meridionals de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és on els gruixos són més escassos. A 2200 m, 
els gruixos de neu oscil·len entre 5-60 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 30-110 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Ha començat a precipitar a l’Aran, de forma feble, en forma de neu per damunt de 2000-2100 m.  
A l’Aran el perill és MODERAT (2) degut a les nevades, que es mantindran fins divendres, i que poden donar lloc a algunes 
allaus de neu recent humida de petites dimensions. A la  resta, el perill serà FEBLE (1) tota la jornada, ja que el mantell guanyarà 
duresa per regel nocturn; durant el dia s’estovarà lleugerament i no es descarta alguna allau de fusió a les hores centrals del dia, 
de petites dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
 
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 28 d’abril de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 27 d’abril de 2006 
14:00 h. 
27 i 28 d’abril de 2006 

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

FEBLE (1), augmentant a 
MODERAT (2) en cas de ruixats 

Ter-Freser: FEBLE (1), augmentant a 
MODERAT (2) en cas de ruixats 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1)  Prepirineu: FEBLE (1)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 28: serè o poc ennuvolat al matí, amb alguns núvols baixos a cotes baixes del Ter-Freser i Prepirineu a primera hora. 
A partir del migdia poc o mig ennuvolat amb algunes nuvolades. A partir del migdia és probable algun ruixat poc abundant, 
especialment al Ter-Freser i al Prepirineu. Cota de neu: 2100 m. Temperatures semblants o en lleuger descens. Vent de 
component N, entre fluix i moderat, si bé amb cops forts o molt forts al Ter-Freser. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte: serè o poc ennuvolat en general. Núvols d’evolució diürna i algunes nuvolades amb possibilitat d’algun ruixat. Cota de 
neu: 2100 m. Temperatures matinals sense canvis i mínimes al final del dia i en moderat descens. Vent de component N entre 
fluix i moderat i amb cops forts al Ter-Freser. 
Diumenge: poc ennuvolat al matí i de mig a molt ennuvolat a partir del migdia, amb el creixement de nuvolades. Cobert al final 
del dia. S’esperen ruixats entre febles i moderats a la tarda, de neu a partir dels 1600 m. Temperatures en lleuger  descens. Vent 
de N i NE entre fluix i moderat, amb algun cop fort al Ter-Freser. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell nival és present per damunt de 2100-2200 m, de forma discontínua fins als cims. Els gruixos de neu a 2200 m 
oscil.len entre 5-70 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Ha començat a precipitar al nord del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós, de forma feble, en forma de neu per damunt de 2200 
m.  
A tots els sectors el perill és FEBLE (1) tota la jornada, ja que el mantell guanyarà duresa per regel nocturn; durant el dia 
s’estovarà lleugerament i no es descarta alguna allau de fusió a les hores centrals del dia, de petites dimensions. A partir de 
migdia, en cas de ruixat moderat, és possible que el perill localment augmenti a MODERAT (2) al Ter-Freser, per la possibilitat 
d’allaus de neu recent humida, de petites dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 28 d’abril de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 28 d’abril de 2006 
14:00 h. 
28 i 29 d’abril de 2006 

 
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. 
Dissabte, 29: Serè o poc ennuvolat tot el dia amb alguns núvols d'evolució diürna al migdia i tarda. Temperatures en lleuger o 
moderat descens, sobretot al final del dia i a l’Aran. No es descarta que la temperatura màxima pugui ser lleugerament més alta. 
Vent de N i NW fluix amb cops moderats. 
A les 12:00 h: isozero: 2200 m; vent a 2000 m: 38 km/h N; vent a 3000 m: 48 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -6ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 30: Cel serè o poc ennuvolat amb presència de núvols baixos a l’Aran i creixement de nuvolades a la tarda, quedant 
mig ennuvolat. Temperatures similars o en lleuger descens. Vent moderat de NW a N a cotes altes; fluix a cotes mitjanes i 
baixes. 
Dilluns, 1: Serè o poc ennuvolat al matí i localment mig ennuvolat a la tarda per alguns núvols d’evolució diürna. Temperatures 
en moderat ascens, màximes al final del dia. Vent fluix del S i SW, moderat amb cops forts de l’W a cotes altes i cims. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general el mantell és continu a l’Aran per damunt de 2000 m en orientacions N i de 2400-2500 m en orientacions S; a la 
Pallaresa i a la Ribagorçana el mantell és present per damunt de 2000-2100 m en orientacions N de forma discontínua fins als 
cims. Als sectors més meridionals de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és on els gruixos són més escassos. A 2200 m, 
els gruixos de neu oscil·len entre 5-60 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 30-110 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En les últimes 24 h ha nevat a l’Aran per damunt de 1900-2000 m, amb gruixos de neu recent al terra de 10-15 cm per damunt 
de 2400 m. Ha bufat vent feble a moderat del NW i s’ha format alguna placa de vent en orientació S a cotes altes. A la resta la 
nevada ha estat inapreciable o inexistent.  
A l’Aran el perill és MODERAT (2) degut a les nevades. Es produiran allaus  de neu recent humida de petites dimensions, no es 
descarta alguna allau de placa pel pas d’una persona en orientacions S sota colls i carenes. A la  resta, el perill serà FEBLE (1) 
tota la jornada, ja que el mantell continuarà guanyant duresa per regel nocturn; durant el dia s’estovarà lleugerament i no es 
descarta alguna allau de fusió a les hores centrals del dia, de petites dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 29 d’abril de 2006 
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FEBLE MODERAT MARCAT FORT 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, 28 d’abril de 2006 
14:00 h. 
28 i 29 d’abril de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1) Prepirineu: FEBLE (1) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 29: Serè o poc ennuvolat al matí. A partir del migdia mig ennuvolat, amb el creixement de nuvolades. Temperatures en 
descens entre lleuger i moderat al final del dia. Vent de component N, entre fluix i moderat amb cops forts al cims, sobretot al 
Ter-Freser i Prepirineu on no es descarta algun cop molt fort als cims. 
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; vent a 2000 m: 39 km/h N; vent a 3000 m: 55 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -5ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 30: Seré o poc ennuvolat; creixement de nuvolades al migdia i tarda, quedant entre mig i molt ennuvolat. No es 
descarten ruixats entre febles i moderats, més probables al Ter-Freser i Prepirineu. Es poden acumular totals minsos; cota de 
neu a 1900 m. Temperatures màximes en lleugera davallada, mínimes sense canvis importants. Vent del N a NW moderat amb 
cops forts a cotes altes i cims, fluix del S i SE a cotes mitjanes. 
Dilluns, 1: Serè o poc ennuvolat al matí i poc o mig ennuvolat a la tarda per núvols d’evolució diürna. Temperatures mínimes en 
lleuger ascens i màximes en moderat ascens, les quals es podran registrar al final del dia. Vent fluix del S i SE, moderat amb 
cops forts de l’W a cotes altes i cims. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell nival és present per damunt de 2100-2200 m, de forma discontínua fins als cims. Els gruixos de neu a 2200 m 
oscil.len entre 5-70 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Ha nevat feblement al nord del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós per damunt de 2000 m. S’ha acumulat localment 1-3 cm per 
damunt de 2300 m.  
A tots els sectors el perill és FEBLE (1) tota la jornada, ja que el mantell guanyarà duresa per regel nocturn; durant el dia 
s’estovarà lleugerament i no es descarta alguna allau de fusió a les hores centrals del dia, de petites dimensions.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 29 d’abril de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 29 d’abril de 2006 
14:00 h. 
29 i 30 d’abril i 1 i 2 de maig de 2006 

 
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. 
Diumenge, 30: Serè amb nuvolositat d’evolució diürna a partir de mig matí. Intervals de núvols baixos a l’Aran fins al matí. 
Temperatures mínimes en lleuger descens, màximes sense canvis. Vent de component N fluix, girant al S i W al final. 
A les 12:00 h: isozero: 2400 m; vent a 2000 m: 19 km/h NW; vent a 3000 m: 27 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 0ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 1: Serè o poc ennuvolat al matí i localment mig ennuvolat a la tarda per alguns núvols d’evolució diürna. Al vespre 
ennuvolat de núvols alts. Temperatures en moderat ascens, màximes al final del dia. Vent fluix a moderat del S i W. 
Dimarts, 2: cel entre poc i mig ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent del S moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general el mantell és continu a l’Aran per damunt de 2000 m en orientacions N i de 2400-2500 m en orientacions S; a la 
Pallaresa i a la Ribagorçana el mantell és present per damunt de 2000-2100 m en orientacions N de forma discontínua fins als 
cims. Als sectors més meridionals de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és on els gruixos són més escassos. A 2200 m, 
els gruixos de neu oscil·len entre 5-60 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 30-110 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En les últimes 48 h ha nevat a l’Aran per damunt de 1900-2000 m, amb gruixos de neu recent al terra de 10-15 cm per damunt 
de 2400 m. Ha bufat vent feble a moderat del NW i s’ha format alguna placa de vent en orientació S a cotes altes. A la resta la 
nevada va ser inapreciable o inexistent.  
A l’Aran el perill és MODERAT (2) degut a la recent nevada. Es produiran allaus  de neu recent humida de petites dimensions, no 
es descarta alguna allau de placa pel pas d’una persona sota colls i carenes. A la resta, el perill serà FEBLE (1) tota la jornada, ja 
que el mantell continuarà guanyant duresa per regel nocturn; durant el dia s’estovarà lleugerament i no es descarta alguna allau 
de fusió a les hores centrals del dia, de petites dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN AUGMENT per fusió a partir de mig matí del dilluns dia 1. 
 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 2 de maig de 2006 
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Generalitat de Catalunya 
Departament de Medi Ambient 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 29 d’abril de 2006 
14:00 h. 
29 i 30 d’abril i 1 i 2 de maig de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1) Prepirineu: FEBLE (1) 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 30: Serè amb nuvolositat d’evolució diürna a partir de mig matí. Temperatures mínimes en lleuger descens, màximes 
sense canvis. Vent de component N fluix, moderat al Ter-Freser. 
A les 12:00 h: isozero: 2400 m; vent a 2000 m: 11 km/h SW; vent a 3000 m: 20 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: 2ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 1: Serè o poc ennuvolat al matí i localment mig ennuvolat a la tarda per alguns núvols d’evolució diürna. Al vespre 
ennuvolat de núvols alts. Temperatures en moderat ascens, màximes al final del dia. Vent fluix a moderat del S i W. 
Dimarts, 2: cel entre poc i mig ennuvolat. Temperatures sense canvis. Vent del S moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell nival és present per damunt de 2100-2200 m, de forma discontínua fins als cims. Els gruixos de neu a 2200 m 
oscil.len entre 5-70 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Dijous va nevar feblement al nord del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós per damunt de 2000 m. Es van acumular localment 1-
3 cm per damunt de 2300 m.  
A tots els sectors el perill és FEBLE (1) tota la jornada, ja que el mantell guanyarà duresa per regel nocturn; durant el dia 
s’estovarà lleugerament i no es descarta alguna allau de fusió a les hores centrals del dia, de petites dimensions.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN AUGMENT per fusió a partir de mig matí del dilluns dia 1. 
 
El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 2 de maig de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 2 de maig de 2006 
14:00 h. 
2 i 3 de maig de 2006 

 
ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FEBLE (1) a la nit fins a mig matí. MODERAT (2) durant la resta  
Ribagorçana-Vall Fosca: FEBLE (1) a la nit fins a mig matí. MODERAT (2) durant la resta 
Pallaresa: FEBLE (1) a la nit fins a mig matí. MODERAT (2) durant la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 3: Poc ennuvolat fins la tarda per núvols alts i mitjans. A partir de llavors quedarà molt ennuvolat. Temperatures amb 
valors similars als de la jornada precedent, tot i que a la tarda podran baixar lleugerament. Vent del S i SE fluix amb algun cop 
moderat a la tarda a cotes baixes. 
A les 12:00 h: isozero: 3200 m; vent a 2000 m: 27 km/h S; vent a 3000 m: 13 km/h SE; Índex de fredor a 2000 m: 8ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 4: Cobert o molt ennuvolat. Són probables precipitacions febles i minses, de caràcter intermitent al llarg de la jornada. 
Cota de neu: 2600 a 2400 m al final del dia. Temperatures en lleuger descens. Vent del S i SE fluix amb cops moderats. 
Divendres, 5: Cobert o molt ennuvolat, amb núvols menys compactes a partir de la tarda. Possles precipitacions febles i minses 
fins la tarda, de neu a partir dels 2400 m. Temperatures estables. Vent fluix de S i SE. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general el mantell és continu a l’Aran per damunt de 2000-2100 m en orientacions N i de 2400-2500 m en orientacions S; a la 
Pallaresa i a la Ribagorçana el mantell és present per damunt de 2100-2200 m en orientacions N de forma discontínua fins als 
cims. Als sectors més meridionals de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és on el mantell és més discontinu. A 2200 m, 
els gruixos de neu oscil·len entre 5-40 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 10-90 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En els darrers tres dies no hi hagut precipitacions i les temperatures han augmentat a partir de dilluns dia 1. El regel nocturn 
tornarà a perdre intensitat i fins i tot és possible que no es doni en els propers dies. El mantell es presenta encrostat a primera 
hora i s’estova ràpidament a l’avançar la jornada. 
A tots els sectors el perill és FEBLE (1) durant la nit fins a mig matí, quan augmentarà a MODERAT (2). Es poden produir allaus 
de fusió de petites dimensions a partir de mig matí. A l’Aran no es descarta que alguna pugui ser de fons i ser de mitjanes 
dimensions.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI. 
 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 3 de maig de 2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dimarts, 2 de maig de 2006 
14:00 h. 
2 i 3 de maig de 2006 

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

FEBLE (1) a la nit fins a mig 
matí 
MODERAT (2) durant la resta 

Ter-Freser: FEBLE (1) a la nit fins a mig matí  
MODERAT (2) durant la resta 

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1) a la nit fins a mig 
matí 
MODERAT (2) durant la resta 

Prepirineu: FEBLE (1) a la nit fins a mig matí  
MODERAT (2) durant la resta 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 3: Poc ennuvolat al matí. Durant la tarda quedarà molt ennuvolat o cobert. Són possibles algunes precipitacions febles 
al final del dia, sobretot al Prepirineu; cota de neu: 2600 m. Temperatures estables o baixaran lleugerament en el cas de les 
màximes. Vent moderat amb algun cop fort superior als 40km/h al sector més oriental, de component E. 
A les 12:00 h: isozero: 3300 m; vent a 2000 m: 27 km/h S; vent a 3000 m: 34 km/h SE; Índex de fredor a 2000 m: -1ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 4: Cobert o molt ennuvolat. S'esperen precipitacions febles en general i puntualment moderades al Prepirineu i al Ter-
Freser. Seran poc abundants (fins a 20 mm). Cota de neu dels 2600 als 2400 metres durant el dia. Temperatures en lleuger 
descens. Vent de component E fluix amb algun cop moderat.  
Divendres, 5: Cobert tot el dia. Precipitacions febles i localment moderades i poc abundants. Cota de neu als 2400 m. 
Temperatures estables. Vent fluix amb cops moderats de l’E-SE. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell nival és present per damunt de 2100-2200 m, de forma discontínua fins als cims. Els gruixos de neu a 2200 m 
oscil.len entre 5-50 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En els darrers tres dies no hi hagut precipitacions i les temperatures han augmentat a partir de dilluns dia 1. El regel nocturn 
tornarà a perdre intensitat i fins i tot és possible que no es doni en els propers dies. El mantell es presenta encrostat a primera 
hora i s’estova ràpidament a l’avançar la jornada. 
A tots els sectors el perill és FEBLE (1) durant la nit fins a mig matí, quan augmentarà a MODERAT (2). Es poden produir allaus 
de fusió de petites dimensions a partir de mig matí. A partir d’última hora de demà dimecres és possible que les allaus siguin 
més probables a cotes altes del Ter-Freser i del Prepirineu per la possibilitat de precipitacions en forma d’aigua.   

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN AUGMENT al Ter-Freser 
 
El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 3 de maig de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dimecres, 3 de maig de 2006 
14:00 h. 
3 i 4 de maig de 2006 

 
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, 4: Cobert o molt ennuvolat. S’esperen precipitacions febles, minses a l’Aran i poc abundants a la resta. Cota de neu: 2700 
a 2400 m al llarg del dia. Temperatures en lleuger descens. Vent del S i SE entre fluix i moderat. 
A les 12:00 h: isozero: 2900 m; vent a 2000 m: 20 km/h S; vent a 3000 m: 18 km/h SE; Índex de fredor a 2000 m: 4ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 5: Cobert a molt ennuvolat, amb núvols menys compactes a partir de mig matí quan quedarà mig ennuvolat. A l’Aran, 
de nou augment dels núvols a la tarda i cobert. Precipitacions febles i minses o poc abundants fins el matí, de neu a partir dels 
2400 m. Temperatures en descens lleuger. Vent fluix de S i SE. 
Dissabte, 6: molt ennuvolat a l’Aran, amb núvols més compactes a cotes baixes. A la resta entre poc i mig ennuvolat . No es 
descarta algun ruixat feble. Temperatures estables. Vent fluix de component  S. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general el mantell és continu a l’Aran per damunt de 2000-2100 m en orientacions N i de 2400-2500 m en orientacions S; a la 
Pallaresa i a la Ribagorçana el mantell és present per damunt de 2100-2200 m en orientacions N de forma discontínua fins als 
cims. Als sectors més meridionals de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és on el mantell és més discontinu. A 2200 m, 
els gruixos de neu oscil·len entre 5-40 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 10-90 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En els darrers tres dies no hi hagut precipitacions i les temperatures es mantenen positives durant tota la jornada fins a 2500 m. 
El regel nocturn ha perdut intensitat i fins i tot és possible que no es doni en els propers dies. El mantell es presenta encrostat a 
primera hora i s’estova ràpidament a l’avançar la jornada; durant la jornada de demà s’humitejarà notablement amb les pluges 
previstes. 
A tots els sectors el perill augmentarà a MODERAT (2). Es poden produir allaus de fusió de petites dimensions a qualsevol hora i 
orientació. A l’Aran no es descarta que alguna pugui ser de fons i ser de mitjanes dimensions.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI. 
 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 4 de maig de 2006 
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FEBLE MODERAT MARCAT FORT 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, 3 de maig de 2006 
14:00 h. 
3 i 4 de maig de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2)  Prepirineu: MODERAT (2)  

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 4: Cobert o molt ennuvolat. S'esperen precipitacions febles en general i puntualment moderades al Prepirineu i al Ter-
Freser. Seran poc abundants (fins a 20 mm), si bé al Prepirineu i al Ter-Ferser podran ser abundants. Cota de neu dels 2700 als 
2400 metres durant el dia. Temperatures en lleuger descens. Vent de component E moderat amb cops forts.  
A les 12:00 h: isozero: 2700 m; vent a 2000 m: 46 km/h E; vent a 3000 m: 60 km/h SE; Índex de fredor a 2000 m: -3ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 5: Cobert de matinada i fins a mig matí. A partir de la tarda quedarà poc ennuvolat. La visibilitat de regular o dolenta a 
bona a la tarda. Precipitacions fins el matí, que en general seran febles o puntualment moderades de matinada. Seran poc 
abundants. Cota de neu: 2400 metres. Temperatures sense grans canvis. Vent de component E fluix amb cops moderats. 
Dissabte, 6: poc ennuvolat al llarg del dia amb alguns núvols d’evolució a la tarda que podran deixar el cel mig ennuvolat. No 
s’esperen precipitacions. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent de component S fluix. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell nival és present per damunt de 2100-2200 m, de forma discontínua fins als cims. Els gruixos de neu a 2200 m 
oscil.len entre 5-50 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En els darrers tres dies no hi hagut precipitacions i les temperatures es mantenen positives durant tota la jornada fins a 2500 m. 
El regel nocturn ha perdut intensitat i fins i tot és possible que no es doni en els propers dies. El mantell es presenta encrostat a 
primera hora i s’estova ràpidament a l’avançar la jornada; des de la nit d’avui dimecres s’humitejarà notablement amb les pluges 
previstes. 
A tots els sectors el perill augmentarà a MODERAT (2). Es poden produir allaus de fusió de petites dimensions a qualsevol hora i 
orientació. Al Ter-Freser, a les canals del Cadí i en alguna obaga de la resta de sectors no es descarta que alguna allau pugui 
ser de fons i assolir dimensions mitjanes.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN AUGMENT  
 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 4 de maig de 2006 
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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:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 4 de maig de 2006 
14:00 h. 
4 i 5 de maig de 2006 

 
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. 
Divendres, 5: Molt ennuvolat de matinada. Al llarg del matí s'aniran obrint clarianes i quedarà el cel poc o mig ennuvolat, de nou 
amb un augment de núvols a la tarda, més compactes a l’Aran. De matinada són probables precipitacions febles i minses, de neu 
a partir dels 2600 m. A la tarda, possibilitat d'algun ruixat dispers i poc abundant. Cota de neu: 2900 m. Temperatures sense 
gaires canvis o en lleuger ascens les màximes. Vent fluix de component S. 
A les 12:00 h: isozero: 2900 m; vent a 2000 m: 8 km/h SW; vent a 3000 m: 9 km/h SE; Índex de fredor a 2000 m: 3ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 6: molt ennuvolat a l’Aran, amb núvols més compactes a cotes baixes. A la resta entre poc i mig ennuvolat durant el 
dia. És probable algun ruixat feble, de neu a partir dels 2900 m. Temperatures màximes en ascens i mínimes en descens al final 
del dia. Vent fluix del SW.   
Diumenge, 7: cobert o molt ennuvolat a l’Aran amb precipitacions febles i intermitents, més probables al matí. A la resta poc o 
mig ennuvolat per núvols alts i mitjans i alguna nuvolada de tarda. Possibilitat d’algun ruixat feble a la tarda. Temperatures 
mínimes en lleuger descens i màximes sense canvis. Vent del SW fluix amb cops moderats. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general el mantell és continu a l’Aran per damunt de 2000-2100 m en orientacions N i de 2400-2500 m en orientacions S; a la 
Pallaresa i a la Ribagorçana el mantell és present per damunt de 2100-2200 m en orientacions N de forma discontínua fins als 
cims. Als sectors més meridionals de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és on el mantell és més discontinu. A 2200 m, 
els gruixos de neu oscil·len entre 5-40 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 10-90 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
En els darrers no hi hagut precipitacions i les temperatures es mantenen positives durant tota la jornada fins a 2500 m. El regel 
nocturn ha perdut intensitat, especialment a l’Aran on no ha regelat. El mantell es presenta encrostat a primera hora i s’estova 
ràpidament a l’avançar la jornada. Amb les precipitacions previstes de cara avui i demà, la neu s’estovarà notablement i el perill 
passarà a ser MODERAT (2). Es poden produir allaus de fusió de petites dimensions a qualsevol orientació. A l’Aran no es 
descarta que alguna pugui ser de fons i ser de mitjanes dimensions, especialment de cara a divendres  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS 
 
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 5 de maig de 2006 
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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, 4 de maig de 2006 
14:00 h. 
4 i 5 de maig de 2006 

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

FEBLE (1) dijous 
MODERAT (2) divendres  

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

FEBLE (1) dijous 
MODERAT (2) divendres 

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

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 5: Molt ennuvolat de matinada. Al llarg del matí minvaran els núvols i quedarà la resta del dia poc o mig ennuvolat. 
Possibilitat d'algun ruixat aïllat d'intensitat feble i mins a la tarda. Cota de neu: 2800 m. Temperatures mínimes sense canvis i 
màximes en lleuger ascens. Vent de component E a S a partir de la tarda. 
A les 12:00 h: isozero: 3000 m; vent a 2000 m: 24 km/h E; vent a 3000 m: 31 km/h SE; Índex de fredor a 2000 m: 0ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 6: poc ennuvolat al llarg del dia amb alguns núvols d’evolució a la tarda que podran deixar el cel mig ennuvolat. 
Temperatures màximes en lleuger ascens i mínimes sense gaires canvis o en lleuger descens. Vent de component S fluix.  
Diumenge, 7: poc o mig ennuvolat per bandes de núvols alts i mitjans. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Vent del 
SW fluix amb cops moderats a la tarda. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell nival és present per damunt de 2100-2200 m, de forma discontínua fins als cims a totes les oruientacions. Els gruixos 
de neu a 2200 m oscil.len entre 5-50 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Durant la nit passada el mantell s’ha regelat, es presenta encrostat a primera hora i s’estova superficialment a l’avançar la 
jornada. De cara a demà amb les precipitacions previstes fins a cotes altes en forma de pluja, la neu s’humitejarà 
considerablement. 
Avui dijous el perill és FEBLE (1) ja que el mantell es troba en general encrostat. No es descarta, però, alguna petita purga de 
neu humida en algun vessant fortament inclinat. De cara a demà divendres el perill augmentarà a MODERAT (2). Es podran 
produir allaus de fusió de petites dimensions degut a les precipitacions previstes. Al Ter-Freser, a les canals del Cadí i en alguna 
obaga de la resta de sectors no es descarta que alguna allau pugui ser de fons i assolir dimensions mitjanes.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el divendres, 5 de maig de 2006 
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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: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 5 de maig de 2006 
14:00 h. 
5 i 6 de maig de 2006 

 

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. 
Dissabte, 6: molt ennuvolat a l’Aran, amb núvols més compactes i a cotes baixes de matinada i al final del dia. A la resta entre 
poc i mig ennuvolat al matí i entre mig i molt a la tarda amnb nuvolades. És probable algun ruixat feble, de neu a partir dels 2500 
m. Temperatures en lleuger ascens i mínimes sense canvis o el lleuger descens. Vent fluix del SW.   
A les 12:00 h: isozero: 2800 m; vent a 2000 m: 14 km/h W; vent a 3000 m: 17 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: 5ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 7: cobert o molt ennuvolat a l’Aran amb precipitacions febles i intermitents, més probables al matí. A la resta poc o 
mig ennuvolat per núvols alts i mitjans i nuvolades a la tarda que deixaran el cel molt ennuvolat. S’esperen ruixats entre febles i 
moderats a la tarda. Temperatures mínimes en moderat descens al final del dia i màximes sense canvis. Vent del SW entre fluix i 
moderat amb cops forts als cims a partir de la tarda. 
Dilluns, 8: poc ennuvolat amb ambient assolellat i amb creixement de nuvolades per la tarda. Possibilitat de ruixats dispersos per 
la tarda al Prepirineu. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes sense gaires canvis. Vent del W i SW moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general el mantell és continu a l’Aran per damunt de 2000-2100 m en orientacions N i de 2400-2500 m en orientacions S; a la 
Pallaresa i a la Ribagorçana el mantell és present per damunt de 2100-2200 m en orientacions N de forma discontínua fins als 
cims. Als sectors més meridionals de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és on el mantell és més discontinu. A 2200 m, 
els gruixos de neu oscil·len entre 5-40 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 10-90 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Ahir va ploure a tots els sectors fins a 2500-2600 m. Les precipitacions més importants van ser a l’Aran, on s’han enregistrat 
entre 8-10 mm a 2200 m. A la Ribagorçana i a la Pallaresa s’han enregistrat entre 2-5 mm a la mateixa cota. Amb les 
precipitacions la neu s’ha humitejat en superfície. Internament es presenta amb intercalacions de crostes i neu molt 
transformada. Per sobre dels 2700 m hi ha una capa molt fina de neu recent humida que en la majoria dels casos ha caigut 
directament damunt del terra. 
A l’Aran el perill és MODERAT (2) ja que es poden produir allaus de fusió de petites dimensions a qualsevol orientació. En 
aquest sector no es descarta que alguna allau pugui ser de fons i ser de mitjanes dimensions. A la resta de sectors la neu és 
molt escadussera i es presenta amb intercalacio0ns de crostes que li confereixen estabilitat. Així doncs a la Ribagorçana-Vall 
Fosca i a la  Pallaresa el perill és FEBLE (1) ja que no es descarta que molt localment hi hagi alguna caiguda de purga de neu 
humida en pendents fortament inclinats. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 6 de maig de 2006 
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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, 5 de maig de 2006 
14:00 h. 
5 i 6 de maig de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) Prepirineu: FEBLE (1)  
 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 6: poc ennuvolat al llarg del dia amb alguns núvols d’evolució a la tarda que podran deixar el cel mig ennuvolat i també 
amb el pas de núvols mitjans. Temperatures màximes en lleuger ascens. Vent de component S fluix.  
A les 12:00 h: isozero: 2800 m; vent a 2000 m: 12 km/h S; vent a 3000 m: 8 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: 5ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 7: poc o mig ennuvolat per bandes de núvols alts i mitjans al matí que aniran en augment a la tarda i quedant molt 
ennuvolat, també amb el creixement de nuvolades. Ruixats dispersos a la tarda entre febles i moderats, poc abundants i de neu 
a partir dels 2400 metres. Temperatures sense canvis o en lleuger descens. Vent del SW fluix amb cops moderats a partir de la 
tarda als cims. 
Dilluns, 8: poc ennuvolat amb ambient assolellat i amb creixement de nuvolades per la tarda. Possibilitat de ruixats dispersos per 
la tarda a les zones més meridionals. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes sense gaires canvis. Vent del W i 
SW moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell nival és present per damunt de 2100-2200 m, de forma discontínua fins als cims a totes les orientacions. Els gruixos 
de neu a 2200 m oscil.len entre 5-40 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Ahir va ploure de forma local al Prepirineu i a la Vessant nord del Cadí-Moixeró, però de forma minsa i  fins a 2600-2700 m. 
Superficialment les crostes de regel existents s’han estovat. Internament el mantell es presenta amb intercalacions de crostes i 
neu molt transformada. 
Al Cadí-Moixeró és on la neu s’ha humitejat més i el perill és MODERAT (2) per la possibilitat de caiguda allaus de fusió de 
petites dimensions que no es descarta que en alguns casos pugui ser de fons i assolir dimensions mitjanes. 
A la resta de sectors el perill és FEBLE (1) ja que el mantell es troba en general encrostat. No es descarta, però, alguna petita 
purga de neu humida en algun vessant fortament inclinat. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 6 de maig de 2006 
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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:
Hora: 
Vàlid: 

Dissabte, 6 de maig de 2006 
14:00 h. 
6 i 7 de maig de 2006 

 
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. 
Diumenge, 7: cel mig ennuvolat al matí, amb creixement de nuvolositat d’evolució. Xàfecs i tempestes, en forma de neu a 2500 
m. Temperatures sense canvis. Vent del S feble a moderat.   
A les 12:00 h: isozero: 3000 m; vent a 2000 m: 50 km/h S; vent a 3000 m: 41 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: 3ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 8: cel mig ennuvolat al matí, amb creixement de nuvolositat d’evolució. Xàfecs i tempestes, en forma de neu a 2500 m, 
baixant a 1500 m a la nit. Temperatures en moderat descens a partir de migdia. Vent del S girant a W moderat. 
Dimarts, 9: cel assolellat al matí, amb creixement de nuvolades a migdia. Temperatures mínimes en moderat descens, màximes 
en lleuger augment. Vent fluix i variable, amb predomini de la component S. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
En general el mantell és continu a l’Aran per damunt de 2000-2100 m en orientacions N i de 2400-2500 m en orientacions S; a la 
Pallaresa i a la Ribagorçana el mantell és present per damunt de 2100-2200 m en orientacions N de forma discontínua fins als 
cims i molt discontinu i no esquiable a la resta d’orientacions. A 2200 m, els gruixos de neu oscil·len entre 5-30 cm a la 
Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 10-80 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Durant els darrers dies s’han produït xàfecs (fins a 10 mm), en forma de neu per damunt de 2600 m. Amb les precipitacions la 
neu s’ha humitejat en superfície, però internament es presenta endurida i regelada. Per sobre dels 2700 m hi ha una capa molt 
fina de neu recent humida que en la majoria dels casos ha caigut directament damunt del terra. 
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill serà MODERAT (2) en cas de xàfecs, ja que poden ser localment forts i humitejar 
notablement la neu. Es podrien produir petites allaus de fusió, localment de fons de dimensions mitjanes. En absència de xàfecs 
el perill passaria a FEBLE (1). A la resta de sectors el mantell és tan escadusser que el perill és FEBLE (1), tot i que en cas de 
xàfecs no es descarta que molt localment hi hagi alguna allau petita de fusió. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN DESCENS  
 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 11 de maig de 2006 
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FEBLE MODERAT MARCAT FORT 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, 6 de maig de 2006 
14:00 h. 
6 i 7 de maig de 2006 

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

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

Vessant nord 
Cadí-Moixeró: 

MODERAT (2) Prepirineu: FEBLE (1)  
 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 7: cel mig ennuvolat al matí, amb creixement de nuvolositat d’evolució. Xàfecs i tempestes, en forma de neu a 2500 
m. Temperatures sense canvis. Vent del S moderat a fort.   
A les 12:00 h: isozero: 3000 m; vent a 2000 m: 32 km/h SW; vent a 3000 m: 23 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: 2ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 8: cel mig ennuvolat al matí, amb creixement de nuvolositat d’evolució. Xàfecs i tempestes, en forma de neu a 2500 m, 
baixant a 1500 m a la nit. Temperatures en moderat descens a partir de migdia. Vent del S girant a W moderat i al final al N 
moderat. 
Dimarts, 9: cel assolellat al matí, amb creixement de nuvolades a migdia. Temperatures mínimes en moderat descens, màximes 
en lleuger augment. Vent de component N fluix, passant a component S feble. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell nival és present per damunt de 2100-2200 m en orientacions N a la capçalera del Ter i a les canals del Cadí. A la 
resta és molt discontinu i no és esquiable. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 5-30 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Durant els darrers dies s’han produït xàfecs (inferiors a 5 mm), en forma de neu per damunt de 2600 m. Amb les precipitacions 
la neu s’ha humitejat en superfície, però internament es presenta endurida i regelada.  
A les canals del Cadí i a la capçalera del Ter perill serà MODERAT (2) en cas de xàfecs, ja que poden ser localment forts i 
humitejar notablement la neu. Es podrien produir petites allaus de fusió, localment de fons de dimensions mitjanes. En absència 
de xàfecs el perill passaria a FEBLE (1). A la resta de sectors el mantell és tan escadusser que el perill és FEBLE (1), tot i que 
en cas de xàfecs no es descarta que molt localment hi hagi alguna allau petita de fusió. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Evolució del perill: EN DESCENS  
 
El proper butlletí s’emetrà el dijous, 11 de maig de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL 
INFORMACIÓ NIVOLÒGICA 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 11 de maig de 2006 
14:00 h. 
11 i 12 de maig de 2006 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 12: Increment durant la matinada dels núvols alts i mitjans des del SW. Molt ennuvolat al matí i migdia per núvols 
mitjans i baixos; creixement d'algunes nuvolades. Obrint-se a partir de la tarda quedant poc ennuvolat al final del dia. Són 
possibles precipitacions febles i minses durant el matí i fins la tarda. Cota de neu als 2700-2800 m. Temperatures màximes en 
lleugera o moderada davallada, mínimes sense canvis o en lleuger ascens. Seran positives a totes les cotes. Vent del SW 
moderat, sobretot als cims. S fluix o en calma a cotes baixes. 
A les 12:00 h: isozero: 3200 m; vent a 2000 m: 34 km/h SW; vent a 3000 m: 34 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 5ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 13: Serè o poc ennuvolat per alguns núvols alts al matí; creixement de nuvolades al migdia i tarda i increment dels 
núvols alts i mitjans, quedant molt ennuvolat. No es descarten ruixats febles i amb acumulacions minses entre al migdia i tarda. 
Cota de neu a 2900 m. Temperatures màximes en lleuger ascens, mínimes similars o en lleugera davallada. Vent del W a SW 
entre fluix i moderat, sobretot als cims. S fluix o en calma a cotes baixes. 
Diumenge, 14: Seré al matí, núvols d’evolució a la tarda quedant mig ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens. Vent de W a 
SW fluix amb cops moderats als cims, fluix del sud o calmes a cotes mitjanes i baixes. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell nival és discontinu i molt escadusser a tots els sectors. A la majoria de sectors es presenta en forma de congestes 
aïllades, localitzades en indrets obacs i fondalades. La neu es present en vessants S des dels 2300 m i en vessants N des dels 
2100-2200 m. En general el mantell no és esquable tret de la vessant N de l’Aran on ho és, localment en algunes valls, a partir 
de 2200 m. En aquesta mateixa cota, els gruixos de neu oscil·len entre 5-20 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 
5-70 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
A tots els sectors la neu es presenta encrostada superficialment, essent més dura a les vessants nord. Per sota es troba molt 
transformada a neu humida i és a la base on és més tova. En general el mantell nival està sotmès al cicle de fusió diürna i regel 
nocturn. Així doncs, per la tarda l’encrostament superficial minva considerablement, mentre que per la nit torna a endurir-se.   

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Continuarà el cicle de fusió 
 
La propera informació nivològica s’emetrà el divendres, 12 de maig de 2006 
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Generalitat de Catalunya 
Departament de Medi Ambient 
i Habitatge 

Servei Meteorològic
de Catalunya  

 
 
PIRINEU ORIENTAL  
INFORMACIÓ NIVOLÒGICA 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Dijous, 11 de maig de 2006 
14:00 h. 
11 i 12 de maig de 2006 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 12: Núvols alts i mitjans que aniràn en augment des del SW durant la matinada. Nuvolositat més compacta al matí i 
migdia, quedant molt ennuvolat fins a la tarda o vespre quan s'obririen moltes clarianes. No es descarten precipitacions febles i 
minses a entre el matí i la tarda. Cota de neu als 2700 m. Temperatures màximes en lleugera davallada; mínimes similars. Seran 
positives a totes les cotes. Vent del SW moderat, sobretot als cims. S a SE fluix a cotes mitjanes i baixes. 
A les 12:00 h: isozero: 3100 m; vent a 2000 m: 26 km/h SW; vent a 3000 m: 38 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: 3ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 13: Serè o poc ennuvolat amb alguns núvols alts fins al migdia. No es descarten núvols baixos a cotes mitjanes i 
baixes del Ter-Freser i Prepirineu, sobretot a la matinada i matí. Creixement de nuvolades fins quedar mig ennuvolat. No es 
descarten precipitacions minses en forma de ruixat feble al migdia i tarda. Cota de neu a 2900 m. Temperatures màximes en 
lleuger increment, mínimes similars o en lleuger descens. Vent de W SW fluix a moderat als cims, fluix del S i SE o en calma a 
cotes mitjanes i baixes. 
Diumenge, 14: Poc ennuvolat al matí, núvols d’evolució a la tarda quedant mig o molt ennuvolat. Temperatures en lleuger 
ascens. Vent de W a SW fluix amb cops moderats als cims, fluix del sud o calmes a cotes mitjanes i baixes. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell nival és discontinu i molt escadusser a tots els sectors. A la majoria de sectors es presenta en forma de congestes 
aïllades, localitzades en indrets obacs, canals i fondalades. La neu es present en vessants S des dels 2300 m i en vessants N 
des dels 2100-2200 m. En general el mantell no és esquiable a cap sector. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 5-20 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
A tots els sectors la neu es presenta encrostada superficialment, essent més dura a les vessants nord. Per sota es troba molt 
transformada a neu humida i és a la base on és més tova. En general el mantell nival està sotmès al cicle de fusió diürna i regel 
nocturn. Així doncs, per la tarda l’encrostament superficial minva considerablement, mentre que per la nit torna a endurir-se.   

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Continuarà el cicle de fusió 
 
La propera informació nivològica s’emetrà el divendres, 12 de maig de 2006 
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PIRINEU OCCIDENTAL 
INFORMACIÓ NIVOLÒGICA 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA:
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 12 de maig de 2006 
14:00 h. 
12 i 13 de maig de 2006 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 13: Poc ennuvolat per alguns núvols alts i mitjans al matí; creixement de nuvolades al migdia i tarda i increment dels 
núvols alts i mitjans, quedant entre mig i molt ennuvolat. S'espera algun xàfec localment amb tempesta a partir del migdia, que 
deixaran quantitats poc abundants. Cota de neu: als 3000 metres. Temperatures mínimes semblants o en lleugera davallada i 
màximes en lleuger ascens. Vent d’ W a SW entre fluix i moderat als cims i S fluix o en calma a cotes baixes. 
A les 12:00 h: isozero: 3000 m; vent a 2000 m: 25 km/h SW; vent a 3000 m: 50 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 2ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 14: Seré o poc ennuvolat al matí. Núvols d’evolució al migdia quedant poc o mig ennuvolat. No es decsrta algun ruixat 
aïllat i mins. Cota de neu per damunt dels 3000 m. Temperatures en moderat ascens i progressiu durant el dia. Vent de W a SW 
fluix amb cops moderats als cims, fluix del sud o calmes a cotes mitjanes i baixes. 
Dilluns, 15: Serè o poc ennuvolat per núvols d’evolució diürna. Temperatures mínimes en moderat ascens i màximes en lleuger. 
Vent del S i SW fluix amb cops moderats als cims. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
El mantell nival és discontinu i molt escadusser a tots els sectors. A la majoria de sectors es presenta en forma de congestes 
aïllades, localitzades en indrets obacs i fondalades. La neu es present en vessants S des dels 2300 m i en vessants N des dels 
2100-2200 m. En general el mantell no és esquable tret de la vessant N de l’Aran on ho és, localment en algunes valls, a partir 
de 2200 m. En aquesta mateixa cota, els gruixos de neu oscil·len entre 5-20 cm a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i entre 
5-70 cm a l’Aran.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
A tots els sectors la neu es presenta encrostada superficialment, essent més dura a les vessants nord. Per sota es troba molt 
transformada a neu humida i és a la base on és més tova. En general el mantell nival està sotmès al cicle de fusió diürna i regel 
nocturn. Així doncs, per la tarda l’encrostament superficial minva considerablement, mentre que per la nit torna a endurir-se.   

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Continuarà el cicle de fusió 
 
Amb aquesta informació es dona per finalitzada la temporada 2005-2006 
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PIRINEU ORIENTAL  
INFORMACIÓ NIVOLÒGICA 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 
Hora: 
Vàlid: 

Divendres, 12 de maig de 2006 
14:00 h. 
12 i 13 de maig de 2006 

 
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 13: Serè o poc ennuvolat per alguns núvols alts i mitjans fins al migdia. Creixement de nuvolades a partir de llavors 
fins quedar mig o molt ennuvolat. S'esperen precipitacions poc abundants, si bé puntualment d'intensitat moderada i en general 
en forma de ruixat a partir del migdia. Cota de neu: 2900 metres. Temperatures mínimes semblants o en lleugera davallada i 
màximes en lleuger ascens. Vent d'W i SW entre fluix i moderat, sobretot als cims. S fluix o en calma a cotes baixes. 
A les 12:00 h: isozero: 3100 m; vent a 2000 m: 28 km/h W; vent a 3000 m: 22 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 4ºC. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 14: Poc ennuvolat. No es descarten núvols baixos a cotes mitjanes i baixes del Ter-Freser i Prepirineu de matinada i 
matí i núvols d'evolució diürna a partir del migdia que al Prepirineu i al Ter-Freser poden deixar el cel mig ennuvolat a la tarda.  
No es descarta algun ruixat local d'intensitat feble i mins a la tarda al Ter-Freser i al Prepirineu. Temperatures en moderat 
ascens. Vent de l'W i SW entre fluix i moderat als cims i del S a cotes baixes de caràcter fluix i amb moltes estones de calma. 
Dilluns, 15: Serè o poc ennuvolat per núvols d’evolució diürna. Temperatures mínimes en moderat ascens i màximes en lleuger. 
Vent del S i SW fluix amb cops moderats als cims. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
El mantell nival és discontinu i molt escadusser a tots els sectors. A la majoria de sectors es presenta en forma de congestes 
aïllades, localitzades en indrets obacs, canals i fondalades. La neu es present en vessants S des dels 2300 m i en vessants N 
des dels 2100-2200 m. En general el mantell no és esquiable a cap sector. Els gruixos de neu a 2200 m oscil.len entre 5-20 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
A tots els sectors la neu es presenta encrostada superficialment, essent més dura a les vessants nord. Per sota es troba molt 
transformada a neu humida i és a la base on és més tova. En general el mantell nival està sotmès al cicle de fusió diürna i regel 
nocturn. Així doncs, per la tarda l’encrostament superficial minva considerablement, mentre que per la nit torna a endurir-se.   

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Continuarà el cicle de fusió 
 
Amb aquesta informació es dona per finalitzada la temporada 2005-2006 
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