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

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dijous, 1 de Febrer de 2007
14:00 h.
1 i 2 de Febrer de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3) en vessants N.  MODERAT(2) a la resta

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) en vessants N.  MODERAT(2) a la resta

Pallaresa MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 02: Cel serè o poc ennuvolat per bandes de núvols alts a la tarda. No s'esperen precipitacions. Temperatures sense
gaires canvis durant el dia. Les mínimes pujaran de forma moderada respecte la jornada anterior, amb valors d'entre -2 i 0
graus cap als 2400 metres, i les màximes lleugerament amb valors que oscil·laran entre els 0 i 3 graus. Inversió tèrmica al
matí. El vent es mantindrà fluix i de direcció variable a cotes baixes, i de component nord que girarà a est fluix amb algun
cop moderat a cotes altes.
A les 12:00 h: isozero: 2500 m; Vent a 2000 m: 7 km/h W; Vent a 3000 m: 13 km/h E;Index de fredor a 2000 m: 0ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 03: Cel poc ennuvolat per bandes de núvols alts al matí. A partir del migdia els núvols augmentaran i quedarà mig
o a estones molt ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures sense gaires canvis o lleugerament més altes. Vent
fluix amb alguns cops moderats a cotes altes de component est.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran, el mantell és present des dels 1300-1400 m de forma discontínua en vessants S i dels 1000 m en N; no és esquiable,
però, fins als 1900 m. A la resta és discontinu fins als cims en vessants S i esquiable a partir dels 2000-2200 m en vessants
N. A 2200 m el gruix de neu al terra oscil.la entre 20-40 cm a l'Aran i entre 15-30 cm a la resta. Hi ha deflacions als lloms
i carenes i en orientacions S i W.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
A la  Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la base de neu vella és pràcticament inexistent, tret de les cotes superiors a
2400 m i els indrets més arrecerats de les obagues. A l'Aran la base de neu vella és més contínua i està formada per fines
crostes de regel i capes molt febles sense cohesió, damunt de la qual hi ha neu ventada molt freda excepte en orientacions S
on s'humiteja superficialment.  L'estructura del mantell en orientacions N és molt inestable tot i haver poc gruix. En
aquesta orientació, hi ha plaques de vent fràgils que es desprendran pel pas d'una persona, essent localment de dimensions
mitjanes; a la resta d'orientacions les plaques s'han anat estabilitzant, però baixarien pel pas d'un grup de persones,
essent localment de dimensions mitjanes. A L'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, el perill és
MARCAT (3) en orientacions N, especialment per damunt de 2300-2400 m, ja que és on les sobreacumulacions són més
importants i
on la neu vella que fa de base és particularment feble. A la resta d'orientacions i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s'emetrà el  Divendres, 2 de Febrer de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dijous, 1 de Març de 2007
14:00 h.
1 i 2 de Març de 2007

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 obagues, FEBLE (1) a la resta

Pallaresa MODERAT (2) en obagues, FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 02: Cel entre mig i molt ennuvolat per núvols alts i mitjans de matinada i al matí. A partir del migdia la nuvolositat es
farà menys compacta i quedarà poc o mig ennuvolat per núvols alts. No es descarta alguna precipitació feble i dispersa al matí.
Cota de neu: 2300 metres. Temperatures sense gaires canvis, amb valors elevats a tots els sectors. Cap a 2400 metres la
mínima serà d'entre 1 i -1 graus i la màxima serà d'uns 3 o 4 graus. Es mantindrà el vent de component oest moderat a cims i cotes
altes amb cops forts o algun molt fort. A cotes baixes serà entre fluix i moderat.
A les 12:00 h: isozero: 2600 m; Vent a 2000 m: 47 km/h W; Vent a 3000 m: 84 km/h W;Index de fredor a 2000 m: -4ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 03: Cel poc ennuvolat per núvols alts. No s'esperen precipitacions. Temperatures en lleuger ascens, tant mínimes
com màximes. Aquestes darreres amb valors que a cotes altes superaran els 8 graus. Bufarà de component oest, per bé que a
cotes altes i cims afluixarà al llarg del dia. De matinada encara es pot registrar algun cop fort als cims.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Actualment a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa el mantell és  continu per damunt de 1500-1600 m en vessants N i dels 1900-
2000 m en S. D'altra banda el vent del W i NW ha deflactat els vessants exposats a aquestes orientacions a l'Aran. A la resta de
sectors on el vent va ser més violent el mantell es troba fortament erosionat per damunt dels 2300 m deixant el terra al
descobert especialment en W i NW. A la resta de cotes es troba neu contínua a partir de 1800-1900 m en vessants N i de forma
discontinua fins als cims en vessants S. En sectors arrecerats però especialment en vessants E, hi ha sobreacumulacions de neu
ventada. A 2200 m els gruixos de neu a l'Aran són d'entre 30-45 cm i d'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, ahir migdia-tarda, es van donar localment precipitacions minses (inferiors a 0.8 mm) fins a
cotes altes. A tots els sectors, la neu es va humitejar superficialment per les altes temperatures que es van donar fins a migdia
d'ahir dimecres, i pels plugims fins a cotes altes a l'Aran. Posteriorment, amb la baixada de la temperatura es va encrostar
lleugerament a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, on s'observen crostes per damunt de 2100-2200 m que es trenquen al
passar-hi per sobre, i un encrostament més fort a L'Aran Franja Nord de la Pallaresa on aquestes crostes no es trenquen amb
facilitat. En orientacions obagues es manté neu incohesiva i nivells febles. En orientacions S la neu s'ha anat compactant
conferint-li certa cohesió. Actualment a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és MODERAT (2) per l'existència de nivells
febles interns que poden cedir al pas d'un grup de persones i desencadenar allaus de placa de vent de mitjanes dimensions,
especialment en obagues i sectors d'acumulació.  A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa molt localment encara existeixen
plaques de vent inestables en indrets obacs i arrecerats que poden despendre’s pel pas d'un grup de persones, i assolir mitjanes
dimensions. A la resta el perill és FEBLE (1). L’absència de regel nocturn de cara a demà, els plugims previstos i les altes
temperatures, tornaran a humitejar el mantell essent possible la caiguda espontània de petites allaus a tots els sectors on el perill
augmentarà a MODERAT (2) a totes les orientacions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
EN PROGRESSIU AUGMENT

El proper butlletí s'emetrà el  divendres, 2 de Març de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Divendres, 2 de Febrer de 2007
14:00 h.
FIns les 24 h del 3 de Febrer de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3) en vessants N.  MODERAT(2) a la resta

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) en vessants N.  MODERAT(2) a la resta

Pallaresa MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 03: Cel poc ennuvolat per bandes de núvols alts al llarg del dia i que al vespre deixaran el cel enteranyinat. No
s'esperen precipitacions. Temperatures sense gaires canvis o en lleuger descens als cims, amb les mínimes que es donaran la
segona meitat del dia. Inversió tèrmica matinal. Al voltant dels 2400 metres les mínimes oscil·laran entre -2 i 1 graus i les
màximes quedaran entre 0 i 2 graus. Vent fluix amb alguns cops moderats a cotes altes de component sud i est.
A les 12:00 h: isozero: 2500 m; Vent a 2000 m: 6 km/h SE; Vent a 3000 m: 27 km/h E;Index de fredor a 2000 m: 1ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 04: Cel enteranyinat per bandes de núvols alts que no impediran que faci sol o resol. Durant la tarda els núvols
es faran més compactes i quedarà molt ennuvolat, també amb núvols mitjans. No s'esperen precipitacions. Temperatures sense
gaires canvis durant la jornada i en lleuger descens al final del dia a cotes altes. Es mantindrà la inversió tèrmica
matinal. Vent fluix amb alguns cops moderats de component sud.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran, el mantell és present des dels 1400-1500 m en vesasnts N, no esquiable fins als 1900 m; en vessants S es discontinu
fins als cims. A la resta és discontinu fins als cims en vessants S i esquiable a partir dels 2000-2200 m en vessants N. A
2200 m el gruix de neu al terra oscil.la entre 20-40 cm a l'Aran i entre 15-30 cm a la resta. Hi ha deflacions als lloms i
carenes i en orientacions S i W.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la base de neu vella és pràcticament inexistent, tret de les cotes superiors a
2400 m i els indrets més arrecerats de les obagues. A l'Aran, en orientacions nord hi ha una base de neu vella més contínua i
està formada per fines crostes de regel i capes molt febles sense cohesió, damunt de la qual hi ha neu ventada molt freda
excepte en orientacions S on s'humiteja superficialment i es formes algunes fines crostes de regel. L'estructura del mantell
en orientacions N és molt inestable tot i haver poc gruix. En aquesta orientació, hi ha plaques de vent fràgils que es
desprendran pel pas d'una persona, essent localment de dimensions mitjanes; a la resta d'orientacions les plaques s'han anat
estabilitzant, però baixarien pel pas d'un grup de persones, essent localment de dimensions mitjanes. A L'Aran-Franja Nord de
la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, el perill és MARCAT (3) en orientacions N, especialment per damunt de 2300-2400
m. A la resta d'orientacions i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s'emetrà el  Dissabte, 3 de Febrer de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Divendres, 2 de Març de 2007
14:00 h.
2 i 3 de Març de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2) divendres  MARCAT (3) dissabte

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2) 

Pallaresa MODERAT (2) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 03: Cel entre mig i molt ennuvolat. Al final del dia  quedarà serè o poc ennuvolat. No s'esperen precipitacions.
Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Cap a 2400 metres s'esperen mínimes d'entre 1 i 3 graus i màximes d'entre 3 i 5
graus. Bufarà vent de component oest, per bé que a cotes altes i cims afluixarà al llarg del dia. De matinada encara es pot
registrar algun cop fort als cims. 
A les 12:00 h: isozero: 2900 m; Vent a 2000 m: 37 km/h W; Vent a 3000 m: 78 km/h W;Index de fredor a 2000 m: 1ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 04: Cel serè, o poc ennuvolat per franges de núvols alts a partir de la tarda, així com alguns núvols d'evolució. No
s'esperen precipitacions. Temperatures en lleuger ascens. El vent anirà girant a component sud al llarg del dia, entre sud i sud-
oest que passarà de fluix a moderat a la tarda.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Actualment a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa el mantell és  continu per damunt de 1500-1600 m en vessants N i dels 2100-
2200 m en S. D'altra banda existeixen importants deflacions en orientacions W i NW. A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca
on el vent va ser més violent el mantell es troba fortament erosionat per damunt dels 2300 m deixant el terra al descobert
especialment en W i NW. A la resta de cotes es troba neu contínua a partir de 1800-1900 m en vessants N i de forma
discontinua fins als cims en vessants S. En sectors arrecerats però especialment en vessants E, hi ha acumulacions de neu ja
molt transformada. A 2200 m els gruixos de neu a l'Aran són d'entre 30-45 cm i d'entre 5-30 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aquesta matinada passada, a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa s’han donat pluges febles (3 mm a 2200 m) i de localment
minses o inapreciables al Pallars i la Ribagorçana-Vall Fosca (inferiors a 0.5 mm a 2200 m). Aquestes precipitacions han estat en
forma de neu molt humida per damunt de 2300 m. Les temperatures han estat altes i durant la nit i matinada s’han mantingut
positives a 2200-2300 m a tots els sectors. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa les crostes de regel que es van formar la
matinada de dimecres a dijous s’han transformat a neu humida i fins i tot a neu podrida en les orientacions E. A l’Aran-Franja
Nord de la Pallaresa les crostes de regel s’han anat estovant i es trenquen en passar-hi per sobre. Superficialment la neu
presenta temperatures amb valors propers als 0 ºC.  En orientacions obagues el mantell nival manté neu incohesiva i nivells
febles interns. La humitat present al mantell nival fa que es presenti densa i pesada, especialment a la Ribagorçana-Vall Fosca i
a la Pallaresa.  Actualment a la Franja Nord de la Pallaresa s'estan donant caigudes espontànies d'allaus de neu humida de
forns. Per avui dissabte, a  l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és MODERAT (2) per la caiguda d'allaus de neu humida
de forma espontània fins i tot de mida mitjana, i pel desencadenament d’allaus de placa en obagues al pas d’un grup de persones.
De cara a demà dissabte el perill passarà a MARCAT (3) per la caiguda espontània d’allaus de neu humida i de plaques de fons de
mida mitjana a qualsevol orientació. D’altra banda. en les cotes més altes, per damunt de 2300-2400 m, els nivells febles interns
poden cedir al pas d'un grup de persones i desencadenar allaus de placa de vent de mitjanes dimensions, especialment en
obagues i sectors d'acumulació.  A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2) per la caiguda espontània
de petites allaus de neu humida que localment poden assolir fins i tot mitjanes dimensions de cara a dissabte. Es mantenen, en
cotes altes, plaques de vent en obagues susceptibles de despendre’s al pas d’un grup de persones.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí s'emetrà el  Dissabte, 3 de Març de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dilluns, 2 d'Abril de 2007
14:00 h.
Fins les 24 h del 3 d'Abril

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) a la meitat occidental, MARCAT (3) a la meitat oriental

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 03: Cel cobert o molt ennuvolat, amb el creixement de nuvolades. S'esperen precipitacions d'intensitat entre feble i
moderada al llarg de tota la jornada. La cota de neu es situarà entorn els 1600 metres. S'esperen quantitats acumulades poc
abundants en general (entre 5 i 20 mm),i localment abundants (entre 20 i 50 mm). Temperatures mínimes en descens moderat i
màximes semblants o en lleuger descens. Vent de l'est i sud-est de moderat amb alguns cops forts de matinada. Durant el matí
afluixarà i quedarà variable al centre del dia. Al llarg de la tarda s'imposarà el vent de component nord, entre fluix i moderat.
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; Vent a 2000 m: 18 km/h NW; Vent a 3000 m: 22 km/h E;Index de fredor a 2000 m: -5ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 04: La nuvolositat serà variable, amb el creixement de nuvolades a qualsevol indret. Al matí sòn probables precipitacions
entre febles i moderades i a la tarda són possibles alguns ruixats dispersos. Seran minses o poc abundants en general(entre 5 i
20 mm). La cota de neu es situarà entorn els 1600 metres i baixarà fins als 800 al final del dia. Sense grans canvis en general,
amb mínimes que podran baixar lleugerament. Vent de component nord entre fluix i moderat, amb alguns cops forts al final del
dia a cotes altes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Amb les nevades que es van iniciar divendres per la tarda, la distribució del mantell nival ha variat substancialment a tots els
sectors. La cota de neu va baixar fins a 900-1000 m al principi, però ha anat pujant fins als 1700-1900 m a la  Ribagorçana-
Vallfosca i a la Pallaresa i fins als 2000-2100 al matí d’avui dilluns a l’Aran. En les darreres 24 hores han caigut de l’ordre de 40-70
cm de neu molt humida a 2200 m, a tots els sectors excepte a la meitat oriental de la Pallaresa on no s’han superat els 10-20
cm. Els gruixos de neu al terra a 2200 m oscil.len entre 80-140 cm a tots els sectors. EL mantell és continu per sobre de 1300-
1400 m a tots els sectors, excepte a l’Aran on és continu per damunt de 1600 m en vessant sud i de 1300 m en vessants nord.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Des de divendres passat i fins avui dilluns s’han produït precipitacions quantioses a l’Aran i la Franja Nord de la Pallaresa,
Ribagorçana-Vallfosca i meitat occidental de la Pallaresa que han deixat gruixos de neu recent d’entre 35-100 cm. La neu
superficialment es presenta molt humida. A destacar l’episodi de vent amb caràcter fohn d’aquest matinada a l’Aran que ha
mantingut les temperatures positives a 2100 m, especialment per sota de 2200 m. Les nevades han anat acompanyades de
vent de component sud girant a est i s’han format grans sobreacumulacions i noves plaques de vent en orientacions nord i oest.
Avui dilluns han caigut allaus de neu humida, alguna de grans dimensions. El perill d’allaus és FORT (4) a tots els sectors per la
caiguda espontània d’allaus de neu humida, especialment per sota dels 2000 m, en general de mida mitjana, localment gran, a
qualsevol orientació. També es produiran desencadenaments espontanis d’allaus de placa de vent en orientacions nord i oest
que poden ser de grans dimensions. La previsió de noves nevades per a les properes 24 hores incrementarà el perill d’allaus. Si
bé el perill s’incrementarà en cotes altes per la formació de noves plaques, és possible que la inestabilitat del mantell existent
decreixi per sota dels 2000 m ja que es preveu un descens de temperatura per demà dimarts que pugui contribuir al seu regel.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
EN AUGMENT a cotes altes

El proper butlletí s'emetrà el  Dimarts, 3 d'Abril de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dissabte, 3 de Febrer de 2007
14:00 h.
FIns les 24 h del 5 de Febrer de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3) en vessants N.  MODERAT(2) a la resta

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) en vessants N.  MODERAT(2) a la resta

Pallaresa MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 04: Cel enteranyinat per bandes de núvols alts que no impediran que faci sol o resol. Al final del dia els núvols es
faran més nombrosos i compactes, també amb núvols mitjans. No s'esperen precipitacions. Temperatures en lleuger descens,
amb
mínimes que es donaran al final del dia a cotes altes. Es mantindrà la inversió tèrmica matinal. Vent fluix de component sud,
amb alguns cops moderats a cotes altes.
A les 12:00 h: isozero: 2600 m; Vent a 2000 m: 37 km/h S; Vent a 3000 m: 23 km/h SE;Index de fredor a 2000 m: -3ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 05: Cel cobert o molt ennuvolat. A partir de migdia s'esperen precipitacions disperses i febles. S'acumularan
quantitats poc abundants de precipitació. Temperatures en moderat descens, puntualment notable a cotes altes. Vent fluix de
component sud a oest al final del dia, amb alguns cops moderats a cotes altes al principi i al final del dia.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran, el mantell és present des dels 1400-1500 m en vesasnts N, no esquiable fins als 1900 m; en vessants S es discontinu
fins als cims. A la resta és discontinu fins als cims en vessants S i esquiable a partir dels 2000-2200 m en vessants N. A
2200 m el gruix de neu al terra oscil.la entre 20-40 cm a l'Aran i entre 15-30 cm a la resta. Hi ha deflacions als lloms i
carenes i en orientacions S i W.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la base de neu vella és pràcticament inexistent, tret de les cotes superiors a
2400 m i els indrets més arrecerats de les obagues. A l'Aran, en orientacions nord hi ha una base de neu vella més contínua i
està formada per fines crostes de regel i capes molt febles sense cohesió, damunt de la qual hi ha neu ventada molt freda
excepte en orientacions S on s'humiteja superficialment i es formen algunes fines crostes de regel. L'estructura del mantell
en orientacions N és molt inestable tot i haver poc gruix. En aquesta orientació, hi ha plaques de vent fràgils que es
desprendran pel pas d'una persona, essent localment de dimensions mitjanes; a la resta d'orientacions les plaques s'han anat
estabilitzant, però baixarien pel pas d'un grup de persones, essent localment de dimensions mitjanes. A L'Aran-Franja Nord de
la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, el perill és MARCAT (3) en orientacions N, especialment per damunt de 2300-2400
m. A la resta d'orientacions i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  Dilluns 5 de Febrer de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dissabte, 3 de Març de 2007
14:00 h.
Fins les  24 h del 5 de Març

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

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2) 

Pallaresa MODERAT (2) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 04: Cel entre poc i mig ennuvolat per franges de núvols alts a partir de la tarda, quan també es formaran alguns
intervals de núvols baixos als vessants sud. No s'esperen precipitacions. Temperatures en lleuger ascens i elevades per
l'època, sobretot pel que fa a les màximes que a cotes altes poden pujar fins a 8 o 9 graus. El vent anirà girant a sud-oest que
passarà de fluix a moderat a la tarda, amb cops forts als cims.
A les 12:00 h: isozero: 3300 m; Vent a 2000 m: 46 km/h SW; Vent a 3000 m: 57 km/h SW;Index de fredor a 2000 m: 4ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 05: Augment de la nuvolositat de matinada. A partir del matí quedarà molt ennuvolat en conjunt, amb el creixement de
nuvolades. Al final del dia minvarà la nuvolositat. Fins a mitja tarda s'esperen precipitacions disperses i intermitents, d'intensitat
entre feble i moderada, i sovint en forma de ruixat. En general deixaran quantitats minses. Cota de neu: 2600, baixant a 1700 a
partir de migdia. Temperatures en descens moderat i puntualment notable. A cotes altes les mínimes s'energistraran al final del
dia. De matinada bufarà vent del sud-oest moderat, amb cops forts als cims. La resta de la jornada quedarà fluix i variable amb
domini del component oest.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Actualment a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu per damunt de 1600 m en vessants N i dels 2100-2200 m
en S. D'altra banda existeixen importants deflacions en orientacions W i NW. A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca on el
vent va ser més violent el mantell es troba fortament erosionat per damunt dels 2300 m deixant el terra i crostes antigues al
descobert especialment en W i NW. A la resta de cotes es troba neu contínua a partir de 1800-1900 m en vessants N i de forma
discontinua fins als cims en vessants S. En sectors arrecerats però especialment en vessants E, hi ha acumulacions de neu ja
molt transformada. A 2200 m els gruixos de neu a l'Aran són d'entre 30-45 cm i d'entre 5-30 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Divendres va ploure feblement fins 2600-2700 m, especialment a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. La neu a tots els sectors
ha entrat ràpidament en procés de fusió superficialment, formant-se neu molla i pesada i afeblint-se les crostes de regel,
especialment a l'Aran, on més va ploure. El moderat augment de les temperatures previst per diumenge amb vents del sud a
l'Aran és probable que doni lloc a allaus de fusió de forma espontània que localment en orientacions nord poden ser de grans
dimensions i ser de fons, especialment a partir de migdia. El perill és MARCAT (3)a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A la
resta de sectors el perill és MODERAT (2) per la caiguda d'allaus de neu fusió de forma espontània fins, localment de mida
mitjana, i pel desencadenament d’allaus de placa en obagues al pas d’un grup de persones. Dilluns les condicions del mantell
poden canviar radicalment degut a un notable descens de les temperatures i a nevades localment moderades. Disminuirà
ràpidament la probabilitat d'allaus de fusió, però caldrà estar pendent del gruix de neu recent que es vagi acumulant.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI 

El proper butlletí s'emetrà el  Dilluns, 5 de Març

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dimarts, 3 d'Abril de 2007
14:00 h.
3 i 4 d'Abril de 2007

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

Ribagorçana-Vall Fosca FORT (4) 

Pallaresa FORT (4) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 04: Nuvolositat variable, amb el creixement de nuvolades a qualsevol punt que a partir de mig matí deixaran el cel
cobert o molt ennuvolat. S'esperen precipitacions d'intensitat entre feble i moderada en qualsevol moment del dia. Seran en
forma de ruixat i aniran acompanyades de tempesta. La cota de neu es situarà entorn els 1600 metres de matinada i baixarà fins
els 1200 metres. Les quantitats acumulades seran poc abundants en general i localment abundants. Les mínimes es donaran al
final del dia i baixaran lleugerament, mentre que les màximes seran semblants. Bufarà entre fluix i moderat de component nord.
A les 12:00 h: isozero: 2000 m; Vent a 2000 m: 30 km/h N; Vent a 3000 m: 23 km/h N;Index de fredor a 2000 m: -6ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 05: Cel cobert o molt ennuvolat, amb el creixement de nuvolades. S'esperen precipitacions d'intensitat entre feble i
moderada en qualsevol moment del dia. Seran en forma de ruixat i aniran acompanyades de tempesta. La cota de neu es situarà
entorn els 1200 metres i pujarà fisn als 1500 al llarg de la tarda. Les quantitats acumulades seran poc abundants en general i
localment abundants. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes sense grans canvis. Bufarà fluix amb cops moderats
de component nord de matinada i girarà ràpidament a component est al matí.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Amb les nevades que es van iniciar divendres per la tarda, la distribució del mantell nival ha variat substancialment. A tots els
sectors el mantell és continu des dels 1300-1400 en totes les orientacions, tret dels vessants sud de l’Aran on és continu per
damunt dels 1600 m.  Els gruixos de neu al terra a 2200 m oscil.len entre 110-150 cm a tots els sectors. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Ahir va continuar nevant a tots els sectors, de forma abundant a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa i de forma menys
destacable a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. En tot l’episodi s’han acumulat fins a 110 cm de neu recent. Ahir va ploure fins a
1600-1700 m a la Ribagorçana-Vall Fosca i localment, com al Nord de la Pallaresa la cota de neu va pujar fins als 2100 m. A
cotes baixes, per sota dels 2000 m les acumulacions de neu no són tant importants però la neu es presenta molt humida a la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. En aquests sectors, per damunt d’aquesta cota les acumulacions són especialment
importants, sobretot en orientacions N i W, on a més existeixen plaques de vent que poden estar amagades per neu recent
més seca. El perill d’allaus és FORT (4) a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa ja que són probables caigudes espontànies
d’allaus de neu recent que per damunt de 2000 m poden ser fins i tot de grans dimensions. Per sota d’aquesta cota les allaus
seran de neu humida i en general seran de mida mitjana. A més són molt probables desencadenament d’allaus de placa fins i tot
de forma espontània, en orientacions N i W que poden assolir grans dimensions. Amb la davallada de temperatures prevista per
demà anirà desapareixent la possibilitat d’allaus de neu humida. A l’Aran Franja Nord de la Pallaresa, les precipitacions en les
darreres 24 hores han estat menors, entre 5-15 cm a 2200 m, i amb les temperatures suaus la neu s’ha anat assentant, tret de la
Franja Nord de la Pallaresa on encara s’estan purgant alguns vessants. No obstant són possibles encara caigudes d’allaus de neu
humida, en general de mitjanes dimensions, especialment a la Franja Nord de la Pallaresa on la neu es presenta més humida i
menys assentada. D’altra banda les plaques existents en orientacions N i W, a cotes altes, es presenten inestables i són
susceptibles de despendre’s al pas d’una persona i fins i tot assolir grans dimensions. Per aquests motius el perill d’allaus a l’Aran
Franja Nord de la Pallaresa és MARCAT (3). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  dimecres, 4 d'Abril de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dijous, 4 de Gener de 2007
14:00 h.
Fins les 24 h del 5 de Gener de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa FEBLE (1)

Ribagorçana-Vall Fosca SENSE MANTELL SUFICIENT

Pallaresa SENSE MANTELL SUFICIENT

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 05: Al matí estarà serè o poc ennuvolat. A la tarda els núvols augmentaran fins deixar el cel entre mig i molt
ennuvolat al final del dia. No s'esperen precipitacions. Temperatures sense canvis importants. Bufarà de component nord i
oest entre fluix i moderat als cims, i fluix a les valls.

A les 12:00 h: isozero: 2400 m; Vent a 2000 m: 49 km/h NW; Vent a 3000 m: 56 km/h NW; 
Index de fredor a 2000 m: -7ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 06: Entre poc i mig ennuvolat per núvols alts i mitjans, que seran més abundants de matinada i a partir de mitja
tarda. No s'esperen precipitacions. Temperatures sense canvis importants, tot i que les màximes podran pujar lleugerament a
les valls. Bufarà de component nord i oest entre fluix i moderat als cims, i fluix a les valls.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és predominantment discontinu. En orientacions obagues és present per damunt de 1900-2000 m i en orientacions
assolellades a partir de 2300-2400 m. Els gruixos a 2200 m no superen els 10-15 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
El mantell s'ha endurit per efecte del regel i del vent. S'ha format alguna petita acumulació de neu en torrenteres i canals
orientades al S i SE per damunt de 2400 m. En general, no hi ha suficient neu per a la formació d'allaus. Únicament a
l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és FEBLE (1) ja que no es descarta la possibilitat d'alguna allau de placa de
petites dimensions en sectors de sobreacumulacions en torrenteres i canals per damunt de 2400 m.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  5 de Gener de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dimecres, 4 d'Abril de 2007
14:00 h.
4 i 5 d'Abril de 2007

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

Ribagorçana-Vall Fosca FORT (4)

Pallaresa FORT (4)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 05: Cel cobert o molt ennuvolat, amb el creixement de nuvolades. S'esperen precipitacions d'intensitat entre feble i
moderada principalment durant les hores centrals del dia. Seran en forma de ruixat i la cota de neu es situarà entorn els 1000
metres i pujarà fisn als 1500 al llarg de la tarda. Les quantitats acumulades seran poc abundants en general. Temperatures
mínimes en lleuger descens i màximes sense grans canvis. Bufarà fluix amb cops moderats de component nord de matinada i girarà
ràpidament a component est a partir de migdia.
A les 12:00 h: isozero: 1200 m; Vent a 2000 m: 14 km/h NE; Vent a 3000 m: 31 km/h E;Index de fredor a 2000 m: -6ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 06: Cel mig ennuvolat al llarg de tot el dia amb tendència a disminuir la nuvolositat al llarg de la tarda. No se
n'esperen. Temperatures en lleuger augment. Domini de component est fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Actualment el mantell és continu des dels 1300-1400 en totes les orientacions de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa, i
de 1600 m a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Continua nevant, de forma continuada a l’Aran i més intermitentment a la resta
de sectors i la distribució del mantell nival pot variar presentant-se, de cara demà, a cotes més baixes, especialment a l’Aran. Els
gruixos de neu al terra a 2200 m oscil.len entre 110-150 cm a tots els sectors. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
A tots els sectors les temperatures han davallat lleugerament respecte ahir i la neu humida dels darrers dies s’ha encrostat
lleugerament per sota dels 2200 m. A l’Aran Franja Nord de la Pallaresa damunt d’aquesta crosta s’està dipositant la neu recent
seca que està caient actualment. Amb el vent de component nord i est que està bufant actualment, s’estan formant noves plaques
de vent en S i s’estan engruixint les formades en dies anteriors en orientacions W. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa,
en tot l’episodi s’han acumulat 60-120 cm de neu recent. Es mantenen importants sobreacumulacions i plaques de neu ventada
fràgils en orientacions N i W, i se n’estan format de noves en orientacions S. El  perill d’allaus és FORT (4) a la Ribagorçana-Vall
Fosca i a la Pallaresa pel desencadenament d’allaus de placa de vent en orientacions N i W que poden ser de grans
dimensions, al pas d’una persona i fins i tot de forma espontània. També són probables desencadenaments d’allaus de placa de
mida petita, localment mitjana en orientacions S ja que presenten una gran fragilitat i poden caure fins i tot de forma espontània.
La possibilitat de caigudes espontànies d’allaus de neu humida a qualsevol orientació, anirà desapareixent al llarg del dia fins a
desaparèixer al final. A l’Aran Franja Nord de la Pallaresa les plaques existents en orientacions N i W, a cotes altes, es
presenten inestables i són susceptibles de despendre’s al pas d’una persona i fins i tot assolir grans dimensions. També són
probables desencadenaments d’allaus de placa fins i tot de forma espontània en orientacions S i E que seran en general de
mitjanes dimensions. Per aquests motius el perill d’allaus a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa és MARCAT (3). A tots els
sectors, seran possibles també caigudes espontànies de petites allaus de neu recent degut a les nevades previstes per a les
properes hores. Aquestes nevades podran tapar les plaques existents que seran per tant menys perceptibles a simple vista.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí s'emetrà el  Dijous, 5 d'Abril de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Divendres, 4 de Maig de 2007
14:00 h.
Fins les  24 h del 6 de Maig

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2) augmentant a MARCAT (3) diumenge

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2) augmentant a MARCAT (3) diumenge

Pallaresa MODERAT (2) augmentant a MARCAT (3) diumenge

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 05: Cel molt ennuvolat o cobert al centre de la jornada, i entre mig i molt ennuvolat la resta del dia. S'esperen
precipitacions intermitents al sector nord, i en forma de ruixats que es faran més extensos al centre de la jornada, quan podran
afectar altres punts. En general deixaran quantitats poc abundants i en forma de neu a partir de 2000 metres. Temperatures en
lleuger descens a cotes altes i sense gaires canvis o lleugerament més altes a cotes baixes. Vent de component nord moderat,
amb cops forts, fins i tot en alguns sectors baixos.
A les 12:00 h: isozero: 2000 m; Vent a 2000 m: 34 km/h NW; Vent a 3000 m: 20 km/h W;Index de fredor a 2000 m: -7ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 06: Cel molt ennuvolat o cobert al llarg del dia. S'esperen precipitacions intermitents al sector nord, en forma de
ruixats que es faran més extensos al centre de la jornada quan podran afectar altres punts. En general deixaran quantitats poc
abundants i en forma de neu a partir de 2100 metres. Temperatures sense gaires canvis. Vent de component nord moderat,
amb cops forts, fins i tot en alguns sectors baixos.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Després de les nevades de l’1 de maig, torna a haver neu a al terra per damunt de 1600-1800 m amb poc gruix, però esquiable
per damunt de 1900 m. No obstant, des de la matinada del divendres 4 de maig està tornant a nevar a l’Aran-Franja Nord de la
Pallaresa per damunt de 1700 m aproximadament. Els gruixos totals de neu al terra a 2200 m oscil•len entre 60-80 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
El dimarts 1 de maig va nevar per damunt de 1200-1400 m amb neu molt humida (25-50 l/m2), de manera que a 2200 m es van
acumular de l’ordre de 20-30 cm de neu recent. En dies successius hi ha hagut xàfecs locals de neu per damunt de 1900 m
aproximadament. Les temperatures s’han mantingut amb valors baixos per l’època. La neu s’ha assentat ràpidament i s’estan
formant lleugeres crostes de regel superficials, excepte a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa on hi ha un nivell superficial de neu
recent de l’ordre de 10-20 cm que es pot incrementar per damunt de 1700-1900 m avui divendres i demà dissabte. A tots els
sectors s’han produït allaus petites de fusió, localment de mida mitjana, en moments amb ullades de sol. Avui divendres i demà
dissabte continuarà la possibilitat d’allaus de fusió de mida petita en general, localment mitjana, en els pocs moments en què llueixi
el sol; el perill d’allaus continuarà en MODERAT (2); no es descarta que per damunt de 2400 m hi pugui haver alguna allau de
placa al pas d’un grup de persones especialment en orientació nord. Diumenge s’incrementarà el perill a MARCAT (3) a partir de
mig matí ja que augmentarà la insolació i pujaran les temperatures; les allaus de fusió seran més freqüents i fins i tot les de mida
mitjana poden ser més nombroses a qualsevol orientació per damunt de 2200 m. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
EN AUGMENT diumenge

El proper butlletí s'emetrà el  Dijous, 10 de Maig de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Divendres, 5 de Gener de 2007
14:00 h.
Fins les 24 h del 7 de gener de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa FEBLE (1)

Ribagorçana-Vall Fosca SENSE MANTELL SUFICIENT

Pallaresa SENSE MANTELL SUFICIENT

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 06: De matinada estarà entre mig i molt ennuvolat, però amb tendència a quedar serè o poc ennuvolat durant el matí.
A la tarda la nuvolositat tornarà a augmentar fins deixar novament el cel entre mig i molt ennuvolat al final del dia. No
s'esperen precipitacions. Temperatures sense canvis importants. Bufarà de component nord i oest entre fluix i moderat als
cims, i fluix a les valls.

A les 12:00 h: isozero: 2800 m; Vent a 2000 m: 33 km/h NW; Vent a 3000 m: 47 km/h W; 
Index de fredor a 2000 m: -1ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 07: Entre mig i molt ennuvolat per núvols alts i mitjans. No s'esperen precipitacions. A les cotes baixes, les
temperatures mínimes pujaran i les màximes seran més baixes. Als cims les temperatures baixaran lleugerament. Bufarà de
component nord i oest entre fluix i moderat als cims, i fluix a les valls.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Dijous 4 de gener va nevar feblement a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa (1-3 cm). El mantell és predominantment discontinu.
En orientacions obagues és present per damunt de 1900-2000 m i en orientacions assolellades a partir de 2300-2400 m. Els
gruixos a 2200 m no superen els 10-15 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
La feble nevada de dijous no fa variar l'estat del mantell. El mantell s'ha endurit per efecte del regel i del vent de dies
enrera. S'ha format alguna petita acumulació de neu en torrenteres i canals orientades al S i SE per damunt de 2400 m. La neu
continuarà humitejant-se. En general, no hi ha suficient neu per a la formació d'allaus. Únicament a l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa el perill és FEBLE (1) ja que no es descarta la possibilitat d'alguna allau de placa de petites dimensions en
sectors de sobreacumulacions en torrenteres i canals per damunt de 2400 m.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  11 de gener de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dilluns, 5 de Febrer de 2007
14:00 h.
FIns les 24 h del 6 de Febrer de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3) localment en vessants N.  MODERAT(2) a la resta

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) localment en vessants N.  MODERAT(2) a la resta

Pallaresa MODERAT (2) en sobreacumulacions. FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 06: Cel cobert o molt ennuvolat de matinada. Al llarg del matí la nuvolositat es farà menys abundant, i quedarà entre
poc i mig ennuvolat per bandes de núvols alts i mitjans que al final del dia tornaran a augmentar. De matinada encara són
possibles algunes precipitacions febles i disperses, minses i de neu per damunt dels 1200 metres. La resta del dia no
s'esperen precipitacions.  Temperatures mínimes lleugerament més baixes i màximes lleugerament més altes. Vent fluix de
component oest a cotes baixes, amb cops moderats a partir de migdia. A cotes mitjanes i altes serà de component oest i nord,
moderat amb cops forts.
A les 12:00 h: isozero: 1700 m; Vent a 2000 m: 30 km/h NW; Vent a 3000 m: 47 km/h W;Index de fredor a 2000 m: -10ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 07: Augment de la nuvolositat al llarg del matí que deixarà el cel molt ennuvolat fins el vespre a tots els
sectors. A partir de llavors la nuvolositat baixa serà menys compacta i arribaran núvols alts i mitjans.   Al matí
s'esperen precipitacions d'intensitat feble i en general minses o poc abundants que persistiran fins a mitja tarda. Seran
de neu al voltant de 1200 metres. Temperatures en moderat ascens al final del dia, però sense gaires canvis la resta de la
jornada o fins i tot amb un lleugera davallada al centre de la jornada. Bufarà moderat amb cops forts a cotes altes de
component oest.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran, el mantell és present des dels 1700 m en vesasnts N; en vessants S es discontinu fins als cims. A la resta és
discontinu fins als cims en vessants S i esquiable a partir dels 2000-2200 m en vessants N. A 2200 m el gruix de neu al terra
oscil.la entre 20-40 cm a l'Aran i entre 15-30 cm a la resta. Hi ha deflacions als lloms i carenes i en orientacions S i W.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la base de neu vella és pràcticament inexistent, tret de les cotes superiors a
2400 m i els indrets més arrecerats de les obagues. A l'Aran, en orientacions nord hi ha una base de neu vella més contínua i
està formada per fines crostes de regel i capes molt febles sense cohesió, damunt de la qual hi ha neu ventada molt freda
excepte en orientacions S on s'humiteja superficialment i es formen algunes fines crostes de regel. L'estructura del mantell
en orientacions N es manté inestable tot i haver poc gruix. En aquesta orientació, localment hi ha plaques de vent fràgils
que es desprendran pel pas d'una persona, en general de mida petita; a la resta d'orientacions les plaques s'han anat
estabilitzant i són molt locals, però baixarien pel pas d'un grup de persones, essent localment de dimensions mitjanes. A
L'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, el perill és MARCAT (3) en sobreacumulacions en
orientacions N, especialment per damunt de 2300-2400 m. A la resta d'orientacions és MODERAT (2). A la Pallaresa el perill és
MODERAT (2) en sobreacumulacions i FEBLE (1) a la resta. Les nevades febles no variaran substancialment l'estat del mantell. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  Dimarts, 6 de Febrer de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dilluns, 5 de Març de 2007
14:00 h.
5 i 6 de Març de 2007

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

Ribagorçana-Vall Fosca FEBLE (1)

Pallaresa FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 06: Cel serè o poc ennuvolat per núvols alts fins a migdia. A partir de llavors augmentarà la nuvolositat i al final del dia
quedarà cobert o molt ennuvolat. A partir del vespre és probable alguna precipitació feble i minsa. Cota de neu: 1800 metres.
Temperatures sense gaires canvis o en lleuger ascens, amb les mínimes cap a 2400 metres que estaran entre - 1 i -3 graus i les
màximes que seran lleugerament més baixes que ahir però que estaran entre 1 i 3 graus. Vent de fluix a moderat de component
oest, amb cops forts a cotes altes al final del dia.
A les 12:00 h: isozero: 2400 m; Vent a 2000 m: 60 km/h SW; Vent a 3000 m: 61 km/h W;Index de fredor a 2000 m: -8ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 07: Cel cobert o molt ennuvolat la primera meitat del dia i de mig a poc ennuvolat durant la tarda, amb núvols més
destacables als sectors elevats propers a l'Aran. De matinada i al matí s'esperen precipitacions entre febles i moderades. A
partir del migdia minvaran i a mitja tarda ja no se n'esperen, tret de punts propers a l'Aran. La cota de neu baixarà dels 1900 de
matinada als 1700 al migdia. Deixaran quantitats poc abundants, d'entre 10 i 15 mm. Temperatures en descens entre lleuger i
moderat, amb les mínimes que es donaran al final del dia. A cotes baixes d'algunes valls no baixaran a causa del fogony. Vent
de component oest a nord, de fluix a moderat a partir del migdia, i amb cops forts o localment mot forts.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Les pluges fins a cotes altes i les altes temperatures de la darrera setmana han fet minvar considerablement el mantell nival a
tots els sectors. Actualment a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu per damunt de 1900 m en vessants N i
dels 2400 m en S. A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell nival  es continu a partir de 2500-2600 m en vessants
N, però amb importants deflacions als cims , i de forma discontinua fins als cims en vessants S. D’altra banda els forts vents del
W i NW de setmanes passades van deflactar el mantell en aquestes orientacions. A 2200 m els gruixos de neu a l'Aran són
d'entre 15-30 cm i d'entre 5-30 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Durant el cap de setmana, les temperatures es va ser molt elevades per l’època de l’any i no han baixat fins la matinada d’avui
dilluns. Entre divendres i diumenge han caigut allaus de neu humida de forma natural a la majoria de sectors. Durant el cap de
setmana el mantell es va humitejar considerablement i actualment, amb la baixada de temperatures,  s’ha  encrostat
superficialment. Internament a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa encara es conserven en vessants obacs nivells de feble
cohesió. En aquest sector el perill d’allaus  és MODERAT (2) ja que localment són possibles desencadenaments d’allaus de placa
en obagues al pas d’un grup de persones, en general de dimensions petites tot i que no es descarta que en algun sector
d’acumulació assolís mitjanes dimensions. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill d’allaus és FEBLE (1) ja que el
mantell nival és molt escàs i es troba encrostat superficialment.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí s'emetrà el  dimarts, 6 de Març de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dijous, 5 d'Abril de 2007
14:00 h.
5, 6 i 7 d'Abril de 2007

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, 06: Cel mig ennuvolat ai bé a partir de migdia augmentarà la nuvolositat al vessant sud de la zona.  No es descarta
alguna precipitació dispersa, feble i intermitent a partir de migdia. La cota de neu es mantindrà als 1800 metres. Temperatures en
lleuger augment. Domini de component est fluix durant les primeres hores del dia. Tot seguit girarà a component sud fluix.
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; Vent a 2000 m: 14 km/h E; Vent a 3000 m: 15 km/h E;Index de fredor a 2000 m: 0ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 07: Augment de la nuvolositat fins a quedar cobert a partir de migdia. A partir de migdia s'esperen precipitacions
febles i minses. La cota de neu es mantindrà als 1900 metres. Temperatures sense canvis significatius. Vent fluix de component
sud.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Actualment el mantell és continu des dels 1300-1400 en totes les orientacions de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa, i
de 1600 m a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Els gruixos de neu al terra a 2200 m oscil.len entre 120-150 cm a tots els
sectors. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Durant el dia d’ahir les temperatures van seguir davallant de forma lleugera a la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca i de
forma moderada a l’Aran –Franja Nord de la Pallaresa. Les nevades que es van donar ahir amb temperatures baixes han deixat
una capa d’uns 10-20 cm de neu recent seca i freda que a cotes altes s’ha mobilitzat pel vent, formant noves plaques de vent
molt fràgils en orientacions W, E, S i orientacions N protegides. Aquestes plaques estan dipositades damunt de capes febles i
nivells de neu granulada que no ofereixen bons ancoratges. En orientacions N de l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa existeixen
plaques antigues que si bé no són tant fràgils, poden ser de grans dimensions en el cas de desencadenament accidental. La neu
humida de dies passats ha anat regelant-se superficialment des de dimarts passat i s’ha format una crosta de regel que dia a dia
va guanyant consistència i relliga el mantell nival. A tots els sectors el perill d’allaus és MARCAT (3) pel desencadenament
d’allaus de placa de vent al pas d’una persona i fins i tot de forma espontània a qualsevol orientació que seran en general de mida
mitjana. A més, especialment a l’Aran-Franja Nord de la Palalresa, són possibles desencadenaments d’allaus de placa de vent
que poden assolir grans dimensions a cotes altes d’orientacions N i W al pas d’un grup de persones. De cara a divendres, amb
l’obertura de clarianes i l’augment de temperatures, l’encrostament tendirà a desaparèixer i amb l’humidificació del mantell nival,
seran possibles caigudes espontànies d’allaus de neu humida en general de petites dimensions, localment mitjanes, a partir de
les hores centrals del dia i especialment en els vessants assolellats que encara no s’hagin purgat. Amb el regel nocturn
desapareixerà l’activitat d’allaus espontànies de neu humida.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  dissabte, 7 d'Abril de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dimarts, 6 de Febrer de 2007
14:00 h.
Fins les 24 h del 7 de Febrer

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

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2) sota colls i carenes. FEBLE (1) a la resta

Pallaresa MODERAT (2) sota colls i carenes. FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 07: Augment de la nuvolositat al llarg del matí que deixarà el cel molt ennuvolat fins el vespre a tots els sectors.
A partir de llavors els núvols baixos es faran menys compactes. Al matí s'esperen precipitacions d'intensitat feble i en
general poc abundants que persistiran fins a mitja tarda. Seran de neu al voltant de 1300 metres. Temperatures en moderat
ascens al final del dia, però sense gaires canvis la resta de la jornada o fins i tot amb un lleugera davallada al centre de
la jornada. Les mínimes cap als 2400 metres estaran al voltant de -4 o -5 graus i les màximes al final del dia pujaran fins
els -2 a 0 graus.  Bufarà moderat amb cops forts a cotes altes de component oest.
A les 12:00 h: isozero: 1700 m; Vent a 2000 m: 47 km/h W; Vent a 3000 m: 64 km/h W;Index de fredor a 2000 m: -10ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 08: Cel molt ennuvolat o cobert al llarg del dia, amb núvols més trencats al centre de la jornada. Són probables
precipitacions febles i minses, especialment a partir de mitja tarda, en general de disperses i de neu per damunt dels 1600
metres. Temperatures amb pocs canvis o en lleuger ascens, localment moderat a cotes baixes. Es mantindrà el component oest
entre moderat i fort. Girarà al final del dia a sud-oest, moderat amb cops forts als cims i cotes altes i entre fluix i
moderat a cotes baixes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Han caigut entre 2-4 cm de neu recent a tots els sectors per damunt de 1500 m aproximadament, però les condicions del mantell
no han variat substancialment. A l'Aran, el mantell és present des dels 1700 m en vessants N; en vessants S es discontinu
fins als cims. A la resta és discontinu fins als cims en vessants S i esquiable a partir dels 2000-2200 m en vessants N. A
2200 m el gruix de neu al terra oscil.la entre 20-40 cm a l'Aran i entre 15-30 cm a la resta. Hi ha deflacions als lloms i
carenes i en orientacions S i W.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
A l'Aran, en orientacions N hi ha una base de neu vella formada per fines crostes de regel i capes molt febles sense cohesió,
damunt de la qual hi ha neu ventada. L'estructura del mantell en orientacions N es manté inestable tot i haver poc gruix. En
orientacions S i W el mantell es presenta encrostat. S'ha dipositat una fina capa de neu recent que no fa variar les
condicions del mantell. En orientacions N localment hi ha alguna placa de vent fràgils que es desprendrà pel pas d'una
persona, essent en general de mida petita; localment a cotes altes dels vessants E també podria baixar alguna placa de vent
pel pas d'un grup de persones. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la base de neu vella amb la neu ventada al damunt
es redueix a cotes superiors als 2400 m i els indrets més arrecerats de les obagues. A L'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a
la Ribagorçana-Vall Fosca, el perill és MODERAT (2) degut a l'existència de les esmentades plaques de vent en orientacions N
i a cotes altes de les E. A la resta de sectors aquestes plaques estan molt més limitades i el perill és MODERAT (2) en
sobreacumulacions i FEBLE (1) a la resta. Les nevades previstes donaran lloc a la formació progressiva de plaques de vent en
orientacions E principalment. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
EN AUGMENT

El proper butlletí s'emetrà el  Dimecres, 7 de Febrer de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dimarts, 6 de Març de 2007
14:00 h.
6 i 7 de Març de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2) dimarts MARCAT (3) dimecres

Ribagorçana-Vall Fosca FEBLE (1) dimarts MODERAT (2) dimecres

Pallaresa FEBLE (1) dimarts MODERAT (2) dimecres

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 07: Cel cobert o molt ennuvolat la primera meitat del dia i mig ennuvolat durant la tarda, amb núvols més
destacables als sectors elevats propers a l'Aran. De matinada i al matí s'esperen precipitacions entre febles i moderades. A la
tarda minvaran, tret de punts propers a l'Aran i al vespre ja no se n'esperen. La cota de neu baixarà dels 1600 de matinada i matí
als 1400-1500 al migdia i tarda. Deixaran quantitats poc abundants, d'entre 10 i 20 mm, i localment abundants (més de 20 mm).
Temperatures en descens entre lleuger i moderat, amb les mínimes que es donaran al final del dia. Vent de component oest a
nord, moderat a partir del migdia, i amb cops forts o localment mot forts, sobretot a partir de la tarda.
A les 12:00 h: isozero: 2100 m; Vent a 2000 m: 48 km/h SW; Vent a 3000 m: 62 km/h W;Index de fredor a 2000 m: -5ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 08: De matinada seguirà mig ennuvolat, sobretot a la zona propera a l'Aran on pot estar localment molt ennuvolat. A la
resta poc ennuvolat. Al matí minvaran els núvols i quedarà serè o poc ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures en
lleuger ascens. Bufarà del nord i nord-oest moderat amb cops forts i no es descarta que molt forts de matinada.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Les pluges fins a cotes altes i les altes temperatures de la darrera setmana han fet minvar considerablement el mantell nival a
tots els sectors. Actualment a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu per damunt de 1900 m en vessants N i
dels 2400 m en S. A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell nival  es continu a partir de 2500-2600 m en vessants
N, però amb importants deflacions als cims , i de forma discontinua fins als cims en vessants S. D’altra banda els forts vents del
W i NW de setmanes passades van deflactar el mantell en aquestes orientacions. A 2200 m els gruixos de neu a l'Aran són
d'entre 15-30 cm i d'entre 5-30 cm a la resta. De cara a demà, amb les precipitacions previstes, la distribució del mantell nival podrà
canviar sensiblement.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Actualment, el mantell nival es troba encrostat superficialment. Internament està molt transformat degut a les pluges i altes
temperatures. Localment a l'Aran, durant el dia les crostes perden cohesió i es transforma a neu vella. A la resta de sectors les
crostes es trenquen localment en passar-hi per sobre. A l’Aran Franja Nord de la Pallaresa encara es conserven en vessants
obacs nivells de feble cohesió. En aquest sector per avui dimarts, el  perill d’allaus  és MODERAT (2) ja que localment són
possibles desencadenaments d’allaus de placa en obagues al pas d’un grup de persones, en general de dimensions petites tot i
que no es descarta que en algun sector d’acumulació assolís mitjanes dimensions. No es descarta localment la caiguda d’alguna
petita allau de neu humida en pendents drets. De cara a demà dimecres, amb les nevades i vent previstos, el perill passarà
progressivament a MARCAT (3) per la formació de plaques, especialment en orientacions S i E que seran susceptibles de
despendre’s al pas d’una persona i assolir mitjanes dimensions. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, avui dimarts, el perill
d’allaus és FEBLE (1) ja que el mantell nival és molt escàs i es troba encrostat superficialment. No es descarta la caiguda
d’alguna petita allau de neu humida en pendents molt drets, especialment per l’humitejament del mantell que es pot produir amb
les precipitacions previstes per avui dimarts. De cara a demà dimecres, amb les precipitacions i vent previstos, es podran formar
noves plaques de vent en orientacions S i E susceptibles de despendre’s al pas d’una persona en general de mida petita. El perill
passarà a ser MODERAT (2) en aquests sectors.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI 

El proper butlletí s'emetrà el  dimecres, 7 de Març de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dimecres, 7 de Febrer de 2007
14:00 h.
Fins les 24 h del 8 de Febrer

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

Ribagorçana-Vall Fosca FEBLE (1). MODERAT (2) sota colls i carenes. 

Pallaresa FEBLE (1). MODERAT (2) sota colls i carenes. 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 08: Cel molt ennuvolat o cobert al llarg del dia, amb núvols més trencats al centre de la jornada. Són probables
precipitacions febles i minses, especialment a partir de mitja tarda, en general de disperses i de neu per damunt dels 1600
metres. Temperatures amb pocs canvis o en lleuger ascens, localment moderat a cotes baixes. Es mantindrà el component oest
entre moderat i fort. Girarà al final del dia a sud-oest, moderat amb cops forts als cims i cotes altes i entre fluix i
moderat a cotes baixes.
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; Vent a 2000 m: 40 km/h W; Vent a 3000 m: 43 km/h W;Index de fredor a 2000 m: -10ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 09: Novament augmentaran els núvols de matinada i quedarà cobert fins a mig matí. A partir de llavors minvaran
els núvols a cotes baixes i quedarà mig o molt ennuvolat a cotes altes, sobretot del sector proper a l'Aran. Fins a mig
matí s'esperen precipitacions entre febles i moderades, poc abundants. A partir de llavors seran probables algunes
precipitacions febles i disperses a l'extrem nord. La cota de neu baixarà dels 1600 cap als 1200 metres durant el matí.
Temperatures en descens moderat a cotes altes i lleuger a cotes baixes a partir del migdia. Girarà de sud-oest a nord-oest
a partir de mig matí. Bufarà entre fluix i moderat, i a cotes altes es reforçarà amb algun cop fort a partir de migdia. Al
vespre afluixarà en general.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Han tornat a caure entre 1-4 cm de neu recent a tots els sectors per damunt de 1400 m aproximadament, però les condicions del
mantell no han variat substancialment. A l'Aran, el mantell és present des dels 1500 m en vessants N; des de 1900 m en
vessants S però amb gruixos mínims. A la resta és discontinu fins als cims en vessants S i esquiable a partir dels 2000-2200
m en vessants N. A 2200 m el gruix de neu al terra oscil.la entre 20-40 cm a l'Aran i entre 15-30 cm a la resta. Hi ha
deflacions als lloms i carenes i en orientacions S i W.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
La neu recent que cau feblement aquests dies marxa dels punts en què es diposita directament sobre el sòl. A l'Aran, en
orientacions N hi ha una base de neu vella formada per fines crostes de regel i capes molt febles sense cohesió, damunt de la
qual hi ha neu ventada. L'estructura del mantell en orientacions N es manté inestable tot i haver poc gruix. En orientacions
S i W el mantell es presenta encrostat per sota d'una fina capa de neu recent que no fa variar les condicions del mantell. En
orientacions N localment hi ha alguna placa de vent fràgil que es pot desprendre pel pas d'una persona, essent en general de
mida petita; localment a cotes altes dels vessants E també podria baixar alguna placa de vent pel pas d'un grup de persones.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la base de neu vella amb la neu ventada al damunt es redueix a cotes superiors
als 2400 m i els indrets més arrecerats de les obagues. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és MODERAT (2) degut a
l'existència de les esmentades plaques de vent en orientacions N i a cotes altes de les E. A la resta de sectors aquestes
plaques estan molt més limitades i el perill és MODERAT (2) en sobreacumulacions i FEBLE (1) a la resta. Les nevades
previstes donaran lloc a la formació progressiva de plaques de vent en orientacions E principalment. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí s'emetrà el  Dijous, 8 de Febrer de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dimecres, 7 de Març de 2007
14:00 h.
7 i 8 de Març de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2) pasant a MARCAT (3) 

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2) pasant a MARCAT (3) 

Pallaresa MODERAT (2) pasant a MARCAT (3) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 08: A L'Aran i zones d'influència el cel estarà cobert fins a mitja tarda, aclarint-se al final. A la resta, de matinada mig
ennuvolat i a la tarda serè o poc ennuvolat. S'esperen nevades a l'Aran i zones d'influència i a la resta no es descarten
precipitacions intermitents de matinada i al matí. Cota de neu entre 800-1000 m a l'Aran i 1200 m a la resta. Les temperatures
mínimes seran semblants a les del dia anterior, i les màximes pujaran fins a -3 graus. Vent del nord i nord-oest moderat amb cops
forts i molt forts de matinada. 
A les 12:00 h: isozero: 1100 m; Vent a 2000 m: 79 km/h NW; Vent a 3000 m: 86 km/h N;Index de fredor a 2000 m: -17ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 09: Serè o poc ennuvolat fins el migdia. A la tarda  cel entre mig i molt ennuvolat. Temperatures en ascens moderat.
Vent de component nord fluix amb cops moderats al matí, amb algun cop fort a la tarda.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Avui a mig matí ha començat a nevar a la Ribagorçana Vall Fosca i a la Pallaresa a partir dels 1800 m i a migdia ha començat a fer-
ho a l'Aran. Fins a mig mati a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa el mantell era continu per damunt de 1900 m en vessants N i
dels 2400 m en S. A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca  el mantell nival  era continu a partir de 2500-2600 m en vessants
N, però amb importants deflacions als cims , i de forma discontinua fins als cims en vessants S. Hi ha una lleugera enfarinada per
sobre de 1700-1800 m. A 2200 m els gruixos de neu a l'Aran són d'entre 15-30 cm i d'entre 5-30 cm a la resta. Amb les nevades
que s’estan donant actualment la distribució del mantell nival i els gruixos aniran canviat progressivament i es formarà una capa de
neu recent a partir dels 1500 m a la vessant sud, localment a cotes mes baixes, especialment a l’Aran on s’esperen
precipitacions per damunt dels 1000 m. El vent del N podrà erosionar a cotes altes les orientacions W i N especialment.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Ahir dimarts es van produir precipitacions febles, inferiors a 1mm a la vessant S, entre 1-2 mm a la vessant N, que van deixar
una lleu enfarinada per damunt de 1800 m i que localment va ser en forma de neu granulada. Les temperatures han baixat a
tots els sectors. A mig matí d’avui dimecres ha començat a nevar a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, localment també en
forma de neu granulada. A l'Aran-Franja N de la Pallaresa, ha començat a nevar a migdia damunt d'un mantell nival encrostat
superficialment. Internament està molt transformat degut a les pluges i altes temperatures de dies passats. Encara es conserven
en vessants obacs i cotes altes nivells de feble cohesió interna. En aquest sector actualment, el  perill d’allaus  és MODERAT (2)
ja que localment són possibles desencadenaments d’allaus de placa en obagues al pas d’un grup de persones, en general de
dimensions petites tot i que no es descarta que en algun sector d’acumulació assolís mitjanes dimensions. Progressivament
passarà a ser MARCAT (3) per la formació de plaques, especialment en orientacions S i E que seran susceptibles de despendre’s
al pas d’una persona i assolir mitjanes dimensions. Seran possibles també caigudes espontànies d’allaus de neu recent a
qualsevol orientació, en general de mida mitjana, més probables de cara a demà dijous. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la
Pallaresa, la neu recent es diposita damunt de crostes de regel. El perill passarà a MODERAT (2) per la formació de plaques de
vent inestables en orientacions inicialment E i de cara a demà en orientacions S i E, que seran susceptibles de despendre’s al pas
d’una persona. Les plaques inicialment seran en general de petites dimensions però amb el pas de les hores s’aniran engruixint
fins arribar a ser de mitjanes dimensions de cara a demà quan el perill passaria a ser MARCAT (3)en orientacions S i E.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
EN LLEUGER AUGMENT a l'Aran ESTACIONARI a la resta

El proper butlletí s'emetrà el  dijous, 8 de Març de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dissabte, 7 d'Abril de 2007
14:00 h.
Fins les  24 h del 10 d'abril

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, 08: Cel serè o poc ennuvolat fins a mig matí, a partir de llavors creixeran nuvolades que deixaran el cel mig i
puntualment molt ennuvolat. A partir del migdia s'esperen ruixats entre febles i moderats, localment acompanyats de tempesta.
Temperatures mínimes i màximes sense grans canvis. Vent fluix de component sud i oest, amb predomini del migjorn al centre de
la jornada. Tot i això, en moments de xàfec pot quedar de direcció variable i bufar amb cops moderats.
A les 12:00 h: isozero: 2400 m; Vent a 2000 m: 3 km/h E; Vent a 3000 m: 7 km/h E;Index de fredor a 2000 m: 4ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 09: Cel serè o poc ennuvolat fins al migdia. A partir de llavors creixeran nuvolades que deixaran el cel entre mig i molt
ennuvolat. A partir de migdia s'esperen ruixats d'intensitat moderada i localment acompanyats de tempesta i calamarsa.
Temperatures mínimes i màximes sense grans canvis. Vent de component sud fluix, que podrà bufar amb cops moderats a les
cotes més altes. A més, en moments de xàfec bufarà de direcció variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Actualment el mantell és continu des dels 1600-1700 m a tots els sectors. Tot i els xàfecs de neu per damunt de 1700-1800 m el
gruix total va disminuint degut a l'assentament del mantell. Els gruixos de neu al terra a 2200 m oscil.len entre 110-140 cm a
tots els sectors. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
En els darrers dies les temperatures han augmentat lleugerament, excepte a l’Aran on ho han fet de forma moderada. La neu
continua el seu procés d’assentament i compactació tot i que lentament. En superfície es formen crostes de regel durant la nit, però
fonen durant el dia. El mantell no s’humiteja internament, excepte en vessants assolellats per sota de 2000-2200 m, on es van
produint petites allaus de neu humida. En vessants obacs i a cotes altes el mantell es manté poc humit i en aquests indrets és
possible que es desencadenin allaus de placa de vent, en general pel pas d’un grup de persones; les allaus podrien ser
localment de grans dimensions, especialment en orientacions nord i oest. A tots els sectors el perill d’allaus és MARCAT (3)
especialment al centre del dia per possibles allaus naturals de neu humida i, independentment, per damunt de 2400 m per
possibles allaus de placa pel pas d’un grup de persones. De cara a dilluns i dimarts, el predomini del temps assolellat al matí i
l’ennuvolament a partir de migdia amb possibilitat de xàfecs dispersos de neu mantindrà les condicions del mantell sense gaires
canvis respecte a l’estat actual; en tot cas un progressiu humitejament per sota de 2200 m que farà sovintejar les allaus de neu
humida, localment de dimensions mitjanes en aquells vessants que encara no s’hagin purgat.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  Dimarts, 10 d'Abril

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dijous, 8 de Febrer de 2007
14:00 h.
Fins les 24 h del 9 de Febrer

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 MODERAT (2) 

Pallaresa MODERAT (2) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 09: Augment dels núvols fins quedar cobert, sobretot a l'extrem nord. Fins a mig matí s'esperen precipitacions
entre febles i moderades, poc abundants (fins a 20 mm) en general i localment amb quantitats superiors. A partir de llavors
seran encara probables algunes precipitacions febles i disperses a l'extrem nord d'ambdues zones. Cota de neu baixant de 1600
a 1200 metres. Temperatures en descens moderat a cotes altes a partir del migdia. Les mínimes baixaran cap als 2400 metres a
uns -6 o -7 graus i les màximes es quedaran cap als -1 o -2 graus. Girarà, de sud-oest moderat amb algun cop fort a qualsevol
punt, a nord-oest a partir de mig matí que bufarà entre fluix i moderat, també amb cops forts a cotes altes. Al vespre
afluixarà en general.
A les 12:00 h: isozero: 1300 m; Vent a 2000 m: 113 km/h NW; Vent a 3000 m: 97 km/h NW;Index de fredor a 2000 m: -18ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 10: De matinada arribaran núvols mitjans que deixaran el cel cobert o molt ennuvolat fins el migdia passant a mig
ennuvolat. S'esperen precipitacions febles i disperses de matinada i fins a mig matí. Aleshores ja no se n'esperen o com a
molt és possible que n'hi puguin caure a l'extrem nord de febles i aïllades. Cota de neu a 1400 metres. Temperatures
mínimes lleugerament més baixes i màximes en moderat ascens. Al final del dia les temperatures es recuperaran a cotes
altes. Vent de component oest, sobretot del nord-oest entre fluix i moderat amb algun cop fort. El vent afluixarà
lleugerament al final del dia.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al matí de dijous ha començat a nevar per damunt de 1600 pujant a 1900 m, entre 1-3 cm fins a les 12 h. De moment, la
distribució del mantell no han variat substancialment. A l'Aran, el mantell és present des dels 1500 m en vessants N; des de
1900 m en vessants S però amb gruixos mínims. A la resta és discontinu fins als cims en vessants S i esquiable a partir dels
2000-2200 m en vessants N. A 2200 m el gruix de neu al terra oscil.la entre 20-40 cm a l'Aran i entre 15-30 cm a la resta.
Aquestes cotes aniran variant degut a la nevada. Hi ha deflacions als lloms i carenes i en orientacions S i W.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
La neu recent que està caient és humida. En gran part es diposita directament sobre el sòl. A l'Aran, en orientacions N hi ha
una base de neu vella formada per fines crostes de regel i capes molt febles sense cohesió, damunt de la qual hi ha neu
ventada. L'estructura del mantell en orientacions N es manté inestable tot i haver poc gruix. Aquesta neu vella s'està
humitejant. En orientacions S i W el mantell es presenta encrostat per sota de la fina capa de neu recent. En orientacions N
pot haver alguna allau espontània de neu recent de petites dimensiones; localment queda alguna placa de vent fràgil que es
pot desprendre pel pas d'una persona, essent en general de mida petita. A cotes altes dels vessants E també podria baixar
alguna placa de vent pel pas d'un grup de persones. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la base de neu vella amb la
neu ventada al damunt es redueix a cotes superiors als 2400 m i els indrets més arrecerats de les obagues. A l'Aran-Franja
Nord de la Pallaresa el perill és MODERAT (2). A la resta de sectors les plaques antigues estan molt més limitades i el
perill és MODERAT (2) en sobreacumulacions i FEBLE (1) a la resta. Les nevades més abundants previstes per la matinada de
divendres podrien incrementar el perill a MARCAT (3) a la Ribagorçana-Vallfosca i a l'Aran, amb formació de plaques en
orientacions N i E. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí s'emetrà el  Divendres, 9 de Febrer de 2007 

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dijous, 8 de Març de 2007
14:00 h.
8 i 9 Març de 2007

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

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) en S, E i N arrecerats MODERAT (2) la resta

Pallaresa MARCAT (3) en S, E i N arrecerats MODERAT (2) la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 09: Serè o poc ennuvolat fins el migdia amb l'augment llavors dels núvols alts i mitjans que a la tarda acabaran
deixant el cel molt ennuvolat o cobert. Possibilitat d'algunes precipitacions febles a zones altes de l'extrem nord a mitja tarda. La
cota de neu estarà al voltant dels 1700-1900 metres. A la resta no s'esperen precipitacions. Temperatures en ascens moderat
durant la primera meitat del dia, i en descens moderat a partir del vespre. Les mínimes a muntanya no experimentaran gaires
canvis o pujaran lleugerament i cap a 2400 metres voltaran els -3 o -4 graus; les màximes pujaran moderadament fins els 0 o 2
graus.   Es mantindrà el component nord, que serà fluix amb cops moderats al matí, i que es reforçarà a partir de la tarda amb algun
cop fort a cotes mitjanes i altes.
A les 12:00 h: isozero: 2000 m; Vent a 2000 m: 36 km/h N; Vent a 3000 m: 33 km/h N;Index de fredor a 2000 m: -7ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 10: Minvaran ràpidament els núvols de matinada i quedarà serè la resta del dia. No s'esperen precipitacions.
Temperatures mínimes sense gaires canvis i màximes en lleuger descens a cotes altes. A cotes baixes les mínimes davallaran
lleugerament i les màximes pujaran. Vent fluix de coponent nord, amb alguns cops moderats de matinada i al matí, i arribant a fort
a cotes altes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Avui a mig matí ha començat a nevar a la Ribagorçana Vall Fosca i a la Pallaresa a partir dels 1800 m i a migdia ha començat a fer-
ho a l'Aran. Fins a mig mati a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa el mantell era continu per damunt de 1900 m en vessants N i
dels 2400 m en S. A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca  el mantell nival  era continu a partir de 2500-2600 m en vessants
N, però amb importants deflacions als cims , i de forma discontinua fins als cims en vessants S. Hi ha una lleugera enfarinada per
sobre de 1700-1800 m. A 2200 m els gruixos de neu a l'Aran són d'entre 15-30 cm i d'entre 5-30 cm a la resta. Amb les nevades
que s’estan donant actualment la distribució del mantell nival i els gruixos aniran canviat progressivament i es formarà una capa de
neu recent a partir dels 1500 m a la vessant sud, localment a cotes mes baixes, especialment a l’Aran on s’esperen
precipitacions per damunt dels 1000 m. El vent del N podrà erosionar a cotes altes les orientacions W i N especialment.Les
nevades que van començar ahir a tots els sectors han fet variar notablement la distribució del mantell nival, ja que les nevades
s’han donat des dels 900-1000 m. A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca  la neu recent s’ha dipositat majoritàriament damunt
del terra. A l’Aran Franja-Nord de la Pallaresa, previ a les nevades hi havia més neu que en els altres sectors, però a cotes
baixes i en orientacions S també s’ha dipositat directament damunt del terra. En general a tots els sectors la neu és present des
dels 1000 m però no te cert gruix fins a partir dels 1300-1400 m. El vent del N i NW ha erosionat la neu en aquestes orientacions
a cotes altes. A cotes mitges i baixes l’efecte del vent no s’ha notat i s’hi manté sense ser erosionat.  Els gruixos de neu al terra a
2200-2300 m són l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa d'entre 20-50 cm i d'entre 5-30 cm a la resta. Amb les nevades previstes,
que han de continuar fins a la tarda d’avui, els gruixos poden variar.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Dimarts passat es van donar nevades minses a tots els sectors, que localment van ser en forma de neu granulada. Ahir
dimecres va començar a nevar a tots els sectors i actualment encara ho està fent. La neu recent es diposita o bé damunt del terra
o bé damunt de crostes de regel, localment damunt de neu granulada. A 2200 m les nevades han estat entre 30-50 cm de neu
recent a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 10-20 cm a la resta de sectors. Les nevades han anat acompanyades
inicialment amb vent del SW i W i que a migdia d’ahir va passar a  ser del N i NW. L’efecte del vent s’ha notat a cotes altes, per
damunt de 2000 m, i s’han format  plaques de vent inestables en orientacions N, NE, E, S i SE. Per sota de 2000 m la neu no ha
estat transportada i la distribució és homogènia a totes les orientacions. A l’Aran Franja Nord de la Pallaresa el perill és FORT (4)
ja que les plaques de vent són susceptibles de despendre`s al pas d’una persona i fins i tot de forma natural.  Aquestes plaques
seran en general de mida mitjana, localment grans. Són probables també  caigudes espontànies d’allaus de neu recent de forma
natural de mida mitjana, sobretot per sota dels 2000-2100 m, a qualsevol orientació, més probables de cara a demà divendres. A
la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill d’allaus és MARCAT (3) en orientacions S i E i indrets resguardats en N pel
desencadenament d’allaus de placa al pas d’una persona, fins i tot localment de forma espontània, que seran en general de
mitjanes dimensions. No es descarta la caiguda d’alguna allau de neu recent de forma natural, en general de petites dimensions.
A la resta d’orientacions el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
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ESTACIONARI 

El proper butlletí s'emetrà el  divendres, 9 de Març de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Divendres, 9 de Febrer de 2007
14:00 h.
Fins les 24 h del 10 de Febrer

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3) en vessants N.  MODERAT (2) a la resta

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2) 

Pallaresa MODERAT (2) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 10: De matinada novament arribaran núvols mitjans que deixaran el cel cobert o molt ennuvolat fins el migdia. A
partir de llavors es faran menys compactes i estarà el cel mig ennuvolat. Són probables algunes precipitacions febles i
disperses de matinada i fins a mig matí. Cota de neu a 1400 metres. Temperatures mínimes lleugerament més baixes, al voltant
de -6 graus cap a 2400 metres, i màximes en moderat ascens, de l'ordre de -1 o -2 graus. Al final del dia les temperatures es
recuperaran a cotes altes. Vent de component oest, d'oest a nord-oest entre fluix i moderat, amb cops forts més probables la
primera meitat del dia. El vent afluixarà lleugerament al vespre.
A les 12:00 h: isozero: 1800 m; Vent a 2000 m: 86 km/h NW; Vent a 3000 m: 113 km/h NW;Index de fredor a 2000 m: -16ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 11: Cel entre mig i molt ennuvolat en general, i cobert cap al migdia. És probable alguna precipitació dispersa,
de caràcter feble i minsa a partir del migdia. La cota de neu anirà pujant dels 2100 als 2400 metres a la tarda.
Temperatures en lleuger o moderat ascens durant el dia. Vent de component oest, fluix amb algun cop moderat a cotes baixes,
i entre fluix i moderat amb cops forts a cotes altes i cims.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Aquesta matinada ha tornat a nevar fins als 1000 m a l'Aran i 1500 m a la resta. En total s'han acumulat entre 5-10 cm que
s'afegeixen als 3-5 cm de dijous. El fort vent del NW ha redistribuït la neu.  A 2200 m el gruix de neu al terra oscil.la
entre 25-50 cm a l'Aran i entre 20-40 cm a la resta. S'estan formant sobreacumulacions en orientacions E i S i hi ha
deflacions als lloms i carenes en orientacions W. En general, en vessants S el mantell és present per sobre de 1900 m i de
1500 m en orientacions N, excepte a l'Aran on és present amb poc gruix per damunt de 1200 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
La neu recent que està caient des de dijous, en gran part es diposita directament sobre el sòl, excepte en orientacions N on
ho fa damunt de neu vella. Aquesta neu vella està formada per fines crostes de regel i capes molt febles sense cohesió.
L'estructura del mantell en orientacions N es manté inestable tot i haver poc gruix. Les plaques de vent que es puguin formar
en orientacions N per efecte de vents locals es podran desprendre fins i tot espontàniament; en general seran de mida petita.
En orientacions E i S sota colls i carenes s'estan formant plaques de vent que poden desprendre's pel pas d'una persona. A
l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) en orientacions obagues per damunt de 2200 m i MODERAT (2) a la
resta. A la resta de sectors el perill és MODERAT (2), especialment sota colls i carenes orientats a l'E i al S, localment en
cotes altes d'orientacions N a racer del vent.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  Dissabte, 10 de Febrer de 2007 

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Divendres, 9 de Març de 2007
14:00 h.
9 i 10 de Març de 2007

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 acumulacions. FEBLE (1) a la resta

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 10: Minvaran ràpidament els núvols de matinada i quedarà serè la resta del dia. No s'esperen precipitacions.
Temperatures mínimes sense gaires canvis o en lleuger ascens i màximes en lleuger descens a cotes altes. A cotes baixes les
mínimes davallaran lleugerament i les màximes pujaran, tret de sectors a sotavent del nord on el fogony del matí farà que les
mínimes no baixin. Cap a 2400 metres les mínimes voltaran els -4 o -5 graus i les màximes pujaran fins a -1 o -2 graus. Vent fluix
de component nord, amb alguns cops forts o molt forts de matinada i al matí, i entre fluix i moderat a partir del migdia. Durant la
tarda el vent tendirà a afluixar.
A les 12:00 h: isozero: 1800 m; Vent a 2000 m: 74 km/h N; Vent a 3000 m: 102 km/h NE;Index de fredor a 2000 m: -12ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 11: Cel serè o molt poc ennuvolat tot el dia. No s'esperen precipitacions. Temperatures sense gaires canvis en
general, i en lleuger ascens les màximes. Vent fluix, encara amb predomini del component nord que de matinada donarà lloc a
cops moderats a cotes altes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Les nevades de dimecres-dijous van fer variar notablement la distribució del mantell nival a tots els sectors, ja que es va cobrir el
terra de neu per damunt de 1000-1200 m. A l’Aran Franja-Nord de la Pallaresa, en tot l'episodi s'han acumulat entre 40-50 cm
de neu recent; a la resta entre 10-20 cm. Els gruixos totals de neu al terra a l'Aran volten els 50-80 cm a 2200 m i a la resta
entre 10-50 cm. A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca la neu recent s’ha dipositat majoritàriament damunt del terra. A l’Aran
Franja-Nord de la Pallaresa, previ a les nevades hi havia més neu que en els altres sectors, però a cotes baixes i en orientacions
S també s’ha dipositat directament damunt del terra. A l’Aran Franja-Nord de la Pallaresa el mantell és present per damunt de
1200-1300 m en orientacions N i de 1500-1600 m en orientacions assolellades. A la resta és present aproximadament per
damunt de 1500 m, però la distribució a cotes altes és molt irregular degut al vent. Lloms i vessants orientats a l'W i al N
apareixen descoberts de neu.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu recent de dimecres-dijous s'ha assentat i humitejat lleugerament durant el matí d'avui
divendres en vessants assolellats i superficialment en els obacs per sota de 2200 m aproximadament. A partir d'avui divendres
a la tarda pot començar a nevar feblement amb cota de neu 1700-1800 m. La pluja a cota baixa podria provocar alguna placa de
fons espontània de mida petita o mitjana en vessants herbosos de forta inclinació. Demà dissabte es preveu que el vent de nord i
nord-est pugi ser fort a cotes altes. En aquestes condicions es formaran noves plaques de vent que per damunt de 2200 m
podrien donar lloc a allaus de placa en orientacions E, S i SW; localment podrien ser espontànies i de grans dimensions. La
probabilitat que les plaques de vent puguin baixar pel pas d'una persona és força alta, i s'estendria a indrets arrecerats
d'orientacions nord. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill d'allaus és MARCAT (3). A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la
Pallaresa la situació és ben diferent degut a l'escassetat de neu recent i al vent molt fort que ha bufat. El perill d’allaus és
MODERAT (2) on hi hagi acumulacions de neu per la possibilitat d'alguna allau de placa de vent pel pas d'una persona,
bàsicament a cotes altes d'orientacions est i sud, localment algun punt arrecerat en obagues, i FEBLE (1) a la resta, degut a la
manca de nivells febles interns i al predomini de neu vella encostrada. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI O EN DESCENS

El proper butlletí s'emetrà el  dissabte 10 de Març de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dissabte, 10 de Febrer de 2007
14:00 h.
Fins les 24 h del 12 de Febrer

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

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2) 

Pallaresa MODERAT (2) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 11: Cel entre mig i molt ennuvolat en general fins al migdia, amb núvols més abundants de matinada. S'espera
alguna
precipitació dispersa, de caràcter feble i minsa fins a mig matí i a partir del vespre. La cota de neu anirà pujant dels 1800
metres al matí als 2000 al migdia. Al final del dia pujarà fins als 2400 metres. Temperatures en lleuger o moderat ascens
durant el dia. Vent de component oest, fluix amb algun cop moderat a cotes baixes, i entre fluix i moderat amb cops forts a
cotes altes i cims.
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; Vent a 2000 m: 44 km/h W; Vent a 3000 m: 82 km/h W;Index de fredor a 2000 m: -3ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 12: Cel entre mig i molt ennuvolat en general fins al migdia, amb núvols més abundants de matinada. S'espera alguna
precipitació dispersa, de caràcter feble i minsa fins al migdia. La cota de neu anirà baixant dels 2400 metres al matí fins
als 1800 al migdia.  Temperatures en lleuger o moderat ascens durant el dia. Vent de component oest, fluix amb algun cop
moderat a cotes baixes, i entre fluix i moderat amb cops forts a cotes altes i cims.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Al matí de dissabte ha tornat a nevar, amb cota fins a 700-800 m. Han caigut entre 5-10 cm a l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa i 1-5 cm a la resta amb vents forts del NW. A 2200 m el gruix de neu al terra oscil.la entre 30-50 cm a l'Aran i
entre 20-40 cm a la resta. S'estan formant sobreacumulacions en orientacions E i S i hi ha deflacions als lloms i carenes en
orientacions W. En general, en vessants S el mantell és present per sobre de 1800 m i de 1200 m en orientacions N,
especialment a l'Aran.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
La neu recent que està caient des de dijous, en gran part s'ha dipositat directament sobre el sòl, excepte en orientacions N
on ho fa damunt de neu vella. Aquesta neu vella està formada per fines crostes de regel i capes febles sense cohesió.
L'estructura del mantell en orientacions N es manté inestable tot i haver poc gruix. Les plaques de vent que es puguin formar
en orientacions N per efecte de vents locals es podran desprendre fins i tot espontàniament; en general seran de mida petita.
En orientacions E i S sota colls i carenes s'estan formant plaques de vent que poden desprendre's pel pas d'una persona. A
l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és MODERAT (2) augmentant a MARCAT (3) a mesura que vagi nevant,
especialment en
orientacions obagues per damunt de 2200 m. A l'Aran, diumenge hi podria haver alguna allau de placa de fons en orientacions
assolellades. A la resta de sectors el perill és MODERAT (2), especialment sota colls i carenes orientats a l'E i al S on
s'estan formant localment plaques de vent que es poden desprendre al pas d'una persona, en general de mida petita i localment
en cotes altes d'orientacions N a racer del vent.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  Dilluns, 12 de Febrer de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dissabte, 10 de Març de 2007
14:00 h.
Fins les  24 h del 12 de Març

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 acumulacions. FEBLE (1) a la resta

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 11: cel seré. Temperatures mínimes sense canvis, màximes en lleuger a moderat augment. Vent de component nord
moderat, amb cops forts als cims al matí, disminuint a feble a la tarda.
A les 12:00 h: isozero: 2000 m; Vent a 2000 m: 14 km/h NE; Vent a 3000 m: 42 km/h NE;Index de fredor a 2000 m: -5ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 12: cel poc ennuvolat. Temperatures mínimes en lleuger augment, màximes sense canvis. Vent de component sud fluix.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Les nevades de dimecres-dijous van fer variar notablement la distribució del mantell nival a tots els sectors, ja que es va cobrir el
terra de neu per damunt de 1000-1200 m. A l’Aran Franja-Nord de la Pallaresa, en tot l'episodi es van acumular entre 40-50 cm
de neu recent; en les darreres 24 h han tornat a caure de l'ordre de 5-10 cm més. A la resta van caure entre dimecres i dijous
10-20 cm. Els gruixos totals de neu al terra a l'Aran volten els 50-80 cm a 2200 m i a la resta entre 10-50 cm. A la Pallaresa i a
la Ribagorçana-Vall Fosca la neu recent es va dipositar majoritàriament damunt del terra. A l’Aran Franja-Nord de la Pallaresa,
previ a les nevades hi havia més neu que en els altres sectors, però a cotes baixes i en orientacions S també s’ha dipositat
directament damunt del terra. A l’Aran Franja-Nord de la Pallaresa el mantell és present per damunt de 1100-1200 m. A la resta
és present aproximadament per damunt de 1500 m, però la distribució a cotes altes és molt irregular degut al vent. Lloms i
vessants orientats a l'W i al N apareixen descoberts de neu.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu recent de dimecres-dijous es va assentar i humitejar lleugerament durant el matí de
divendres en vessants assolellats i superficialment en els obacs per sota de 2200 m aproximadament. A la tarda va començar a
nevar (5-10 cm) a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa amb cota de neu a 2000 m, baixant a 1000 m dissabte al matí. Ha entrat
vent fort de component nord, molt fort a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa amb ratxes huracanades. En aquestes
condicions s'estan formant noves plaques de vent que per damunt de 2000 m podrien donar lloc a allaus de placa en
orientacions E, S i SW; localment podrien ser espontànies i de grans dimensions. La probabilitat que les plaques de vent puguin
baixar pel pas d'una persona és alta, i s'estén a indrets arrecerats d'orientacions nord. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el
perill d'allaus és MARCAT (3). Demà diumenge a migdia són probables allaus de neu recent humida de forma espontània, en
general de mida petita. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la situació és ben diferent degut a l'escassetat de neu recent i
al vent molt fort que ha bufat. El perill d’allaus és MODERAT (2) on hi hagi acumulacions de neu per la possibilitat d'alguna allau
de placa de vent pel pas d'una persona, bàsicament a cotes altes d'orientacions est, sud i sud-oest, localment algun punt
arrecerat en obagues, i FEBLE (1) a la resta, degut a la manca de nivells febles interns i al predomini de neu vella encrostada. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s'emetrà el  Dilluns, 12 de Març

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dimarts, 10 d'Abril de 2007
14:00 h.
Fins les  24 h del 11 d'Abril

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3) al centre del dia. MODERAT (2) durant la resta

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) al centre del dia. MODERAT (2) durant la resta

Pallaresa MARCAT (3) al centre del dia. MODERAT (2) durant la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 11: Cel molt ennuvolat fins a mig matí i de nou a partir de mitja tarda. Entre poc i mig ennuvolat la resta del dia amb el
creixement de núvols d'evolució a partir del migdia. De matinada encara és possible alguna precipitació feble i minsa. A mitja
tarda de nou són probables alguns ruixats d'intensitat entre feble i moderada i poc abundants, en forma de neu a partir dels 2000-
2100 metres. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens les màximes. Al voltant dels 2500 metres les mínimes voltaran els -
3 graus i les màximes podran arribar fins a 4 graus. Predominarà el vent de component est fluix al matí i amb cops moderats durant
la tarda.
A les 12:00 h: isozero: 2600 m; Vent a 2000 m: 12 km/h SW; Vent a 3000 m: 4 km/h S;Index de fredor a 2000 m: 3ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 12: Cobert o molt ennuvolat tot el dia. S'esperen precipitacions d'intensitat entre feble i moderada al llarg del dia, en
general poc abundants (fins a 20 mm) però localment abundants a la Pallaresa. S'espera que les precipitacions deixin gruixos de
fins a 20 cm. La cota de neu estarà als 2100 metres i pujarà fins els 2300. Temperatures lleugerament més altes, tot i que amb
poca oscil·lació al llarg del dia. Predomini del component est, entre fluix i moderat a cotes altes, amb estones de  fluix i variable a
cotes baixes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Actualment el mantell és continu des dels 1700 m en vessants nord i 1900 m en els orientats al sud a tots els sectors, excepte a
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa on és present per damunt de 1500 m en vessants nord i 1800 m en vessants sud. Tot i els
xàfecs de neu per damunt de 1700-1800 m el gruix total va disminuint degut a l'assentament del mantell i a la fusió superficial. Els
gruixos de neu al terra a 2200 m oscil.len entre 100-130 cm a tots els sectors. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
En els darrers dies les temperatures no han variat gaire, en tot cas han augmentat lleugerament en funció d’on ha lluït més el sol.
A 2200 m les màximes han voltat entre 4 i 7ºC i les mínimes entre -1 i -2ºC. Els vents han estat fluixos amb alguns cops moderats
en moment de ruixat o tempesta, que s’han anat produint de forma local durant les tardes, però amb gruixos diaris de l’ordre d’1-3
cm de neu recent humida o neu granulada. La neu continua el seu procés d’assentament i compactació interna. En superfície es
formen crostes de regel durant la nit per damunt de 1800-2000 m, però fonen durant el dia. El mantell encara no s’humiteja
internament, excepte en vessants assolellats per sota de 2200-2400 m, on es van produint allaus de neu humida algunes de
mitjanes dimensions. En vessants obacs i a cotes altes el mantell es manté poc humit i en aquests indrets és possible que es
desencadenin allaus de placa de vent, en general pel pas d’un grup de persones; les allaus podrien ser localment de grans
dimensions, especialment en orientacions nord i oest. A tots els sectors el perill d’allaus és MARCAT (3) al centre del dia per
possibles allaus naturals de neu humida i, independentment, per damunt de 2400 m per possibles allaus de placa pel pas d’un
grup de persones.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
EN AUGMENT a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa

El proper butlletí s'emetrà el  Dimecres, 11 d'Abril

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dijous, 10 de Maig de 2007
14:00 h.
Fins les 24 h del 11 de Maig

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2) per sobre de 2200 m. FEBLE (1) per sota

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

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 11: Cel serè o poc ennuvolat per alguns núvols alts i mitjans, així com al centre del dia per alguns núvols d'evolució
diürna. No s'esperen precipitacions. Temperatures sense gaires canvis. Cap a 2500 metres les mínimes seran d'uns 5 graus i les
màximes d'entre 9 i 11. Vent fluix i de caràcter local, amb predomini de les brises i del vent de component oest a cotes altes,
d'oest i sud-oest, amb cops moderats al llarg del dia.
A les 12:00 h: isozero: 3400 m; Vent a 2000 m: 22 km/h W; Vent a 3000 m: 26 km/h W;Index de fredor a 2000 m: 11ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 12: Cel poc ennuvolat per núvols alts i mitjans, així com a la tarda per núvols d'evolució que podran deixar el cel mig
ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures sense gaires canvis. Vent entre fluix i moderat del sud i sud-oest a cotes
altes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
En orientacions nord el mantell és present i esquiable per damunt de 2000 m, mentre que en orientacions sud hi ha neu al terra
per damunt de 2300 m, i en alguns vessants el mantell és discontinu fins als cims. El cap de setmana passat va continuar
nevant a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa per damunt de 1700 m aproximadament, de manera que els gruixos per damunt de
2400 m es mantenen o fins i tot han augmentat en vessants nord lleugerament respecte a fa una setmana. Per sota d’aquesta
cota, actualment la fusió fa disminuir els gruixos a raó de 5-10 cm per dia. Els gruixos totals de neu al terra a 2200 m oscil•len entre
60-100 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 40-60 cm a la resta de sectors. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Després de les nevades de la setmana passada, les nevades es van reactivar a l’Aran-Franja Nord de la Palleresa durant el cap
de setmana (20-30 cm de neu recent i granulada). Actualment les temperatures són força altes; a 2200 m, màximes d’ahir dimecres
entre 10-12ºC i mínimes d’avui dijous entre 5-6ºC. Localment el mantell ha regelat superficialment per damunt de 2200 m. A tots
els sectors en dies passats hi ha hagut allaus de fusió i neu recent humida a partir de les nevades de la setmana passada;
actualment la major part de vessants ja s’han purgat. El perill d’allaus és FEBLE (1) per sota de 2200 m ja que hi ha poc gruix de
neu. Per damunt el perill és MODERAT (2) ja que no es descarta que a partir de mig matí hi pugui haver algunes allaus de fusió a
qualsevol orientació, localment de dimensions mitjanes i de fons a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  Divendres, 11 de Maig de 2007 

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dijous, 11 de Gener de 2007
14:00 h.
Fins les 24 h del 12 de Gener de
2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa FEBLE (1)

Ribagorçana-Vall Fosca SENSE MANTELL SUFICIENT

Pallaresa SENSE MANTELL SUFICIENT

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 12: Cel serè o molt poc ennuvolat tot el dia. No s'esperen precipitacions. Temperatures novament en ascens que serà
moderat durant la segona meitat del dia. Les mínimes es mantindran o pujaran lleugerament. Bufarà vent fluix i de direcció
variable a cotes baixes i fluix amb algun cop moderat de matinada i al matí de component oest a cotes altes.

A les 12:00 h: isozero: 3600 m; Vent a 2000 m: 17 km/h NW; Vent a 3000 m: 25 km/h W; 
Index de fredor a 2000 m: 4ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 13: Cel serè. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes en moderat ascens i màximes sense canvis o en cara
en lleuger ascens. Bufarà vent fluix i de direcció variable a cotes baixes i fluix de component oest a cotes altes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és predominantment discontinu. En orientacions obagues és present per damunt de 2000-2100 m i en orientacions
assolellades a partir de 2300-2400 m apareixen clapes de neu fins als cims. Els gruixos a 2200 m no superen els 10-15 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
El mantell s'humiteja de dia i es regela de nit. Hi ha alguna petita acumulació de neu en torrenteres i canals orientades al
S, E i SE per damunt de 2400 m. La neu continuarà humitejant-se durant el cap de setmana. En general, no hi ha suficient neu
per a la formació d'allaus. Únicament a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és FEBLE (1) ja que no es descarta la
possibilitat d'alguna allau de placa de petites dimensions en sectors de sobreacumulacions en torrenteres i canals per damunt
de 2400 m o alguna petita allau de neu humida.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  12 de Gener de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dimecres, 11 d'Abril de 2007
14:00 h.
Fins les  24 h del 12 d'Abril

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, 12: En augment els núvols de matinada i al matí i predomini al llarg de la jornada del cel cobert o molt ennuvolat.
S'esperen precipitacions d'intensitat entre feble i moderada a partir de mig matí i migdia, en general poc abundants (fins a 20
mm) però localment abundants en alguns punts de la Pallaresa. S'espera que les precipitacions puguin deixar gruixos de fins a
15 cm de neu nova. La cota de neu estarà als 2100 metres i pujarà fins els 2300. Temperatures en conjunt lleugerament més
altes, si bé amb màximes lleugerament més baixes. Cap a 2500 metres les mínimes es situaran al voltant dels -1 o -2 graus i les
màximes pujaran a 1 o 2 graus. Predomini del component est, de fluix a moderat a cotes altes, i fluix amb alguns cops moderats
a cotes baixes.
A les 12:00 h: isozero: 2500 m; Vent a 2000 m: 7 km/h E; Vent a 3000 m: 10 km/h E;Index de fredor a 2000 m: 2ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 13: Cobert o molt ennuvolat tot el dia. S'esperen precipitacions d'intensitat entre feble i moderada al llarg del dia, en
general poc abundants (fins a 20 mm) però localment abundants a la Pallaresa. S'espera que les precipitacions puguin deixar
localment gruixos de fins a 20 cm. La cota de neu es situarà als 2400 metres. Temperatures sense gaires canvis al llarg del dia, i
tant màximes com mínimes sense massa canvis o en lleuger ascens. Predomini del component est, moderat a cotes altes amb
algun cop fort en sectors orientats a est i fluix amb algun coc moderat a cotes baixes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és continu des dels 1700 m en vessants nord i 1900 m en els orientats al sud a tots els sectors, excepte a l’Aran-
Franja Nord de la Pallaresa on és present per damunt de 1500 m en vessants nord i 1800 m en vessants sud. Tot i els xàfecs de
neu per damunt de 1900-2000 m el gruix total va disminuint degut a l'assentament del mantell i a la fusió superficial. Els gruixos
de neu al terra a 2200 m oscil.len entre 90-120 cm a tots els sectors.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
En els darrers dies les temperatures han continuat augmentant lleugerament, tot i que a l’Aran han baixat una mica. A 2200 m
les màximes han voltat entre 3 i 5ºC i les mínimes entre -1 i -2ºC. Els vents han estat fluixos amb predomini de la component est;
hi ha hagut xàfecs que han donat de l’ordre d’1-3 cm de neu recent humida. La neu continua el seu procés d’assentament i
compactació interna. En superfície es formen lleugeres crostes de regel durant la nit per damunt de 2100-2200 m, però fonen
durant el dia. El mantell s’està humitejant ràpidament en vessants obacs on la humitat penetra fàcilment cap a nivells interns, mentre
que en vessants assolellats la neu està més compactada internament i es presenta molt humida en nivells superficials.
Continuen produint-se allaus de fusió, algunes de mitjanes dimensions. En vessants obacs per sobre de 2500 m el mantell es
manté poc humit i en aquests indrets és possible que es desencadeni alguna allau de placa de vent, en general pel pas d’un
grup de persones; les allaus podrien ser localment de grans dimensions, especialment en orientacions nord i oest. Avui
dimecres, a tots els sectors el perill d’allaus és MARCAT (3) durant el migdia i tarda ja que són probables allaus naturals de fusió a
qualsevol orientació; localment alguna podria ser de grans dimensions. Demà dijous a mesura que vagi plovent per sota de 2200
m hi podrà haver allaus de fusió que seran de fons i ser de grans dimensions, especialment a la Ribagorçana-Vallfosca i a la
Pallaresa. Per sobre de 2200 m hi haurà allaus de neu recent humida en general de dimensions mitjanes. El perill s’incrementarà a
FORT (4) a partir de migdia als sectors indicats a mesura que vagi nevant i plovent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
EN AUGMENT a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa

El proper butlletí s'emetrà el  Dijous, 12 d'Abril 

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Divendres, 11 de Maig de 2007
14:00 h.
11,12 i 13 de Maig de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2) per sobre de 2200 m. FEBLE (1) per sota

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

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 12: Cel poc ennuvolat per núvols alts i mitjans, així com a la tarda per núvols d'evolució que podran deixar el cel mig
ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures sense gaires canvis. Cap a 2500 metres les mínimes voltaran els 5 graus i
les màximes seran d'uns 11 graus.  Vent entre fluix i moderat del sud i sud-oest a cotes altes.
A les 12:00 h: isozero: 3500 m; Vent a 2000 m: 42 km/h SW; Vent a 3000 m: 34 km/h SW;Index de fredor a 2000 m: 11ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 13: Al matí arribaran núvols alts que es faran més abundants a partir de la tarda, també llavors amb l'arribada de
núvols mitjans i el creixement d'algunes nuvolades que deixaran el cel localment molt ennuvolat. És probable algun xàfec o
tempesta a la tarda, d'intensitat moderada i poc abundant. Temperatures màximes en lleuger descens i mínimes semblants. Vent
de component sud, entre sud i sud-oest, moderat amb algun cop fort al llarg del dia.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
En orientacions nord el mantell és present i esquiable per damunt de 2000 m, mentre que en orientacions sud hi ha neu al terra
per damunt de 2300 m, i en alguns vessants el mantell és discontinu fins als cims. El cap de setmana passat va continuar
nevant a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa per damunt de 1700 m aproximadament, de manera que els gruixos per damunt de
2400 m es mantenen o fins i tot han augmentat en vessants nord lleugerament respecte a fa una setmana. Per sota d’aquesta
cota, actualment la fusió fa disminuir els gruixos a raó de 5-10 cm per dia. Els gruixos totals de neu al terra a 2200 m oscil•len entre
50-90 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 40-60 cm a la resta de sectors. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Després de les nevades de la setmana passada, les nevades es van reactivar a l’Aran-Franja Nord de la Palleresa durant el cap
de setmana (20-30 cm de neu recent i granulada). Actualment les temperatures són força altes; a 2200 m, màximes d’ahir dijous
entre 12-15ºC i mínimes matinals d’avui divendres entre 3-6ºC. Localment el mantell ha regelat superficialment per damunt de
2200 m. A tots els sectors en dies passats hi ha hagut allaus de fusió i neu recent humida a partir de les nevades de la setmana
passada; actualment la major part de vessants ja s’han purgat. El perill d’allaus és FEBLE (1) per sota de 2200 m ja que hi ha
poc gruix de neu. Per damunt el perill és MODERAT (2) ja que no es descarta que a partir de mig matí hi pugui haver algunes
allaus de fusió a qualsevol orientació, localment de dimensions mitjanes i de fons a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  dijous, 17 de Maig de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Divendres, 12 de Gener de 2007
14:00 h.
Fins les 24 h del 14 de Gener de
2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa FEBLE (1)

Ribagorçana-Vall Fosca SENSE MANTELL SUFICIENT

Pallaresa SENSE MANTELL SUFICIENT

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 13: Cel serè. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes en moderat ascens i màximes sense canvis o en cara
en lleuger ascens. Bufarà vent fluix i de direcció variable a cotes baixes i fluix de component oest a cotes altes.

A les 12:00 h: isozero: 3600 m; Vent a 2000 m: 34 km/h SW; Vent a 3000 m: 32 km/h W; 
Index de fredor a 2000 m: 6ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 14: Cel serè o poc ennuvolat per bandes de núvols alts. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes
matinals
lleugerament més altes o sense canvis, per bé que la mínima de la jornada es registrarà al final del dia. La màxima també
serà més baixa, entre lleugera i moderadament, per bé que es mantindran els valors elevats per l'època, d'entre 2 i 7 graus
a cotes altes i mitjanes. Bufarà vent fluix i de direcció variable a cotes baixes i fluix de component oest a cotes altes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és predominantment discontinu. En orientacions obagues és present per damunt de 2000-2100 m i en orientacions
assolellades a partir de 2300-2400 m apareixen clapes de neu fins als cims. Els gruixos a 2200 m no superen els 10-15 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
El mantell s'humiteja de dia i es regela de nit. Hi ha alguna petita acumulació de neu en torrenteres i canals orientades al
S, E i SE per damunt de 2400 m. La neu continuarà humitejant-se durant el cap de setmana. En general, no hi ha suficient neu
per a la formació d'allaus. Únicament a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és FEBLE (1) ja que no es descarta la
possibilitat d'alguna allau de placa de petites dimensions en sectors de sobreacumulacions en torrenteres i canals per damunt
de 2400 m o alguna petita allau de neu humida.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  19 de Gener de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dilluns, 12 de Febrer de 2007
14:00 h.
12 i 13 de Febrer de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3) per damunt de 2300 m MODERAT (2) per sota

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2) 

Pallaresa MODERAT (2) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 13: Cel serè o molt poc ennuvolat fins a mitja tarda. Llavors arribaran noves bandes de núvols alts i mitjans, més
compactes al final del dia. No s'esperen precipitacions. Temperatures en ascens durant el dia. Vent de component W, NW i SW
amb algun cop fort als cims.
A les 12:00 h: isozero: 2400 m; Vent a 2000 m: 46 km/h W; Vent a 3000 m: 60 km/h W;Index de fredor a 2000 m: -5ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 14: increment de la nuvolositat fins quedar cobert. aclarint-se al final. S'esperen precipitacions d'intensitat
entre feble i moderada i poc abundants que es podran iniciar de matinada. La cota de neu anirà baixant dels 2400 de
matinada a 1600 metres a la tarda. Temperatures en descens entre lleuger i moderat.Es mantindrà el vent de component W, SW
i NW entre fluix i moderat, amb algun cop fort a cotes altes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
La neu que va caure dissabte  fins a 700-800 m s'ha fos amb les pluges que s'han donat des de diumenge fins avui matí. A
partir d'avui a migdia ha començat a nevar i ha quedat neu al terra des de 1200 m a l'Aran i desde 1600 m a la resta, deixant
fins aquestes hores entre 2-3 cm de neu recent. A 2200 m el gruix de neu al terra oscil.la entre 30-50 cm a l'Aran i entre
20-40 cm a la resta. S'han format sobreacumulacions en orientacions E i S i hi ha deflacions als lloms i carenes en
orientacions W. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Les precipitacions que s'han anat donat des de dijous passat fins avui pel matí, han acumulat, a 2200 m, precipitacions
d'entre 8 i 25 mm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 10 i 26 mm a la resta de sectors amb sobtades variacions de la
cota de neu. La neu acumulada dissabte, s'ha fos amb les pluges fins a 2300-2400 m que s'han donat des de diumenge fins avui
matí. Per sobre de 2300 m les precipitacions han estat en forma de neu que ha estat transportada pel vent del W format
plaques, especialment en E, NE i s'en estan formant de noves en S i E. En orientacions N aquestes plaques es troben damunt
de
neu vella  formada per fines crostes de regel i capes febles sense cohesió. L'estructura del mantell en orientacions N es
manté inestable. Durant el cap de setmana s'han desencadenat plaques de vent de forma accidental i han caigut petites allaus
de neu humida de forma espontània que en alguns casos han estat de fons.  A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és 
MARCAT (3) en orientacions N, NE i E per damunt de 2300 m pel desencadenament d'allaus de placa de vent de mida mitjana
al
pas d'una persona. A la resta d'indrets de l'Aran la baixada de temperatures que s'està donant actualment ara encrostarà la
neu humida conferint-li certa estabilitat on el perill serà MODERAT (2). Serà possible també el desencadenament de plaques en
orientacions S, en general de petites dimensions per una sobrecàrrega feble. A la Ribagorçana Vall Fosca el perill és MODERAT
(2) ja que les plaques formades en N, E i NE en molts casos s'han dipositat damunt del terra sense base nivosa. També s'en
estan formant de noves en orientacions S. En aquest sector les plaques seran susceptibles de despendre's al pas d'una persona
i seran en general de mida petita, localment mitjana.  No es descarta la caiguda d'alguna placa de neu humida en sectors
herbosos tot i que aquesta probabilitat anirà desapareixent amb la davallada de temperatures.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
EN PROGRESSIU AUGMENT

El proper butlletí s'emetrà el  Dimarts, 13 de Febrer de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dilluns, 12 de Març de 2007
14:00 h.
12 i 13 de Març de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3) en S, E i N protegides MODERAT (2) a la resta

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2) en acumulacions. FEBLE (1) a la resta

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 13: Cel serè fins el migdia quan creixeran alguns núvols d'evolució diürna que deixaran el cel mig ennuvolat a la tarda.
No s'esperen precipitacions. Les temperatures pujaran, les mínimes lleugerament o moderadament i les màximes lleugerament.
Cap els 2400 metres les primeres oscil·laran entre -5 i -2 graus i les segones entre 0 i 3 graus. Vent fluix amb algun cop
moderat i de direcció variable durant el dia, amb predomini del component est.
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; Vent a 2000 m: 7 km/h NW; Vent a 3000 m: 9 km/h E;Index de fredor a 2000 m: 1ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 14: Al matí estarà serè o molt poc ennuvolat. A partir de migdia creixeran núvols d'evolució que deixaran el cel mig
ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures sense gaires canvis o lleugerament més altes les màximes. Vent fluix amb
algun cop moderat i de caràcter local, amb moltes estones de calma.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El vent del N i NW ha redistribuit el mantell nival, format acumulacions en orientacions S i E i erosionant els vessants N,
especialment a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa.  Els gruixos totals de neu al terra a l'Aran volten els 40-70 cm a 2200
m i a la resta de sectors entre 10-40 cm. A l’Aran Franja-Nord de la Pallaresa el mantell és present per damunt de 1200 m en
vessants N i de 1400 m en orientacions S . A la resta l’efecte del vent ha estat molt important ja que lloms i vessants orientats a
l'W apareixen descoberts de neu. En aquests sectors, la neu es present en orientacions N des de 2000 m fins als cims on les
crestes i lloms es presenten pelats. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Degut al fort vent de component N s’han format noves plaques de vent per damunt de 2000 m. La neu es presenta molt freda i
s'estan desenvolupant nivells de feble cohesió interna, especialment en obagues. Superficialment la neu es presenta o bé
ventada o bé encrostada. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa aquestes plaques es localitzen sobretot en  orientacions E, S i
localment en orientacions obagues i protegides. A la resta de sectors les plaques són menors,  menys extenses i molt locals.  A
l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill d'allaus és MARCAT (3) en orientacions S, E i en obagues N arrecerades pel
desencadenament d’allaus de placa al pas d’una persona que en generals seran de mitjanes dimensions. A la resta
d’orientacions el perill és MODERAT (2). A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill d’allaus és MODERAT (2) on hi
hagi acumulacions de neu per la possibilitat d'alguna allau de placa de vent pel pas d'una persona, bàsicament a cotes altes
d'orientacions E, S i localment algun punt arrecerat en obagues, i FEBLE (1) a la resta, degut a la manca de nivells febles
interns i al predomini de neu vella encrostada.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  dimarts, 13 de Març de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dijous, 12 d'Abril de 2007
14:00 h.
12, 13 d'Abril de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3) passant a FORT (4) a partir del vespre de dijous

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) passant a FORT (4) a partir del vespre de dijous

Pallaresa MARCAT (3) passant a FORT (4) a partir del vespre de dijous

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 13: Cobert tot el dia. S'esperen precipitacions d'intensitat entre feble i moderada al llarg del dia, en general poc
abundants (fins a 20 mm) però localment abundants a la Pallaresa. S'espera que les precipitacions puguin deixar localment
gruixos de fins a 20 cm. La cota de neu es situarà als 2400 metres. Temperatures sense gaires canvis al llarg del dia, i tant
màximes com mínimes sense massa canvis o en lleuger ascens. Cap a 2500 metres les mínimes estaran entre -1 i 0 graus i les
màximes pujaran a 1 o 2 graus. Predomini del component est, moderat.
A les 12:00 h: isozero: 2800 m; Vent a 2000 m: 22 km/h SE; Vent a 3000 m: 13 km/h SW;Index de fredor a 2000 m: 0ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 14: Cobert o molt ennuvolat tot el dia, amb nuvolositat que es pot fer menys compacta a partir de la tarda. S'esperen
precipitacions, sobretot la primera meitat del dia, que seran poc abundants. Al llarg de la tarda minvaran. La cota de neu baixarà
al matí fins els 2100 metres. Temperatures mínimes en lleuger descens a cotes altes i sense gaires canvis a cotes baixes. Al final
del dia pujaran lleugerament. Es mantindrà el vent de component est, que bufarà entre fluix i moderat a cims i cotes altes la
primera meitat del dia i afluixarà a la tarda. A cotes baixes el vent seguirà fluix i variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Actualment el mantell és continu des dels 1700 m en vessants nord i 1900 m en els orientats al sud a tots els sectors, excepte a
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa on és present per damunt de 1600 m en vessants nord i 1900 m en vessants sud. Tot i els
xàfecs de neu per damunt de 1900-2000 m el gruix total va disminuint degut a l'assentament del mantell i a la fusió superficial a raó
de 2-3 cm diaris. Els gruixos de neu al terra a 2200 m oscil.len entre 90-120 cm a tots els sectors. Amb les precipitacions de
pluja i neu previstos per avui, la distribució i els gruixos del mantell nival canviaran considerablement, disminuint i desapareixent
la neu a cotes mitges i baixes i incrementant-se a cotes altes, especialment en orientacions W. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Durant el dia d’ahir les temperatures màximes a 2200 m van pujar moderadament a l’Aran i entre feble i moderadament a la resta.
Les mínimes matinals d’avui han pujat lleugerament respecte les d’ahir i el vent s’està reforçant i girant a component E. A la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa des del matí s’estan donant precipitacions i s’espera que ho continuï fent la resta del dia a
tots els sectors. Fins avui dijous el matí la neu, en vessants obacs es presenta molt transformada a fusió, mentre que la
compactació interna dels vessants S fa que la fusió sigui només a nivells superiors i intermitjos. Continuen produint-se allaus de
fusió, algunes de mitjanes dimensions. En vessants obacs per sobre de 2500 m el mantell es manté poc humit i en aquests
indrets és possible que es desencadeni alguna allau de placa de vent, en general pel pas d’un grup de persones en pendents
pronunciats; les allaus podrien ser localment de grans dimensions, especialment en orientacions nord i oest. Amb les
precipitacions previstes s’espera que per sota dels 2000-2200 m la neu s’humitegi considerablement. Per damunt d’aquesta cota
es formarà una capa de neu humida i pesada. El perill passarà de MARCAT (3) avui migdia a FORT (4) a partir del vespre per la
caiguda espontània d’allaus de neu humida a qualsevol orientació per sota de 2000-2200 m que poden ser de fons i en general de
mitjanes dimensions. Per sobre d’aquesta cota es donaran caigudes espontànies d’allaus de neu recent humida que poden
involucrar part de la neu vella, especialment en orientacions N i que poden ser fins i tot de grans dimensions. A més a cotes
altes orientades a W, es formaran plaques de vent que seran susceptibles de despendre’s al pas d’una persona i ser de grans
dimensions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí s'emetrà el  divendres, 13 d'Abril de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dimarts, 13 de Febrer de 2007
14:00 h.
13 i 14 de Febrer de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3) en orientacions E, S i N protegits MODERAT (2) per sota

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2) 

Pallaresa MODERAT (2) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 14: De matinada seguiran augmentant els núvols i quedarà cobert fins a mitja tarda. A partir de llavors s'anirà
aclarint a tots els sectors i quedarà poc ennuvolat o serè de cara al vespre. S'esperen precipitacions d'intensitat entre
feble i moderada i poc abundants (entre 5 i 15 mm) que es podran iniciar de matinada però que sobretot cauran al matí i fins
a primeres hores de la tarda. La cota de neu anirà baixant dels 2400 de matinada a 1600 metres a la tarda. Temperatures en
descens entre lleuger i moderat durant el dia. Les mínimes davallaran entre lleugerament i moderadament i es donaran al final
del dia, amb valors cap a 2400 metres d'entre -3 o -5 graus. Les màximes seran semblants i al voltant de 2400 metres seran
d'uns 1 a 3 graus. Es mantindrà el vent de component oest, de sud-oest a nord-oest a partir del matí que bufarà entre fluix i
moderat, amb algun cop fort a cotes altes a la tarda.
A les 12:00 h: isozero: 2400 m; Vent a 2000 m: 63 km/h NW; Vent a 3000 m: 72 km/h W;Index de fredor a 2000 m: -8ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 15: Cel serè o poc ennuvolat per núvols alts que seran més abundants a la tarda. No s'esperen precipitacions.
Temperatures més altes al llarg del dia que pujaran moderadament i localment notablement. Bufarà vent fluix i variable a
cotes baixes i de component sud a cotes altes, si bé fluix amb algun cop moderat de matinada i a la nit.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Després de les pluges del cap de setmana, ahir migdia va començar a nevar, en la majoria dels casos damunt del terra
directament. El mantell nival és continu des dels 1200-1300 m a l'Aran, amb poc gruix en orientacions S. A la resta de
sectors és present des dels 1500 m en vessants N però no és continu fins als 2000 m; en orientacions S és continu des dels
2200-2300m. En general tots els sectors presenten deflacions en orientacions W i N així com a lloms i carenes exposades.
Existeixen sobreacumulacions de neu en orientacions E i S, per damunt de 2400 m. A 2200 m el gruix de neu al terra oscil•la
entre 30-50 cm a l'Aran i entre 20-40 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Les pluges i altes temperatures que es van donar ahir fins a 2400 m, van humitejar la neu fins a migdia. Per damunt d'aquesta
cota la neu recent caiguda era humida i es van acumular entre 5-15 cm de neu recent humida. Amb la davallada de
temperatures
a partir de migdia, la neu s'ha encrostat superficialment, especialment per sota dels 2400 m. Per damunt la neu ha estat
transportada pel vent del W i del N format plaques, especialment en S i E, tot i que se’n mantenen en orientacions N
resguardades, on es troben damunt de neu vella  formada per fines crostes de regel i capes febles sense cohesió. L'estructura
del mantell en orientacions N es manté inestable. De cara a demà, amb l'augment de temperatures, l'encrostament tendirà a
afeblir-se. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és  MARCAT (3) en orientacions S i E, així com en sectors
resguardats orientats a N i NE pel desencadenament d'allaus de placa de vent de mida mitjana al pas d'una persona. A la resta
d'indrets de l'Aran el perill serà MODERAT (2). A la Ribagorçana Vall Fosca el perill és MODERAT (2) ja que les plaques
formades en S i E, així com les que es mantenen N, en molts casos s'han dipositat damunt del terra sense base nivosa. En
aquest sector les plaques seran susceptibles de despendre's al pas d'una persona i seran en general de mida petita, localment
mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí s'emetrà el  Dimecres, 14 de Febrer de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dimarts, 13 de Març de 2007
14:00 h.
13 i 14 de Març de 2007

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.
Dimecres, 14: Al matí estarà serè o molt poc ennuvolat. A partir de migdia creixeran núvols d'evolució que deixaran el cel mig
ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures sense gaires canvis o lleugerament més altes. Les mínimes cap a 2400
metres estaran entre -1 i -3 graus i les màximes entre 1 i 3. Vent fluix amb algun cop moderat i de caràcter local, amb moltes
estones de calma.
A les 12:00 h: isozero: 2400 m; Vent a 2000 m: 13 km/h N; Vent a 3000 m: 1 km/h S;Index de fredor a 2000 m: 1ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 15: Estarà poc o mig ennuvolat per núvols alts al matí, així com pel creixement d'alguns núvols al centre del dia. No
s'esperen precipitacions. Temperatures sense gaires canvis o en lleuger descens les màximes. Vent fluix amb algun cop moderat
i de direcció variable, amb predomini del component est a cotes altes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran Franja-Nord de la Pallaresa el mantell és present per damunt de 1200-1300 m en vessants N però no es presenta
continu fins a partir de 1400 m. En orientacions S és present amb poc gruix des de 1400-1500 m però no és continu fins a partir
de 1700 m. Els vessants orientats cap al W són els que han notat més l’efecte del vent i es troben deflactats. També les zones
més altes, crestes i lloms de qualsevol orientació presenten deflacions degut al vent de dies passats. A la Ribagorçana-Vall Fosca
i a la Pallaresa el mantell és present en vessants N a partir de 1600-1700 m i es presenta continu des d’aquestes cotes fins a
2300 m. A partir d’aquesta alçada fins als cims es troba fortament erosionat i no presenta continuïtat. En orientacions S és
present des de 2100-2200 m i localment es presenta continu a partir d’aquestes cotes, tot i que en altres indrets es troba
fortament deflactat i no presenta continuïtat. Els gruixos de neu a 2200 m són d’entre 30-60 cm a l’Aran Franja Nord de la
Pallaresa i d’entre 5-40 cm a la resta de sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
La neu es presenta freda i seca en vessants obacs. En orientacions S l’efecte de la insolació i la davallada de temperatures
nocturna fa que es presenti encrostada en superfície i que durant el dia guanyi temperatura. Superficialment la neu es presenta
o bé ventada o bé encrostada. Localment existeixen internament nivells de feble cohesió en obagues. A l’Aran-Franja Nord  de la
Pallaresa el perill d’allaus és MODERAT (2) per l’existència de plaques de vent, en orientacions S, E i N principalment, que en
general són susceptibles de despendre’s al pas d’un grup de persones i ser de mitjanes dimensions tot i així de forma local en
obagues protegides aquestes plaques són susceptibles de despendre’s al pas d’una persona. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la
Pallaresa el perill d’allaus és FEBLE (1) degut a la manca de nivells febles interns i al predomini de neu vella encrostada.
Localment en pendents fortament inclinats és possible el desencadenament d’alguna placa de vent, en sectors acumulats, al
pas d’un grup de persones.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  dimecres, 14 de Març

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Divendres, 13 d'Abril de 2007
14:00 h.
13 i 14 d'Abril de 2007

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

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) avui pasant a FORT (4) demà

Pallaresa MARCAT (3) avui pasant a FORT (4) demà

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 14: Cobert o molt ennuvolat tot el dia. S'esperen precipitacions, més continuades la primera meitat del dia, i que
seran poc abundants. Al vespre minvaran. La cota de neu baixarà dels 2300 als 2100 metres. Temperatures sense gaires canvis
o amb mínimes en lleuger descens. Cap a 2500 metres les mínimes seran d'uns 0 o -1 graus i les màximes pujaran a 1 o 2 graus.
Es mantindrà el vent de component est, que bufarà entre fluix i moderat a cims i cotes altes amb algun cop fort.
A les 12:00 h: isozero: 2600 m; Vent a 2000 m: 23 km/h E; Vent a 3000 m: 25 km/h E;Index de fredor a 2000 m: -2ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 15: Cel cobert o molt ennuvolat la primera meitat del dia, amb predomini dels núvols mitjans que a la tarda es faran
menys compactes i podrà quedar mig ennuvolat. De matinada encara són probables algunes precipitacions febles i disperses,
minses o poc abundants i en forma de neu a partir dels 2100 metres. La resta del dia no s'esperen precipitacions. Temperatures
sense gaires canvis o en lleuger descens les mínimes i lleuger ascens les màximes. Vent fluix de component est, amb algun cop
moderat a cotes altes. A cotes baixes el vent bufarà fluix i de direcció variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Actualment el mantell és continu des dels 1700 m en vessants nord i 1900 m en els orientats al sud a tots els sectors, excepte a
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa on és present per damunt de 1600 m en vessants nord i 2000 m en vessants sud. Els gruixos
de neu al terra a 2200 m oscil.len entre 70-130 cm a tots els sectors. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Des de les 7 del matí d’ahir dijous, fins les 10 del matí d’avui divendres, les quantitats de precipitació acumulada a 2200-2300 m,
han estat d’entre 10-25 mm a tots els sectors, les més quantioses de les quals han estat a la Ribagorçana-Vall Fosca i la part
més meridional de la Pallaresa. En aquestes cotes, les temperatures màximes d’ahir van baixar entre lleugera i moderadament
arreu, tret de l’Aran on van pujar lleugerament o es van mantenir. Les temperatures mínimes matinals d’avui divendres han pujat
lleugerament o s’han mantingut sense gaires canvis. Per sota els 2200-2300 m la neu s’ha humitejat considerablement i per
sobre s’ha dipositat una capa de neu recent humida. A tots els sectors el perill d’allaus és MARCAT (3) per la caiguda espontània
d’allaus de neu humida que per sota de 2300 m poden ser de fons. Per damunt d’aquesta cota les allaus seran de neu recent
humida i poden involucrar part de la neu vella pre-existent. Aquestes allaus seran en general de mitjanes dimensions, tot i que
localment no es descarta n’hi pugui haver alguna de gran. La probabilitat de caiguda d’aquestes allaus anirà augmentant conforme
es vagin succeint les precipitacions previstes i el perill de cara a demà passaria a ser FORT (4) a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la
Pallaresa. A les cotes més altes orientades a N i W seran possibles desencadenaments d’allaus de placa, al pas d’una persona,
que poden ser fins i tot de mida mitjana, especialment a la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  Dissabte, 14 d'Abril de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dimecres, 14 de Febrer de 2007
14:00 h.
14 i 15 de Febrer de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3) en orientacions N i NE, MODERAT (2) a la resta

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2) 

Pallaresa MODERAT (2) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 15: Cel serè o poc ennuvolat per núvols alts que seran més abundants a la tarda. No s'esperen precipitacions.
Temperatures més altes al llarg del dia que pujaran moderadament i localment notablement. Bufarà vent fluix i variable a cotes
baixes i de component sud a cotes altes, si bé fluix amb algun cop moderat de matinada i a la nit.
A les 12:00 h: isozero: 3000 m; Vent a 2000 m: 14 km/h NE; Vent a 3000 m: 18 km/h NW;Index de fredor a 2000 m: 3ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 15: Cel serè o poc ennuvolat per núvols alts que seran més abundants a la tarda. No s'esperen precipitacions.
Temperatures més altes al llarg del dia que pujaran moderadament i localment notablement. Bufarà vent fluix i variable a cotes
baixes i de component sud a cotes altes, si bé fluix amb algun cop moderat de matinada i a la nit.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Actualment el mantell nival a l'Aran és continu des dels 1500 m en vessants N i dels 2100 m en vessants S. A la resta de
sectors és present des dels 1500 m en vessants N però no és continu fins als 2200 m; en orientacions S és present des dels
2400 de forma discontinua amb certes acumulacions en indrets protegits i cotes altes. En general tots els sectors presenten
deflacions en orientacions W i N així com a lloms i carenes exposades. Existeixen sobreacumulacions de neu principalment en
orientacions E per damunt de 2400 m. A 2200 m el gruix de neu al terra oscil•la entre 30-40 cm a l'Aran i entre 10-40 cm a la
resta. a migdia d'avui s'estan donat precipitacions en forma de pluja fins a 2200 m que amb la baixada de cota de neu prevista
fins a 1400 m farà variar la distribució del mantell nival.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Les pluges fins a 2300 m i les nevades que s'estan donant d'aquesta cota en amunt, estan d'una banda humitejant la neu
preexistent i de l'altre acumulant una fina capa de neu recent humida per damunt de 2300 m. Ja en el dia d'ahir amb
temperatures màximes a 2200 m d'entre 7-9 ºC van humitejar i estovar la neu. No obstant, a l'Aran, en orientacions N
resguardades i cotes altes, encara es mantenen plaques fràgils damunt de neu vella  formada per fines crostes de regel i capes
febles sense cohesió. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és  MARCAT (3) en orientacions  N i NE pel
desencadenament d'allaus de placa de vent de mida mitjana al pas d'una persona. També són probables caigudes de plaques
de neu humida de forma espontània en general de petites dimensions, localment mitjanes i especialment en vessants herbosos.
A la resta d'indrets de l'Aran el perill serà MODERAT (2). A la Ribagorçana Vall Fosca i a la Pallaresa, 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. No
es descarta puntualment la caiguda espontània d'alguna petita allau de neu humida.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI 

El proper butlletí s'emetrà el  Dijous, 15 de Febrer de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dimecres, 14 de Març de 2007
14:00 h.
14 i 15 de Març de 2007

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.
Dijous, 15: Poc ennuvolat  al matí amb creixement de núvols al centre del dia i la tarda. És probable algun ruixat aïllat, feble i
localment moderada. Cota de neu: 1800 metres. Temperatures sense  canvis o en lleuger descens les màximes.  Vent fluix amb
algun cop moderat i de direcció variable, amb predomini del E.
A les 12:00 h: isozero: 2500 m; Vent a 2000 m: 6 km/h N; Vent a 3000 m: 2 km/h NE;Index de fredor a 2000 m: 4ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 16: Entre poc i mig ennuvolat, amb creixement d'alguns núvols d'evolució per la tarda. Possibilitat d'algun ruixat feble
aïllat. Cota de neu: 1800 metres. Temperatures sense  canvis. Vent fluix amb algun cop moderat i de direcció variable, amb
predomini del component est.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran Franja-Nord de la Pallaresa el mantell és present per damunt de 1200-1300 m en vessants N però no es presenta
continu fins a partir de 1400 m. En orientacions S és present amb poc gruix des de 1400-1500 m però no és continu fins a partir
de 1700 m. Els vessants orientats cap al W es troben deflactats, així com també les zones més altes, crestes i lloms de
qualsevol orientació. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és present en vessants N a partir de 1600-1700 m i
es presenta continu  fins a 2300 m. A partir d’aquesta alçada fins als cims es troba fortament erosionat i no presenta continuïtat.
En orientacions S és present des de 2100-2200 m i només localment es presenta continu a partir d’aquestes cotes. Els gruixos
de neu a 2200 m són d’entre 30-60 cm a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i d’entre 5-40 cm a la resta de sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
A l’Aran Franja Nord de la Pallaresa les temperatures màximes d’ahir i les mínimes d’avui, en alçada s’han mantingut similars o
lleugerament més baixes. El vent en general s’ha mantingut en calma o feble i de direcció variable amb alguna ràfega de moderat
al N de la Pallaresa. La neu dia rere dia va guanyant temperatura tot i que localment es presenta freda i seca en vessants
obacs. En orientacions S l’efecte de la insolació i la davallada de temperatures nocturna fa que es presenti encrostada en
superfície. Localment existeixen internament nivells de feble cohesió en obagues. A l’Aran-Franja Nord  de la Pallaresa el perill
d’allaus és MODERAT (2) per l’existència de plaques de vent, en orientacions S, E i N principalment, que en general són
susceptibles de despendre’s al pas d’un grup de persones i ser de mitjanes dimensions tot i així de forma local en obagues
protegides aquestes plaques són susceptibles de despendre’s al pas d’una persona. Especialment de cara a demà, degut a les
precipitacions previstes, podria haver-hi alguna purga o petita allau de neu humida per sota dels 2400 m.

A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa  les temperatures màximes d’ahir van pujar moderadament i les mínimes d’avui s’han
mantingut sense gaires canvis. El vent a tots els sectors s’ha mantingut en calma o feble i de direcció variable. En aquestes
condicions la neu existent s’humiteja superficialment i dia a dia va disminuint el seu gruix. Aquest efecte és menor en sectors de
neu crosta i neu ventada molt compactada. Durant la nit la neu humida es regela lleugerament. Localment en vessants obacs i
protegits la neu es presenta freda i menys transformada. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill d’allaus és FEBLE
(1) degut a la manca de nivells febles interns i al predomini de neu vella encrostada. Localment en pendents fortament inclinats
és possible el desencadenament d’alguna placa de vent, en sectors acumulats, al pas d’un grup de persones. Amb les
precipitacions previstes de cara a demà, no es descarta que localment hi hagi la caiguda d’alguna purga de neu humida en
pendents fortament inclinats.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí s'emetrà el  dijous, 15 de Març de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com

- 41 / 99 -



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

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dissabte, 14 d'Abril de 2007
14:00 h.
14, 15 i 16 d'Abril de 2007

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, 15: Cel cobert o molt ennuvolat la primera meitat del dia, amb predomini dels núvols mitjans que a la tarda es faran
menys compactes i podrà quedar mig ennuvolat. De matinada encara són probables algunes precipitacions febles i disperses,
minses o poc abundants i en forma de neu a partir dels 2200 metres. La resta del dia no s'esperen precipitacions. Temperatures
mínimes en lleuger descens, i en lleuger ascens les màximes. Vent fluix de component est, amb algun cop moderat a cotes altes.
A cotes baixes el vent bufarà fluix i de direcció variable.
A les 12:00 h: isozero: 2700 m; Vent a 2000 m: 24 km/h NE; Vent a 3000 m: 21 km/h E;Index de fredor a 2000 m: 3ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 16: Entre poc i mig ennuvolat, amb tendència a quedar serè o poc ennuvolat al final del dia, però amb el creixement
d'alguna nuvolada al centre de la jornada. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes en lleuger descens, i màximes una
mica més altes. Vent fluix de component est, amb algun cop moderat a cotes altes. A cotes baixes el vent bufarà fluix i de direcció
variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Les febles pluges i nevades que s’han donat en els darrers dies han modificat lleugerament els gruixos i la distribució del mantell
nival. Actualment el mantell és continu des dels 1800 m en vessants nord i 1900 m en els orientats al sud a tots els sectors,
excepte a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa on és present per damunt de 1600 m en vessants nord i 2000 m en vessants sud.
Els gruixos de neu al terra a 2200 m oscil.len entre 70-130 cm a tots els sectors. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Des de les 7 del matí d’ahir divendres, fins les 7 del matí d’avui dissabte, les quantitats de precipitació acumulada a 2200-2300 m,
han estat d’entre 5-10 mm. En les últimes 48 hores s’han acumulat entre 15-35 mm a tots els sectors, les més quantioses de
les quals van ser les de dijous i divendres al matí  a la Ribagorçana-Vall Fosca i la part més meridional de la Pallaresa. A 2200-
2300 m, les pluges i nevades s’han anat intercalant. Per sota els 2200-2300 m la neu s’ha humitejat considerablement i per sobre
s’ha dipositat una capa de neu recent humida. A tots els sectors el perill d’allaus és MARCAT (3) per la caiguda espontània
d’allaus de neu humida que per sota de 2300 m poden ser de fons. Per damunt d’aquesta cota les allaus seran de neu recent
humida i poden involucrar part de la neu vella pre-existent. Aquestes allaus seran majoritariament de mitjanes dimensions. A les
cotes més altes orientades a N i W de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa seran possibles desencadenaments d’allaus
de placa, al pas d’una persona, que poden ser fins i tot de mida mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  dilluns, 16 d'Abril de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dijous, 14 de Desembre de 2006
14:00 h.
Fins les 24:00 h del 15 de Desembre
de 2006

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

Ribagorçana-Vall Fosca Sense mantell suficient

Pallaresa Sense mantell suficient

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 15: Cel molt ennuvolat o cobert, sobretot per núvols alts i mitjans que al final del dia es poden fer menys
compactes. No es descarta alguna precipitació feble i minsa de caràcter aïllat. Cota de neu: 1800 metres. Temperatures
estables o en lleuger descens, que serà moderat en el cas de les mínimes. Vent fluix amb algun cop moderat a cotes altes, amb
predomini del component est.

A les 12:00 h: isozero: 2300 m; Vent a 2000 m: 20 km/h SE; Vent a 3000 m: 12 km/h E; 
Index de fredor a 2000 m: -2ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 16: De matinada quedarà serè o poc ennuvolat i s'hi mantindrà tota la jornada. No s'esperen precipitacions.
Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes sense gaires canvis o en lleuger ascens. De matinada el vent encara
bufarà de component est a cotes altes, però anirà girant a component nord i oest, que bufarà entre fluix i moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa els gruixos a 2200 m oscil.len entre 15-30 cm. El mantell és present per sobre de 2100 m
en orientacions S i 1600 m en orientacions N.

A la resta de sectors els gruixos no superen els 20 cm i el mantell està més ventat, aflorant sovint el terra. El mantell és
present per sobre 1800 m en orientacions N i de 2200 m en orientacions S.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
La neu es manté arreu seca i freda amb formació de gebre superficial. No hi ha prou neu per la formació d'allaus. Únicament a
l'Aran-Franja Nord hi ha algunes sobreacumulacions en torrenteres i canals, on no és impossible alguna petita allau de placa.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Evolució del perill: SITUACIÓ ESTACIONÀRIA

El proper butlletí s'emetrà el  15 de desembre de 2006

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dijous, 15 de Febrer de 2007
14:00 h.
Fins les 24 h del 16 de Febrer

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2) per sobre de 2400 m. FEBLE (1) per sota

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

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 16: Cel poc ennuvolat per núvols alts al llarg del dia. No s'esperen precipitacions. Temperatures elevades que
seguiran pujant de matinada, amb mínimes en lleuger o moderat ascens i que es registraran al final del dia, i màximes
lleugerament més altes que al voltant dels 2400 metres seran d'uns 6 a 8 graus.  Vent de component sud entre moderat i fort i
amb cops molt forts.
A les 12:00 h: isozero: 3200 m; Vent a 2000 m: 106 km/h S; Vent a 3000 m: 102 km/h S;Index de fredor a 2000 m: -3ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 17: De matinada quedarà ja cobert o molt ennuvolat i s'hi mantindrà tota la jornada, malgrat que la tarda els núvols es
faran menys compactes i pot quedar entre mig i molt ennuvolat. S'esperen precipitacions que podran començar de matinada i
que seran més persistents al matí i fins a mitja tarda, localment essent d'intensitat moderada i no es descarta que en algun
moment en forma de tempesta. A partir de mitja tarda les precipitacions aniran minvant. Deixaran quantitats poc abundants
(entre 5 i 20 mm) i la cota de neu anirà davallant durant la jornada, dels 2200 metres de matinada, als 1500 al migdia i tarda i per
sota a partir del vespre.   Temperatures en descens moderat o notable a cotes altes al final del dia. Bufarà vent de component
sud fins a mitja tarda. A partir de llavors quedarà el vent de direcció variable i s'anirà imposant el nord-oest al final del dia.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Actualment el mantell nival a l'Aran és continu des dels 1300 m en vessants N i dels 2300 m en vessants S amb poc gruix. A la
resta de sectors és present des dels 1500 m en vessants N però no és continu fins als 2200 m; en orientacions S és present
des dels 2400 de forma discontinua amb certes acumulacions en indrets protegits i cotes altes. En general tots els sectors
presenten deflacions en orientacions W i N així com a lloms i carenes exposades. Existeixen sobreacumulacions de neu
principalment en orientacions E per damunt de 2400 m. A 2200 m el gruix de neu al terra oscil•la entre 30-40 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
Les pluges fins a 2300-2400 m han humitejat i encrostat la neu per sota d'aquesta cota. Per damunt d'aquesta cota hi ha una
capa de neu recent de 5-10 cm a tots els sectors. Aquesta neu recent s'està humitejant ràpidament per les altes temperatures.
S'han format sobreacumulacions de neu en orientacions E i S per damunt de 2400 m, especialment a la Ribagorça on per
damunt de 2600 m es van acumular fins a 20-30 cm de neu recent el dilluns. A tots els sectors el perill d'allaus és MODERAT
(2) per damunt de 2400 m on hi ha plaques de vent recents amb alguns nivells febles interns, especialment en orientacions
obagues. Són possibles allaus de placa de vent en general pel pas d'un grup de persones, localment de dimensions mitjanes,
més probables en orientacions E i N. Per sota de 2400 m predomina la fusió i el regel; localment podria haver alguna allau de
neu humida espontània de mida petita, més probable a l'Aran.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
EN AUGMENT DISSABTE

El proper butlletí s'emetrà el  Divendres, 16 de Febrer de 2007 

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dijous, 15 de Març de 2007
14:00 h.
15 i 16 de Març de 2007

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, 16: Estarà entre mig i molt ennuvolat, per núvols alts i mitjans, i novament al centre de la jornada pel creixement
d'alguns núvols d'evolució. Al final del dia el cel quedarà poc ennuvolat. És probable algun ruixat aïllat, d'intensitat feble que deixarà
quantitats minses. Cota de neu: 1700 metres. Temperatures lleugerament més baixes. Les mínimes estaran entre -3 i -1 graus
cap als 2400 metres i les màximes entre -1 i 3 graus. Vent fluix amb algun cop moderat i de direcció variable, amb predomini del
component est a cotes altes.
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; Vent a 2000 m: 21 km/h NW; Vent a 3000 m: 14 km/h NE;Index de fredor a 2000 m: -2ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 17: De matinada acabaran de minvar els núvols i quedarà serè la resta del dia, o poc ennuvolat al centre de la jornada
per alguns núvols d'evolució. No s'esperen precipitacions. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Bufarà vent fluix amb
cops moderats durant la jornada, amb predomini del component nord.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l’Aran Franja-Nord de la Pallaresa el mantell es presenta continu a partir de 1400 i en orientacions S tant sols presenta
localment certa continuïtat a partir 1800 m. Els vessants orientats cap al W són els que van notar més l’efecte del vent i es troben
deflactats. També les zones més altes, crestes i lloms de qualsevol orientació presenten deflacions degut al vent de dies
passats, especialment les cares N. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és present en vessants N a partir de
1800 m i es presenta continu des d’aquestes cotes fins a 2300 m. A partir d’aquesta alçada fins als cims es troba fortament
erosionat i no presenta continuïtat. En orientacions S és present des de 2100-2200 m i localment es presenta continu a partir
d’aquestes cotes, tot i que en altres indrets es troba fortament deflactat i no presenta continuïtat. Els gruixos de neu a 2200 m són
d’entre 20-60 cm a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i d’entre 5-35 cm a la resta de sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
A 2200-2300 m les temperatures màximes d’ahir i especialment les mínimes d’avui han pujat lleugerament arreu. El vent en
general s’ha mantingut en calma o feble i de direcció variable. L’escalfament superficial de la neu s’ha fet notar fins i tot en cares
nord on la disminució de gruix de neu va ser d’uns 5 cm a 2300 m a l’Aran Franja N de la Pallaresa. El  regel nocturn cada vegada
és menor i les crostes superficials són menys dures i extenses que en dies anteriors. Localment encara queden nivells de feble
cohesió en obagues de l’Aran-Franja Nord  de la Pallaresa on el perill d’allaus és MODERAT (2) per l’existència de plaques de
vent, en orientacions S, E i N. Aquestes plaques en general són susceptibles de despendre’s al pas d’un grup de persones i ser de
mitjanes dimensions tot i així, i cada vegada de forma més local, no es descarta que en obagues protegides aquestes plaques
siguin susceptibles de despendre’s al pas d’una persona. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa  la neu existent s’humiteja
superficialment i dia a dia va disminuint el seu gruix. Aquest efecte és menor en sectors de neu crosta i neu ventada molt
compactada. Durant la nit la neu humida es regela lleugerament. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill d’allaus és
FEBLE (1) degut a la manca de nivells febles interns i al predomini de neu vella encrostada. Localment en pendents fortament
inclinats és possible el desencadenament d’alguna placa de vent, en sectors acumulats, al pas d’un grup de persones. D’altra
banda, a tots els sectors, amb els xàfecs previstos, podria haver-hi localment alguna purga de neu humida.


TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí s'emetrà el  divendres, 16 de Març de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Divendres, 15 de Desembre de 2006
14:00 h.
Fins les 24:00 h del 17 de Desembre
de 2006

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

Ribagorçana-Vall Fosca Sense mantell suficient

Pallaresa Sense mantell suficient

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 16: De matinada quedarà serè o poc ennuvolat i s'hi mantindrà tota la jornada. No s'esperen precipitacions.
Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes sense gaires canvis o en lleuger ascens. De matinada el vent encara bufarà
de component est a cotes altes, però anirà girant a component nord i oest, que bufarà entre fluix i moderat.

A les 12:00 h: isozero: 2300 m; Vent a 2000 m: 13 km/h NW; Vent a 3000 m: 11 km/h NW; 
Index de fredor a 2000 m: -2ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 17: De matinada i al matí augmentaran els núvols mitjans que deixaran el cel molt ennuvolat i a mig matí també
augmentaran els baixos, quan quedarà cobert. A mitja tarda la nuvolositat s'anirà fent menys compacta. S'esperen algunes
precipitacions febles i disperses a partir de mig matí i fins a mitja tarda, minses i en forma de neu a partir dels 1400
metres. Temperatures en descens progressiu durant el dia, en general moderat, si bé puntualment notable a cotes altes. Vent
de component nord, sobretot del nord-oest, que bufarà entre fluix i moderat, de forma més significativa a cotes altes i a
algunes valls a sotavent del nord on és possible algun cop fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa els gruixos a 2200 m oscil.len entre 15-30 cm. El mantell és present per sobre de 2100 m
en orientacions S i 1600 m en orientacions N.

A la resta de sectors els gruixos no superen els 20 cm. El mantell és present per sobre 1800 m en orientacions N i de 2200 m
en orientacions S.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
La neu es manté arreu seca i freda amb formació de gebre superficial. No hi ha prou neu per la formació d'allaus. Únicament a
l'Aran-Franja Nord hi ha algunes

sobreacumulacions en torrenteres i canals, on no és impossible alguna petita allau de placa.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Evolució del perill: SENSE CANVIS

El proper butlletí s'emetrà el  18 de Desembre de 2006

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Divendres, 16 de Febrer de 2007
14:00 h.
Fins les 24 h del 17 de Febrer

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.
Dissabte, 17: De matinada quedarà ja cobert o molt ennuvolat i s'hi mantindrà tota la jornada, malgrat que a cotes altes a la tarda
els núvols es poden fer una mica menys compactes. S'esperen precipitacions que podran començar de matinada i que seran
més persistents al matí i fins a mitja tarda, localment essent d'intensitat moderada i no es descarta que en algun moment
acompanyades de tempesta. A partir de mitja tarda les precipitacions aniran minvant. Deixaran quantitats que poden ser
abundants ( més de 20 mm) i la cota de neu anirà davallant durant la jornada, dels 2100 metres de matinada, als 1600 al migdia i
tarda i per sota a partir del vespre, arribant als 1100.  Temperatures en descens moderat o notable a cotes altes, amb les
mínimes que s'assoliran al final del dia. Al voltant de 2400 metres les mínimes seran d'uns -4 a -6 graus i les màximes d'entre -2 i
1 graus.  Bufarà vent de component sud fins a mitja tarda i encara amb cops forts de matinada. Durant la tarda quedarà el vent de
direcció variable i s'anirà imposant el nord-oest moderat amb algun cop fort.
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; Vent a 2000 m: 18 km/h SW; Vent a 3000 m: 32 km/h S;Index de fredor a 2000 m: -5ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 18: Cel cobert o molt ennuvolat. S'esperen precipitacions intermitents i disperses, entre febles i moderades i en
forma de ruixats que es poden presentar qualsevol moment del dia i que deixaran quantitats poc abundants. La cota de neu anirà
pujant a partir del matí dels 1100 als 1300 metres. Temperatures sense gaires canvis al llarg del dia. Les mínimes davallaran
lleugerament i les màximes respecte el dia anterior seran moderadament més baixes. Vent de component nord i oest amb
estones de direcció variable al centre de la jornada. Bufarà entre fluix i moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Actualment el mantell nival a l'Aran és present des dels 1300-1500 m en vessants N i dels 2300 m en vessants S amb poc
gruix. A la resta de sectors hi ha alguna taca de neu des dels 1500 m en vessants N però no és continu fins als 2200 m; en
orientacions S és present des dels 2400 de forma discontinua amb certes acumulacions en indrets protegits i cotes altes. En
general tots els sectors presenten deflacions en orientacions W i N així com a lloms i carenes exposades. Existeixen
sobreacumulacions de neu principalment en orientacions E per damunt de 2400 m. A 2200 m el gruix de neu al terra oscil•la
entre 30-40 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
Les pluges fins a 2300-2400 m han humitejat i encrostat la neu per sota d'aquesta cota. Per damunt d'aquesta cota la fina capa
de neu recent del dimecres s'ha humitejat o fos directament, excepte en orientacions N per damunt de 2500 m. Hi ha
sobreacumulacions de neu en orientacions E i S per damunt de 2400 m, especialment a la Ribagorça on per damunt de 2600 m
es van acumular fins a 20-30 cm de neu recent el dilluns. A tots els sectors el perill d'allaus és MODERAT (2) per damunt de
2400 m on hi ha plaques de vent recents amb alguns nivells febles interns, especialment en orientacions obagues. Són possibles
allaus de placa de vent en general pel pas d'un grup de persones, localment de dimensions mitjanes, més probables en
orientacions E i N. Per sota de 2400 m predomina la fusió i el regel; localment podria haver alguna allau de neu humida espontània
de mida petita, més probable a l'Aran. Quan comenci a nevar dissabte, es formaran plaques de vent en orientacions N que es
podrien desprendre fàcilment per damunt de 2400-2500 m. El perill es generalitzaria a MODERAT (2). Caldrà estar atents als
gruixos de neu recent; en cas que se sobrepassessin els 30 cm el perill augmentaria a MARCAT (3) a cotes altes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
EN AUGMENT 

El proper butlletí s'emetrà el  Dissabte, 17 de Febrer de 2007 

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Divendres, 16 de Març de 2007
14:00 h.
16 i 17 de Març de 2007

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, 17: cel serè o poc ennuvolat al centre de la jornada per alguns núvols d'evolució. No s'esperen precipitacions.
Temperatures sense canvis o en lleuger ascens. Al voltant  dels 2400 metres les mínimes seran d'uns -3 o -4 graus i les màximes
d'entre 0 i 3 graus. Bufarà vent fluix amb cops moderats durant la jornada, amb predomini del component nord.
A les 12:00 h: isozero: 2000 m; Vent a 2000 m: 23 km/h N; Vent a 3000 m: 19 km/h NE;Index de fredor a 2000 m: -6ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 18: Cel serè a poc ennuvolat al matí. A la tarda els núvols alts i mitjans es faran més nombrosos i quedarà molt
ennuvolat a mitja tarda. A tot estirar al final del dia algunes precipitacions febles a l'extrem nord, de neu a partir dels 1800
metres. Temperatures sense gaires canvis la primera meitat del dia i en moderat descens a partir del vespre. Bufarà vent de
component nord, que es reforçarà a partir de mitja tarda quan passarà de fluix a moderat i amb cops forts al final del dia.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Ahir per la tarda i la matinada d’avui ha nevat des de 1700 m a tots els sectors deixant una capa d’entre 2-8 cm de neu a partir
d’aquesta cota però que en molts casos, al caure damunt del terra nu, desapareix ràpidament, especialment en cotes baixes. A
l’Aran Franja-Nord de la Pallaresa el mantell es presenta continu a partir de 1400 m i en orientacions S tant sols presenta
localment certa continuïtat a partir 1800 m. Els vessants orientats al W i crestes i lloms orientats a N, que presentaven
deflacions, actualment es troben enfarinats. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és present en vessants N a
partir de 1800 m i es presenta continu des d’aquestes cotes fins a 2300 m. A partir d’aquesta alçada fins als cims es troba
fortament erosionat i no presenta continuïtat, tot i la febles nevades. En orientacions S és present des de 2100-2200 m i tant
sols localment es presenta continu a partir d’aquestes cotes. Els gruixos de neu a 2200 m són d’entre 30-60 cm a l’Aran Franja
Nord de la Pallaresa i d’entre 5-35 cm a la resta de sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Degut a les nevades que es van donar ahir a la tarda i avui de matinada, s’ha format a tots els sectors una fina capa d’entre 2-8
cm de neu recent en general humida i localment en forma de neu granulada. Les temperatures màximes d’ahir i les mínimes d’avui
han baixat arreu, excepte les temperatures màximes d’ahir a l’Aran que van pujar. El vent s’ha mantingut feble amb predomini de
la component W. En general el mantell nival està format internament per crostes de regel i nivells compactats damunt dels quals
hi ha neu que s’ha humitejat. La capa superficial està formada per neu recent humida o neu granulada. En obagues i indrets sota-
ventats existeixen plaques de vent antigues que queden amagades sota la nevada d’ahir i d’avui. Localment encara queden
nivells de feble cohesió en obagues de l’Aran-Franja Nord  de la Pallaresa on el perill d’allaus és MODERAT (2) per l’existència de
plaques de vent amagades, en orientacions S, E i N. Aquestes plaques són susceptibles de despendre’s, en general, al pas d’un
grup de persones i ser de mitjanes dimensions. Per avui són també probables caigudes espontànies de petites allaus de neu
recent humida a qualsevol orientació, especialment després dels xàfec previstos. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa  la
neu existent és humida en superfície i encrostada internament. L’humitejament superficial és menor en sectors de neu crosta i
neu ventada compactada. El perill d’allaus per aquests sectors és FEBLE (1) degut a la manca de nivells febles interns i al
predomini de neu vella encrostada. Localment en pendents fortament inclinats és possible el desencadenament d’alguna placa
de vent, en sectors acumulats, al pas d’un grup de persones. D’altra banda, pot donar-se localment la caiguda espontània d’alguna
purga de neu humida en pendents drets, més probables després dels xàfecs previstos.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI 

El proper butlletí s'emetrà el  dissabte, 17 de Març de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dilluns, 16 d'Abril de 2007
14:00 h.
16 d'Abril de 2007

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, 17: Predomini de l'ambient assolellat i del cel serè o poc ennuvolat al matí; al centre de la jornada creixeran algunes
nuvolades que deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat. A partir de migdia és probable que pugui caure algun ruixat feble i
dispers. La cota de neu voltarà els 2500 metres. Temperatures sense gaires canvis o en lleuger ascens les mínimes. Les mínimes
seran a 2500 metres d'entre 0 i -1 graus i les màximes d'entre 3 i 7 graus. Vent fluix amb algun cop moderat al centre del dia, i
predomini del component nord i est a muntanya.
A les 12:00 h: isozero: 2900 m; Vent a 2000 m: 20 km/h N; Vent a 3000 m: 15 km/h NE;Index de fredor a 2000 m: 6ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 18: Cel serè o poc ennuvolat per alguns núvols d'evolució diürna. No s'esperen precipitacions. Temperatures sense
gaires canvis o en lleuger ascens. Vent fluix amb algun cop moderat durant la jornada. Predomini del règim de brises.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Actualment, a tots els sectors, el mantell nival és continu des dels 1700-1800 m en vessants nord i 2000-2100 m en els
orientats al sud. Els gruixos de neu al terra a 2200 m oscil.len entre 60-110 cm a tots els sectors. Per sota d’aquesta cota els
gruixos han disminuït degut a les pluges dels darrers dies. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Durant el cap de setmana les temperatures màximes han pujant a tots els sectors, lleugerament dissabte a tots els sectors i de
forma acusada diumenge a l’Aran i lleugera a la resta. Les temperatures mínimes s’han mantingut sense masses canvis. En les
últimes 48 hores les precipitacions acumulades han estat d’entre 2-10 mm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, i entre
10-20 mm a l’Aran-franja Nord de la Pallaresa. Per damunt de 2300-2400 m les precipitacions han estat en forma de neu.  El
regel nocturn és mínim i la neu durant el dia es transforma ràpidament. Per sota els 2200-2300 m la neu s’ha humitejat
considerablement i per sobre s’ha dipositat una capa de neu recent humida. A tots els sectors el perill d’allaus és MARCAT (3)
per la caiguda espontània d’allaus de neu humida que per sota de 2300 m que localment poden ser de fons. Per damunt
d’aquesta cota les allaus seran de neu recent humida i poden involucrar part de la neu vella pre-existent. Aquestes allaus seran
majoritariament de mitjanes dimensions. En pendents drets de les cotes més altes orientades a S i W són possibles
desencadenaments d’allaus de placa, al pas d’una persona, en general de mida petita localment de mida mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s'emetrà el  dimarts, 17 d'Abril de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dissabte, 17 de Març de 2007
14:00 h.
Fins les  24 h del 19 de Març

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, 18: Poc ennuvolat per bandes de núvols alts fins a migdia. A partir de llavors la nuvolositat augmentarà i de cara al
vespre el cel quedarà cobert. Al final del dia no es descarten algunes precipitacions febles amb una cota de neu entorn els 1600
metres al sector nord de la Vall Fosca. Temperatures mínimes i màximes similars. Vent de component nord i oest que bufarà entre
fluix i moderat, més reforçat al final del dia.
A les 12:00 h: isozero: 2400 m; Vent a 2000 m: 29 km/h NW; Vent a 3000 m: 38 km/h NW;Index de fredor a 2000 m: -2ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 19: Nuvolositat abundant que deixarà el cel molt ennuvolat o cobert sobretot als cims i carenes situades més al nord, si
bé al final del dia la nuvolositat minvarà molt localment. S'esperen precipitacions en general a tot el sector, més abundants a
partir de migdia, i sobretot a les capçaleres de les valls de la Pallaresa, Flamisell i Noguera de Tor. Temperatures notablement
més baixes. Les mínimes s'enregistraran al final de la jornada. Vent de component nord moderat que serà fort als cims més
elevats.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Des de dimecres s'han produït xàfecs dispersos de neu per damunt de 1700-1800 m a tots els sectors deixant una capa d’entre 2-
8 cm de neu recent humida. Al caure en gran part damunt del terra nu, anirà desapareixent ràpidament a mida que avanci el dia,
especialment en vessants assolellats i ventats. A l’Aran Franja-Nord de la Pallaresa el mantell es presenta continu a partir de
1500 m i en orientacions S tant sols presenta localment certa continuïtat a partir 1800 m. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la
Pallaresa el mantell és present en vessants N a partir de 1800 m i es presenta continu des d’aquestes cotes fins a 2300 m. A
partir d’aquesta alçada fins als cims es troba fortament erosionat i no presenta continuïtat, tot i les febles nevades. En orientacions
S és present des de 2100-2200 m i tant sols localment es presenta continu a partir d’aquestes cotes. Els gruixos de neu a 2200
m són d’entre 30-60 cm a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i d’entre 5-35 cm a la resta de sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Degut als xàfecs dels últims dies, s’ha format a tots els sectors una fina capa d’entre 2-8 cm de neu recent en general humida i
localment en forma de neu granulada. En general el mantell nival està format internament per crostes de regel i nivells
compactats damunt dels quals hi ha neu que s’ha humitejat. La capa superficial està formada per neu recent humida o neu
granulada. En obagues i indrets sota-ventats existeixen plaques de vent antigues que queden amagades sota la nevada d’ahir i
d’avui. Localment encara queden nivells de feble cohesió en obagues de l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa on el perill d’allaus és
MODERAT (2) per l’existència de plaques de vent amagades, en orientacions S, E i N. Aquestes plaques a cotes altes són
susceptibles de despendre’s, en general, al pas d’un grup de persones i ser de mitjanes dimensions. També són probables
caigudes espontànies de petites allaus de neu recent humida preferentment en vessants assolellats. A la Ribagorçana-Vall Fosca i
a la Pallaresa la neu existent és humida en superfície i encrostada internament. L’humitejament superficial és menor en sectors
de neu crosta i neu ventada compactada. El perill d’allaus per aquests sectors és FEBLE (1) degut a la manca de nivells febles
interns i al predomini de neu vella encrostada. Localment en pendents fortament inclinats és possible el desencadenament
d’alguna placa de vent, en sectors acumulats, al pas d’un grup de persones. D’altra banda, pot donar-se localment la caiguda
espontània d’alguna purga de neu humida en pendents drets.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
EN AUGMENT

El proper butlletí s'emetrà el  Dilluns, 19 de Març

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dimarts, 17 d'Abril de 2007
14:00 h.
Fins les  24 h del 18 d'Abril

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3) a partir del matí. MODERAT (2) durant la resta

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) a partir del matí. MODERAT (2) durant la resta

Pallaresa MARCAT (3) a partir del matí. MODERAT (2) durant la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 18: De matinada minvaran els núvols i quedarà el serè o poc ennuvolat fins el migdia. A partir de llavors creixeran per
alguns núvols d'evolució i quedarà mig ennuvolat a la tarda. S'espera algun xàfec dispers, d'intensitat feble o localment moderada i
que deixarà quantitats poc abundants. Cota de neu: 2600-2700 metres. Temperatures en lleuger ascens, amb mínimes semblants
i màximes lleugerament més altes. Al voltant dels 2500 metres les mínimes seran d' 1 o 2 graus i les màximes d'entre 5 i 8. Vent
fluix amb algun cop moderat durant la jornada. Predomini del règim de brises i del vent de direcció variable.
A les 12:00 h: isozero: 3000 m; Vent a 2000 m: 15 km/h N; Vent a 3000 m: 12 km/h NE;Index de fredor a 2000 m: 7ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 19: Cel serè o poc ennuvolat al matí, i mig o molt ennuvolat localment a la tarda per algunes nuvolades. Possibilitat
d'algun ruixat dispers, d'intensitat entre feble i moderada a la tarda. Cota de neu: 2600 metres. Temperatures sense gaires
canvis. Vent fluix amb algun cop moderat durant la jornada. Predomini del règim de brises.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Actualment, a tots els sectors, el mantell nival és continu des dels 1800-1900 m en vessants nord i 2000-2100 m en els
orientats al sud. Els gruixos de neu al terra a 2200 m oscil•len entre 60-110 cm a tots els sectors. Per sota d’aquesta cota els
gruixos van disminuint degut als xàfecs.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Ahir dilluns les temperatures van continuar pujant moderadament  a tots els sectors, amb màximes d’entre 6º a 8ºC a 2200 m i
mínimes aquesta matinada d’entre 1º a 2ºC; ha glaçat lleugerament per sobre de 2500 m. En les últimes 24 hores han tornat a
caure xàfecs al vespre-nit amb cota de neu a 2500-2600 m, més quantiosos a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa (entre 5-10 l/m2
). El regel nocturn de la neu és mínim i durant el dia s’humiteja ràpidament, sobretot per sota de 2300-2500 m. A tots els sectors
el perill d’allaus és MARCAT (3) a partir de mig matí, per la caiguda espontània d’allaus de neu humida que per sota de 2300 m
localment poden ser de fons, involucrant tota la neu vella. Aquestes allaus poden ser de mitjanes dimensions, localment de
grans dimensions en orientacions N i NW. En pendents drets de les cotes més altes orientades a S i W són possibles
desencadenaments d’allaus de placa de petites dimensions pel pas d’una persona per la neu recent que hi va caient amb els
xàfecs locals.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI 

El proper butlletí s'emetrà el  Dimecres, 18 d'Abril

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dijous, 18 de Gener de 2007
14:00 h.
Fins les 24 h del 19 de Gener de
2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa FEBLE (1)

Ribagorçana-Vall Fosca SENSE MANTELL SUFICIENT

Pallaresa SENSE MANTELL SUFICIENT

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 19: Cel serè o poc ennuvolat per franges de núvols alts. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes en
ascens moderat i amb inversió tèrmica matinal. Les màximes pujaran entre lleugera i moderadament, amb valors que a cotes
mitjanes superaran els 11 graus i a cotes altes els 5. El vent bufarà fluix amb algun cop moderat de matinada i al final del
dia, de direcció variable a cotes baixes i mitjanes i de component oest a les altes.

A les 12:00 h: isozero: 3600 m; Vent a 2000 m: 39 km/h NW; Vent a 3000 m: 38 km/h NW; 
Index de fredor a 2000 m: 1ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 20: Cel serè o poc ennuvolat per pinzellades de núvols alts. No s'esperen precipitacions. Temperatures en lleuger
descens al final del dia. Les mínimes matinals pujaran lleugerament o es mantindran i les màximes es mantindran o baixaran
lleugerament. Vent fluix i de direcció variable a cotes baixes. A cims i cotes altes es mantindrà el predomini del
component oest fluix amb algun cop moderat a partir de la tarda, quan el vent es reforçarà lleugerament.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és discontinu. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaersa, en orientacions obagues és present per damunt de 2000-2100 m
i
en orientacions assolellades a partir de 2300-2400 m apareixen clapes de neu fins als cims. Els gruixos a 2200 m no superen
els 10-15 cm. A la resta de sectors la presència de neu és testimonial.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
El mantell s'humiteja de dia i es regela de nit. En general, no hi ha suficient neu per a la formació d'allaus. Únicament a
l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és FEBLE (1) ja que no es descarta la possibilitat d'alguna allau de placa de
petites dimensions en sectors de sobreacumulacions en torrenteres i canals per damunt de 2400 m o alguna petita allau de neu
humida.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  19 de Gener de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dimecres, 18 d'Abril de 2007
14:00 h.
Fins les  24 h del 19 d'Abril

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3) a partir del matí. MODERAT (2) durant la resta

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) a partir del matí. MODERAT (2) durant la resta

Pallaresa MARCAT (3) a partir del matí. MODERAT (2) durant la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 19: Cel serè o poc ennuvolat al matí, i mig o molt ennuvolat localment a la tarda per algunes nuvolades. S'espera algun
ruixat dispers, d'intensitat entre feble i moderada a la tarda i localment acompanyat de tempesta. Cota de neu: 2500 metres.
Temperatures sense gaires canvis. Cap a 2500 metres les mínimes seran d'entre 1 i 3 graus i les màximes d'entre 6 i 9. Vent fluix
amb algun cop moderat durant la jornada. Predomini del règim de brises. No es descarta algun cop fort a la tarda.
A les 12:00 h: isozero: 3100 m; Vent a 2000 m: 8 km/h N; Vent a 3000 m: 2 km/h W;Index de fredor a 2000 m: 9ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 20: Cel poc o mig ennuvolat per núvols alts al llarg del dia i també pel creixement d'algunes nuvolades a la tarda. És
probable algun xàfec, localment amb tempesta d'intensitat moderada a la tarda, i poc abundant. Cota de neu: 2500 metres.
Temperatures sense gaires canvis o amb les mínimes lleugerament més altes. Es mantindrà el vent fluix i variable durant la
jornada, a estones ratxejat a la tarda. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Dia a dia va disminuint el gruix de neu degut a la fusió, a raó d’uns 5 cm/dia a 2200 m. A tots els sectors, el mantell nival és
continu des dels 1800-1900 m en vessants nord i 2000-2100 m en els orientats al sud. Els gruixos de neu al terra a 2200 m
oscil•len entre 60-110 cm a tots els sectors. Per sota d’aquesta cota els gruixos van disminuint també degut als xàfecs.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
No hi ha canvis en l’estat del mantell. Les temperatures continuen pujant lleugerament, màximes d’entre 6º a 9ºC a 2200 m i
mínimes aquesta matinada d’entre 1º a 3ºC. En les últimes 24 hores han tornat a caure xàfecs amb tempesta a partir de migdia
amb cota de neu per sobre dels 2700 m. El regel nocturn de la neu és mínim i té lloc per damunt de 2500 m; durant el dia
s’humiteja ràpidament, sobretot per sota de 2300-2500 m. A aquesta cota a migdia hi ha en superfície de l’ordre de 30-40 cm de
neu molla sense cohesió. A tots els sectors el perill d’allaus és MARCAT (3) a partir de mig matí, per la caiguda espontània d’allaus
de neu humida que per sota de 2300 m localment poden ser de fons, involucrant tota la neu vella. Aquestes allaus poden ser de
mitjanes dimensions, localment de grans dimensions en orientacions N i NW. Durant la nit i el matí el perill baixa a MODERAT
(2). En pendents drets de les cotes més altes orientades a S i W són possibles desencadenaments d’allaus de placa de petites
dimensions pel pas d’un grup.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI 

El proper butlletí s'emetrà el  Dijous, 19 d'Abril 

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Divendres, 18 de Maig de 2007
14:00 h.
Fins les  24 h del 20 de Maig

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

Ribagorçana-Vall Fosca SENSE MANTELL SUFICIENT

Pallaresa SENSE MANTELL SUFICIENT

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 19: Cel cobert o molt ennuvolat. S'esperen precipitacions al llarg del dia, en forma de ruixats intermitents d'intensitat
feble o localment moderada. Deixaran quantitats poc abundants (fins a 20 mm). Temperatures en lleuger o moderat descens al
centre del dia, que farà que les màximes diürnes al voltant de 2500 metres rondin els 6 graus. Vent de component sud i oest fluix
amb algun cop moderat al llarg del dia.
A les 12:00 h: isozero: 3600 m; Vent a 2000 m: 20 km/h SW; Vent a 3000 m: 30 km/h W;Index de fredor a 2000 m: 5ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 20: De matinada la nuvolositat s'anirà fent menys compacta per bé que quedarà mig ennuvolat per núvols alts i
mitjans al llarg del dia. A més, a partir del migdia creixeran algunes nuvolades. S'espera algun ruixat i no es descarta alguna
tempesta a la tarda, d'intensitat entre feble i moderada, i que deixarà quantitats poc abundants de precipitació. Temperatures
sense gaires canvis, si bé les màximes aniran en lleuger ascens a cotes altes i moderat a cotes baixes. Vent de component sud,
entre sud i sud-oest de fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Només a l'Aran hi ha certa continuitat en l'extensió del mantell nival. En aquest sector és continu en vessants obacs per damunt
de 2000-2100 m, però aquesta cota anirà pujant ràpidament durant el cap de setmana. En vessants assolellats el mantell és
discontinu fins als cims i apareixen clapes de neu per damunt de 2300-2400 m. A l'Aran a 2200 m els gruixos oscli.len entre 20-
40 cm; per damunt de 2400 m s'arriba al metre de gruix en els punts més favorables. A la resta de sectors només hi ha clapes
de neu en vessants obacs per damunt de 2500-2600 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Dilluns va tornar a nevar a l'Aran amb certa intensitat. La cota de neu va baixar fins als 1000 m on va cuallar momentàniament. A
2200 m es van acumular al voltant de 15 cm. A la resta de sectors va nevar feblement per damunt de 1500 m aproximadament,
enfarinant els cims. Ahir dijous va ploure a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa (20-50 l/m2) a totes les cotes. Les temperatures
han pujat notablement respecte a l'inici de setmana; a 2200 m, màximes de dijous entre 6º i 9ºC i mínimes d'avui divendres entre
4º i 6ºC. A l'Aran el mantell es manté endurit internament, però s'estoba en superfície ràpidament. A l'Aran és possible alguna
allau de fusió de petites dimensions en pendents força drets per damunt de 2400 m.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  ÚLTIM BUTLLETÍ  DE LA TEMPORADA 06-07

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dilluns, 18 de Desembre de 2006
14:00 h.
24:00 del 19 de Desembre de 2006

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa FEBLE (1)

Ribagorçana-Vall Fosca SENSE MANTELL SUFICIENT

Pallaresa SENSE MANTELL SUFICIENT

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 19: Cel serè o poc ennuvolat per bandes de núvols alts i mitjans. No s'esperen precipitacions. Temperatures sense
gaires canvis o en lleuger descens. Vent entre fluix i moderat de component nord, entre nord i nord-est que a cotes altes pot
dona algun cop fort. Al fons de vall, vent fluix i de direcció variable.

A les 12:00 h: isozero: 0 m; Vent a 2000 m: 32 km/h N; Vent a 3000 m: 32 km/h NE; 
Index de fredor a 2000 m: -15ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 20: Cel serè o poc ennuvolat per bandes de núvols alts. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes i
màximes sense gaires canvis o en lleuger ascens. La tendència de les temperatures serà a pujar al llarg del dia. Predomini
del vent de component est, sobretot de l'est i nord-est entre fluix i moderat a cotes altes, i fluix i variable a cotes
baixes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Durant el cap de setmana es van produir precipitacions febles a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa però que no han afectat la
distribució del mantell nival respecte l'anterior butlletí de divendres passat. A mig matí d'avui dilluns, està nevant
feblement a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa on el mantell és present per sobre de 1900 m en orientacions S i 1500 m en
orientacions N. Els gruixos a 2200 m oscil.len entre 10-25 cm.

A la resta de sectors, els gruixos no superen els 25 cm. El mantell és present per sobre 1800 m en orientacions N i de 2200 m
en orientacions S.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
El diumenge va nevar feblement a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa, entre 1-4 cm a 2200 m, i de forma inapreciable i més
localment a la resta de la Pallaresa.

La neu continua refredant-se i es presenta molt freda i incohesiva. En general, no hi ha suficient neu per a la formació
d'allaus. Únicament a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és FEBLE (1) ja que no es descarta la possibilitat
d'alguna allau de placa de petites dimensions en sectors de sobreacumulacions en torrenteres i canals.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  21 de Desembre de 2006

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Divendres, 19 de Gener de 2007
14:00 h.
19, 20 i 21 de Gener de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa FEBLE (1)

Ribagorçana-Vall Fosca SENSE MANTELL SUFICIENT

Pallaresa SENSE MANTELL SUFICIENT

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 20: Cel serè o poc ennuvolat per pinzellades de núvols alts. No s'esperen precipitacions. Temperatures en lleuger
descens al final del dia. Les mínimes matinals pujaran lleugerament o es mantindran i les màximes es mantindran o baixaran
lleugerament. Vent fluix i de direcció variable a cotes baixes. A cims i cotes altes es mantindrà el predomini del component
oest fluix amb algun cop moderat a partir de la tarda, quan el vent es reforçarà lleugerament.

A les 12:00 h: isozero: 3200 m; Vent a 2000 m: 27 km/h W; Vent a 3000 m: 52 km/h SW; 
Index de fredor a 2000 m: 4ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 21: Cel serè o poc ennuvolat per pinzellades de núvols alts. No s'esperen precipitacions. Temperatures en lleuger
descens al final del dia. Les mínimes matinals pujaran lleugerament o es mantindran i les màximes es mantindran o baixaran
lleugerament. Vent fluix i de direcció variable a cotes baixes. A cims i cotes altes es mantindrà el predomini del
component oest fluix amb algun cop moderat a partir de la tarda, quan el vent es reforçarà lleugerament.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Actualmnet el mantell és discontinu. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, en orientacions obagues és present per damunt de
2000-2100 m i en orientacions assolellades a partir de 2300-2400 m apareixen clapes de neu fins als cims. Els gruixos a 2200
m no superen els 10-15 cm. A la resta de sectors la presència de neu és testimonial. A partir de dilluns i en funció de les
nevades previstes, la distribució del mantell nival pot variar substancialment.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
El mantell continuarà humitejant-se de dia i regelant-se de nit. A partir de diumenge , amb la davallada de temperatures, el
mantell es mantindrà regelat tot el dia En general, no hi ha suficient neu per a la formació d'allaus. Únicament a
l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és FEBLE (1) ja que no es descarta la possibilitat d'alguna allau de placa de
petites dimensions en sectors de sobreacumulacions en torrenteres i canals per damunt de 2400 m. D'altra banda, fins
dissabte, no es descarta la caiguda d'alguna petita allau de neu humida. A partir de dilluns i en funció de les
precipitacions previstes, es podrà formar una capa de neu recent damunt del terra o de les congestes actuals i pot ser
possible alguna purga petita de neu recent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Evolució del perill: EN AUGMENT

El proper butlletí s'emetrà el  dilluns, 21 de Gener de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dilluns, 19 de Febrer de 2007
14:00 h.
Fins les 24 h del 20 de Febrer

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

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) per damunt de 2200 m. MODERAT (2) per sota

Pallaresa MARCAT (3) per damunt de 2200 m. MODERAT (2) per sota

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 20: Ambient assolellat arreu al matí, amb cel serè o poc ennuvolat. A partir del migdia i durant la tarda  augmentarà la
nuvolositat amb l'arribada de núvols alts i mitjans que deixaran el cel molt ennuvolat a partir del vespre. No s'esperen
precipitacions.  Les temperatures mínimes seran semblants, mentre que les màximes baixaran lleugerament. El vent serà fluix i de
l'oest de matinada a cotes altes i durant el matí s'establirà el component sud. Al fons de vall serà fluix i variable.
A les 12:00 h: isozero: 2200 m; Vent a 2000 m: 30 km/h S; Vent a 3000 m: 37 km/h S;Index de fredor a 2000 m: -4ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 21: Cel molt ennuvolat o cobert. A partir de mig matí s'esperen algunes precipitacions febles, de neu per sobre dels
1500 metres.  Les temperatures mínimes pujaran lleugerament i les màximes baixaran de forma lleugera i puntualment moderada.
El vent serà fluix i de component sud.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Va nevar dissabte a tots els sectors. Diumenge només va nevar de forma moderada a l'Aran. A tots els sectors s'han acumulat
entre 25-35 cm de neu recent en tot l'episodi.El mantell és continu a l'Aran per damunt de 1200 m en orientacions N i de 1700
m en orientacions N. A la resta és continu per damunt de 1600-1700 m aproximadament. Els gruixos de neu al terra a 2200 m
oscil.len entre 30-60 cm a tots els sectors. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Dissabte va nevar amb vent del S i es van formar plaques de vent en orientacions N. Diumenge només va a nevar a l'Aran amb
vent del NW i es van formar plaques de vent en orientacions S i E. De totes maneres el vent ha estat fluix, localment moderat, i
la distribució de la neu és bastant homogènia, de manera que a part de les plaques de vent també hi ha perill de plaques
friables. El perill és MARCAT (3) a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i per damunt de 2200 m a la resta de sectors. Per sota
d'aquesta cota el perill és MODERAT (2). Els vessants més inestables són els orientats al N, per l'existència d'acumulacions de
neu recent i ventada damunt de nivells febles. Per damunt de 2200 m la inestabilitat s'estén a totes les orientacions. Són
probables les allaus de placa pel pas d'una persona, localment de forma espontània. En general seran de mida mitjana. També
són possibles allaus de neu recent en vessants assolellats, en general de mida petita.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  Dimarts, 20 de Febrer de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dijous, 19 d'Abril de 2007
14:00 h.
19 i 20 d'Abril de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2)  a partir de migdia, FEBLE (1) a partir de vespre-nit

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

Pallaresa MODERAT (2)  a partir de migdia, FEBLE (1) a partir de vespre-nit

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 20: Cel poc o mig ennuvolat per núvols alts al llarg del dia i també pel creixement d'algunes nuvolades a la tarda
que deixaran el cel localment molt ennuvolat. S'espera algun xàfec a la tarda, localment amb tempesta d'intensitat moderada a la
tarda, i poc abundant. Cota de neu: 2500 metres. Temperatures sense gaires canvis o amb les mínimes lleugerament més altes.
A 2500 metres les mínimes seran d'uns 4 o 5 graus i les màximes d'entre 7 i 9. Es mantindrà el vent fluix i variable durant la
jornada, a estones ratxejat a la tarda i amb algun cop fort. 
A les 12:00 h: isozero: 3000 m; Vent a 2000 m: 13 km/h NE; Vent a 3000 m: 9 km/h E;Index de fredor a 2000 m: 8ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 21: Cel poc ennuvolat al llarg del dia, per algunes franges de núvols alts i per alguns núvols d'evolució i alguna
nuvolada al centre del dia.  No s'esperen precipitacions. Temperatures sense gaires canvis o en lleuger ascens. Vent fluix i de
caràcter local al llarg del dia, amb predomini de les brises i algun cop moderat a la tarda.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Dia a dia va disminuint el gruix de neu degut a la fusió, a raó d’uns 5 cm/dia a 2200 m. A tots els sectors, el mantell nival és
continu des dels 1800-1900 m en vessants nord i 2100-2200 m en els orientats al sud. Els gruixos de neu al terra a 2200 m
oscil•len entre 50-100 cm a tots els sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
A tots els sectors, a 2200 m, les temperatures tant màximes com mínimes han pujat lleugerament o s’han mantingut sense gaires
canvi. En la tarda d’ahir dimecres hi va haver algun xàfec de poca importància a la Pallaresa que va donar acumulacions de menys
d’1 mm de precipitació. El regel nocturn de la passada nit i matinada ha estat més efectiu que en els darrers dies amb la qual
cosa el mantell nival ha guanyat en estabilitat. Les crostes de regel generades impedeixen que la fusió progressi fins als nivells
intermitjos del mantell nival, especialment a les obagues on la neu és on es troba més endurida. Durant el dia els vessants S
són els que es transformen primer i que noten més l’efecte d’humidificació. A tots els sectors el perill és  MODERAT (2) a partir de
migdia i fins al vespre, ja que en pendents drets són possibles caigudes espontànies d’allaus de neu humida, en general de mida
petita, localment de mida mitjana. En cas de xàfecs es podran produïr allaus de neu humida espontània de mida mitjana. Durant la
nit i fins primeres hores del matí el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  divendres, 20 d'Abril de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dimarts, 20 de Febrer de 2007
14:00 h.
Fins les 24 h del 21 de Febrer

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

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) en orientacions N. MODERAT (2) a la resta

Pallaresa MARCAT (3) en orientacions N. MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 21: Cel molt ennuvolat o cobert, amb núvols més compactes a partir de migdia, quan a més poden créixer
nuvolades. A mig matí són possible algunes precipitacions febles i disperses, però sobretot a partir de migdia s'esperen alguns
ruixats que podran arribar a ser moderats i no es descarta que amb tempesta, de neu per sobre dels 1400-1500 metres. Les
precipitacions deixaran quantitats minses o poc abundants (entre 5 i 10 mm). Les temperatures seran lleugerament més baixes
o moderadament pel que fa a les màximes; les mínimes es registraran durant la segona meitat del dia. Cap a 2400 metres les
mínimes es situaran cap als -3 a -5 graus i les màximes entre - 1 i -3. El vent serà fluix i de direcció variable amb predomini dels
components sud i oest. S'espera que durant la tarda el vent es reforci i hi hagi cops moderats.
A les 12:00 h: isozero: 1700 m; Vent a 2000 m: 9 km/h SW; Vent a 3000 m: 20 km/h SW;Index de fredor a 2000 m: -6ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 22: De matinada aniran minvant els núvols i quedarà poc ennuvolat fins a mig matí. A partir de llavors en podran arribar
d'alts a la vegada que es poden desenvolupar alguns de creixement vertical. A la tarda el cel quedarà entre mig i molt ennuvolat.
A partir de migdia és probable algun ruixat dispers, d'intensitat entre feble i moderada. Cota de neu: 1600-1700 metres.
Temperatures més altes, entre lleugerament i moderadament, per bé que localment en moments de ruixat davallaran. Vent
fluix amb cops moderats de component oest, que al centre del dia pot quedar variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és continu a l'Aran per damunt de 1200 m en orientacions N i de 2000 m en orientacions S, tot i que és present de
forma discontínua des de més avall. A la resta és continu per damunt de 1700 m en orientacions N i de 2000 m en orientacions
S. Els gruixos de neu al terra a 2200 m oscil.len entre 30-50 cm a tots els sectors. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
La neu recent del cap de setmana s'està assentant en vessant assolellats, però es manté incohesiva i amb formació de gebre en
vessants obacs. El perill és MARCAT (3) en vessants obacs a tots els sectors, ja que són probables allaus de placa de vent i
friable pel pas d'una persona i assolir dimensions mitjanes. A la resta d'orientacions és MODERAT (2). No obstant sota colls i
carenes orientats a l'E i al S és possible alguna allau de placa de vent pel pas d'un grup de persones. Avui dimarts és possible
alguna allau espontània de neu recent humida en orientacions assolellades al centre del dia, de petites dimensions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  Dimecres, 21 de Febrer de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dimarts, 20 de Març de 2007
14:00 h.
Fins les 24 h del 21 de Març

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

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) a la meitat nord. MODERAT (2) a la meitat sud

Pallaresa MARCAT (3) a la meitat nord. MODERAT (2) a la meitat sud

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 21: Seguirà molt ennuvolat o cobert a les zones més properes a l'Aran. A la resta i sobretot cap al sud estarà de mig a
poc ennuvolat per núvols mitjans que al vespre novament  podran fer-se més nombrosos i deixar el cel cobert. Es mantindran
les nevades d'intensitat entre feble i localment moderada, més continuades a partir del vespre, i que novament poden deixar
quantitats a cotes altes de fins a 20 cm. Temperatures sense gaires canvis, amb l'ambient molt fred i acusat a muntanya pel
vent. Hi haurà sectors baixos afectats pel fogony on les màximes pujaran lleugerament. Es mantindrà el vent de component nord,
de nord a nord-oest moderat amb cops forts de matinada i al vespre a cotes altes, i fluix amb algun cop moderat de matinada a
cotes baixes. Es mantindrà el torb a cotes altes.
A les 12:00 h: isozero: 700 m; Vent a 2000 m: 53 km/h W; Vent a 3000 m: 57 km/h N;Index de fredor a 2000 m: -24ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 22: Cel poc ennuvolat al matí per intervals de núvols alts i mitjans, i encara al matí mig o molt ennuvolat a l'extrem nord
de la Pallaresa i la Ribagorçana. A partir del migdia els núvols aniran en augment i acabarà cobert arreu. A zones properes a
l'Aran s'esperen algunes precipitacions febles que passaran a moderades a la tarda, quan es faran generals. Les precipitacions
deixaran quantitats minses o poc abundants. Cota de neu: 900 metres. Temperatures en lleuger ascens al llarg del dia, amb les
màximes que pujaran de forma moderada al final del dia. Vent de component nord, entre nord i nord-oest moderat amb cops
forts, i alguns cops molt forts a cotes altes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Des del matí de dilluns està nevant de forma moderada-intensa a l'Aran a totes les cotes i de forma feble-moderada a la resta
amb vent fort del nord. Fins a les 14 h d'avui dimarts s'han acumulat entre 50-60 cm de neu recent a l'Aran i entre 15-30 cm a la
resta, disminuint de nord a sud. El vent fort del nord està formant sobreacumulacions en orientacions sud i est. Els gruixos de neu
a 2200 m oscil.len entre 50-90 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i d’entre 20-60 cm a la resta de sectors. El mantell és
continu per damunt de 600-800 m aproximadament.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Durant les properes hores continuarà incrementant-se el gruix de neu recent i les acumulacions de neu ventada a l'Aran, i en
menor intensitat a la resta. S'alternen nivells de neu recent seca molt freda amb nivells de neu granulada i plaques de vent
tobes. Tota aquesta neu descansa directament damunt del terra per sota de 2200-2400 m, excepte a l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa on ja hi havia neu per damunt de 1500 m en cares nord i 1900 m en cares sud. El perill és FORT (4) a l'Aran-Franja
Nord de la Pallaresa; de forma espontània són probables allaus de placa de vent en orientacions sud i est, principalment, però
també són probables en altres orientacions pel pas d'una persona ja que el vent ha bufat de totes direccions encara que ha
predominat el de component nord. També són probables allaus de neu recent. En orientacions est i sud les allaus poden ser de
grans dimensions. El perill és MARCAT (3) a la meitat nord de la Pallaresa i de la Ribagorçana-Vallfosca especialment a cotes
altes sota colls i carenes orientades al sud i a l'est, on es poden produir allaus de placa al pas d'una persona, localment de mida
mitjana. A la meitat sud de la Pallaresa i de la Ribagorçana-Vallfosca el perill és MODERAT (2) ja que les nevades són febles i les
plaques molt locals. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
EN AUGMENT

El proper butlletí s'emetrà el  Dimecres, 21 de Març de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com

- 61 / 99 -



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

DATA:
HORA:
Vàlid:

Divendres, 20 d'Abril de 2007
14:00 h.
Fins les  24 h del 21 d'Abril

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2)  a partir de migdia, FEBLE (1) a partir de vespre-nit

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

Pallaresa MODERAT (2)  a partir de migdia, FEBLE (1) a partir de vespre-nit

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 21: Cel poc ennuvolat al llarg del dia, per algunes franges de núvols alts i per alguns núvols d'evolució i alguna
nuvolada al centre del dia.  Possibilitat d'algun ruixat aïllat a la tarda, mins o poc abundant, més probable com més al sud. Cota
de neu: 2600 metres. Temperatures sense gaires canvis o en lleuger ascens. Les mínimes al voltant dels 2500 metres seran
d'uns 2 o 3 graus; les màximes seran d'entre 8 i 10 graus.  Vent fluix i de caràcter local al llarg del dia, amb predomini de les brises
i algun cop moderat a la tarda. 
A les 12:00 h: isozero: 3000 m; Vent a 2000 m: 8 km/h NE; Vent a 3000 m: 8 km/h NE;Index de fredor a 2000 m: 9ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 22: Cel serè, o poc ennuvolat per núvols alts i per núvols d'evolució diürna.  No s'esperen precipitacions.
Temperatures sense gaires canvis. Vent fluix i de caràcter local al llarg del dia, amb predomini de les brises i algun cop moderat a
la tarda.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Dia a dia va disminuint el gruix de neu degut a la fusió, a raó d’uns 5 cm/dia a 2200 m. A tots els sectors, el mantell nival és
continu des dels 1900 m en vessants nord, a l’Aran 1700 m, i 2100-2200 m en els orientats al sud. Els gruixos de neu al terra a
2200 m oscil•len entre 50-100 cm a tots els sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
A tots els sectors, a 2200 m, les temperatures tant màximes com mínimes han pujat lleugerament o s’han mantingut sense gaires
canvi. En la tarda d’ahir dijous hi va haver algun xàfec de poca importància a que va donar acumulacions entre 1-2 l/m2. Ha tornat
a haver regel nocturn per damunt de 2200 m amb la qual cosa el mantell nival ha guanyat en estabilitat fins a mig matí. Els
nivells intermitjos del mantell nival en les obagues es mantenen endurits. Durant el dia en els vessants S la fusió és molt
efectiva. A migdia, la capa superficial de neu molt molla sense cohesió és de l’ordre de 20-30 cm. A tots els sectors el perill és 
MODERAT (2) a partir de migdia i fins al vespre, ja que en pendents drets són possibles caigudes espontànies d’allaus de neu
humida, en general de mida petita, localment de mida mitjana. En cas de xàfecs es podran produir allaus de neu humida
espontània de mida mitjana. Durant la nit i fins primeres hores del matí el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  Dissabte, 21 d'Abril de 2007 

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dimecres, 21 de Febrer de 2007
14:00 h.
Fins les 24 h del 22 de Febrer

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

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) en orientacions N. MODERAT (2) a la resta

Pallaresa MARCAT (3) en orientacions N. MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 22: De matinada aniran minvant els núvols i quedarà poc ennuvolat fins a mig matí. A partir de llavors en podran arribar
d'alts i mitjans a la vegada que es poden desenvolupar alguns de creixement vertical. A la tarda el cel quedarà entre mig i molt
ennuvolat. A partir de migdia és probable algun ruixat dispers, d'intensitat entre feble i moderada. Cota de neu: 1600-1700
metres. Temperatures més altes, entre lleugerament i moderadament, per bé que localment en moments de ruixat davallaran.
Les mínimes seran semblants o lleugerament més baixes, d'uns -3 a -5 graus al voltant dels 2400 metres, i les màximes pujaran
lleugerament amb valors d'entre -1 a 1 graus.  Vent fluix amb cops moderats de component oest, que al centre del dia pot
quedar variable.
A les 12:00 h: isozero: 2100 m; Vent a 2000 m: 26 km/h W; Vent a 3000 m: 23 km/h W;Index de fredor a 2000 m: -5ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 23: Matí assolellat amb bandes de núvols alts i mitjans que a la tarda es faran més compactes i deixaran el cel molt
ennuvolat. És probable a la tarda algun ruixat dispers i d'intensitat feble. Deixarà quantitats minses. La cota de neu estarà cap als
1600-1700 metres. Temperatures sense gaires canvis o lleugerament més baixes. Bufarà vent de component oest que s'anirà
reforçant al llarg del dia, i passarà de  fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és continu a l'Aran per damunt de 1400 m en orientacions N i de 2000 en orientacions S. A la resta és continu per
damunt de 1700 m en orientacions N i discontinu fins als cims en en orientacions S. Els gruixos de neu al terra a 2200 m
oscil.len entre 30-50 cm a tots els sectors. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
La neu recent del cap de setmana s'ha assentat i humitejat en vessant assolellats, però es manté incohesiva i amb formació de
gebre en vessants obacs. El perill és MARCAT (3) en vessants obacs a tots els sectors, ja que són probables allaus de placa de
vent i friable pel pas d'una persona i assolir dimensions mitjanes. A la resta d'orientacions és MODERAT (2). No obstant sota
colls i carenes orientats a l'E i al S és possible alguna allau de placa de vent pel pas d'un grup de persones. És possible alguna
allau espontània de neu recent humida en orientacions assolellades al centre del dia, de petites dimensions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s'emetrà el  Dijous, 22 de Febrer de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dimecres, 21 de Març de 2007
14:00 h.
21 i 22 de Març de 2007

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

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) 

Pallaresa MARCAT (3) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 22: Cel poc ennuvolat al matí per intervals de núvols alts i mitjans, i encara al matí mig o molt ennuvolat a l'extrem nord
de la Pallaresa i la Ribagorçana. A partir del migdia els núvols aniran en augment i acabarà cobert arreu. A zones properes a
l'Aran s'esperen algunes precipitacions febles que passaran a moderades a la tarda, quan es faran generals. Les precipitacions
deixaran quantitats minses o poc abundants. Cota de neu: 900 metres. Temperatures en lleuger ascens al llarg del dia, amb les
màximes que pujaran de forma moderada al final del dia. Vent de component nord, entre nord i nord-oest moderat amb cops
forts, i alguns cops molt forts a cotes altes.
A les 12:00 h: isozero: 0 m; Vent a 2000 m: 55 km/h NW; Vent a 3000 m: 84 km/h N;Index de fredor a 2000 m: -22ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 23: Cel cobert o molt ennuvolat al llarg del dia, amb estones de mig ennuvolat al centre de la jornada. S'esperen
precipitacions entre febles i moderades, a estones en forma de ruixat la segona meitat del dia i amb quantitats minses o poc
abundants. Cota de neu: 800 metres i al centre del dia cap als 1100 metres. Temperatures sense gaires canvis o lleugerament
més altes al matí, i novament en descens durant la segona meitat del dia. Bufarà vent de nord i nord-oest, entre fluix i moderat
amb cops forts, i al final del dia amb algun cop molt fort. A cotes baixes el vent bufarà fluix amb algun cop moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Des que es van iniciar les nevades dilluns passat, s'han acumulat entre 75-85 cm de neu recent a l'Aran Franja Nord de la
Pallaresa i entre 30-60 cm a la resta de sectors, les més quantioses de les quals han estat a les zones més septentrionals. El
vent fort del N i NW, localment NE, ha estat efectiu per damunt dels 2000-2200 m mentre que per sota la neu no ha estat
transportada. En aquestes condicions, s'han format sobreacumulacions en orientacions S, SE i SW.  Els gruixos de neu a 2200
m oscil.len entre 100-120 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i d’entre 20-80 cm a la resta de sectors. El mantell és continu
per damunt de 600-800 m aproximadament.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Durant el dia d’ahir va continuar nevant i les precipitacions es van extendre a tots els sectors per la tarda. En les properes hores
està previst que continuï nevant i s’incrementin els gruixos de neu recent i les acumulacions de neu ventada a l'Aran Franja Nord
de la Pallaresa, i en menor intensitat a la resta. La neu es presenta freda seca i molt transportable pel vent. S'alternen nivells de
neu recent amb nivells de neu granulada i plaques de vent tobes. Tota aquesta neu descansa directament damunt del terra per
sota de 2200-2400 m, excepte a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa on ja hi havia neu per damunt de 1500 m en cares nord i
1900 m en cares sud. A tots els sectors s’han format plaques de vent en orientacions S, SE i SW, així com en vessants N
protegits, les mes gruixudes de les quals es localitzen a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa. En aquest sector el perill és FORT
(4) per la caiguda d’allaus de placa de vent de forma natural, especialment en orientacions Sud, Sud-est, Sud-oest i vessants
Nord protegits. Aquestes allaus podran ser de grans dimensions. En indrets protegits de l’acció del vent són possibles també
caigudes espontànies d’allaus de neu recent de forma natural de mida mitjana. El perill és MARCAT (3) a la Pallaresa i a la
Ribagorçana-Vallfosca pel desencadenament d’allaus de placa al pas d'una persona, en general de mida mitjana, especialment
en orientacions S, SE i SW així com també en indrets protegits del vent. No es descarta que en els indrets més septentrionals
d’aquests sectors les plaques puguin, fins i tot caure de forma natural. Per sota de 2200 m són possibles caigudes espontànies de
petites allaus de neu recent a qualsevol orientació.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí s'emetrà el  dijous, 22 de Març de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dissabte, 21 d'Abril de 2007
14:00 h.
Fins les  24 h del 23 d'Abril

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2)  a partir de migdia, FEBLE (1) a partir de vespre-nit

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

Pallaresa MODERAT (2)  a partir de migdia, FEBLE (1) a partir de vespre-nit

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 22: Cel poc ennuvolat per núvols alts i per núvols d'evolució diürna. A la tarda els núvols alts i mitjans augmentaran.
Són possibles alguns ruixats aïllats a la tarda. Temperatures sense gaires canvis. Vent fluix i de caràcter local al llarg del dia, amb
predomini de les brises i algun cop moderat a la tarda.
A les 12:00 h: isozero: 3100 m; Vent a 2000 m: 12 km/h E; Vent a 3000 m: 10 km/h E;Index de fredor a 2000 m: 9ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 23: Cel serè, o poc ennuvolat per núvols alts i per núvols d'evolució diürna.  No s'esperen precipitacions. Temperatures
sense gaires canvis. Vent fluix i de caràcter local al llarg del dia, amb predomini de les brises i algun cop moderat a la tarda.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Dia a dia va disminuint el gruix de neu degut a la fusió, a raó d’uns 2-7 cm/dia a 2200 m. A tots els sectors, el mantell nival és
continu des dels 1900 m en vessants nord, a l’Aran 1700 m, i 2200-2300 m en els orientats al sud. Els gruixos de neu al terra a
2200 m oscil•len entre 50-100 cm a tots els sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
En els darrers dies la situació és molt similar. A tots els sectors, les temperatures s’han mantingut sense gaires canvis: a 2200 m
màximes d’ahir entre 8º i 10ºC i mínimes d’avui entre 2º i 4ºC. El regel de la neu per damunt de 2400 m ha estat menys efectiu que
ahir divendres. En la tarda d’ahir divendres hi va haver algun xàfec i tempesta amb poca quantitat d’aigua (1-3 l/m2), amb cota de
neu a 2600 m aproximadament, més freqüents a la Pallaresa. Pel regel nocturn el mantell nival guanya en estabilitat fins a mig
matí i la neu es manté dura en vessants obacs per damunt de 2400 m fins a migdia. Durant el dia en els vessants S la fusió és
molt efectiva. A migdia, la capa superficial de neu molt molla sense cohesió és de l’ordre de 20-30 cm. A tots els sectors el perill
és  MODERAT (2) a partir de migdia i fins al vespre, ja que en pendents drets són possibles caigudes espontànies d’allaus de neu
humida, en general de mida petita, localment de mida mitjana. Internament el mantell es manté endurit en vessants obacs i
cotes altes. En cas de xàfecs es podran produir allaus de neu humida de forma espontània, en general de mida petita. Durant la nit
i fins primeres hores del matí el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  Dilluns, 23 d'Abril de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dijous, 21 de Desembre de 2006
14:00 h.
Fins les 24 h del 22 de Desembre de
2006

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa FEBLE (1)

Ribagorçana-Vall Fosca SENSE MANTELL SUFICIENT

Pallaresa SENSE MANTELL SUFICIENT

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 22: Cel serè o molt poc ennuvolat fins la tarda. Durant la tarda aniran arribant bandes de núvols alts i mitjans
que acabaran deixant el cel mig ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures sense gaires canvis durant la primera
meitat del dia i en lleuger descens, o puntualment moderat a partir de la tarda a cotes altes. El vent bufarà fluix i de
direcció variable, amb predomini del component nord i est.

A les 12:00 h: isozero: 1300 m; Vent a 2000 m: 18 km/h E; Vent a 3000 m: 33 km/h NE; 
Index de fredor a 2000 m: -11ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 23: Cel entre poc i mig ennuvolat pel pas de bandes de núvols alts i mitjans que a la tarda es faran més
nombrosos.   No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes lleugerament més altes. Vent
fluix amb algun cop moderat a cotes altes, de direcció variable a cotes baixes i de component est a cotes altes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa els gruixos no superen els 25 cm. El mantell és present per sobre 1600 m en orientacions
N i de 2400 m en orientacions S. A la resta els gruixos no superen els 15 cm; és present en vessant N per damunt de 1700 m en
vessants N i en vessant S es discontinu des de 2400 m fins als cims.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
La neu continua refredant-se i es presenta molt freda i incohesiva. En general, no hi ha suficient neu per a la formació
d'allaus. Únicament a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és FEBLE (1) ja que no es descarta la possibilitat
d'alguna allau de placa de petites dimensions en sectors de sobreacumulacions en torrenteres i canals en obagues.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  22 de Desembre de 2006

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dilluns, 22 de Gener de 2007
14:00 h.
Fins les 24 h del 23 de Gener de
2007

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.
Dimarts, 23: Cel cobert i amb núvols més compactes de matinada, i mig ennuvolat per núvols mitjans la resta del dia, fins i
tot amb alguna nuvolada a partir del migdia. Són probables algunes precipitacions febles i intermitents al nord de la zona
fins a mig matí, i de nou són probables alguns ruixats de neu a la tarda, que deixaran quantitats minses en general. La cota
de neu baixarà dels 800 metres al matí a totes les cotes a partir de la tarda. A la tarda les precipitacions podrien ser en
forma de neu granulada. Temperatures en descens moderat o notable  al llarg del dia, amb les mínimes que de nou es
registraran al final del dia. Les mínimes davallaran de forma notable a cotes baixes i moderada a cotes altes, i les màximes
baixaran notablement a tots els sectors. Vent de component nord moderat amb alguns cops forts a cotes altes i en algunes
valls a sotavent del nord, més probables a partir de la tarda. Fins a mitja tarda també hi haurà estones de vent fluix i de
direcció variable.

A les 12:00 h: isozero: 900 m; Vent a 2000 m: 79 km/h N; Vent a 3000 m: 86 km/h N; 
Index de fredor a 2000 m: -24ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 24: Cel poc ennuvolat fins el migdia, amb alguns intervals de núvols mitjans al nord de la zona al principi del
matí, i a partir de migdia entre mig i molt ennuvolat amb el pas de núvols mitjans.  A la tarda hi ha la possibilitat
d'alguns ruixats de neu dispersos. Temperatures sense canvis o lleugerament més baixes. Es mantindrà el vent de component
nord, moderat amb alguns cops forts a cotes altes i mitjanes i entre fluix i moderat a cotes baixes. Al llarg de la tarda
el vent anirà afluixant lleugerament.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Actualment el mantell és discontinu. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, en orientacions obagues és present per damunt de
2100-2200 m i en orientacions assolellades a partir de 2400 m apareixen clapes de neu fins als cims. Els gruixos a 2200 m no
superen els 10-15 cm. A la resta de sectors la presència de neu és testimonial. Durant el dia d'avui dilluns i demà dimarts,
les nevades donaran lloc a la presència de neu al terra des del fons de les valls a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i des
dels 1300 m aproximadament a la resta. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
De moment, dilluns al matí, la situació no ha variat respecte al cap de setmana. Únicament a l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa el perill és FEBLE (1) ja que no es descarta la possibilitat d'alguna allau de placa de petites dimensions en
sectors de sobreacumulacions en torrenteres i canals per damunt de 2400 m. Durant les properes hores es formarà una capa de
neu recent damunt del terra o de les congestes actuals. A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa es formaran plaques de
vent en orientacions nord i est que es desprendran pel pas d'una persona i localment poden ser de dimensions mitjanes. A
l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa les nevades es produiran amb vent del nord i es formaran plaques de vent en orientacions
sud i est que es desprendran pel pas d'una persona i localment poden ser de dimensions mitjanes. El perill d'allaus
augmentarà a MODERAT (2) a mesura que nevi.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Evolució del perill: EN AUGMENT a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa

El proper butlletí s'emetrà el  Dimarts, 23 de Gener de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dijous, 22 de Febrer de 2007
14:00 h.
FIns les 24 h del 23 de Febrer de
2007

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

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) en orientacions N. MODERAT (2) a la resta

Pallaresa MARCAT (3) en orientacions N. MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 23: Matí assolellat amb bandes de núvols alts i mitjans que a la tarda amb el creixement de nuvolades deixaran el
cel molt ennuvolat. És probable a la tarda algun ruixat dispers i d'intensitat feble o moderada. Deixarà quantitats minses o poc
abundants. La cota de neu estarà cap als 1700 metres, tot i que localment pot baixar amb els ruixats. No es descarta que hi hagi
tempesta.  Temperatures sense gaires canvis o en lleuger ascens les mínimes que cap als 2400 metres seran d'uns -2 o -3
graus i lleugerament més baixes les màximes que es situaran entre 0 i -2 graus. Bufarà vent de component oest que s'anirà
reforçant al llarg del dia i bufarà entre fluix i moderat a cotes altes i fluix a cotes baixes.
A les 12:00 h: isozero: 2000 m; Vent a 2000 m: 25 km/h W; Vent a 3000 m: 44 km/h W;Index de fredor a 2000 m: -6ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 24: Al llarg del dia passaran núvols alts i mitjans que es faran més nombrosos a la tarda i deixaran el cel entre mig i
molt ennuvolat. Possibilitat a la tarda d'alguna precipitació dispersa, d'intensitat feble i minsa, en forma de neu per damunt dels
1900 metres. Temperatures sense gaires canvis o lleugerament més altes, sobretot la segona meitat del dia. Es mantindrà el
predomini del component oest entre fluix i moderat a cotes altes i fluix a cotes baixes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és continu a l'Aran per damunt de 1500 m en orientacions N i de 2000 en orientacions S. A la resta és continu per
damunt de 1700 m en orientacions N i discontinu fins als cims en orientacions S. Els gruixos de neu al terra a 2200 m oscil•len
entre 30-50 cm a tots els sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
La neu recent del cap de setmana s'ha assentat i humitejat en vessant assolellats. S'han format lleugeres crostes superficials,
però la neu es manté incohesiva i amb formació de gebre en vessants obacs. El perill és MARCAT (3) en vessants obacs a tots
els sectors, ja que són probables allaus de placa de vent i friable pel pas d'una persona i assolir dimensions mitjanes. A la resta
d'orientacions és MODERAT (2). No obstant sota colls i carenes orientats a l'E i al S és possible alguna allau de placa de vent
pel pas d'un grup de persones. Demà divendres és possible algun xàfec de neu que no faria variar substancialment l'estat del
mantell. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  Divendres, 23 de Febrer de 2007 

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Divendres, 22 de Desembre de 2006
14:00 h.
Fins les 24 h del 24 de Desembre de
2006

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa FEBLE (1)

Ribagorçana-Vall Fosca SENSE MANTELL SUFICIENT

Pallaresa SENSE MANTELL SUFICIENT

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 23: Cel entre poc i mig ennuvolat pel pas de bandes de núvols alts i mitjans que a la tarda es faran més nombrosos. 
 No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes lleugerament més altes. Vent fluix amb algun
cop moderat a cotes altes, de direcció variable a cotes baixes i de component est a cotes altes.

A les 12:00 h: isozero: 1600 m; Vent a 2000 m: 39 km/h E; Vent a 3000 m: 35 km/h E; 
Index de fredor a 2000 m: -10ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 24: Cel entre poc i mig ennuvolat per bandes de núvols mitjans al llarg del dia, que minvaran al llarg de la
tarda. Quedarà serè o poc ennuvolat al final del dia.  No s'esperen precipitacions. Temperatures en ascens, lleuger en
general i puntualment moderat a cotes baixes. Vent fluix i de direcció variable al llarg del dia a tots els sectors, encara
amb lleuger predomini del component est.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa els gruixos no superen a 2200 m els 25 cm. Per damunt de 2500 m hi ha
sobrecaumulacions
que arriben als 50 cm. El mantell és present per sobre 1600 m en orientacions N i de 2400 m en orientacions S. A la resta ha
començat a nevar feblement al matí de divendres (1 cm fins al migdia). Els gruixos no superen els 15 cm; és present en
vessant N per damunt de 1700 m en vessants N i en vessant S es discontinu des de 2400 m fins als cims.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
La neu continua refredant-se i es presenta molt freda i incohesiva. En general, no hi ha suficient neu per a la formació
d'allaus. Únicament a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és FEBLE (1) ja que no es descarta la possibilitat
d'alguna allau de placa de petites dimensions en sectors de sobreacumulacions en torrenteres i canals en obagues.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  28 de Desembre de 2006

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dimarts, 23 de Gener de 2007
14:00 h.
Fins les 24 h del 24 de Gener de
2007

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, 24: Cel entre poc i mig ennuvolat fins el migdia, amb intervals de núvols mitjans. Durant la tarda els núvols
mitjans aniran en augment i al vespre també els baixos; quedarà cobert. A partir de mitja tarda s'esperen algunes nevades
disperses que es al final del dia es faran més extenses i continuades. S'espera que deixin quantitats poc abundants.
Temperatures sense canvis o lleugerament més baixes la primera meitat del dia, i en ascens a partir de la tarda a cotes
altes, amb un ascens entre lleuger i moderat. Es mantindrà el vent de component nord, moderat amb alguns cops forts a cotes
altes i mitjanes i entre fluix i moderat a cotes baixes fins el migdia. Al llarg de la tarda el vent anirà afluixant
lleugerament a la vegada que anirà girant a component oest i sud.

A les 12:00 h: isozero: 0 m; Vent a 2000 m: 42 km/h NW; Vent a 3000 m: 64 km/h NW; 
Index de fredor a 2000 m: -23ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 25: Cobert o molt ennuvolat tot el dia. S'esperen nevades d'ntensitat entre feble i moderada, més continuades de
matinada i al matí i més disperses la resta del dia, en general poc abundants. Temperatures en descens entre lleuger i
moderat. A cotes altes el vent serà fluix de component sud fins a mig matí i a partir de llavors s'anirà imposant el
component est, sobretot de nord-est entre fluix i moderat. A cotes baixes vent fluix i variable amb predomini del component
est.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és present per damunt de 1200 m a l'Aran, 1300 m a la Ribagorçana-Vallfosca i 1500 m a la Pallaresa. Els gruixos
oscil.len entre els 20-30 cm de la Ribagorçana-Vallfosca i de la Pallaresa i els 5-10 cm a l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa. S'estan formant sobreacumuilacions de neu degut al vent de l'oest i del nord.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
La neu recent s'ha dipositat en gran part directament sobre el terra, excepte als vessants orientats al nord a l'Aran, on ho
ha fet damunt de fines crostes de regel. En ocasions ha nevat neu granulada. S'han format plaques de vent en vessants
orientats al nord, est i sud; per damunt de 2400-2500 m es desprendran pel pas d'una persona; en orientacions entre est i sud
podrien ser de dimensions mitjanes. La reactivació de les nevades continuarà formant plaques de vent fràgils en orientacions
entre est i sud, especialment a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. El perill d'allaus és MODERAT (2) a tots els  sectors,
especialment on ja hi havia neu vella.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Evolució del perill: EN AUGMENT A MARCAT (3)

El proper butlletí s'emetrà el  Dimecres, 24 de Gener de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com

- 71 / 99 -



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

DATA:
HORA:
Vàlid:

Divendres, 23 de Febrer de 2007
14:00 h.
23 i 24 de Febrer de 2007

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

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) en orientacions N. MODERAT (2) a la resta

Pallaresa MARCAT (3) en orientacions N. MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 24: Al llarg del dia passaran núvols alts i mitjans que es faran més nombrosos a la tarda i deixaran el cel entre mig i
molt ennuvolat, i localment cobert. Possibilitat a la tarda d'alguna precipitació dispersa, d'intensitat feble i minsa, en forma de neu
per damunt dels 1900 metres. Temperatures sense gaires canvis o lleugerament més altes, sobretot la segona meitat del dia.
Cap a 2400 metres les mínimes seran semblants i estaran entre -2 i -5 graus; les màximes pujaran i seran d'entre 0 i 2 graus. Es
mantindrà el predomini del component oest entre fluix i moderat a cotes altes i fluix a cotes baixes.
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; Vent a 2000 m: 45 km/h NW; Vent a 3000 m: 69 km/h NW;Index de fredor a 2000 m: -8ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 25: Aniran en augment els núvols de matinada i al matí, fins quedar cobert o molt ennuvolat. A mitja tarda la
nuvolositat minvarà i quedarà poc ennuvolat al vespre. Al matí les precipitacions aniran estenent-se i passaran de febles a
moderades. Deixaran quantitats poc abundants en general (de 10 a 20 mm), per bé que en zones properes a l'Aran es poden
superar els 20 mm. A mitja tarda ja no s'esperen precipitacions. La cota de neu baixarà dels 1700 metres al matí cap als 1500 al
migdia, i localment per sota a mitja tarda. Temperatures en moderat descens al llarg del dia, amb la mínima que s'assolirà al final
de la jornada i que podrà baixar de forma notable respecte la jornada anterior, tret d'alguns punts a sotavent del nord-oest. S'anirà
reforçant el nord-oest que bufarà de fluix a moderat al llarg del dia, i amb algun cop fort la segona meitat de la jornada. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és continu a l'Aran per damunt de 1500 m en orientacions N i de 2000 en orientacions S. A la resta és continu per
damunt de 1700 m en orientacions N i discontinu fins als cims en orientacions S. Els gruixos de neu al terra a 2200 m oscil•len
entre 30-50 cm a tots els sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Superficialment el mantell nival s'ha assentat i humitejat en vessant assolellats i s'han format lleugeres crostes superficials. En
vessants obacs, però, la neu es troba molt freda i incohesiva i es manté el gebre de superfície. El perill és MARCAT (3) en
vessants obacs a tots els sectors, ja que són probables allaus de placa de vent i friable pel pas d'una persona i assolir
dimensions mitjanes. A la resta d'orientacions és MODERAT (2). No obstant sota colls i carenes orientats a l'E i al S és
possible alguna allau de placa de vent pel pas d'un grup de persones. Els xàfecs de neu previstos per avui i demà poden fer
engruixir sensiblement de forma local les plaques de vent en orientacions E i indrets arrecerats del vent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
EN AUGMENT

El proper butlletí s'emetrà el  Dissabte, 24 de Febrer de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Divendres, 23 de Març de 2007
14:00 h.
23 i 24 de Març de 2007

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

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) 

Pallaresa MARCAT (3) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 24: Entre Molt ennuvolat i mig ennuvolat. S'esperen nevades entre febles i moderades amb la cota  entre 800 i 1000
metres. Temperatures en lleuger descens. El vent afluixarà al llarg de la jornada, i anirà girant de nord-oest a oest. 
A les 12:00 h: isozero: 1200 m; Vent a 2000 m: 57 km/h NW; Vent a 3000 m: 79 km/h NW;Index de fredor a 2000 m: -18ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 25: Cel cobert o molt ennuvolat tot el dia. S'esperen algunes precipitacions febles i localment moderades, de forma
més continuada a zones properes a l'Aran. Cota de neu: 1200 metres.Temperatures en lleuger ascens. Bufarà vent fluix amb
algun cop moderat de component oest.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
En total, s'han acumulat entre 90-110 cm de neu recent a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa i entre 35-65 cm a la resta de
sectors. El vent fort ha provocat deflacions i erosions en orientacions N per damunt dels 2000-2200 m, especialment a la
Ribagorçana Vall Fosca i a la Pallaresa, on la majoria del terreny, en aquesta orientació, o ha quedat al descobert o hi afloren les
crostes de regel antigues. Per sota dels 1800-2000 m el vent no ha estat tant efectiu i hi queda neu sense transportar. S'han
format sobreacumulacions en orientacions S, E i W, així com en indrets protegits.  Els gruixos de neu al terra a 2200 m volten els
120 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i d’entre 5-70 cm a la resta de sectors. El mantell és present per damunt dels 1000-
1100 m a la Ribagorçana Vall Fosca i a la Pallaresa, i des dels 900 m a l’Aran. Amb les precipitacions previstes de cara a la tarda
d’avui divendres, la distribució del mantell nival podria canviar especialment a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, ja que les
zones deflactades quedarien cobertes per neu altra vegada.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Ahir es van acumular gruixos de neu recent inferiors als 10 cm a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i inferiors als 5 cm en l’extrem
nord de la resta de sectors. Les temperatures van pujar de forma moderada a tots els sectors i el vent ha afluixat fins quedar
moderat del W i NW a la majoria de sectors. La neu en orientacions S, E i W s’ha humitejat per sota dels 2000 m. A totes les
orientacions la neu ha guanyat temperatura i només en nord presenta nivells febles i poc cohesius ja que en S, E i W s’ha
apretat. A l’Aran Franja Nord de la Pallaresa es mantenen plaques de vent a la majoria d’orientacions però les mes inestables es
localitzen en orientacions N i indrets obacs. D’altra banda avui, a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa han caigut allaus de neu
humida de forma natural i s’espera que en continuïn caient. El perill d’allaus a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa és FORT (4) per
la caiguda d’allaus de neu humida a qualsevol orientació, especialment per sota dels 2200 m, i que fins i tot poden involucrar tot el
gruix del mantell nival en vessants S, E i W. Aquestes allaus poden ser localment de grans dimensions. D’altra banda són
probables desencadenaments d’allaus de placa de vent al pas d’una persona sobretot en vessants N protegits, en general de
mida mitjana, localment grans. El perill és MARCAT (3) a la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vallfosca pel desencadenament d’allaus
de placa al pas d'una persona, en general de mida mitjana, especialment en orientacions S, E i W així com també en indrets
protegits del vent. Per sota de 2200 m són possibles caigudes espontànies d’allaus de neu humida a qualsevol orientació. De cara a
demà a tots els sectors anirà desapareixent la possibilitat d’allaus de neu humida i es formaran noves plaques de vent inestables
en orientacions S, E i obagues protegides principalment, que seran susceptibles de despendre’s al pas d’una persona i seran en
general de mitjanes dimensions. Localment es podran donar purgues de neu recent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  dissabte, 24 de Març de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dilluns, 23 d'Abril de 2007
14:00 h.
Fins les  24 h del 24 d'Abril

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2)  a partir de migdia, FEBLE (1) a partir de vespre-nit

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

Pallaresa MODERAT (2)  a partir de migdia, FEBLE (1) a partir de vespre-nit

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 24: Cel serè o poc ennuvolat de matinada i al matí. A partir del migdia creixeran nuvolades i quedarà mig ennuvolat o
localment molt ennuvolat. Possibilitat a la tarda d'algun ruixat local, mins o poc abundant. Temperatures mínimes similars i
màximes lleugerament més altes. Cap a 2500 metres les primeres seran de 3 o 4 graus i les màximes d'entre 9 i 11. Vent fluix i de
caràcter local de matinada, amb domini de les brises de muntanya. Al llarg del dia s'imposarà el vent de component sud fluix amb
algun cop moderat.
A les 12:00 h: isozero: 3300 m; Vent a 2000 m: 9 km/h SW; Vent a 3000 m: 3 km/h SW;Index de fredor a 2000 m: 12ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 25: Cel serè fins a mig matí. A partir de llavors creixeran nuvolades que a la tarda deixaran el cel molt ennuvolat.
S'esperen alguns xàfecs dispersos a partir de migdia, d'intensitat moderada i acompanyats de tempesta, en general poc
abundants.  Temperatures sense canvis o en lleuger descens les màximes. Vent fluix i variable al llarg del dia, amb predomini les
brises, sobretot de matinada, i del component sud les hores diürnes que es reforçarà a la tarda quan hi haurà estones de vent
moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Dia a dia va disminuint el gruix de neu degut a la fusió, a raó d’uns 5 cm/dia a 2200 m. A tots els sectors, el mantell nival és
continu des dels 1900-2000 m en vessants nord i 2200-2300 m en els orientats al sud. Els gruixos de neu al terra a 2200 m
oscil•len entre 50-90 cm a tots els sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
En els darrers dies la situació és molt similar. A tots els sectors, les temperatures han tornat a pujar, després de la lleugera
baixada de dissabte: a 2200 m màximes d’ahir entre 9º i 12ºC i mínimes d’avui entre 2º i 4ºC. A la matinada el mantell torna a
regelar per damunt de 2200 m aproximadament. En la tarda d’ahir diumenge hi va haver algun xàfec i tempesta, més extensos a
l’Aran (3-10 l/m2), amb cota de neu a 2700 m aproximadament. Pel regel nocturn el mantell nival guanya en estabilitat fins a mig
matí i la neu es manté dura en vessants obacs per damunt de 2400 m fins a migdia. Durant el dia en els vessants S la fusió és
molt efectiva. A migdia, la capa superficial de neu molt molla sense cohesió és de l’ordre de 20-30 cm. A tots els sectors el perill
és  MODERAT (2) a partir de migdia i fins al vespre, ja que en pendents drets són possibles caigudes espontànies d’allaus de neu
humida, en general de mida petita, localment de mida mitjana. Internament el mantell es manté endurit en vessants obacs i
cotes altes. En cas de xàfecs es podran produir allaus de neu humida espontània, en general de mida petita. Durant la nit i fins
primeres hores del matí el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  Dimarts, 24 d'Abril de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dimecres, 24 de Gener de 2007
14:00 h.
Fins les 24 h del 25 de Gener de
2007

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 MODERAT (2) en augment a MARCAT (3)

Pallaresa MODERAT (2) en augment a MARCAT (3)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 25: Cobert o molt ennuvolat tot el dia. S'esperen nevades d'intensitat entre feble i moderada, més continuades de
matinada i al matí i disperses la resta del dia, en general minses o poc abundants que no superaran els 10 cm acumulats.
Temperatures en descens entre lleuger i moderat. A cotes altes el vent serà fluix de component sud fins a mig matí i a partir
de llavors s'anirà imposant el component est, sobretot de nord-est entre fluix i moderat. A cotes baixes vent fluix i
variable amb predomini del component est.

A les 12:00 h: isozero: 200 m; Vent a 2000 m: 22 km/h SW; Vent a 3000 m: 16 km/h SW; 
Index de fredor a 2000 m: -15ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 26: De matinada estarà molt ennuvolat i durant el matí quedarà entre poc i mig ennuvolat per núvols mitjans. De
matinada és possible que hi hagi alguna nevada feble i minsa. La resta del dia no s'esperen precipitacions. Les
temperatures aniran pujant progressivament durant el dia, de forma entre lleugera i moderada a cotes altes, amb les màximes
que es donaran al final del dia. A cotes baixes també pujaran si bé de forma lleugera. Es mantindrà el component est fluix
a cotes altes i fluix i de direcció variable a cotes baixes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és present des del fons de vall a l'Aran i entre 1300-1500 m a la resta. El dimarts van caure entre 20-30 cm de neu
recent a la Ribagorçana-Vallfosca i de la Pallaresa i entre 5-10 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. El fort vent del
nord-oest ha redistribuït la neu recent caiguda dimarts i hi ha nombroses sobreacumulacions en vessants sud i est, mentre que
lloms i carenes apareixen ja sense neu, especialment els orientats a l'oest i al nord. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
S'han produït petites allaus de placa a l'Aran de forma espontània. La neu recent s'ha dipositat en gran part directament
sobre el terra, excepte als vessants orientats al nord a l'Aran, on ho ha fet damunt de fines crostes de regel. Hi ha algun
nivell de neu granulada. Hi ha plaques de vent molt fràgils en vessants orientats al nord, est i sud; es desprendran pel pas
d'una persona; en orientacions entre est i sud podrien ser de dimensions mitjanes. La reactivació de les nevades a partir
d'avui dimecres a la tarda formarà noves plaques de vent fràgils a totes les orientacions degut al gir del vent; es podran
desprendre de forma espontània. El perill d'allaus és MODERAT (2) a tots els  sectors, augmentant a MARCAT (3) a partir del
vespre de dimecres a mesura que vagi nevant.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  Dijous, 25 de Gener de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dissabte, 24 de Febrer de 2007
14:00 h.
Fins les 24 h del 26 de Febrer

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa En augment a MARCAT (3) diumenge

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) en orientacions N. MODERAT (2) a la resta

Pallaresa MARCAT (3) en orientacions N. MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 25: Cel cobert o molt ennuvolat fins les primeres hores de la tarda, a partir d'aquest moment la nuvolositat minvarà.
S'esperen precipitacions febles i disperses fins el migdia. Cota de neu de 1800 a 1600 metres al migdia. Temperatures mínimes
semblants o una mica més baixes i màximes lleugerament més baixes. S'anirà reforçant el vent de component nord i oest i a partir
de migdia bufarà moderat, amb cops forts o molt forts a les cotes altes.
A les 12:00 h: isozero: 1800 m; Vent a 2000 m: 52 km/h NW; Vent a 3000 m: 82 km/h NW;Index de fredor a 2000 m: -12ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 26: Dominarà l'ambient assolellat, tot i que aniran arribant bandes de núvols alts i mitjans que seran més abundants al
final del dia. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes en descens i màximes semblants o una mica més altes. El vent
continuarà bufant entre fluix i moderat de component nord i  oest, amb cops forts o molt forts a les cotes altes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és continu a l'Aran per damunt de 1600 m en orientacions N i de 2100 en orientacions S. A la resta és continu per
damunt de 1700 m en orientacions N i discontinu fins als cims en orientacions S. Els gruixos de neu al terra a 2200 m oscil•len
entre 30-50 cm a tots els sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
La matinada de dissabte han començat a nevar per damunt de 1900-2000 m. El mantell nival s'ha assentat, humitejat i encrostat
superficialment per sota de 2000-2200 m, excepte en vessants obacs on la neu encara es manté seca i sense cohesió. El perill
és MARCAT (3) en vessants obacs per sobre de 2200 m a tots els sectors, ja que són possibles allaus de placa de vent i friable
pel pas d'una persona i assolir dimensions mitjanes. A la resta d'orientacions és MODERAT (2). Sota colls i carenes orientats a
l'E i al S es formaran algunes plaques de vent sobre les ja existents, especialment a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa on les
nevades seran més abundants i el perill es generalitzarà a MARCAT (3) demà diumenge a mesura que vagi nevant. Les allaus es
produiran pel pas d'una persona i a l'Aran serien de mida mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  Dilluns, 26 de Febrer de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dissabte, 24 de Març de 2007
14:00 h.
Fins les  24 h del 26 de Març

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

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) 

Pallaresa MARCAT (3) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 25: Cel cobert o molt ennuvolat tot el dia. S'esperen algunes precipitacions febles i localment moderades, de forma
més continuada a zones properes a l'Aran, i en forma de ruixats dispersos a la resta. Cota de neu: 1200 metres, tot i que
localment més baixa a la tarda. 
A les 12:00 h: isozero: 1300 m; Vent a 2000 m: 30 km/h NW; Vent a 3000 m: 31 km/h NW;Index de fredor a 2000 m: -13ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 26: Cel cobert durant tot el dia. Se n'esperen de febles, disperses i minses al llarg del dia. La cota de neu pujarà dels
1000 als 1300 metres al llarg del matí. Temperatures semblants o lleugerament superiors. Vent fluix de component sud, amb
cops moderats a cotes altes i mitjanes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
En total, s'han acumulat entre 110-130 cm de neu recent a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa des que va començar a nevar
dilluns, i entre 35-65 cm a la resta de sectors. El vent fort ha provocat deflacions i erosions en orientacions N i NE per damunt
dels 2000-2200 m, especialment a la Ribagorçana Vall Fosca i a la Pallaresa, on la majoria del terreny, en aquesta orientació, o ha
quedat al descobert o hi afloren les crostes de regel antigues. Per sota dels 1800-2000 m el vent no ha estat tant efectiu i hi
queda neu sense transportar. S'han format sobreacumulacions en orientacions S, E i W, així com en indrets protegits.  Els
gruixos de neu al terra a 2200 m volten els 130 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i d’entre 5-70 cm a la resta de sectors. El
mantell és present per damunt dels 1100-1200 m a la Ribagorçana Vall Fosca i a la Pallaresa, i des dels 900 m a l’Aran. La neu
que està caient dissabte ho fa amb vent fluix o moderat i pot contribuir a cobrir de neu les zones escombrades pel vent de dies
enrera.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Divendres a migdia va començar a nevar per damunt de 1500 m però la cota va baixant fins als 900 m a l'Aran i 1100 m a la resta.
S'han acumulat de l'ordre de 30 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 5-20 cm a la resta, disminuint de nord a sud i
d'oest a est. Es tracta de neu humida i pesant per sota de 2000 m. El vent és fluix amb cops moderats del nord-oest. El mantell
s'ha humitejat a l'Aran per sota de 2000 m. El descens de temperatura de les immediates hores estabilitzarà el mantell per sota
dels 2000 m. El perill d’allaus a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa és FORT (4) per la caiguda d’allaus de neu recent a qualsevol
orientació, especialment a les zones en obaga on el mantell està internament menys assentat. Localment poden ser de grans
dimensions. D’altra banda són probables desencadenaments d’allaus de placa al pas d’una persona a totes les orientacions, en
general de mida mitjana, localment grans en orientacions obagues. El perill és MARCAT (3) a la Pallaresa i a la Ribagorçana-
Vallfosca, especialment a la meitat nord, pel desencadenament d’allaus de placa al pas d'una persona, en general de mida
mitjana, especialment en orientacions S, E i W així com també en indrets protegits del vent. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI 

El proper butlletí s'emetrà el  Dilluns, 26 de Març

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dimarts, 24 d'Abril de 2007
14:00 h.
Fins les  24 h del 25 d'Abril

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2)  a partir de migdia, FEBLE (1) a partir de vespre-nit

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

Pallaresa MODERAT (2)  a partir de migdia, FEBLE (1) a partir de vespre-nit

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 25: Cel serè fins a mig matí. A partir de llavors creixeran nuvolades que a la tarda deixaran el cel molt ennuvolat, a la
vegada que arribaran bandes de núvols alts i mitjans. S'esperen alguns xàfecs dispersos a partir de migdia, d'intensitat
moderada i acompanyats de tempesta, en general poc abundants.  Temperatures sense canvis o en lleuger descens les
màximes que cap a 2500 metres seran de 7 o 8 graus. Les mínimes rondaran els 4 graus. Vent fluix i variable al llarg del dia, amb
predomini les brises, sobretot de matinada, i del component sud les hores diürnes que es reforçarà a la tarda quan hi haurà estones
de vent moderat.
A les 12:00 h: isozero: 3200 m; Vent a 2000 m: 21 km/h S; Vent a 3000 m: 8 km/h SE;Index de fredor a 2000 m: 9ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 26: Hi haurà núvols alts i mitjans al llarg del dia que al matí deixaran el cel entre poc i mig ennuvolat. Al centre del dia
creixeran nuvolades que acabaran deixant el cel molt ennuvolat a la vegada que els núvols alts i mitjans es faran més
nombrosos. S'esperen alguns xàfecs i tempestes a partir del migdia, d'intensitat moderada i poc abundants en general.
Temperatures en lleuger descens, o localment moderat. Predomini del vent de component sud, entre sud i sud-est entre fluix i
moderat, més reforçat a partir de la tarda.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Dia a dia va disminuint el gruix de neu degut a la fusió, a raó d’uns 5 cm/dia a 2200 m. A tots els sectors, el mantell nival és
continu des dels 1900-2000 m en vessants nord i 2200-2300 m en els orientats al sud. Els gruixos de neu al terra a 2200 m
oscil•len entre 50-90 cm a tots els sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
En els darrers dies la situació és molt similar. A tots els sectors, les temperatures han tornat a pujar, encara que lleugerament: a
2200 m màximes d’ahir entre 10º i 14ºC i mínimes d’avui entre 3º i 5ºC. A la matinada el mantell torna a regelar per damunt de
2200 m aproximadament, encara que més feblement que altres nits. En la tarda d’ahir dilluns hi va haver algun xàfec, però més
feble i aïllat que altres dies (1-2 l/m2). Pel regel nocturn el mantell nival guanya en estabilitat fins a mig matí i la neu es manté
dura en vessants obacs per damunt de 2400 m fins a migdia. Durant el dia en els vessants S la fusió és molt efectiva. A migdia,
la capa superficial de neu molt molla sense cohesió és de l’ordre de 20-30 cm. A tots els sectors el perill és  MODERAT (2) a
partir de migdia i fins al vespre, ja que en pendents drets són possibles caigudes espontànies d’allaus de neu humida, en general
de mida petita, localment de mida mitjana. Internament el mantell es manté endurit en vessants obacs i cotes altes. En cas de
xàfecs es podran produir allaus de neu humida de forma espontània, en general de mida petita. Durant la nit i fins primeres hores
del matí el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  Dimecres, 25 d'Abril

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dijous, 25 de Gener de 2007
14:00 h.
Fins les 24 h del 26 de Gener de
2007

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, 26: De matinada estarà mig ennuvolat i durant el matí quedarà  poc ennuvolat per núvols alts. La resta del dia
estarà serè o poc ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Les temperatures aniran pujant progressivament durant el dia, de
forma entre lleugera i moderada a cotes altes, amb les màximes que es donaran al final del dia i amb valors que pujaran fins
els -7 o -8ºC a uns 2500 metres. A cotes baixes les màximes pujaran lleugerament metre que les mínimes poden baixar entre
lleugera i moderadament. Es mantindrà el component component nord, entre nord i nord-est a cotes altes i fluix i de direcció
variable a cotes baixes.

A les 12:00 h: isozero: 0 m; Vent a 2000 m: 29 km/h NE; Vent a 3000 m: 25 km/h N; 
Index de fredor a 2000 m: -19ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 27: Cel serè o molt poc ennuvolat durant el dia. No s'esperen precipitacions. Temperatures en lleuger o moderat
ascens durant la jornada, tant les màximes com les mínimes. Inversió tèrmica notable de bon matí. Es mantindrà el component
nord a zones altes, entre fluix i moderat. A cotes baixes el vent bufarà fluix amb algun cop moderat en algunes valls a
sotavent del nord.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és present des del fons de vall a l'Aran i entre 1200-1400 m a la resta. A 2200 m el gruix de neu al terra oscil.la
entre 30-50 cm a l'Aran i 10-30 cm a la resta. El dimarts van caure entre 20-30 cm de neu recent a la Ribagorçana-Vallfosca i
de la Pallaresa i entre 5-10 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. El fort vent del nord-oest ha redistribuït la neu
recent caiguda dimarts i hi ha nombroses sobreacumulacions en vessants sud i est, mentre que lloms i carenes apareixen ja
sense neu, especialment els orientats a l'oest i al nord. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
En les últimes 24 h ha nevat molt feblement, 1-3 cm a tots els sectors. La neu recent s'ha dipositat en gran part directament
sobre el terra, excepte als vessants orientats al nord a l'Aran, on ho ha fet damunt de fines crostes de regel i capes
febles. Hi ha també algun nivell de neu granulada. S'han produït petites allaus de placa a l'Aran de forma espontània.
L'estructura del mantell és molt inestable tot i haver poc gruix. Hi ha plaques de vent molt fràgils en vessants orientats al
nord, est i sud; es desprendran pel pas d'una persona, fins i tot espontàniament; en orientacions entre est i sud podrien ser
de dimensions mitjanes. El perill és MARCAT (3), especialment en vessants obacs per damunt de 2100-2200 m on la neu vella
que
fa de base és particularment feble.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  Divendres, 26 de Gener de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dimecres, 25 d'Abril de 2007
14:00 h.
25 i 26 d'abril de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2) a partir de migdia, FEBLE (1) a partir del vespre-nit

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2) a partir de migdia, FEBLE (1) a partir del vespre-nit

Pallaresa MODERAT (2) a partir de migdia, FEBLE (1) a partir del vespre-nit

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 26: Hi haurà núvols alts i mitjans al llarg del dia que al matí deixaran el cel entre poc i mig ennuvolat, si bé en algun
moment podrà estar molt ennuvolat. Al centre del dia es desenvoluparan alguns núvols i durant la tarda tendirà a quedar el cel
molt ennuvolat. És probable algun ruixat, d'intensitat entre feble i moderada i poc abundant en general. Temperatures en lleuger
descens, o localment moderat. Cap a 2500 metres les mínimes seran d'uns 2 o 3 graus i les màximes d'entre 5 i 8. Predomini del
vent de component sud, entre sud i sud-est entre fluix i moderat, més reforçat a partir de la tarda.
A les 12:00 h: isozero: 2800 m; Vent a 2000 m: 27 km/h S; Vent a 3000 m: 24 km/h S;Index de fredor a 2000 m: 4ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 27: Es mantindrà el pas de núvols alts i mitjans al llarg del dia que deixaran el cel de mig a molt ennuvolat. Al centre
del dia també podrà créixer alguna nuvolada. Possibilitat d'algun ruixat, d'intensitat entre feble i moderada i poc abundant en
general. Temperatures semblants. Predomini del vent de component sud, entre sud i sud-est entre fluix i moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
La fusió de la neu s’està accelerant degut a l’augment de la temperatura dia a dia; ahir dimarts va ser a raó de 5-10 cm/dia a 2200 m.
A tots els sectors, el mantell nival és continu des dels 1900-2000 m en vessants nord i 2200-2400 m en els orientats al sud. Els
gruixos de neu al terra a 2200 m oscil•len entre 40-80 cm a tots els sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Ahir dimarts ja no hi va haver ruixats. A tots els sectors, les temperatures han tornat a pujar lleugerament: a 2200 m màximes
d’ahir entre 11º i 14ºC i mínimes d’avui entre 3º i 6ºC. Aquesta nit el regel ha estat molt feble o inexistent. En vessants obacs
internament el mantell està començant a perdre cohesió i humitejant-se en profunditat. Durant el dia en els vessants S la fusió és
molt efectiva. A migdia, la capa superficial de neu molt molla sense cohesió és de l’ordre de 30-40 cm. A tots els sectors el perill
és  MODERAT (2) des de primera hora; en pendents drets són possibles caigudes espontànies d’allaus de neu humida, en general
de mida petita, localment de mida mitjana. En cas de xàfecs es podran produir allaus de neu humida de forma espontània, en
general de mida petita. Durant la propera matinada el regel pot tornar a actuar degut al descens previst de la temperatura. Demà
dijous el perill serà  FEBLE (1) fins a primeres hores del matí i augmentarà a MODERAT (2) a partir de mig matí. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  dijous, 26 d'abril de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Divendres, 26 de Gener de 2007
14:00 h.
26 i 27 de Gener de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3) per damunt de 2400 m  MODERAT(2) a la resta

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) per damunt de 2400 m  MODERAT(2) a la resta

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 26: De matinada estarà mig ennuvolat i durant el matí quedarà  poc ennuvolat per núvols alts. La resta del dia
estarà serè o poc ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Les temperatures aniran pujant progressivament durant el dia, de
forma entre lleugera i moderada a cotes altes, amb les màximes que es donaran al final del dia i amb valors que pujaran fins
els -7 o -8ºC a uns 2500 metres. A cotes baixes les màximes pujaran lleugerament metre que les mínimes poden baixar entre
lleugera i moderadament. Es mantindrà el component component nord, entre nord i nord-est a cotes altes i fluix i de direcció
variable a cotes baixes.

A les 12:00 h: isozero: 1000 m; Vent a 2000 m: 47 km/h NE; Vent a 3000 m: 46 km/h NE; 
Index de fredor a 2000 m: -18ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 27: Cel serè o molt poc ennuvolat durant el dia. No s'esperen precipitacions. Temperatures en lleuger o moderat
ascens durant la jornada, tant les màximes com les mínimes. Inversió tèrmica notable de bon matí. Es mantindrà el component
nord a zones altes, entre fluix i moderat. A cotes baixes el vent bufarà fluix amb algun cop moderat en algunes valls a
sotavent del nord.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és present des del fons de vall a l'Aran i a partir del 800 m a la resta. El mantell nival es presenta irregular i
sense base a cotes baixes i zones no arrasserades. A 2200 m el gruix de neu al terra oscil.la entre 30-50 cm a totes les
zones. Durant el dia d'ahir van caure al voltant dels 5 cm de neu recent arreu, cobrint les deflacions degudes als forts
vents de dimecres passat.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Durant el dia d'ahir van caure 5 cm de neu recent molt freda i seca que s'han dipositat, o bé damunt de neu ventada en sectors
de sobreacumlacions, o bé directament sobre el terra. La base de neu vella és inexistent a La Ribagorçana-Vall Fosca i a la
Pallaresa, tret dels indrets més arrecerats de les obagues on està format per capes inestables. A l'Aran la base és més
contínua i està formada per fines crostes de regel i capes febles. Hi ha també algun nivell de neu granulada, especialment a
la Ribagorçana i a la Pallaresa. Ahir dijous es van produir petites allaus de placa a l'Aran de forma espontània i s'en n'han
desencadenat avui de forma accidental. L'estructura del mantell és molt inestable tot i haver poc gruix. Hi ha plaques de
vent molt fràgils en vessants orientats al N, E i S, així com també en llocs arrecerats orientats a W. Aquestes plaques es
desprendran pel pas d'una persona i en orientacions entre est i sud podrien ser de dimensions mitjanes. El perill és MARCAT
(3) per damunt de 2400 m, especialment en vessants N, S i E, ja que és on les sobreacumulacions són més importants i on la
neu vella que fa de base és particularment feble. A la resta és MODERAT (2) pel desencadenament de plaques de forma
accidental al pas d'un 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  Dissabte, 27 de Gener de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com

- 81 / 99 -



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

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dilluns, 26 de Febrer de 2007
14:00 h.
Fins les 24 h del 27 de Febrer

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3) per sobre de 2000 m. MODERAT (2) 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, 27: Passaran núvols alts al llarg del dia, i també mitjans al centre de la jornada que podran deixar el cel molt
ennuvolat al migdia. La resta del dia predominarà el cel poc o mig ennuvolat, i serè a partir del vespre. No s'esperen
precipitacions. Temperatures en ascens moderat i localment notable al llarg del dia. Les mínimes seran lleugerament més altes,
d'uns -2 o -3 graus al voltant dels 2400 metres. Les màximes pujaran moderadament o notablement i s'esperen valors al final del
dia de fins a 4 o 5 graus. El vent continuarà bufant entre fluix i moderat de component nord i oest, de nord-oest a oest a partir de
la tarda, amb cops forts, o encara molt forts a cotes altes de matinada.
A les 12:00 h: isozero: 2800 m; Vent a 2000 m: 31 km/h NW; Vent a 3000 m: 52 km/h NW;Index de fredor a 2000 m: -2ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 28: Augment dels núvols de matinada i al matí que deixaran el cel molt ennuvolat. Al centre del dia la nuvolositat serà
més compacta i a mitja tarda minvarà de nou. Al vespre quedarà serè o poc ennuvolat. A partir del migdia i fins a mitja tarda
s'esperen algunes precipitacions disperses d'intensitat feble i localment moderada. Seran minses o poc abundants en general i
de neu per damunt dels 2000-2100 metres. Temperatures en descens entre lleuger i moderat a partir del migdia, quan s'assolirà
la mínima. Vent de component oest moderat a cotes altes amb cops forts. A cotes baixes el vent bufarà fluix amb algun cop
moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Les nevades del cap de setmana han fet baixar la cota de neu al terra. El mantell és continu a l'Aran per damunt de 1200 m. A
la resta és continu per damunt de 1700 m en orientacions N i discontinu fins als cims en orientacions S, tot i que és present per
sobre de 1900 m. Els gruixos de neu al terra a 2200 m oscil•len entre 30-60 cm a tots els sectors. El vent molt fort del nord-oest
ha redistribuït la neu recent pelant lloms i carenes i formant sobreacumulacions sota colls i carenes orientades al S i a  l'E.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
La matinada de dissabte va començar a nevar a tots els sectors de forma feble. Al matí de dilluns encara neva a l'Aran-Franja
Nord de la Pallaresa, on ja s'han acumulat entre 10-20 cm de neu recent; a la resta entre 5-10 cm de neu ventada. La neu s'ha
dipositat damunt d'un mantell encrostat i estabilitzat per sota de 2000-2200 m, excepte en orientacions obagues on es diposita
damunt de neu incohesiva i nivells febles. El perill d'allaus és MARCAT (3) per sobre de 2000 m a l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa per l'existència de nivells febles interns en orientacions obagues i sota colls i carenes orientats a l'E i al S per la
formació de plaques de vent. Són probables allaus de placa de vent pel pas d'una persona, fins i tot de forma espontània en els
indrets indicats. A la resta de sectors el perill és MARCAT (3) sota colls i carenes orientades al S i a l'E, ja que són probables
allaus de placa de vent pel pas d'una persona, fins i tot de forma espontània en els indrets indicats. A la resta el perill és
MODERAT (2). Demà dimarts al migdia a l'Aran seran probables allaus de neu recent de forma espontània, localment de mida
mitjana, degut a l'augment de les temperatures i a la radiació solar. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
EN DESCENS

El proper butlletí s'emetrà el  Dimarts, 27 de febrer de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dilluns, 26 de Març de 2007
14:00 h.
Fins les 24 h del 27 de Març

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

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) a la meitat nord. MODERAT (2) a la meitat sud

Pallaresa MARCAT (3) a la meitat nord. MODERAT (2) a la meitat sud

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 27: Cel cobert o molt ennuvolat durant tot el dia, amb creixement de nuvolades a partir de migdia. S'esperen
precipitacions, les més destacables a partir del migdia, quan podran caure en forma de ruixats d'intensitat moderada i amb la
cota de neu que estarà als 1400 metres i baixarà als 1200 en moment de ruixat; localment a partir de la tarda poden anar
acompanyades de tempesta. A muntanya s'acumularan gruixos de fins a 20 cm. Temperatures sense gaires canvis o
lleugerament més altes, sobretot les mínimes. Vent de component sud, entre sud i sud-oest, de fluix a moderat a la tarda quan
és probable algun cop fort.
A les 12:00 h: isozero: 2100 m; Vent a 2000 m: 20 km/h SW; Vent a 3000 m: 12 km/h W;Index de fredor a 2000 m: -4ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 28: Cel cobert o molt ennuvolat tot el dia. S'esperen precipitacions d'intensitat entre feble i moderada al llarg del dia,
més continuades la primera meitat del dia i intermitents a partir de la tarda, que en general deixaran quantitats poc abundants.
La cota de neu estarà cap als 1300-1400 metres. Temperatures sense gaires canvis. Vent fluix amb cops moderats, de
component sud i est.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Dissabte va nevar novament, 5-10 cm, però el mantell s'està assentant i no hi ha un augment apreciable del gruix total, que oscil.la
entre 120-150 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i d’entre 10-70 cm a la resta de sectors. El mantell és present per damunt
dels 1200-1300 m a la Ribagorçana Vall Fosca i a la Pallaresa, i des dels 900 m a l’Aran. A migdia de dilluns neva a tots els
sectors, excepte a l'Aran, entre feble i moderadament amb cota de neu sobre els 1200 m aproximadament.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
L'augment de la temperatura i el temps humit a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa contribueix a l'assentament i estabilització
interna de la neu, però encara es mantenen uns 30-50 cm de neu superficial que poden donar lloc a allaus de neu humida de
forma espontània en vessants assolellats, que per sota de 2200 m poden ser de fons i ser localment de grans dimensions. A
cotes altes, especialment en vessants obacs són probables allaus de placa al pas d'una persona, localment de grans dimensions.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és FORT(4). A la resta de sectors, la neu es manté seca i freda, però el gruix de
neu recent és menor i està molt més ventat. A la meitat nord de la Pallaresa i de la Ribagorçana-Vallfosca el perill és MARCAT
(3) per la possibilitat d'allaus de placa al pas d'una persona en totes les orientacions, però més probables en est, sud i a les nord
per sota de 2200 m, en general de mida mitjana. A la meitat sud d'aquests sectors el perill és MODERAT (2) donat l'escassetat
de neu, però hi pot haver plaques locals i fràgils en les orientacions indicades.   

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
EN DESCENS A L'ARAN. EN LLEUGER AUGMENT A LA RESTA

El proper butlletí s'emetrà el  Dimarts, 27 de Març

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dijous, 26 d'Abril de 2007
14:00 h.
Fins les  24 h del 27 d'Abril

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2) a partir de migdia, FEBLE (1) a partir del vespre-nit

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2) a partir de migdia, FEBLE (1) a partir del vespre-nit

Pallaresa MODERAT (2) a partir de migdia, FEBLE (1) a partir del vespre-nit

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 27: Es mantindrà el pas de núvols alts i mitjans al llarg del dia que deixaran el cel de mig a molt ennuvolat i cobert a
partir de la tarda. Al centre del dia també podrà créixer alguna nuvolada.  S'esperen xàfecs i alguna tempesta a partir del migdia,
d'intensitat moderada i que en general deixaran quantitats poc abundants (fins a 20 mm). Temperatures sense gaires canvis, si
bé amb tendència a davallar lleugerament a la nit. Cap a 2500 metres les mínimes seran d'entre 0 i 1 graus i les màximes d'entre
5 i 8 graus. Predomini del vent de component sud, entre sud i sud-est entre fluix i moderat.
A les 12:00 h: isozero: 2900 m; Vent a 2000 m: 27 km/h S; Vent a 3000 m: 17 km/h SE;Index de fredor a 2000 m: 5ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 28: Cel cobert o molt ennuvolat tot el dia. S'esperen precipitacions durant el dia, en molts casos en forma de xàfecs
moderats i de tempesta. Les precipitacions deixaran quantitats abundants. Cota de neu: 2100-2200 metres. Temperatures en
descens entre lleuger i moderat. Bufarà vent entre fluix i moderat de component sud, amb estones que quedarà variable i amb
ratxes fortes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
La fusió de la neu s’ha frenat una mica amb el descens de temperatura que es va registrar ahir. A tots els sectors, el mantell nival
és continu des dels 1900-2000 m en vessants nord i 2200-2400 m en els orientats al sud. Els gruixos de neu al terra a 2200 m
oscil•len entre 40-80 cm a tots els sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Ahir dimecres hi va haver algun ruixat, més freqüents a l’Aran (1-5 l/m2). A tots els sectors, les temperatures han baixat
moderadament: a 2200 m màximes de dimecres entre 7º i 11ºC i mínimes d’avui entre 1º i 2ºC. Aquesta nit el regel ha estat més
fort que altres dies. Durant el dia en els vessants S la fusió és molt efectiva. A migdia, la capa superficial de neu molt molla
sense cohesió és de l’ordre de 20-30 cm. A tots els sectors el perill és  MODERAT (2) des de primera hora; en pendents drets són
possibles caigudes espontànies d’allaus de neu humida, en general de mida petita, localment de mida mitjana. En cas de xàfecs es
podran produir allaus de neu humida de forma espontània, en general de mida petita. Durant la propera matinada el regel pot
tornar a actuar. Demà divendres el perill serà  FEBLE (1) fins a primeres hores del matí, especialment si la nit ha estat serena i el
mantell endurit i augmentarà a MODERAT (2) a partir de mig matí. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  Divendres, 27 d'Abril de 2007 

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dissabte, 27 de Gener de 2007
14:00 h.
FIns les 24 h del 29 de Gener de
2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3) per damunt de 2400 m  MODERAT(2) a la resta

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) per damunt de 2400 m  MODERAT(2) a la resta

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 28: Cel serè o molt poc ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures sense gaires canvis o lleugerament
més
altes a cims i zones altes. A cotes baixes les mínimes seran semblants o pujaran lleugerament i les màximes s'enfilaran de
forma moderada. A 2500 metres les mínimes seran d'uns -3 graus i les màximes pujaran fins a 0 o -1 graus. Bufarà vent de
component nord a cotes altes fluix amb algun cop moderat, sobretot de nit i matinada. A cotes baixes el vent seguirà fluix i
de caràcter local.

A les 12:00 h: isozero: 2300 m; Vent a 2000 m: 8 km/h E; Vent a 3000 m: 16 km/h E; 
Index de fredor a 2000 m: -2ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 29: Cel serè o molt poc ennuvolat per alguns núvols alts i prims. No s'esperen precipitacions. Temperatures en
lleuger ascens a totes les cotes, sobretot les màximes. Hi haurà inversió tèrmica. Vent fluix i de direcció variable, amb
predomini del component est a cotes altes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
El mantell és present des del fons de vall a l'Aran i a partir del 800-900 m a la resta. El mantell nival es presenta
irregular i sense base a cotes baixes i zones no arrasserades. A 2200 m el gruix de neu al terra oscil.la entre 30-50 cm a
totes les zones. L'última nevada, dijous, va donar lloc al voltant de 5 cm de neu recent arreu, cobrint les deflacions
degudes als forts vents de dimecres passat.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Els aproximadament 5 cm de neu recent molt freda i seca que van caure dijous s'han dipositat, o bé damunt de neu ventada en
sectors de sobreacumlacions, o bé directament sobre el terra en els lloms i carenes que havien estat escombrats pel vent de
dimecres. La base de neu vella és quasi inexistent a La Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, tret de les cotes superiors
a 2400 m i als indrets més arrecerats de les obagues on està format per capes inestables. A l'Aran la base és més contínua i
està formada per fines crostes de regel i capes febles. Hi ha també algun nivell de neu granulada, especialment a la
Ribagorçana i a la Pallaresa. Dijous i divendres es van produir petites allaus de placa a l'Aran de forma espontània i
accidental. L'estructura del mantell és molt inestable tot i haver poc gruix. Hi ha plaques de vent molt fràgils en vessants
orientats al N on es desprendran pel pas d'una persona; també n'hi ha a la resta d'orientacions, però baixarien pel pas d'un
grup de persones; en orientacions E i S podrien ser de dimensions mitjanes. El perill és MARCAT (3) per damunt de 2400 m,
especialment en vessants N, S i E, ja que és on les sobreacumulacions són més importants i on la neu vella que fa de base és
particularment feble. A la resta és MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
EN DESCENS, EXCEPTE ORIENTACIONS OBAGUES

El proper butlletí s'emetrà el  Dilluns, 29 de Gener de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dimarts, 27 de Febrer de 2007
14:00 h.
27 i 28 de Febrer de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3) per sobre de 2000 m. MODERAT (2) a la resta

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) en sectors d'acumulació. MODERAT (2) a la resta

Pallaresa MARCAT (3) en sectors d'acumulació. MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 28: Augment dels núvols de matinada i al matí que deixaran el cel molt ennuvolat. Al centre del dia la nuvolositat serà
més compacta i a mitja tarda minvarà de nou. Al vespre quedarà serè o poc ennuvolat. Cap al migdia i fins a mitja tarda s'esperen
algunes precipitacions disperses d'intensitat feble i localment moderada. Seran minses o poc abundants en general i de neu per
damunt dels 2200 a 2000 metres. Temperatures en descens entre lleuger i moderat a partir del migdia, quan s'assolirà la mínima,
tot i que aquesta serà semblant o lleugerament més alta que el dia anterior. Cap als 2400 metres serà d'uns 0 a -2 graus i la
màxima serà semblant o lleugerament més baixa, al voltant dels 3 o 4 graus. Vent de component oest moderat a cotes altes amb
cops forts. A cotes baixes el vent bufarà fluix amb algun cop moderat.
A les 12:00 h: isozero: 2400 m; Vent a 2000 m: 42 km/h NW; Vent a 3000 m: 79 km/h NW;Index de fredor a 2000 m: -6ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 01: Cel serè o poc ennuvolat amb el pas de núvols alts que seran més nombrosos a partir de la tarda. No s'esperen
precipitacions. Temperatures sense canvis significatius. Vent de component oest moderat amb cops forts a cotes altes i cims i
fluix i de direcció variable a cotes baixes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Les nevades del cap de setmana han fet baixar la cota de neu al terra. A l'Aran les nevades s'han allargat fins dilluns - matinada
de dimarts i han deixat el mantell  continu per damunt de 1300 m en vessants N i dels 1800 m en S. D'altra banda el vent del W
i NW ha deflactat els vessants exposats a aquestes orientacions a l'Aran. A la resta de sectors on el vent ha estat més violent el
mantell es troba fortament erosionat per damunt dels 2300 m deixant el terra el descobert especialment en W i NW. A la resta
de cotes es troba neu contínua a partir de 1800 m en vessants N i de forma discontinua en totes les cotes del vessant S. En
sectors arrecerats però especialment en vessants E, hi ha sobreacumulacions de neu ventada. A 2200 m els gruixos de neu a
l'Aran són d'entre 40-50 cm i d'entre 1-40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
La matinada de dissabte va començar a nevar a tots els sectors de forma feble. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa va continuar
nevant dilluns i dimarts a la matinada, i s'han acumulat entre 10-25 cm de neu recent; a la resta entre 5-10 cm de neu ventada
acumulada pel fort vent del N i W. La neu s'ha dipositat damunt d'un mantell encrostat i estabilitzat per sota de 2000-2200 m,
excepte en orientacions obagues on es diposita damunt de neu incohesiva i nivells febles. El perill d'allaus és MARCAT (3) per
sobre de 2000 m a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa per l'existència de nivells febles interns en orientacions obagues i sota
colls i carenes orientats a l'E i al S per la formació de plaques de vent. Són probables allaus de placa de vent pel pas d'una
persona, fins i tot de forma espontània en els indrets indicats. A la resta de sectors el perill és MARCAT (3) en sectors protegits i
d'acumulació, especialment en orientacions al S i a l'E, ja que són probables allaus de placa de vent pel pas d'una persona, fins i
tot de forma espontània en els indrets indicats. A la resta el perill és MODERAT (2). Demà dimecres al matí a l'Aran seran
probables allaus de neu humida de forma espontània, localment de mida mitjana. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  Dimecres, 28 de Febrer de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dimarts, 27 de Març de 2007
14:00 h.
Fins les  24 h del 28 de Març

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

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) a la meitat nord. MODERAT (2) a la meitat sud

Pallaresa MARCAT (3) a la meitat nord. MODERAT (2) a la meitat sud

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 28: Cel cobert o molt ennuvolat tot el dia, amb núvols menys compactes a partir del vespre. S'esperen precipitacions
d'intensitat entre feble i moderada, més continuades la primera meitat del dia, no es descarta que amb alguna tempesta, i
intermitents a la tarda amb tendència a desaparèixer al vespre; en general deixaran quantitats poc abundants. La cota de neu
estarà cap als 1300-1400 metres. Temperatures sense gaires canvis o en lleuger descens, amb poca oscil·lació al llarg del dia. Al
voltant dels 2500 metres les mínimes voltaran els -6 graus i les màximes entre -3 i -4 graus. Vent fluix amb cops moderats, de
component sud i est.
A les 12:00 h: isozero: 1500 m; Vent a 2000 m: 26 km/h S; Vent a 3000 m: 20 km/h SW;Index de fredor a 2000 m: -11ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 29: De matinada minvarà la nuvolositat i quedarà poc ennuvolat. A partir de mig matí i migdia podran créixer algunes
nuvolades que deixin a la tarda el cel entre mig i molt ennuvolat, a banda de l'arribada de bandes de núvols alts. No es
descarta algun ruixat aïllat al centre del dia. Cota de neu: 1300 metres. Temperatures en lleuger descens al llarg del dia, amb les
mínimes que es registraran al final de la jornada a muntanya. Les màximes pujaran lleugerament a cotes baixes i es mantindran a
cotes altes. Al llarg del dia s'anirà imposant el component nord, més reforçat al final del dia amb cops moderats a muntanya.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Ahir dilluns hi va haver algun xàfec de neu amb quantitats inferiors als 5 cm. El mantell continua compactant-se i disminuint
lleugerament de gruix. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa els gruixos totals de neu al terra oscil.len entre 110-140 i d’entre 10-
70 cm a la resta de sectors. A la Ribagorçana Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és present per damunt dels 1500 m en
orientacions nord i de 1800 m en orientacions sud. A l'Aran és present per damunt de 1000 m, però en orientacions assolellades
és esquiable per damunt de 1400 m. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
En els darrers dies hi ha hagut un progressiu assentament i estabilització interna del mantell, però tot així encara són probable
allaus de fons en orientacions sud a causa de la insolació, així com allaus de placa en orientacions obagues pel pas d’un
esquiador. En ambdós casos les allaus poden ser de grans dimensions. Per tant, el perill es manté en FORT (4) a l'Aran-Franja
Nord de la Pallaresa. 

A la resta de sectors, la neu es manté seca i freda, però el gruix de neu recent és menor i està molt més ventat. A la meitat nord
de la Pallaresa i de la Ribagorçana-Vallfosca el perill és MARCAT (3) per la possibilitat d'allaus de placa al pas d'una persona en
totes les orientacions, però més probables en est, sud i a les nord per sota de 2200 m, en general de mida mitjana. A la meitat
sud d'aquests sectors el perill és MODERAT (2) donat l'escassetat de neu, però hi pot haver plaques locals i fràgils en les
orientacions indicades. És possible que en aquests sectors s'acumulin nous gruixos de neu recent, però inferiors als 20 cm.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI O EN DESCENS

El proper butlletí s'emetrà el  Dimecres, 28 de Març de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Divendres, 27 d'Abril de 2007
14:00 h.
Fins les  24 h del 28 d'Abril

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2) a partir de migdia, FEBLE (1) a partir del vespre-nit

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2) a partir de migdia, FEBLE (1) a partir del vespre-nit

Pallaresa MODERAT (2) a partir de migdia, FEBLE (1) a partir del vespre-nit

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 28: Cel cobert o molt ennuvolat tot el dia. S'esperen precipitacions durant el dia, en molts casos en forma de xàfecs
moderats i de tempesta, i no es descarta que amb calamarsa. Les precipitacions deixaran quantitats abundants. Cota de neu:
2100-2200 metres. Temperatures en descens entre lleuger i moderat. Bufarà vent entre fluix i moderat de component sud i est,
amb estones que quedarà variable, i amb algunes ratxes fortes.
A les 12:00 h: isozero: 2600 m; Vent a 2000 m: 16 km/h S; Vent a 3000 m: 11 km/h S;Index de fredor a 2000 m: 3ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 29: Cel cobert o molt ennuvolat. S'esperen precipitacions, d'intensitat moderada que cauran sobretot la primera
meitat del dia que seran intermitents i d'intensitat entre feble i moderada. Deixaran quantitats poc abundants i en forma de neu a
partir dels 2100 metres.  Temperatures sense gaires canvis o en lleuger ascens a partir de mitja tarda. Vent de component sud i
est, entre fluix i moderat que girarà a component oest al final del dia.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
La fusió de la neu s’ha frenat una mica amb el descens de temperatura que va començar dimecres i va fonent a raó de 2-3 cm per
dia a 2200 m. A tots els sectors, el mantell nival és continu des dels 1900-2100 m en vessants nord i 2200-2400 m en els
orientats al sud, on ja hi ha discontinuïtats fins als cims. Les cotes són més baixes a l’Aran que a la resta; en llocs molt obacs es
poden calçar els esquís als 1800 m. Els gruixos de neu al terra a 2200 m oscil•len entre 40-80 cm a tots els sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Al matí d’avui divendres hi ha hagut nevades febles per damunt de 2200 m (1-2 cm de neu granulada). A tots els sectors, les
temperatures han continuat baixant: a 2200 m màximes de dijous entre 5º i 10ºC i mínimes d’avui divendres entre 0º i 2ºC. El regel
de la neu ha estat feble. La fusió en vessants sud no serà tan acusada com en dies enrera degut a la menor insolació. Per damunt
de 2200 m es pot incrementar lleugerament el gruix de neu degut a les nevades previstes, de neu humida i de neu granulada. A
tots els sectors el perill és  MODERAT (2) des del matí; en pendents drets són possibles caigudes espontànies d’allaus de neu
humida, en general de mida petita, localment de mida mitjana. En cas de xàfecs es podran produir allaus de neu humida de
forma espontània, en general de mida petita, de mida mitjana si s’acumulen més de 20 cm de neu recent. Si la nit és serena i el
mantell s’endureix el perill serà FEBLE (1) fins a primera hora del matí, encara que el regel s’espera que sigui feble. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  Dissabte, 28 d'Abril de 2007 

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dimecres, 28 de Febrer de 2007
14:00 h.
28  de Febrer  i 1 de Març de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3) en obagues. MODERAT (2) a la resta

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2) 

Pallaresa MODERAT (2) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 01: Cel serè o poc ennuvolat amb el pas de núvols alts que seran més nombrosos a partir de la tarda. No s'esperen
precipitacions. Temperatures sense gaires canvis en general. Cap a 2400 metres les mínimes seran semblants o lleugerament
més baixes, d'entre 1 i -1 graus i les màximes pujaran lleugerament essent d'entre 3 i 4 graus. Vent de component oest moderat
amb cops forts o molt forts a cotes altes i cims; fluix amb algun cop moderat a cotes baixes.
A les 12:00 h: isozero: 2600 m; Vent a 2000 m: 37 km/h W; Vent a 3000 m: 68 km/h W;Index de fredor a 2000 m: -1ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 02: Cel entre poc i mig ennuvolat per núvols alts i mitjans, més nombrosos de matinada i al matí. No es descarta
alguna precipitació feble i dispersa al matí. Cota de neu: 2300 metres. Temperatures sense gaires canvis, amb valors elevats a
tots els sectors. Es mantindrà el vent de component oest moderat a cims i cotes altes amb cops forts o algun molt fort. A cotes
baixes serà entre fluix i moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Actualment a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa el mantell és  continu per damunt de 1500-1600 m en vessants N i dels 1900-
2000 m en S. D'altra banda el vent del W i NW ha deflactat els vessants exposats a aquestes orientacions a l'Aran. A la resta de
sectors on el vent va ser més violent el mantell es troba fortament erosionat per damunt dels 2300 m deixant el terra al
descobert especialment en W i NW. A la resta de cotes es troba neu contínua a partir de 1800-1900 m en vessants N i de forma
discontinua fins als cims en vessants S. En sectors arrecerats però especialment en vessants E, hi ha sobreacumulacions de neu
ventada. A 2200 m els gruixos de neu a l'Aran són d'entre 40-50 cm i d'entre 5-40 cm a la resta.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Les altes temperatures que s'han donat des d'ahir i fins el matí d'avui dimecres, han transformat la neu recent caiguda dels
darrers dies. La temperatura de la neu en superfície ha pujat i també s'ha humitejat superficialment de forma considerable. En
orientacions obagues es manté neu incohesiva i nivells febles. El perill d'allaus és MARCAT (3) en indrets obacs de l'Aran-
Franja Nord de la Pallaresa per l'existència de nivells febles interns que poden cedir i desencadenar allaus de placa de vent fins
i tot de forma espontània que en alguns casos poden ser de fons. Són probables allaus de placa de vent pel pas d'una persona,
especialment en orientacions obagues resguardades així com caigudes espontànies d'allaus de placa de fons en vessants
herbosos. A la resta d’orientacions el perill és MODERAT (2). A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa molt localment encara
existeixen plaques de vent inestables en indrets obacs i arrecerats que poden despendre`s pel pas d'una persona, fins i tot de
forma espontània, en general de mida petita, localment mitjana. A la resta d'orientacions les plaques s'han anat estabilitzant i el
seu desencadenament és possible per una sobrecàrrega forta. En aquests dos sectors el perill és MODERAT (2). Amb el
descens de temperatura previst la neu s'anirà encrostant superficialment i disminuirà la probabilitat de caiguda d'allaus de forma
espontània.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s'emetrà el  Dijous 1 de Març de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dissabte, 28 d'Abril de 2007
14:00 h.
Fins les  24 h del 30 d'Abril

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2) a partir de migdia, FEBLE (1) a partir del vespre-nit

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2) a partir de migdia, FEBLE (1) a partir del vespre-nit

Pallaresa MODERAT (2) a partir de migdia, FEBLE (1) a partir del vespre-nit

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 29: Cel cobert o molt ennuvolat. S'esperen precipitacions, d'intensitat moderada que cauran sobretot la primera
meitat del dia que seran intermitents i d'intensitat entre feble i moderada. Deixaran quantitats poc abundants i en forma de neu a
partir dels 2300 metres.  Temperatures sense gaires canvis o en lleuger ascens a partir de mitja tarda. Vent de component sud i
est, entre fluix i moderat que girarà a component nord al final del dia.
A les 12:00 h: isozero: 2500 m; Vent a 2000 m: 5 km/h NW; Vent a 3000 m: 3 km/h E;Index de fredor a 2000 m: 2ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 30: Cel mig ennuvolat al matí, amb el creixement de nuvolades a partir de mig matí. A la tarda, a més, arribaran núvols
mitjans i alts que deixaran el cel cobert o molt ennuvolat. S'esperen precipitacions a partir de mig matí, en forma de ruixat o xàfec
i localment amb tempesta. Deixaran quantitats poc abundants i en forma de neu a partir dels 2300 metres.  Temperatures
mínimes en lleuger descens i màximes en ascens entre lleuger i moderat. Vent de component nord fluix, amb cops moderats als
cims.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
La fusió de la neu s’ha frenat amb el descens de temperatura que va començar dimecres, fins i tot per damunt de 2400 m els
gruixos s’han incrementat lleugerament degut a algunes nevades. A tots els sectors, el mantell nival és continu des dels 1900-
2100 m en vessants nord i 2200-2400 m en els orientats al sud, on ja hi ha discontinuïtats fins als cims. Les cotes són més baixes
a l’Aran que a la resta. Els gruixos de neu al terra a 2200 m oscil•len entre 40-80 cm a tots els sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Ahir divendres hi va haver xàfecs amb cota de neu per damunt de 2200 m (neu humida i neu granulada); a 2400 m van caure
entre 1-8 cm. A tots els sectors, les temperatures han continuat baixant, excepte a l’Aran on es mantenen sense canvis: a 2200
m màximes de divendres entre 5º i 9ºC i mínimes d’avui dissabte entre 0º i -2ºC. El regel de la neu ha estat més fort que dies
enrera. La fusió en vessants sud no serà tan acusada com en dies enrera degut a la menor insolació. Per damunt de 2200-2300 m
es pot tornar a incrementar lleugerament el gruix de neu degut a les nevades previstes, de neu humida i de neu granulada. A
tots els sectors el perill és  MODERAT (2) des del matí; en pendents drets són possibles caigudes espontànies d’allaus de neu
humida, en general de mida petita, localment de mida mitjana i de fons. En cas de xàfecs es podran produir allaus de neu humida
de forma espontània, en general de mida petita, de mida mitjana si s’acumulen més de 20 cm de neu recent. Si la nit és serena i
el mantell s’endureix el perill serà FEBLE (1) fins a primera hora del matí, encara que el regel s’espera que sigui feble. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  Dilluns, 30 d'Abril de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dijous, 28 de Desembre de 2006
14:00 h.
Fins les 24 h del 29 de Desembre de
2006

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa FEBLE (1)

Ribagorçana-Vall Fosca SENSE MANTELL SUFICIENT

Pallaresa SENSE MANTELL SUFICIENT

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Divendres, 29: Cel serè o molt poc ennuvolat a partir de la tarda per l'arribada de bandes de núvols alts. No s'esperen
precipitacions. Temperatures mínimes sense gaires canvis i màximes en lleuger ascens. Vent fluix a moderat al llarg del dia,
a la vegada que anirà girant de component sud a oest.

A les 12:00 h: isozero: 2600 m; Vent a 2000 m: 18 km/h W; Vent a 3000 m: 15 km/h W; 
Index de fredor a 2000 m: -1ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 30: De matinada i al matí estarà poc ennuvolat per bandes de núvols alts. A partir del migdia augmentaran també
els núvols mitjans i tendirà a quedar molt ennuvolat o cobert.  Possibilitat a partir de mitja tarda d'alguna precipitació
dispersa, de caràcter feble i minsa. Cota de neu: 2400 metres. Temperatures en ascens al llarg del dia, sobretot a cotes
altes, que en general serà moderat, tant de les mínimes com de les màximes. A cotes baixes les mínimes es mantindran però,
sense gaires canvis i hi haurà inversió tèrmica. Predomini del vent de component oest fluix amb cops moderats al llarg del
dia, sobretot a cotes altes i mitjanes. A cotes baixes el vent bufarà fluix i de direcció variable amb estones de calma.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa els gruixos no superen a 2200 m els 25 cm. Per damunt de 2500 m hi ha
sobrecaumulacions
que arriben als 50 cm. El mantell és present per sobre 1600 m en orientacions N i de 2400 m en orientacions S. A la resta els
gruixos no superen els 20 cm a 2200 m; la neu és present en vessant N per damunt de 1700 m en vessants N i en vessant S és
discontinu des de 2400 m fins als cims.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Divendres va nevar feblement a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa (1-5 cm), però les condicions del mantell no han
variat gaire respecte a la setmana passada. La neu es manté freda, seca i incohesiva en orientacions obagues. En vessants
assolellats s'ha regelat lleugerament en superfície. En general, no hi ha suficient neu per a la formació d'allaus. Únicament
a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és FEBLE (1) ja que no es descarta la possibilitat d'alguna allau de placa de
petites dimensions en sectors de sobreacumulacions en torrenteres i canals en obagues.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  29 de Desembre de 2006

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dilluns, 29 de Gener de 2007
14:00 h.
29 i 30 de Gener de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3) en vessants N  MODERAT(2) a la resta

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) en vessants N  MODERAT(2) a la resta

Pallaresa MODERAT (2

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimarts, 30: Fins a migdia hi haurà bandes de núvols alts que deixaran el cel entre poc i mig ennuvolat. Al llarg de la tarda
la nuvolositat de tipus mig augmentarà i al final del dia quedarà molt ennuvolat o cobert. No es descarten algunes
precipitacions febles i disperses al final de la jornada.

La cota de neu es situarà entorn els 1600 metres al final del dia. Les temperatures mínimes seran semblants o lleugerament
més altes i en canvi les màximes baixaran. Les temperatures mínimes al fons de les valls es mouran entorn els -5ºC i entorn
els -2ºC als sectors més elevats. Per la seva banda les màximes oscil·laran entre els 8ºC del fons de les valls i els 3ºC
dels sectors més elevats.

Durant la nit hi haurà inversió tèrmica entre el fons de les valls i els sectors més elevats. Vent fluix i variable en
general durant tot el dia amb estones de component sud al centre de la jornada.

A les 12:00 h: isozero: 2500 m; Vent a 2000 m: 9 km/h W; Vent a 3000 m: 9 km/h E; 
Index de fredor a 2000 m: 0ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 31: Cel cobert o molt ennuvolat durant tot el dia. Són possibles algunes precipitacions febles i aïllades en
qualsevol moment del dia.

La cota de neu es situarà baixarà a partir de migdia entorn els 1200 metres. Les temperatures mínimes i màximes baixaran
lleugerament. Vent fluix i variable amb predomini del component nord fluix a cotes altes al final de la jornada.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran, el mantell és present des dels 1300-1400 m de forma discontínua en vessants S i dels 900 m en N; no és esquiable,
però, fins als 1900 m. A la resta és discontinu fins als cims en vessants S i esquiables a partir dels 2000-2200 m en
vessants N. A 2200 m el gruix de neu al terra oscil.la entre 20-40 cm a l'Aran i entre 15-30 cm a la resta. A causa del vent
i les altes tenmperatures tornen a aflorar les deflacions, especialment en orientacions S i W.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
La base del mantell nival està formada per neu vella sense cohesió, damunt de la qual hi ha neu ventada molt freda  tret
d'orientacions S on durant el dia s'escalfa degut a les altes temperatures. La neu vella és quasi inexistent a La
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, tret de les cotes superiors a 2400 m i els indrets més arrecerats de les obagues. A
l'Aran la base és més contínua i està formada per fines crostes de regel i capes molt febles. Durant el cap de setmana s'han
desencadenat petites plaques de vent de forma accidental. L'estructura del mantell en orientacions N és molt inestable tot i
haver poc gruix. En aquesta orientació, hi ha plaques de vent molt fràgils que es desprendran pel pas d'una persona; també
n'hi ha a la resta d'orientacions, però baixarien pel pas d'un grup de persones. A L'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a la
Ribagorçana-Vall Fosca, el perill és MARCAT (3) en orientacions N, especialment per damunt de 2300-2400 m, ja que és on les
sobreacumulacions són més importants i on la neu vella que fa de base és particularment feble. A la resta d'orientacions i a
la Pallaresa el perill és MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s'emetrà el  Dimarts 30 de Gener de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dijous, 29 de Març de 2007
14:00 h.
29 i 30 de Març de 2007

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, 30: Cel cobert o molt ennuvolat excepte el matí i fins la tarda en que quedarà entre poc i mig ennuvolat. De matinada
és possible alguna precipitació feble i minsa. A partir del vespre se n'esperen d'intensitat entre feble i moderada, i amb la cota de
neu cap als 1500 metres. Temperatures mínimes lleugerament més baixes i les màximes es registraran a partir de la tarda. Vent
del nord-oest a oest, entre fluix i moderat, i amb algun cop fort a partir del migdia.
A les 12:00 h: isozero: 1600 m; Vent a 2000 m: 60 km/h W; Vent a 3000 m: 64 km/h W;Index de fredor a 2000 m: -14ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dissabte, 31: Cel cobert o molt ennuvolat arreu. S'esperen prdecipitacions en forma de ruixats dispersos en qualsevol moment
del dia i que no es descarta que vagin acompanyats de tempesta. Temperatures mínimes en lleu ascens i màximes lleugerament
més baixes.  Predomini del vent fluix i de direcció variable amb estones de component oest també fluix amb algun cop moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Tot i les febles nevades que s’han anat donant, el mantell continua compactant-se i disminuint lleugerament de gruix. A l’Aran-
Franja Nord de la Pallaresa els gruixos totals de neu al terra oscil.len entre 100-120 cm i d’entre 10-70 cm a la resta de sectors.
A la Ribagorçana Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és present per damunt dels 1500 m en orientacions nord i de 1800 m en
orientacions sud. A l'Aran és present des de fons de vall però amb poc gruix, i en orientacions assolellades és esquiable per
damunt de 1400-1500 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Durant el dia d’ahir va nevar feblement a tots els sectors i es van produir acumulacions minses que en qualsevol cas van ser
inferiors als 5 cm. A 2200 m, les temperatures màximes d’ahir a l’Aran es van mantenir similars a les del dia anterior, a la Franja
Nord de la Pallaresa  va sortir el sol i va fer augmentar moderadament les màximes  provocant la purga d’alguns vessants. Les
temperatures mínimes d’avui han baixat lleugerament. A la resta de sectors les màximes d’ahir es van mantenir similars al dia
anterior allà on va sortir el sol i van baixar moderadament a la resta. Les temperatures mínimes d’avui han estat similars a les
d’ahir o lleugerament més baixes. En general a tots els sectors el vent ha estat entre feble i moderat girant de S cap a N i NE.
Superficialment hi ha una capa  fina de neu recent que en alguns casos és en forma de neu granulada. En general, hi ha hagut
un assentament i estabilització interna del mantell, amb formació de crostes superficials i compactament de la neu en vessants
assolellats. En vessants obacs existeixen nivells febles interns i  les plaques de vent presenten extrema fragilitat per damunt de
2000-2200 m. En aquests indrets són probables allaus de placa pel pas d’un esquiador i ser localment de grans dimensions. El
perill és MARCAT (3) a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Podran formar-se a més noves plaques de vent especialment en
vessants E que seran igualment susceptibles a despendre’s al pas d’una persona.

A la resta de sectors, la neu es manté seca i freda, però el gruix de neu recent és menor i està molt més ventat. A la meitat nord
de la Pallaresa i de la Ribagorçana-Vallfosca el perill és MARCAT (3) per la possibilitat d'allaus de placa al pas d'una persona en
totes les orientacions, però més probables en nord, localment de mida mitjana. A la meitat sud d'aquests sectors el perill és
MODERAT (2) donat l'escassetat de neu que hi ha actualment. Tot i així, pot haver plaques locals i fràgils en les orientacions
indicades. Amb les precipitacions previstes per als propers dies es podran formar noves plaques de vent en E i N que podran
despendre’s al pas d’una persona i que s’aniran engruixint conforme vagi nevant.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí s'emetrà el  divendres 30 de Març de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Divendres, 29 de Desembre de 2006
14:00 h.
Fins les 24 h del 30 de Desembre de
2006

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa FEBLE (1)

Ribagorçana-Vall Fosca SENSE MANTELL SUFICIENT

Pallaresa SENSE MANTELL SUFICIENT

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dissabte, 30: De matinada i al matí estarà poc ennuvolat per bandes de núvols alts. Al matí augmentaran també els núvols
mitjans i tendirà a quedar molt ennuvolat i puntualment cobert.  Possibilitat a partir de migdia d'alguna precipitació
dispersa, de caràcter feble i minsa. Cota de neu: 2300 metres. Temperatures en ascens al llarg del dia, sobretot a cotes
altes, que en general serà moderat, tant de les mínimes com de les màximes. A cotes baixes les mínimes es mantindran però,
sense gaires canvis i hi haurà inversió tèrmica. Predomini del vent de component oest fluix amb cops moderats al llarg del
dia, sobretot a cotes altes i mitjanes. A cotes baixes el vent bufarà fluix i de direcció variable amb estones de calma.

A les 12:00 h: isozero: 2700 m; Vent a 2000 m: 48 km/h W; Vent a 3000 m: 32 km/h W; 
Index de fredor a 2000 m: -2ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 31: Cel entre poc i mig ennuvolat de matinada i al matí, amb núvols alts i mitjans. La resta del dia circularan
bandes de núvols alts que no impediran que domini l'ambient assolellat. No s'esperen precipitacions. Temperatures sense
gaires canvis o en lleuger ascens, tan mínimes com màximes. Bufarà vent de component oest entre fluix i moderat al llarg
del dia, més notable la segona meitat del dia i a cotes altes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa els gruixos no superen a 2200 m els 25 cm. Per damunt de 2500 m hi ha
sobrecaumulacions
que arriben als 50 cm. El mantell és present per sobre 1600 m en orientacions N i de 2400 m en orientacions S. A la resta els
gruixos no superen els 20 cm a 2200 m; la neu és present en vessant N per damunt de 1700 m i en vessant S és discontinu des
de 2400 m fins als cims.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
La neu es manté freda, seca i incohesiva en orientacions obagues. En vessants assolellats s'ha regelat lleugerament en
superfície. En general, no hi ha suficient neu per a la formació d'allaus. Únicament a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el
perill és FEBLE (1) ja que no es descarta la possibilitat d'alguna allau de placa de petites dimensions en sectors de
sobreacumulacions en torrenteres i canals en obagues. A partir de dissabte la neu s'humitejarà.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  4 de Gener de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dimarts, 30 de Gener de 2007
14:00 h.
30 de Gener de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3) en vessants N  MODERAT(2) a la resta

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) en vessants N  MODERAT(2) a la resta

Pallaresa MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dimecres, 31: De matinada la nuvolositat seguirà en augment i acabarà cobert o molt ennuvolat durant la resta del dia. Són
probables algunes precipitacions febles i aïllades al llarg del dia, que deixaran quantitats minses de precipitació.

La cota de neu es baixarà a partir de migdia entorn els 1200 metres. Les temperatures seguiran davallant durant el dia, en
general de forma lleugera, tant mínimes com màximes, si bé les darreres poden davallar puntualment de forma moderada. Al
voltant de 2500 metres les mínimes baixaran fins els -2 o -3 graus i les màximes es quedaran cap als -1 o 0 graus. Vent fluix
i variable amb predomini del component nord fluix a cotes altes al final de la jornada.
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; Vent a 2000 m: 8 km/h SW; Vent a 3000 m: 10 km/h W;Index de fredor a 2000 m: -4ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dijous, 01: De matinada seguirà entre mig i molt ennuvolat, sobretot per núvols mitjans; durant el matí els núvols s'aniran
trencant i la resta del dia quedarà entre poc i mig ennuvolat per bandes de núvols mitjans.  No s'esperen precipitacions.
Temperatures en augment progressiu durant el dia, de forma moderada a cotes altes on les màximes es donaran a la nit i
sense canvis o de forma lleugera a cotes baixes i fons de vall. Les mínimes en general no presentaran gaires canvis
respecte la jornada anterior.  El vent es mantindrà fluix i de direcció variable en general amb predomini del component
nord que pot donar lloc a algun cop moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran, el mantell és present des dels 1300-1400 m de forma discontínua en vessants S i dels 900 m en N; no és esquiable,
però, fins als 1900 m. A la resta és discontinu fins als cims en vessants S i esquiable a partir dels 2000-2200 m en vessants
N. A 2200 m el gruix de neu al terra oscil.la entre 20-40 cm a l'Aran i entre 15-30 cm a la resta. Hi ha deflacions als lloms
i carenes i en orientacions S i W.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
La base del mantell nival està formada per neu vella sense cohesió, damunt de la qual hi ha neu ventada molt freda excepte en
orientacions S on durant el dia s'escalfa. A la  Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la base de neu vella és pràcticament
inexistent, tret de les cotes superiors a 2400 m i els indrets més arrecerats de les obagues. A l'Aran la base és més
contínua i està formada per fines crostes de regel i capes molt febles. L'estructura del mantell en orientacions N és molt
inestable tot i haver poc gruix. En aquesta orientació, hi ha plaques de vent fràgils que es desprendran pel pas d'una
persona; a la resta d'orientacions les plaques s'han anat estabilitzant, però baixarien pel pas d'un grup de persones. A
L'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, el perill és MARCAT (3) en orientacions N, especialment per
damunt de 2300-2400 m, ja que és on les sobreacumulacions són més importants i on la neu vella que fa de base és
particularment feble. A la resta d'orientacions i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí s'emetrà el  31 de Gener de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Divendres, 30 de Març de 2007
14:00 h.
30 i 31 de Març de 2007

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, 31: Cel cobert o molt ennuvolat tot el dia. S'esperen precipitacions, de forma més extensa i continuada de matinada i
matí així com al vespre, i de forma dispersa i en forma de ruixats la resta del dia. La cota de neu estarà als 1200 metres la primera
meitat del dia i pujarà als 1400 a la tarda. Temperatures en lleuger ascens a partir de migdia. Vent fluix i variable amb algun cop
moderat, que anirà girant a sud a la tarda.
A les 12:00 h: isozero: 1600 m; Vent a 2000 m: 13 km/h W; Vent a 3000 m: 27 km/h W;Index de fredor a 2000 m: -7ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Diumenge, 01: Cel cobert o molt ennuvolat tot el dia. S'esperen precipitacions d'intensitat moderada al llarg del dia, més
persistents a partir del migdia, amb la cota de neu que anirà pujant dels 1400 als 1800 metres, i cap als 2000 al final del dia.
S'espera que es puguin acumular quantitats abundants (entre 20 i 50 mm) amb gruixos a cotes altes que voltaran els 20 cm.
Temperatures en ascens moderat. Vent de component sud, de sud-est a sud, que es reforçarà amb el pas de les hores i donarà lloc
a vent moderat amb alguns cops forts.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A la Ribagorçana Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és present per damunt dels 1500 m en orientacions nord i de 1800 m en
orientacions sud. A l'Aran és present des de fons de vall però amb poc gruix, i en orientacions assolellades és esquiable per
damunt de 1400-1500 m. A 2200-2300 m, els gruixos totals de neu al terra oscil.len entre 100-120 cm a l’Aran-Franja Nord de la
Pallaresa i entre 10-70 cm a la resta de sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Ahir va tornar a nevar a l’Aran i la Franja Nord de la Pallaresa, deixant com a màxim 8 cm de neu recent. A 2200 m, les
temperatures màximes d’ahir a l’Aran es van mantenir similars o van pujar respecte a les del dia anterior allà on va sortir el sol i van
baixar a la resta. Les temperatures mínimes d’avui han baixat lleugerament a l’Aran mentre que a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la
Pallaresa van pujar lleugerament. El vent va bufar entre feble i moderat, girant de component E a W. A tots els sectors s’ha
format una capa de gebre superficial, que en el cas de l’Aran i la Franja Nord de la Pallaresa coexisteix amb neu granulada i neu
recent. Durant el dia d’ahir van caure allaus de neu humida de mitjanes dimensions en vessant S de l’Aran. Tot i que, en general,
hi ha hagut un assentament de la neu i es formen crostes superficials durant la nit,  la neu s’humiteja de dia, especialment per
sota dels 2000 m, i per tant es manté la possibilitat de caigudes d’allaus de neu humida. Els vessants obacs es mantenen
inestables i especialment per damunt de 2000-2200 m la inestabilitat és molt acusada ja que les plaques de vent es troben
damunt de nivells molt febles. El perill d’allaus és MARCAT (3) a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa pel desencadenament
d’allaus de placa, al pas d’una persona en vessants obacs, que poden fins i tot assolir grans dimensions. D’altra banda es manté
la probabilitat de caigudes d’allaus de neu humida en aquells vessants que encara no s’hagin purgat, especialment per sota dels
2200 m en qualsevol orientació i que poden ser fins i tot de mitjanes dimensions. A la resta de sectors, la neu guanya certa
temperatura de dia però es refreda de nit i els vessants que presenten més inestabilitat són els obacs amb acumulacions de neu
ventada. A la meitat nord de la Pallaresa i de la Ribagorçana-Vallfosca el perill és MARCAT (3) per la possibilitat d'allaus de
placa al pas d'una persona en totes les orientacions, però més probables en nord, localment de mida mitjana. A la meitat sud
d'aquests sectors el perill és MODERAT (2) donat l'escassetat de neu que hi ha actualment. Tot i així, pot haver plaques locals i
fràgils en les orientacions indicades.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI dissabte i EN AUGMENT diumenge.

El proper butlletí s'emetrà el  dissabte, 31 de Març de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dilluns, 30 d'Abril de 2007
14:00 h.
30 d'Abril, 1,2,3 i 4 de Maig de 2007

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, 01: Cel cobert o molt ennuvolat amb creixement de nuvolades en qualsevol moment del dia. S'esperen ruixats
d'intensitat entre feble i moderada però que puntualment podran ser forts fins a migdia. Deixaran quantitats entre poc abundants i
abundants, si bé de forma molt local podran superar els 50 litres per metre quadrat al llarg de tot el dia. Aniran acompanyats de
tempesta. Seran en forma de neu a partir dels 1800 metres. Temperatures màximes semblants, o lleugerament més altes, amb
valors entorn els 5ºC per sobre dels 2500 metres. Vent entre fluix i moderat amb predomini del component sud. 
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; Vent a 2000 m: 13 km/h E; Vent a 3000 m: 39 km/h S;Index de fredor a 2000 m: -4ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dimecres, 02: Cel entre mig i molt ennuvolat en general durant tot el dia. S'esperen precipitacions entre febles i moderades de
caràcter intermitent i que deixaran quantitats poc abundants. Cota de neu entorn els 1800 metres. Temperatures màximes i
mínimes moderadament més baixes. Vent entre fluix i moderat de component sud.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
La  fusió de la neu es va frenar fins dissabte matí però durant diumenge i fins dilluns al matí el mantell ha disminuint entre 2-4 cm.
Tot i així, durant el cap de setmana, a cotes altes va nevar localment, amb gruixos de fins a 11 cm a la Pallaresa. A tots els
sectors excepte a l’Aran, el mantell nival és continu des dels 1900-2100 m en vessants nord i 2200-2400 m en els orientats al
sud, on ja hi ha discontinuïtats fins als cims. Als vessants orientats a N de l’Aran el mantell és continu des de 1700 m, i en
orientacions S és present des de 2100 m però amb discontinuïtats. Els gruixos de neu al terra a 2200 m oscil•len entre 40-80 cm a
tots els sectors. En funció de les precipitacions previstes per als propers dies, la distribució del mantell nival podria variar
significativament.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Durant el cap de setmana la fusió no ha estat tant acusada com en dies enrera degut a la menor insolació i la davallada de
temperatures. Per damunt de 2200-2300 m es pot tornar a incrementar el gruix de neu degut a les nevades previstes. A tots els
sectors el perill és  MODERAT (2) ja que en pendents drets són possibles caigudes espontànies d’allaus de neu humida, en
general de mida petita, localment de mida mitjana i de fons. En cas de xàfecs i precipitacions abundants es podran produir allaus
de neu recent humida de forma espontània, en general de mida petita, de mida mitjana si s’acumulen més de 20 cm de neu
recent. No es descarta la formació de plaques en orientacions N que a cotes altes poden ser susceptibles de despendre's al pas
d'una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
EN AUGMENT en cas de precipitacions abundants

El proper butlletí s'emetrà el  divendres, 4 de Maig de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dimecres, 31 de Gener de 2007
14:00 h.
31 de Gener i 1 de Febrer de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3) en vessants N.  MODERAT(2) a la resta

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) en vessants N.  MODERAT(2) a la resta

Pallaresa MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Dijous, 01: De matinada estarà entre mig i molt ennuvolat per núvols mitjans que ja al matí minvaran i la resta del dia
quedarà serè o poc ennuvolat per bandes de núvols alts i mitjans.  No s'esperen precipitacions. Temperatures en augment
progressiu durant el dia, de forma moderada a cotes altes on les màximes es donaran a la nit i sense canvis o de forma
lleugera a cotes baixes i fons de vall. Les mínimes en general no presentaran gaires canvis respecte la jornada anterior. Al
voltant de 2400 metres les mínimes oscil·laran entre -3 i -6 graus i les màximes entre -1 i 1 graus. El vent es mantindrà
fluix i de direcció variable en general amb predomini del component nord que pot donar lloc a algun cop moderat. 
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; Vent a 2000 m: 22 km/h NE; Vent a 3000 m: 38 km/h NE;Index de fredor a 2000 m: -9ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Divendres, 02: Cel serè o poc ennuvolat per bandes de núvols alts i mitjans. No s'esperen precipitacions. Temperatures sense
gaires canvis. El vent es mantindrà fluix i de direcció variable, amb predomini del component nord.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
A l'Aran, el mantell és present des dels 1300-1400 m de forma discontínua en vessants S i dels 1000 m en N; no és esquiable,
però, fins als 1900 m. A la resta és discontinu fins als cims en vessants S i esquiable a partir dels 2000-2200 m en vessants
N. A 2200 m el gruix de neu al terra oscil.la entre 20-40 cm a l'Aran i entre 15-30 cm a la resta. Hi ha deflacions als lloms
i carenes i en orientacions S i W.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
A la  Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la base de neu vella és pràcticament inexistent, tret de les cotes superiors a
2400 m i els indrets més arrecerats de les obagues. A l'Aran la base de neu vella és més contínua i està formada per fines
crostes de regel i capes molt febles sense cohesió, damunt de la qual hi ha neu ventada molt freda excepte en orientacions S
on està més cohesionada.  L'estructura del mantell en orientacions N és molt inestable tot i haver poc gruix. En aquesta
orientació, hi ha plaques de vent fràgils que es desprendran pel pas d'una persona, essent localment de dimensions mitjanes;
a la resta d'orientacions les plaques s'han anat estabilitzant, però baixarien pel pas d'un grup de persones, essent
localment de dimensions mitjanes. A L'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, el perill és MARCAT (3)
en orientacions N, especialment per damunt de 2300-2400 m, ja que és on les sobreacumulacions són més importants i on la
neu
vella que fa de base és particularment feble. A la resta d'orientacions i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el  Dijous, 1 de Febrer de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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PIRINEU OCCIDENTAL
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES

DATA:
HORA:
Vàlid:

Dissabte, 31 de Març de 2007
14:00 h.
31 de Març i 1 d'Abril de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3) dissabte passant a FORT (4) diumenge

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) 

Pallaresa MARCAT (3) 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ.
Diumenge, 01: Cel cobert amb precipitacions d'intensitat moderada. Cota de neu de 1400 pujant a 2000 m al final del dia.
Temperatures en ascens. Vent de component sud fluix enfortint-se i girant a sud-est.
A les 12:00 h: isozero: 2000 m; Vent a 2000 m: 53 km/h SE; Vent a 3000 m: 93 km/h S;Index de fredor a 2000 m: -9ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.
Dilluns, 02: Cel cobert o molt ennuvolat tot el dia. S'esperen precipitacions d'intensitat moderada al llarg del dia, amb una cota
de neu que es situarà entorn els 1900 metres.  Temperatures lleugerament més altes. Vent del sud-est fort amb cops molt forts.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL.
Amb les nevades que es van iniciar ahir per la tarda a la vessant sud del Pirineu, la distribució del mantell nival ha variat
substancialment a la Ribagorçana Vall Fosca i a la Pallaresa. En ambdós sectors la neu és present al terra des dels 900-1000 m
amb gruixos de fins a 3 cm que fonen ràpidament. En general el mantell és continu des d’aquestes cotes però a cotes altes es
presenta irregular en quant a gruixos degut a les deflacions que hi havia prèviament. A 2300-2400 m els gruixos de neu al terra
oscil’len entre 10 i 80 cm.  A l'Aran i la Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu des de 1200 m en vessants N i de 1600-
1800 m en vessants en S. Amb les precipitacions previstes per a diumenge que aniran pujant de cota la distribució del mantell
anirà variant ja que la neu a cotes baixes anirà desapareixent i el mantell augmentarà de gruix a cotes altes.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa va començar  precipitar en forma de neu a partir de 1600 m baixant al final la cota fins
als 800-900 m. En aquests sectors a 2200 m s’han acumulat entre 10-20 de neu recent, la base de la qual és més humida. Les
nevades van caure en molts casos damunt de capes fines de gebre que han actuat com a pla de lliscament i localment, a la
Ribagorçana, han donat lloc a caigudes espontànies d’allaus de neu recent. El vent suau ha format noves plaques de vent en
orientacions N i E especialment que es presenten fràgils al estar damunt de capes febles inestables. A la Ribagorçana-Vall Fosca i
a la Pallaresa el perill d’allaus és MARCAT (3) pel desencadenament d’allaus de placa al pas d’una persona, especialment en
orientacions N i E que seran en general de mida mitjana. També són possibles caigudes espontànies d’allaus de neu recent
humida a qualsevol cota i orientació que en general seran de mida petita, localment mitjana. Amb les nevades previstes amb
pujada de cota de neu, la probabilitat de caiguda d’allaus de neu humida augmentarà. Es formaran, també noves plaques de vent
en orientacions W i N que en cotes altes seran susceptibles de desencadenar-se al pas d’una persona. A l’Aran-Franja Nord de
la Pallaresa, actualment els vessants obacs es mantenen inestables i especialment per damunt de 2000-2200 m la inestabilitat
és molt acusada ja que les plaques de vent es troben damunt de nivells molt febles. A les orientacions S i a cotes baixes la neu
s’humiteja de dia i es manté la possibilitat de caigudes espontànies d’allaus de neu humida. Actualment el perill d’allaus és
MARCAT (3) a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa pel desencadenament d’allaus de placa, al pas d’una persona en vessants
obacs, que poden fins i tot assolir grans dimensions. D’altra banda es manté la probabilitat de caigudes d’allaus de neu humida
en aquells vessants que encara no s’hagin purgat, especialment per sota dels 2200 m en qualsevol orientació i que poden ser fins
i tot de mitjanes dimensions. De cara a diumenge el perill passarà a ser FORT (4) a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa ja que
d’una banda seran possibles caigudes espontànies d’allaus de neu humida a qualsevol orientació per sota dels 2200 m en general
de mida mitjana, localment grans; i d’altra banda les plaques inestables en orientacions N es podran desencadenar fins i tot de
forma natural per la sobrecarga de neu acumulada pel vent en aquestes orientacions que poden ser de mida gran.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES.
EN PROGRESSIU AUGMENT

El proper butlletí s'emetrà el  dilluns, 1 d'abril de 2007

Berlín, 38-46 4a planta
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: allaus@meteocat.com
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