
INFORMACIÓ NIVOLÒGICA 
 
(VÀLIDA FORA PISTES D’ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 
 
Nota emesa el divendres 16 de novembre de 2007 
 
 
 
Des de dimecres 14 al vespre fins la nit del dijous 15 de novembre s’han donat precipitacions en 
forma de neu que han acumulat entre 15-20 cm de neu recent seca i freda a l’Aran, al nord del 
Pallars i al sector més septentrional de l’Alta Ribagorça. La cota de neu ha baixat fins als 800 m. 
El vent ha bufat fluix amb algun cop moderat de component nord i les temperatures han arribat 
fins a -16ºC a 2400 m. 
 
Aquesta neu recent s’ha dipositat en vessants assolellats directament damunt del sòl. Per contra, 
en orientacions obagues s’ha dipositat damunt d’una prima capa de neu incohesiva (gobelets) i 
de fines crostes de neu endurida de les nevades de setmanes anteriors.  
 
Per tant, en orientacions obagues de l’Aran, del nord del Pallars i del sector més septentrional de 
l’Alta Ribagorça és probable que es desprengui alguna allau en forma de placa pel pas d’una 
persona, fins i tot de forma espontània. Les plaques serien de poc gruix, però les condicions de 
la neu són favorables perquè les cicatrius es propaguin amb facilitat. 
 
A la resta del Pirineu de Catalunya el gruix de la nevada ha disminuït ràpidament d‘oest a est i de 
nord a sud, quedant els cims només lleugerament emblanquinats.  
 
 
Aquesta informació tornarà a ser actualitzada quan les condicions de la neu així ho requereixin 
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INFORMACIÓ NIVOLÒGICA
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Nota emesa el divendres 23 de novembre de 2007

Durant dimarts-dimecres hi va haver precipitacions molt abundants a tot el vessant sud del Pirineu i
Prepirineu, oscil.lant entre 40-90 mm de pluja. A l’Aran la precipitació va ser molt inferior, entre 5-25 mm
de pluja. La cota de neu va estar per damunt de 2500 m baixant a 2000 m al final de l’episodi.

Posteriorment s’han produït xàfecs dispersos en forma de neu per damunt de 1400-1500 m, que es
mantenen al migdia d’avui divendres.

En aquestes condicions, l’estat del mantell és variable d’un sector a una altre. A l’Aran i al nord de la
Pallaresa el terra està emblanquinat per damunt de 1500 m, però només hi ha base en vessants orientats
al nord per damunt de 2200 m. Aquesta base està regelada i al damunt s’està dipositant aquest nivell
prim de neu més seca.

A la Ribagorçana i a la Pallaresa el terra està emblanquinat per damunt 1500 m. Hi ha base a partir de
2000-2200 m a totes orientacions amb gruixos de 20-30 cm a 2400-2500 m. Els gruixos augmenten a
cotes superiors a 2700-2800 m. La neu és humida i pesada amb tendència a anar regelant.

Al Pirineu Oriental hi ha neu humida al terra per damunt de 2200-2400 m però amb molt poc gruix i poc
més que emblanquinat, amb gruixos inferiors a 5-10 cm.

La propera informació de perill d'allaus s'emetrà quan les condicions del mantell nival així ho
requereixin.
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INFORMACIÓ NIVOLÒGICA
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Nota emesa el divendres, 30 de novembre de 2007

Des de la darrera nota amb informació nivològica (divendres 23 de novembre) no ha tornat a nevar.

Les temperatures nocturnes sota zero i el temps assolellat durant el dia han fet regelar i endurir el
mantell nival. Les crostes són gruixudes i força dures. En punts a sotavent del vent del nord hi ha petites
acumulacions de neu ventada amb estructura fràgil, però són d'extensió molt reduïda i de poc gruix,
situades en torrenteres i canals arrecerades.

El mantell apareix en el Pirineu occidental per damunt dels 2200-2300 m en orientacions obagues i per
damunt de 2400 m en orientacions assolellades. Els gruixos a 2300 m oscil•len entre 10-20 cm, però per
damunt de 2500 m augmenten a la Pallaresa i a la Ribagorçana fins a 40-60 cm en punts arrecerats del
vent. Les nevades previstes per dissabte, febles, emblanquinaran el sòl per damunt dels 1600-1700 m
aproximadament. Es podria formar alguna petita placa de vent en orientacions est i sud.

Al Pirineu oriental el mantell és present amb gruixos inferiors als 10 cm a partir de 2400 m en orientacions
assolellades i dels 2200 en orientacions obagues. A les canals més occidentals del Cadí el terra està
emblanquinat per damunt de 1700 m.

La propera informació nivològica s’emetrà quan les condicions del mantell nival així ho requereixin.
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INFORMACIÓ NIVOLÒGICA
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Nota emesa el Dimecres, 5 de Desembre de 2007

S'han produït precipitacions els dies 3 i 4 de desembre a l'Aran i a l'extrem nord de la resta del Pirineu.
S'han recollit de l'ordre de 5-10 l/m2 en aquestes zones, disminuint de nord a sud i essent inapreciables
o inexistents al Prepirineu. Inicialment van ser en forma de neu per damunt dels 1900 m pujant la cota el
dimarts dia 4 fins als 2300-2500 m a l'Aran i nord del Pallars.

Hi ha una prima capa de neu al terra per damunt de 2200 m en vessants obacs i dels 2400-2600 m en
vessants assolellats. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 5-20 cm i per damunt de 2500 m els gruixos
augmenten de 30-60 cm. La neu vella està formada per una crosta de regel endurida. Al seu damunt per
sobre de 2300-2500 m hi ha un nivell discontinu de neu ventada de 5-10 cm de gruix. Aquesta situació
és més pròpia del Pirineu occidental.

Les precipitacions febles i disperses previstes per al dijous dia 6 no afectaran substancialment l'estat del
mantell nival. De cara a divendres les precipitacions poden ser més quantioses baixant la cota de neu
fins als 1500 m al final del dia, sobretot a l'Aran i nord de la Pallaresa.

El mantell avui dimecres i demà dijous tendirà a humitejar-se. A partir de divendres les nevades previstes
donaran lloc a un nivell superficial de neu recent i ventada amb probable formació de plaques de vent,
sobretot a l'Aran i nord de la Pallaresa.

Aquesta nota s'actualitzarà quan les condicions del mantell nival així ho requereixin.
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INFORMACIÓ NIVOLÒGICA
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Nota emesa el Dilluns, 10 de desembre de 2007

Des de divendres dia 7 de desembre s'han produït precipitacions a tots els sectors tret del Prepirineu.
La cota de neu va assolir els 2500 m a la Val d'Aran i fins als 2200-2300 m a la resta de sectors,
entre divendres i dissabte. Des de la matinada de diumenge i fins a mig matí de dilluns la davallada de
temperatures ha fet baixar la cota de neu fins als 800-900 m a l'Aran, 900-1000 m a la Franja Nord de
la Pallaresa i fins als 1600-1800 m al Pirineu Oriental.

En total, durant l'episodi s'han acumulat entre 15-20 cm de neu a l'Aran i Franja Nord de la Pallaresa,
i entre 10-15 cm a la meitat septentrional del Pirineu Occidental, al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser.
A la resta del Pirineu Occidental, al la Vessant Nord del Cadí Moixeró i al Prepirineu les nevades han
estat minses i fins i tot inexistents. Aquestes nevades han anat acompanyades de vent fort del nord i
nord-oest a tots els sectors.

Actualment la neu és present des dels 800-900 m a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i dels 1600-1800
m, amb poc gruix, a la meitat septentrional del Pirineu Occidental, al Perafita-Puigpedrós i al Ter-
Freser. Al Cadí Moixeró està empolsinat des dels 2000-2100 m i la neu és pràcticament inexistent al
Prepirineu. A cotes altes existeixen deflacions, especialment en orientacions nord i nord-oest, així com
sobreacumulacions en orientacions sud, sud-est i est, i també en sectors obacs resguardats.

En general la neu es diposita directament damunt del terra fins als 2300-2500 m. A partir d'aquestes cotes
hi ha una base de neu encrostada damunt de la qual s'està dipositant una capa de neu recent freda, que
en sectors protegits del vent s'acumula en forma de plaques de vent petites, localment mitjanes a l'Aran.
Aquestes plaques es localitzen especialment sota colls i carenes orientades a sud, sud-est i est, i en
obagues arrecerades del vent. Les baixes temperatures que s'estan donant actualment i que es preveuen
per als propers dies, mantindran les plaques en estat fràgil podent desencadenar-se al pas d'una persona.
Amb les nevades previstes a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa fins al matí de dimarts, acompanyades
de vent del nord i nord-oest, les plaques tendiran a engruixir-se i seguiran mantenint-se fràgils.

Aquesta nota s'actualitzarà quan les condicions del mantell nival així ho requereixin
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PIRINEU OCCIDENTAL DATA: Dimarts, 11 de desembre de 2007

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS Hora: 14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid: 12 de desembre de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 12 DE DESEMBRE DE 2007

Ribagorçana-Vall Fosca:
MODERAT (2) en sectors resguardats del vent de la meitat nord i amb mantell
insuficient a la resta

Pallaresa:
MODERAT (2) en sectors resguardats del vent de la meitat nord i amb mantell
insuficient a la resta

Aran-Franja Nord de la Pallaresa:
MARCAT (3) en sectors resguardats del vent
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dimecres, 12: Cel serè o poc ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes més baixes i màximes sense gaires canvis.
Vent de component nord en general. A cotes altes i mitjanes serà fort fins a primera hora del matí, i moderat a partir de llavors i fins al
vespre. A la nit serà fluix amb cops moderats. A les valls bufarà fluix amb cops moderats durant tota la jornada, més marcat de matinada.

A les 12:00 h: isozero: 500 m; Vent a 2000 m: 37 km/h N; Vent a 3000 m: 54 km/h SE; Índex de fredor a 2000 m: -14ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dijous, 13: Cel serè o poc ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes i màximes estables. Vent fluix i de caràcter
local a cotes baixes, i entre fluix i moderat de component nord a cotes altes i mitjanes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Actualment la neu és present des dels 800-900 m a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i dels 1000-1200 m, a la meitat septentrional
del Pirineu Occidental. A la resta del Pirineu Occidental, les nevades han estat minses. El vent fort i molt fort del nord i nord-oest ha
deflactat els sectors a sobrevent de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el vent ha estat
entre moderat i fort i les deflacions a sobrevent es localitzen a les cotes més altes. A tots els sectors existeixen sobreacumulacions
de neu ventada en orientacions sud, sud-est i est, així com també en sectors obacs resguardats. A 2200 m els gruixos de neu al terra
oscil•len entre 40-50 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 20-30 cm al nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 12 DE DESEMBRE DE 2007 

Les nevades que s'han produït des de dissabte passat han deixat una capa de neu recent seca i freda damunt de una base encrostada
preexistent des dels 2300-2400 m. Per sota d'aquesta cota, la neu recent s'ha dipositat directament damunt del terra. A l'Aran-Franja
Nord de la Pallaresa la capa de neu recent assoleix fins als 50 cm en sectors no afectats pel vent. A la meitat nord de la Ribagorçana-
Vall Fosca i de la Pallaresa la neu ha estat treballada pel fort vent que ha acompanyat les nevades. A la meitat sud d'aquests sectors
les nevades han estat inapreciables o minses. A l'Aran Franja Nord de la Pallaresa s'han format plaques de vent per damunt dels 2200
m en orientacions sud, sud-est, est i sectors obacs protegits que són en general de mida mitjana i localment grans. En aquests indrets
el perill és MARCAT (3) pel desencadenament d'allaus de placa de vent al pas d'una persona, que seran en general de mida mitjana,
localment gran, A la resta d'orientacions i cotes, el perill és MODERAT (2) per la caiguda d'alguna purga de neu recent i alguna placa
de fons en orientacions solanes per l'efecte de la insolació.
El perill és MODERAT (2) a la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa pel desencadenament d'allaus de placa de
mida petita, localment mitjana al pas d'una persona, en orientacions sud, sud-est i est. A la resta de sectors el mantell és insuficient.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Les baixes temperatures que s'esperen per als propers dies mantindran les plaques fràgils i susceptibles de despendre's al pas d'una
persona.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 12 de desembre de 2007
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PIRINEU OCCIDENTAL DATA: Dimecres, 12 de desembre de 2007

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS Hora: 14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid: 13 de desembre de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 13 DE DESEMBRE DE 2007

Ribagorçana-Vall Fosca:
MODERAT (2) en sectors resguardats del vent de la meitat nord i amb mantell
insuficient a la resta

Pallaresa:
MODERAT (2) en sectors resguardats del vent de la meitat nord i amb mantell
insuficient a la resta

Aran-Franja Nord de la Pallaresa:
MARCAT (3) en sectors resguardats del vent
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dijous, 13: Cel serè o poc ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes i màximes estables. Vent del nord i nord-est,
moderat de matinada i fluix amb cops moderats la resta de la jornada. Vent fluix i de caràcter local a cotes baixes.

A les 12:00 h: isozero: 1600 m; Vent a 2000 m: 21 km/h N; Vent a 3000 m: 23 km/h NE;Index de fredor a 2000 m: -9ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Divendres, 14: Cel serè o poc ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes sense canvis significatius a les valls i
lleugerament més altes a cotes altes i mitjanes. Les màximes seran estables o lleugerament més altes a les valls, i lleugerament més
altes a cotes mitjanes i altes. Vent fluix i de caràcter local a cotes baixes. A cotes altes i mitjanes serà del nord i nord-est, fluix amb
cops moderats fins al vespre i entre fluix i moderat a partir de llavors.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Actualment la neu és present des dels 800-900 m a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A la meitat nord de resta de sectors la neu és
present des dels 1200 m de forma discontinua i amb poc gruix, i no comença a tenir gruixos apreciables fins a partir dels 1600-1700
m. Tanmateix en aquests sectors existeixen importants deflacions en vessants nord i en lloms i carenes orientades a sud. A la meitat
sud del Pirineu Occidental la neu al terra és3inapreciable. Fora de la meitat sud, existeixen sobreacumulacions de neu ventada en
orientacions sud, sud-est i est, així com també en sectors obacs resguardats. A 2200 m els gruixos de neu al terra oscil·len entre 40-50
cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 15-20 cm al nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 13 DE DESEMBRE DE 2007 

Les nevades que s'han produït des de dissabte passat han deixat una capa de neu recent seca i freda A l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa la neu recent ha estat menys treballada pel vent que a la resta de sectors i es troba damunt d'una crosta regelada pre-existent
per damunt dels 2300 m. Amb el fort gradient de temperatura de la neu, en el contacte entre la crosta i la neu recent s'han format
capes febles que fa que el conjunt del mantell nival presenti acusada inestabilitat en els indrets d'acumulació, i sobretot a les obagues.
Per sota dels 2200 m la neu es troba damunt del terra directament S'han desencadenat allaus de placa tant de forma espontània com
de forma accidental de mides petites i mitjanes i s'espera que continuï l'activitat d'allaus de placa de forma accidental. També són
probables caigudes espontànies de purgues de neu recent en orientacions sud. El perill és MARCAT (3) en sectors de sobreacumulació,
especialment els obacs, pel desencadenament d'allaus de placa de vent al pas d'una persona, que seran en general de mida mitjana,
localment gran, A la resta d'orientacions i cotes, el perill és MODERAT (2) pel desencadenament d'allaus de placa al pas d'una persona
en orientacions sud i est en genral de mida petita, localment mitjana, i per la caiguda de purgues de neu recent en orientacions solanes.
El perill és MODERAT (2) a la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa pel desencadenament d'allaus de placa de
mida petita, localment mitjana al pas d'una persona, en orientacions sud, sud-est i est. A la resta de sectors el mantell és insuficient.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Les baixes temperatures que s'esperen per als propers dies mantindran les plaques fràgils i susceptibles de despendre's al pas d'una
persona.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dijouss, 13 de desembre de 2007
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Sectors de deflacions, a la zona de Beret 11/12/2007

Vista panoràmica del sector Aran-Franja Nord de la Pallaresa 11/12/2007

- 9 / 294 -



Pàgina 3 de 3

Institut Geològic de Catalunya   c/ de Balmes, 209 08006 Barcelona
Tel. 93 553 84 30 Fax. 93 553 84 40
e-mail: allaus@igc.cat   http://www.igc.cat

Servei Meteorològic de Catalunya   c/ de Berlín, 38-46 08029 Barcelona
Tel. 93 567 60 90 Fax. 93 567 61 02
e-mail: prediccio@meteocat.com   http://www.meteo.cat

Zones d'acumulació al sector de Beret 11/12/2007
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dijous, 13 de desembre de 2007

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid: 14 de desembre de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 14 DE DESEMBRE DE 2007

Ribagorçana-Vall Fosca:
MODERAT (2) en sectors resguardats del vent de la meitat nord i amb mantell
insuficient a la resta

Pallaresa:
MODERAT (2) en sectors resguardats del vent de la meitat nord i amb mantell
insuficient a la resta

Aran-Franja Nord de la Pallaresa:
MARCAT (3) en sectors resguardats del vent
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Divendres, 14: Cel serè o poc ennuvolat. No s'esperen precipitacions. A cotes altes i mitjanes les temperatures pujaran progressivament
al llarg del dia, i seran entre lleugerament i moderadament més altes. A cotes baixes, les temperatures mínimes es mantindran estables
i les màximes no experimentaran grans canvis o seran lleugerament més altes. Vent fluix i de caràcter local a cotes baixes. A cotes
altes i mitjanes serà del nord-est, fluix amb cops moderats fins al vespre i moderat a partir de llavors.

A les 12:00 h isozero = 1600 m; Vent a 2000 m = 8 km/h N; Vent a 3000 m = 12 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m = -4ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dissabte, 15: Cel serè o poc ennuvolat fins al vespre. A partir de llavors la nuvolositat anirà en augment i a la nit quedarà entre mig i molt
ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures en progressiu descens al llarg del dia, amb mínimes que es donaran al final del
dia i seran entre moderadament i notablement més baixes. Les màximes també experimentaran un descens entre moderat i notable.
Vent fluix i de caràcter local a cotes baixes. A cotes altes i mitjanes serà del nord-est moderat, amb tendència a afluixar al final del dia.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Actualment la neu és present des dels 800-900 m a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A la meitat nord de resta de sectors la neu és
present des dels 1200 m de forma discontinua i amb poc gruix, i no comença a tenir gruixos apreciables fins a partir dels 1600-1700
m. Tanmateix en aquests sectors existeixen importants deflacions en vessants nord i en lloms i carenes orientades a sud. A la meitat
sud del Pirineu Occidental la neu al terra és3inapreciable. Fora de la meitat sud, existeixen sobreacumulacions de neu ventada en
orientacions sud, sud-est i est, així com també en sectors obacs resguardats. A 2200 m els gruixos de neu al terra oscil·len entre 40-50
cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 15-20 cm al nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 14 DE DESEMBRE DE 2007 

A l'Aran-Franja nord de la Pallaresa es mantenen plaques de neu ventada a qualsevol orientació, que són especialment fràgils en
orientacions obagues. Internament el mantell presenta un alt gradient de temperatura, i es manté fred. En orientacions nord, hi ha capes
de neu granulada intercalades amb neu ventada, i localment la base de la neu caiguda els últims dies s'ha transformat en capa feble.
A la resta d'orientacions, les plaques no presenten una fragilitat tan acusada. A l'Aran-Franja nord de la Pallaresa, el perill és MARCAT
(3) al vessant obacs pel desencadenament de plaques de vent al pas d'una persona, que en general seran de mitjanes dimensions,
mentre que a la resta d'orientacions el perill es MODERAT (2) pel desencadenament de plaques de vent al pas d'una persona, en
general de dimensions petites, localment mitjanes.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, les plaques són més restringides i es troben en indrets arrecerats del vent. El perill és
MODERAT (2) a la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa pel desencadenament d'allaus de placa de mida petita,
localment mitjana al pas d'una persona, en orientacions sud, sud-est i est. A la resta de sectors el mantell és insuficient.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

La pujada de temperatures i la insolació previstes, contribuiran a l'assentament de les plaques en orientacions solanes.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGERA DISMINUCIÓ

El proper butlletí s'emetrà el divendres, 14 de desembre de 2007
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Sectors d'acumulació a Coll de l'Os (Franja Nord de la Pallaresa 12/12/2007)

Vista panoràmica del sector Franja Nord de la Pallaresa (12/12/2007)
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 14 de desembre de 2007

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid: 14 i 15 de desembre de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 14 I 15 DE DESEMBRE DE 2007

Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca
MODERAT (2) en sectors resguardats del vent de la meitat nord. Mantell insuficient a la
resta

Pallaresa
MODERAT (2) en sectors resguardats del vent de la meitat nord. Mantell insuficient a la
resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dissabte, 15: Cel serè o poc ennuvolat fins al vespre. A partir de llavors la nuvolositat anirà en augment i a la nit quedarà entre mig
ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures en progressiu descens al llarg del dia a cotes altes i mitjanes, amb mínimes
que es donaran al final de la jornada i seran entre moderadament i notablement més baixes. Les màximes també experimentaran un
descens entre moderat i notable. A cotes baixes seran estables, si bé les màximes podran baixar puntualment. Vent fluix i de caràcter
local a cotes baixes. A cotes altes i mitjanes serà de component nord fluix amb cops moderats fins al migdia. A partir de llavors bufarà
de component est entre fluix i moderat.

A les 12:00 h: isozero: 1700 m; Vent a 2000 m: 34 km/h N; Vent a 3000 m: 43 km/h N;Index de fredor a 2000 m: -9ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Diumenge, 16: Cel entre mig i molt ennuvolat fins a mig matí. A partir de llavors la nuvolositat minvarà i al migdia quedarà entre poc i mig
ennuvolat. Són possibles algunes nevades febles i intermitents durant la matinada. Temperatures mínimes lleugerament més baixes, i
màximes en descens entre moderat i notable. A cotes baixes les mínimes seran entre lleugerament i moderada més altes i les màximes
baixaran moderadament. Vent de component est entre fluix i moderat a cotes altes i mitjanes. A cotes baixes serà fluix de component est.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Actualment la neu és esquiable a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa en vessants assolellats per damunt de 1600 m, tot i que la neu
és present des de 1200 m; en orientacions nord la neu es presenta a 1000 m i ja és esquiable per damunt de 1200 m. A 2200 m els
gruixos de neu al terra oscil•len entre 40-50 cm. A la meitat nord de la resta de sectors la neu és discontinua i amb poc gruix, sent
contínua a partir dels 1900-2200 m. Hi ha entre 15-20 cm de neu al terra.Tanmateix en aquests sectors existeixen importants deflacions
en vessants nord i en lloms i carenes orientades a sud. A la meitat sud del Pirineu Occidental la neu al terra és inapreciable. Excepte
a la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa hi ha sobreacumulacions de neu ventada en orientacions sud, sud-est
i est, així com també en sectors obacs resguardats del vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 14 I 15 DE DESEMBRE DE 2007 

A l'Aran-Franja nord de la Pallaresa es mantenen plaques de neu ventada a qualsevol orientació, que són més fràgils en orientacions
obagues. Internament el mantell presenta un alt gradient de temperatura, i es manté molt fred. En orientacions nord, hi ha capes de neu
granulada intercalades amb neu ventada, i localment a la base de la neu caiguda els últims dies s'estan formant capes febles. A les
orientacions assolellades, les plaques són menys fràgils. A l'Aran-Franja nord de la Pallaresa, el perill és MODERAT (2), especialment
als vessant obacs pel desencadenament de plaques de vent al pas d'una persona, que en general seran de mitjanes dimensions,
mentre que a la resta d'orientacions el perill decreix, tot i que és possible el desencadenament de plaques de vent localment mitjanes
al pas d'un grup de persones.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa les plaques són més restringides i es troben en indrets arrecerats del vent del nord. En
vessants obacs ha aflorat la neu vella regelada degut al vent. El perill és únicament MODERAT (2) a la meitat nord de la Ribagorçana-
Vall Fosca i de la Pallaresa pel possible desencadenament d'allaus de placa de mida petita, al pas d'un grup de persones, en orientacions
sud, sud-est i est. A la resta de sectors el mantell és insuficient.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

No hi haurà canvis destacables en l'estat del mantell nival. Continuarà el refredament de la neu.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 15 de desembre de 2007
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Vessant nord del Pic de Salòria (13/12/2007)

Neu vella regelada amb una mica de neu ventada al damunt (Salòria, 13/12/2007)
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Observació feta a Pincela (Coth), Aran (12/12/2007)
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dissabte, 15 de desembre de 2007

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid: 15, 16 i 17 de desembre de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 15, 16 I 17 DE DESEMBRE DE 2007

Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca
MODERAT (2) en sectors resguardats del vent de la meitat nord. Mantell insuficient a la
resta

Pallaresa
MODERAT (2) en sectors resguardats del vent de la meitat nord. Mantell insuficient a la
resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Diumenge, 16: Cel molt ennuvolat de matinada. Al centre de la jornada quedarà entre poc i mig ennuvolat de núvols mitjans, mentre que
a partir de mitja tarda augmentarà la nuvolositat i quedarà entre mig i molt ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Mínimes i màximes
moderadament més baixes; ambient molt fred. Poca oscil•lació tèrmica al llarg del dia. Vent de component nord fluix.

A les 12:00 h: isozero: 300 m; Vent a 2000 m: 32 km/h NE; Vent a 3000 m: 32 km/h NE;Index de fredor a 2000 m: -15ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MIG TERMINI 

Dilluns, 17: De matinada estarà mig ennuvolat. Al llarg del matí la nuvolositat s'incrementarà i des de migdia quedarà cobert o molt
ennuvolat. A partir de migdia són possibles algunes precipitacions febles, en forma de neu cap als 400 metres. Temperatures màximes
similars i mínimes lleugerament més baixes. Fred intens. Vent fluix i variable fins a migdia. A partir de llavors s'imposarà el component
est fluix amb cops moderats.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Actualment la neu és esquiable a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa en vessants assolellats per damunt de 1600 m, tot i que la neu
és present des de 1200 m; en orientacions nord la neu es presenta a 1000 m i ja és esquiable per damunt de 1200 m. A 2200 m els
gruixos de neu al terra oscil•len entre 40-50 cm. A la meitat nord de la resta de sectors la neu és continua entre 1300 i 1800 m en
orientacions nord però amb poc gruix (15-20 cm), havent més neu per sota del límit superior del bosc, ja que els cims estan molt pelats
pel vent i per damunt de 1800-2000 m apareix la neu vella molt gelada. En aquests sectors hi ha importants deflacions en vessants
nord i en lloms i carenes orientades a sud. A la meitat sud del Pirineu Occidental la neu al terra és inapreciable. Excepte a la meitat
sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa hi ha sobreacumulacions de neu ventada en orientacions sud, sud-est i est, així
com també en sectors obacs resguardats del vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 15, 16 I 17 DE DESEMBRE DE 2007 

A l'Aran-Franja nord de la Pallaresa es mantenen plaques de neu ventada a qualsevol orientació, que són més fràgils en orientacions
obagues. Internament el mantell presenta un alt gradient de temperatura, i es manté molt fred. En orientacions nord, hi ha capes de
neu granulada intercalades amb neu ventada, i localment a la base de la neu caiguda els últims dies s'estan formant capes febles.
A les orientacions assolellades, les plaques són menys fràgils i s'estan estabilitzant. A l'Aran-Franja nord de la Pallaresa, el perill és
MODERAT (2), especialment als vessant obacs pel desencadenament de plaques de vent al pas d'una persona, que en general seran
de mitjanes dimensions, mentre que a la resta d'orientacions el perill decreix, tot i que és possible el desencadenament de plaques de
vent localment mitjanes al pas d'un grup de persones.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa les plaques són més restringides i es troben en indrets arrecerats del vent del nord. En
vessants obacs predomina la neu vella regelada. El perill és únicament MODERAT (2) a la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca
i de la Pallaresa pel possible desencadenament d'allaus de placa de mida petita, al pas d'un grup de persones, en orientacions sud,
sud-est i est, localment en nord en sectors protegits del vent. A la resta de sectors el mantell és insuficient.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

No hi haurà canvis destacables en l'estat del mantell nival. Continuarà el refredament de la neu.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 17 de desembre de 2007
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Vista de la vall de Ruda i Tuc de Ratera (Aran-Franja nord de la Pallaresa, 14/12/2007)

Vall de Filià (Ribagorçana-Vallfosca, 14/12/2007)
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Observació a la Bonaigua (Aran-Franja nord de la Pallaresa, 14/12/2007)
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dilluns, 17 de desembre de 2007

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 18 de desembre de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 18 DE DESEMBRE DE 2007

Aran-Franja Nord Pallaresa
MARCAT (3) en vessants obacs per sobre de 2200 m
MODERAT (2) a la resta.

Ribagorçana-Vall Fosca
MODERAT (2) en sectors resguardats del vent de la meitat nord. Mantell insuficient a la
resta.

Pallaresa
MODERAT (2) en sectors resguardats del vent de la meitat nord. Mantell insuficient a la
resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dimarts, 18: Cel entre poc i mig ennuvolat fins a mig matí. A partir de llavors la nuvolositat disminuirà i quedarà serè o poc ennuvolat.
No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes similars i màximes semblants o lleugerament més altes. Valors màxims de -8ºC i
mínims de -13ºC a 2500 metres. S'imposarà el vent de component sud fluix amb cops moderats de fins a 30km/h.

A les 12:00 h: isozero: 900 m; Vent a 2000 m: 20 km/h SE; Vent a 3000 m: 22 km/h SE;Index de fredor a 2000 m: -11ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MIG TERMINI 

Dimecres, 19: Cel serè o poc ennuvolat fins a migdia. A partir de llavors arribaran bandes de núvols als i mitjans que només al final del
dia deixaran el cel molt ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleu ascens. Vent
de component sud fluix amb cops moderats, que es reforçarà al final del dia.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Actualment la neu és esquiable a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa en vessants assolellats per damunt de 1600 m, tot i que la neu
és present des de 1200 m; en orientacions nord la neu es presenta a 1000 m i ja és esquiable per damunt de 1200 m. A 2200 m els
gruixos de neu al terra oscil•len entre 40-50 cm. A la meitat nord de la resta de sectors la neu és continua entre 1300 i 1800 m en
orientacions nord però amb poc gruix (15-20 cm), havent més neu per sota del límit superior del bosc, ja que els cims estan molt pelats
pel vent i per damunt de 1800-2000 m apareix la neu vella molt gelada. En aquests sectors hi ha importants deflacions en vessants
nord i en lloms i carenes orientades a sud. A la meitat sud del Pirineu Occidental la neu al terra és inapreciable. Excepte a la meitat
sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa hi ha sobreacumulacions de neu ventada en orientacions sud, sud-est i est, així
com també en sectors obacs resguardats del vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 18 DE DESEMBRE DE 2007 

A l'Aran-Franja nord de la Pallaresa es mantenen plaques de neu ventada a qualsevol orientació, que són més fràgils en orientacions
obagues. Internament el mantell presenta un alt gradient de temperatura, i es manté molt fred. En orientacions nord, hi ha capes de
neu granulada intercalades amb neu ventada, i localment a la base de la neu caiguda la setmana passada segueixen formant-se capes
febles. A les orientacions assolellades, les plaques són menys fràgils i s'estan estabilitzant. A l'Aran-Franja nord de la Pallaresa, el
perill és MARCAT (3) en orientacions obagues per sobre de 2200 m, ja que són molt probables desencadenament d'allaus de placa
de mitjanes dimensions, localment grans, al pas d'una sola persona. A la resta de cotes i orientacions el perill és MODERAT (2)
pel desencadenament de plaques de vent al pas d'una persona, que en general seran de mitjanes dimensions, especialment a les
orientacions obagues, mentre que a les solanes amb la insolació dels darrers dies i refredament nocturn a posteriori, s'ha format una
petita crosta de regel a la superfície que fa que el desencadenament de plaques sigui al pas d'un grup de persones.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa les plaques són més restringides i es troben en indrets arrecerats del vent del nord. En
vessants obacs predomina la neu vella regelada. El perill és únicament MODERAT (2) a la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca
i de la Pallaresa pel possible desencadenament d'allaus de placa de mida petita, al pas d'un grup de persones, en orientacions sud,
sud-est i est, localment en nord en sectors protegits del vent. A la resta de sectors el mantell és insuficient.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

No hi haurà canvis destacables en l'estat del mantell nival.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 18 de desembre de 2007
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Cara sud del Monteixo (16/12/2007).
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimarts, 18 de desembre de 2007

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 19 de desembre de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 19 DE DESEMBRE DE 2007

Aran-Franja Nord Pallaresa
MARCAT (3) en vessants obacs per sobre de 2200 m
MODERAT (2) a la resta.

Ribagorçana-Vall Fosca FEBLE (1) a la meitat nord. Mantell insuficient a la resta.

Pallaresa FEBLE (1) a la meitat nord. Mantell insuficient a la resta.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dimecres, 19: Fins a migdia predominarà l'ambient assolellat. A partir de llavors arribaran bandes de núvols alts i mitjans que al llarg
de la tarda, i sobretot de cara al vespre, deixaran el cel molt ennuvolat o cobert. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes
i màximes entre feble i moderadament més altes. A 2500 metres els valors mínims oscil·laran entorn els -7ºC i els màxims entorn els
-3ºC. Vent de component sud fluix amb algun cop moderat de fins a 30km/h. Al final del dia es reforçarà lleugerament.

A les 12:00 h: isozero: 600 m; Vent a 2000 m: 33 km/h SE; Vent a 3000 m: 22 km/h SE;Index de fredor a 2000 m: -12ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MIG TERMINI 

Dijous, 20: A partir de primera hora del dia el cel quedarà cobert per núvols de tipus alt i mig que es faran més compactes a partir
de migdia. A partir de mitja tarda són probables algunes precipitacions febles i disperses que seran de neu entorn els 1100 metres.
Temperatures mínimes moderadament més altes i màximes similars o en lleu descens. Vent de component sud entre fluix i moderat
però amb algunes ratxes fortes de fins a 45km/h.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Actualment la neu és esquiable a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa en vessants assolellats per damunt de 1800 m, tot i que la neu és
present des de 1300 m; en orientacions nord és esquiable per damunt de 1300 m. A 2200 m els gruixos de neu al terra oscil•len entre
30-40 cm, si bé a les parts més altes el mantell es troba deflactat. A la meitat nord de la resta de sectors la neu és continua a partir dels
1300 m orientacions nord però amb poc gruix (15-20 cm), havent més neu per sota del límit superior del bosc, ja que els cims estan molt
pelats pel vent i per damunt de 1800-2000 m apareix la neu vella molt gelada; en vessants sud la neu es contínua a partir dels 2200
m aproximadament. En aquests sectors hi ha importants deflacions en vessants nord i en lloms i carenes orientades a sud. A la meitat
sud del Pirineu Occidental no hi ha mantell continu a cap cota. Excepte a la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa
hi ha sobreacumulacions de neu ventada en orientacions sud, sud-est i est, així com també en sectors obacs resguardats del vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 19 DE DESEMBRE DE 2007 

A les cotes més altes s'han produït nevades febles i disperses que han deixat quantitats inapreciables de precipitació, acompanyades
de temperatures molt baixes. A l'Aran-Franja nord de la Pallaresa es mantenen plaques de neu ventada a qualsevol orientació, que són
més fràgils en orientacions obagues. Internament el mantell presenta un alt gradient de temperatura, i es manté fred; superficialment
s'ha format una capa de gebre degut al refredament nocturn. En orientacions nord, hi ha capes de neu granulada intercalades amb
neu ventada, i localment segueixen formant-se capes febles. A les orientacions assolellades, les plaques són menys fràgils i s'estan
estabilitzant. A l'Aran-Franja nord de la Pallaresa, el perill és MARCAT (3) en orientacions obagues per sobre de 2200 m, ja que són
probables desencadenaments d'allaus de placa, en general de mitjanes dimensions, al pas d'una sola persona. A la resta de cotes i
orientacions el perill és MODERAT (2) pel desencadenament de plaques de vent al pas d'un grup de persones tot i que localment no
se'n descarten al pas d'una persona, que en general seran de mitjanes dimensions.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa les plaques estan molt restringides en indrets arrecerats del vent del nord. El perill és
FEBLE (1) únicament a la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa pel possible desencadenament d'allaus de placa
de mida petita, al pas d'un grup de persones, tot i que no se'n descarten al pas d'una persona en orientacions sud, sud-est i est, i molt
localment en obagues protegides del vent. A la resta de sectors el mantell és insuficient.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

No hi haurà canvis destacables en l'estat del mantell nival.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el dimecres, 19 de desembre de 2007
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Sondeig i perfil a Beret (17/12/2007)
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Foto de Beret (Aran, 17/12/2007)
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimecres, 19 de desembre de 2007

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 20 de desembre de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 20 DE DESEMBRE DE 2007

Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca FEBLE (1) a la meitat nord. Mantell insuficient a la resta

Pallaresa FEBLE (1) a la meitat nord. Mantell insuficient a la resta.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dijous, 20: Fins a migdia el cel es mantindrà mig ennuvolat per bandes de núvols alts i mitjans. A partir de llavors la nuvolositat
augmentarà i al llarg de la tarda quedarà cobert. Al llarg de la tarda no es descarten algunes precipitacions febles i disperses. La cota
de neu pujarà dels 800 metres inicials fins els 1000 metres al final del dia. Temperatures mínimes lleugerament més altes i màximes
similars o puntualment més elevades. A 2500 metres els valors mínims oscil•laran entorn els -4 i els màxims entorn els -2. Hi haurà
dèbil oscil•lació tèrmica entre el dia i la nit. Vent de component sud entre fluix i moderat però amb algunes ratxes fortes de fins a 45km/
h. al llarg de la tarda.

A les 12:00 h: isozero: 800 m; Vent a 2000 m: 52 km/h S; Vent a 3000 m: 41 km/h S; Índex de fredor a 2000 m: -14ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MIG TERMIN 

Divendres, 21: Cel cobert o molt ennuvolat durant tota la jornada. S'esperen precipitacions febles i localment moderades en qualsevol
moment del dia. La cota de neu es situarà inicialment entorn els 1000 metres i posteriorment pujarà fins els 1400 metres. Temperatures
mínimes i màximes sense canvis. Vent de component sud entre fluix i moderat amb alguns cops forts de fins a 60km/h, sobretot entre
els 1500 i 2500 metres.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Actualment la neu és esquiable a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa en vessants assolellats per damunt de 1800 m, tot i que la neu és
present des de 1300 m; en orientacions nord és esquiable per damunt de 1400 m. A 2200 m els gruixos de neu al terra oscil•len entre
30-40 cm. A la meitat nord de la resta de sectors la neu és continua a partir dels 1300 m en orientacions nord però amb poc gruix (15-20
cm), havent més neu per sota del límit superior del bosc En vessants sud la neu es contínua a partir dels 2200 m aproximadament.
A tots els sectors hi ha deflacions en vessants nord i en lloms i carenes orientades a sud, menys importants a l'Aran. A la meitat sud
del Pirineu Occidental no hi ha mantell continu a cap cota.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 20 DE DESEMBRE DE 2007 

Durant els últims dies s'han produït nevades minses i locals; a més, les baixes temperatures dels últims dies han afavorit la formació
de gebre de superfície. A l'Aran-Franja nord de la Pallaresa es mantenen plaques de neu ventada a qualsevol orientació, que són més
fràgils en orientacions obagues. Internament la neu es manté freda. A l'Aran-Franja nord de la Pallaresa, el perill és MODERAT (2) pel
desencadenament de plaques de vent en general al pas d'un grup de persones, que poden assolir dimensions mitjanes.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell es presenta en general encrostat i endurit tot i que existeixen plaques molt
restringides en indrets arrecerats del vent del nord. El perill és FEBLE (1) únicament a la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i
de la Pallaresa pel possible desencadenament d'allaus de placa de mida petita, al pas d'un grup de persones. A la resta de sectors
el mantell és insuficient.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Les nevades previstes de cara als propers dies podran donar lloc a caigudes de purgues de neu recent.
Evolució del perill: ESTACIONARI a L'Aran Franja Nord de la Pallaresa, EN LLEUGER AUGMENT a la resta

El proper butlletí s'emetrà el dijous, 20 de desembre de 2007
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Perfil a la zona de les Picardes (18/12/2007)
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Estat del mantell nival a la zona de la Pallaresa (18/12/2007)
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dijous, 20 de desembre de 2007

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 21 de desembre de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 21 DE DESEMBRE DE 2007

Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca FEBLE (1) a la meitat nord. Mantell insuficient a la resta

Pallaresa FEBLE (1) a la meitat nord. Mantell insuficient a la resta.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Divendres, 21: Cel cobert o molt ennuvolat durant tota la jornada. Son probables precipitacions febles i disperses en qualsevol moment
del dia, en especial al final de la jornada. La cota de neu pujarà dels 1200 metres als 1500 metres de cara al vespre. Temperatures
mínimes més altes i màximes més baixes. A 2500 metres els valors mínims oscil.laran entorn els -4ºC i els màxims entorn els -1ºC. Hi
haurà dèbil oscil.lació tèrmica entre el dia i la nit. Vent de component sud entre fluix i moderat però amb ratxes fortes de fins a 50-60km/h.

A les 12:00 h: isozero: 1700 m; Vent a 2000 m: 68 km/h SE; Vent a 3000 m: 58 km/h S; Índex de fredor a 2000 m: -11ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MIG TERMIN 

Dissabte, 22: Cel cobert o molt ennuvolat. S'esperen precipitacions febles que en general acumularan quantitats poc abundants (entre 5
i 20 mm. en 24 hores). Cota de neu: 1600 metres. Temperatures mínimes i màximes sense canvis significatius. Vent de component sud
entre fluix i moderat en general, i amb cops forts de fins a 50km/h fins a migdia. Durant la tarda la intensitat del vent afluixarà en general.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Actualment la neu és esquiable a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa en vessants assolellats per damunt de 1800 m, tot i que la neu
és present des de 1300 m; en orientacions nord és esquiable per damunt de 1400 m. A 2200 m els gruixos de neu al terra oscil.len
entre 20-40 cm. A la meitat nord de la resta de sectors la neu és continua a partir dels 1300 m en orientacions nord però amb molt poc
gruix, cosa que fa que sovint no sigui esquiable. En vessants sud la neu es contínua a partir dels 2200 m aproximadament. A tots els
sectors hi ha deflacions en vessants nord i en lloms i carenes orientades a sud, que deixen al descobert o bé el terra nu, o bé gel viu.
A la meitat sud del Pirineu Occidental no hi ha mantell continu a cap cota.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 21 DE DESEMBRE DE 2007 

Durant aquesta setmana s'han produït nevades minses i locals; a més, les baixes temperatures dels últims dies han afavorit la formació
de gebre de superfície. A l'Aran-Franja nord de la Pallaresa les baixes temperatures han transformat el mantell nival i tant sols es
mantenen plaques de vent fràgils localment en sectors arrecerats. En aquest sector el perill és MODERAT (2) pel desencadenament
de plaques de vent en general al pas d'un grup de persones, que poden assolir dimensions mitjanes. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a
la Pallaresa el mantell es presenta en general encrostat i endurit tot i que existeixen plaques molt restringides en indrets arrecerats del
vent del nord de dies passsats, i localment s'han format de noves en orientacions nord i nord-oest. El perill és FEBLE (1) únicament a
la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa pel possible desencadenament d'allaus de placa de mida petita, al pas
d'un grup de persones. A la resta de sectors el mantell és insuficient.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Les nevades previstes de cara als propers dies podran donar lloc a caigudes de purgues de neu recent.
Evolució del perill: ESTACIONARI a L'Aran i EN LLEUGER AUGMENT a la resta.

El proper butlletí s'emetrà el divendres, 21 de desembre de 2007
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Perfil a la zona de la Franja Nord de la Pallaresa (19/12/2007)
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Deflacions i zones d'acumulació a la Vall de Filià (19/12/2007)
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 21 de desembre de 2007

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 22 de desembre de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 22 DE DESEMBRE DE 2007

Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca FEBLE (1) passant a MODERAT (2)

Pallaresa FEBLE (1) passant a MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dissabte, 22: Cobert al llarg de tot el dia. S'esperen precipitacions febles, continuades i abundants amb cota de neu entre 1500 i
1600 metres. Al llarg de tot el dia es podran acumular entre 10 i 30 centímetres si bé al vessant sud de la zona, per sobre els 1800
metres, es podran superar els 50 centímetres. Temperatures mínimes més altes, s'esperen valors entre els -1 i 4 graus. Les màximes
es mantindran entre 2 i 7 graus. Vent fluix de component sud. Al final del dia el vent començarà a girar a component nord.

A les 12:00 h: isozero: 1700 m; Vent a 2000 m: 29 km/h SE; Vent a 3000 m: 18 km/h SE; Índex de fredor a 2000 m: -8ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MIG TERMIN 

Diumenge, 23: Cobert al llarg de tota la jornada. S'esperen precipitacions febles, intermitents que a la tarda es faran més continuades i
intenses als vessants nord. La cota de neu es situarà als 1600 metres. Al llarg de tot el dia es podran acumular entre 20 i 50 centímetres
de neu nova. Temperatures sense canvis. Vent de component nord fluix amb algun interval moderat al final del dia.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

S'han produït nevades febles i minses a gran part del Pirineu Occidental que han deixat una fina capa de neu nova a partir de 1300
m. A aquesta cota els gruixos acumulats no superen el 5 cm. Actualment la neu és esquiable a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa en
vessants assolellats per damunt de 1800 m i dels 1400 m en nord. A 2200 m els gruixos de neu al terra oscil·len entre 20-40 cm a
l'Aran Franja-Nord de la Pallaresa i els 5-20 cm a la resta del Pirineu Occidental. Amb les nevades previstes a partir d'aquesta tarda
la distribució del mantell nival canviarà substancialment.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 22 DE DESEMBRE DE 2007 

Durant aquesta setmana s'ha format gebre a la superfície del mantell nival; a sobre d'aquesta capa han caigut les nevades minses
esmentades. Actualment, a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa es mantenen plaques de vent en obagues susceptibles de desprendre's
al pas d'un grup de persones, localment al pas d'una persona, en general de mitjanes dimensions. Per aquest motiu en aquest sector
el perill és MODERAT (2); a més, amb les nevades previstes seran possibles caigudes espontànies d'allaus de neu recent de petites
dimensions. La neu nova a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa ha caigut damunt o d'un mantell endurit, o de gel viu o bé d'una
capa de gebre. A més encara es mantenen plaques molt restringides en indrets arrecerats del vent. Actualment el perill és FEBLE
(1) únicament a la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa pel possible desencadenament d'allaus de placa de
mida petita, al pas d'un grup de persones. Amb les nevades previstes, el perill augmentarà progressivament a MODERAT (2) a la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa per la caiguda espontània d'allaus de neu recent a qualsevol orientació, que seran de dimensions
petites, o localment mitjanes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Amb les nevades previstes serà més probable la caiguda d'allaus de mitjanes dimensions de forma natural.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT.

El proper butlletí s'emetrà el dissabte, 22 de desembre de 2007
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Perfil a Tossalets de Cuixallarga (Ribagorçana-Vall Fosca, 20/12/2007).
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Observació del mantell a Boí (20/12/2007).
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dissabte, 22 de desembre de 2007

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 24 de desembre de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 24 DE DESEMBRE DE 2007

Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca FEBLE (1)

Pallaresa FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Diumenge, 23: Cel molt ennuvolat o cobert al llarg de tota la jornada. S'esperen precipitacions febles, disperses i intermitents, més
probables durant la segona meitat del dia. La cota de neu es mantindrà als 1600 metres. S'acumularan gruixos de fins 10 centímetres
de neu nova. Temperatures sense canvis. Vent de component est, fluix en general i amb cops moderats a cotes altes. A les valls serà
molt fluix i variable.

A les 12:00 h: isozero: 1900 m; Vent a 2000 m: 24 km/h NE; Vent a 3000 m: 10 km/h E;Index de fredor a 2000 m: -8ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MIG TERMIN 

Dilluns, 24: Cel molt ennuvolat fins a migdia. Al llarg de la tarda minvarà la nuvolositat i al vespre quedarà poc ennuvolat en conjunt.
De matinada són possibles precipitacions febles i intermitents. La cota de neu es mantindrà als 1600 metres. Temperatures semblants.
A les valls les mínimes s'enregistraran al final del dia i seran lleugerament més baixes. Vent fluix de component est. A les valls serà
molt fluix i variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Ahir es produir nevades febles i minses a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa que han deixat el terra emblanquinat a partir de
1400 m. A la majoria de sectors la neu ha caigut directament damunt del terra. En aquests sectors el mantell és molt irregular a totes
les orientacions i no presenta continuïtat, tret d'algun vessant nord de la Pallaresa. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa no s'han donat
precipitacions apreciables i el mantell és esquiable en vessants assolellats per damunt de 1800 m i dels 1400 m en nord. A 2200 m els
gruixos de neu al terra oscil·len entre 20-40 cm a l'Aran Franja-Nord de la Pallaresa i els 5-20 cm a la resta del Pirineu Occidental. Amb
les precipitacions previstes pels pròxims dies la distribució del mantell nival pot canviar sensiblement.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 24 DE DESEMBRE DE 2007 

Durant aquesta setmana s'ha format gebre a la superfície del mantell nival; a sobre d'aquesta capa han caigut les nevades minses
esmentades. Actualment, a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa es mantenen plaques de vent en obagues susceptibles de desprendre's
al pas d'un grup de persones, localment al pas d'una persona, en general de mitjanes dimensions. Per aquest motiu en aquest sector el
perill és MODERAT (2). La neu nova a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa ha caigut damunt o d'un mantell endurit, o de gel viu
o bé d'una capa de gebre. A més encara es mantenen plaques molt restringides en indrets arrecerats del vent. Actualment el perill és
FEBLE (1) únicament a la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa pel possible desencadenament d'allaus de placa
de mida petita, al pas d'un grup de persones. A la resta, el mantell continua essent insuficient. Amb les nevades febles previstes per
als propers dies, el perill es mantindrà en FEBLE (1) per la caiguda espontània d'alguna petita allau de neu recent en pendents drets.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Les nevades previstes mantindran la probabilitat de caiguda de purgues de neu recent.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

El proper butlletí s'emetrà el dilluns, 24 de desembre de 2007
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Perfil a la Vall de Ruda (Aran-Franja Nord de la Pallaresa, 21/12/2007)
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Capa de gel viu damunt de la qual ha nevat aquests últims dies (Ribagorçana-Vall Fosca, 19/12/2007)
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dilluns, 24 de desembre de 2007

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 27 de desembre de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 27 DE DESEMBRE DE 2007

Aran-Franja Nord Pallaresa FEBLE (1)

Ribagorçana-Vall Fosca FEBLE (1) a la meitat nord.

Pallaresa FEBLE (1) a la meitat nord.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dimarts, 25: Cel serè fins a mitja tarda. A partir de llavors arribaran bandes de núvols alts per l'oest que al final del dia deixaran el cel
entre mig i molt ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Les temperatures pujaran lleugerament, tant mínimes com màximes. Vent fluix
i variable fins a migdia, amb brises de vall de matinada. A la tarda bufarà vent de component oest fluix, amb algun cop moderat.

A les 12:00 h: isozero: 2600 m; Vent a 2000 m: 23 km/h SW; Vent a 3000 m: 17 km/h SW;Index de fredor a 2000 m: -3ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MIG TERMIN 

Dimecres, 26: Cel entre mig i molt ennuvolat de núvols alts i mitjans, més compactes a la Ribagorçana-Vall Fosca. No s'esperen
precipitacions. Temperatures màximes similars. Les mínimes seran lleugerament més baixes i es donaran al final del dia. Vent de
component oest fluix amb algun cop moderat de matinada. La resta del dia bufarà fluix i de direcció variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

A l'Aran Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu per damunt de 900 m en orientacions nord, però amb poc gruix, i de 1700-1900
m en orientacions sud. A la resta el mantell és present per damunt de 1300 m en orientacions nord i de 1700-2000 m en orientacions
sud, però en general és discontinu i molt irregular a totes les orientacions. A 2200 m els gruixos de neu al terra oscil•len entre 20-40
cm a l'Aran Franja-Nord de la Pallaresa i els 5-20 cm a la resta del Pirineu Occidental.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 27 DE DESEMBRE DE 2007 

Entre dijous i divendres va nevar feblement de l'ordre de 1-5 cm, excepte a l'Aran, on el mantell es va humitejar lleugerament.
Posteriorment ha continuat el refredament de la neu i la formació de gebre en superfície. Actualment, a l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa les plaques de vent en obagues s'han estabilitzat lleugerament, però encara són susceptibles de desprendre's al pas d'un
grup de persones en orientacions nord-est; localment serien de mitjanes dimensions en pendents força drets. Les orientacions sud
s'han encrostat i estabilitzat força. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha un prim nivell de neu recent damunt d'un mantell
endurit, o de gel viu o bé d'una capa de gebre. A més encara es mantenen plaques molt restringides en indrets arrecerats del vent, que
molt localment es podrien desprendre com a allaus de placa de mida petita al pas d'un grup de persones. El perill és mantindrà FEBLE
(1) a tots els sectors, excepte a la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa on el mantell és quasi inexistent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

No hi haurà variacions significatives en l'estat del mantell nival. Tot i que demà dimarts es pugui humitejar lleugerament, tornarà a
refredar-se dimecres i dijous.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

El proper butlletí s'emetrà el dijous, 27 de desembre de 2007
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Observació a Vallferrera (Pallaresa, (23/12/2007)
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Vista del Monteixo (Pallaresa, 23/12/2007)
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dijous, 27 de desembre de 2007

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 28 de desembre de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 28 DE DESEMBRE DE 2007

Aran-Franja Nord Pallaresa FEBLE (1)

Ribagorçana-Vall Fosca FEBLE (1) a la meitat nord.

Pallaresa FEBLE (1) a la meitat nord.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Divendres, 28: Cel serè o poc ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures semblants a cotes baixes i mitjanes i lleugerament
més baixes a cotes altes. A primera hora del matí hi haurà inversió tèrmica. A cotes altes el vent serà fluix del nord-est. A cotes mitjanes
i baixes el vent serà fluix i variable, amb brises de muntanya al matí.

A les 12:00 h: isozero: 1900 m; Vent a 2000 m: 12 km/h NW; Vent a 3000 m: 14 km/h N; Index de fredor a 2000 m: -4ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MIG TERMIN 

Dissabte, 29: Matí amb predomini del sol. Al llarg de la tarda arribaran núvols alts i mitjans d'oest a est que al final del dia deixaran
el cel mig ennuvolat. No se n'esperen. Temperatures lleugerament més baixes a cotes mitjanes i baixes i lleugerament o moderada
més baixes a cotes altes. A cotes altes bufarà vent de nord fluix amb algun cop moderat al matí i es reforçarà a moderat amb cops
forts a la tarda. A cotes baixes el vent serà fluix al matí, amb brises de muntanya, mentre que al llarg de la tarda girarà a component
oest entre fluix i moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

A l'Aran Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu per damunt de 900 m en orientacions nord, però amb poc gruix, i de 1700-1900
m en orientacions sud. A la resta el mantell és present per damunt de 1300 m en orientacions nord i de 1700-2000 m en orientacions
sud, però en general és discontinu i molt irregular a totes les orientacions. A 2200 m els gruixos de neu al terra oscil•len entre 20-40
cm a l'Aran Franja-Nord de la Pallaresa i els 5-20 cm a la resta del Pirineu Occidental.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 28 DE DESEMBRE DE 2007 

El dia de Nadal el mantell es va humitejar lleugerament en superfície degut a l'augment de les temperatures diürnes (màximes positives
a 2400 m). El posterior descens de la temperatura ha format crostes de regel superficials sobretot en vessants assolellats, mentre que
són molt primes i trencadisses o inexistents en vessants poc assolellats. Internament la neu continua refredant-se per irradiació durant
la nit i això provoca el creixement de capes febles. En superfície continua formant-se gebre. Actualment, a l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa les plaques de vent en obagues s'han estabilitzat lleugerament, però encara són susceptibles de desprendre's al pas d'un
grup de persones en orientacions nord-est; localment serien de mitjanes dimensions en pendents força drets. Les orientacions sud
s'han encrostat i estabilitzat força. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa predomina el mantell endurit, aflorant gel viu. No es
descarta la presència d'alguna placa de vent molt restringida en indrets arrecerats del vent, que molt localment es podria desprendre
com a allau de placa de mida petita al pas d'un grup de persones. El perill és mantindrà FEBLE (1) a tots els sectors, excepte a la meitat
sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa on el mantell és quasi inexistent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

No hi haurà variacions significatives en l'estat del mantell nival. En tot cas hi pot haver alguna feble nevada de cara a dissabte a l'Aran.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

El proper butlletí s'emetrà el divendres, 28 de desembre de 2007
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Observació a Baqueira Beret (Aran, 24/12/2007)
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Vista de la meitat nord de la Ribagorçana (24/12/2007)
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 28 de desembre de 2007

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 29 de desembre de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 29 DE DESEMBRE DE 2007

Aran-Franja Nord Pallaresa FEBLE (1)

Ribagorçana-Vall Fosca FEBLE (1) a la meitat nord.

Pallaresa FEBLE (1) a la meitat nord.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dissabte, 29: Matí amb predomini del sol o ressol per l'arribada de núvols alts. A partir de migdia la nuvolositat augmentarà i al llarg de la
tarda quedarà cobert o molt ennuvolat. A partir del vespre s'espren algunes precipitacions febles i disperses. La cota de neu començarà
cap als 1600 metres i baixarà al final del dia cap als 1300 metres. Temperatures màximes sense canvis i mínimes lleugerament més
baixes i donant-se al final del dia. A cotes altes bufarà vent de nord fluix amb algun cop moderat al matí i es reforçarà a moderat
amb cops forts a la tarda. A coets baixes el vent serà fluix al matí, amb brises de muntanya, mentre que al llarg de la tarda girarà a
component oest entre fluix i moderat.

A les 12:00 h: isozero: 2100 m; Vent a 2000 m: 20 km/h NW; Vent a 3000 m: 25 km/h NW;Index de fredor a 2000 m: -5ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MIG TERMIN 

Diumenge, 30: Cobert de matinada i fins a mig matí. A partir de llavors i fins a migdia la nuvolositat es trencarà i la resta de la jornada
quedarà entre poc i mig ennuvolat per núvols baixos. De matinada i fins a primeres hores del matí s'esperen precipitacions de caràcter
feble i aïllat. Seran de neu cap als 1000 metres. Temperatures mínimes i màximes lleugerament més baixes. Vent de component nord
entre fluix i moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

A l'Aran Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu per damunt de 900 m en orientacions nord, però amb poc gruix, i de 1700-1900
m en orientacions sud. A la resta el mantell és present per damunt de 1300 m en orientacions nord i de 1700-2000 m en orientacions
sud, però en general és discontinu i molt irregular a totes les orientacions. A 2200 m els gruixos de neu al terra oscil•len entre 20-40
cm a l'Aran Franja-Nord de la Pallaresa i els 5-20 cm a la resta del Pirineu Occidental.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 29 DE DESEMBRE DE 2007 

Hi ha crostes de regel superficials sobretot en vessants assolellats, mentre que són molt primes i trencadisses o inexistents en vessants
poc assolellats. Internament la neu es manté freda per irradiació durant la nit i això provoca el creixement de capes febles. En superfície
continua la formació de gebre. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa les plaques de vent en obagues encara són susceptibles de
desprendre's al pas d'un grup de persones en orientacions nord-est; localment serien de mitjanes dimensions en pendents força drets.
Les orientacions sud s'han encrostat i estabilitzat força. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa predomina el mantell endurit,
aflorant gel viu. No es descarta la presència d'alguna placa de vent molt restringida en indrets arrecerats del vent, que molt localment
es podria desprendre com a allau de placa de mida petita al pas d'un grup de persones. El perill és mantindrà FEBLE (1) a tots els
sectors, excepte a la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa on el mantell és quasi inexistent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Les nevades febles de dissabte/diumenge, sobretot a l'Aran, seguides de vent de component nord podrien formar noves plaques de
vent en orientacions sud.
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER AUGMENT.

El proper butlletí s'emetrà el dissabte, 29 de desembre de 2007
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Observació al sector d'Espot (Pallaresa, 27/12/2007)
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Mantell més extens en vessants obacs i discontinu en vessants assolellats (Pallaresa, 27/12/2007)
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dissabte, 29 de desembre de 2007

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 31 de desembre de 2007

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 31 DE DESEMBRE DE 2007

Aran-Franja Nord Pallaresa FEBLE (1) dissabte en augment a MODERAT (2) diumenge

Ribagorçana-Vall Fosca FEBLE (1) a la meitat nord.

Pallaresa FEBLE (1) a la meitat nord

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Diumenge, 30: Cobert o molt ennuvolat en general, si bé a partir de la tarda la nuvolositat a cotes altes minvarà. De matinada i fins a
migdia s'esperen precipitacions de caràcter feble i aïllat. La cota de neu anirà dels 1600 als 1300 metres. La resta del dia no se n'esperen.
Temperatures mínimes més altes i màximes més baixes. Vent de component nord entre fluix i moderat, amb cops forts als cims.

A les 12:00 h: isozero: 1500 m; Vent a 2000 m: 40 km/h N; Vent a 3000 m: 55 km/h N;Index de fredor a 2000 m: -13ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dilluns, 31: Predominarà l'ambient assolellat, si bé fins a mig matí hi haurà alguns núvols baixos que podran deixar el cel mig ennuvolat
i al llarg del dia arribaran bandes de núvols alts. No s'esperen precipitacions. Les temperatures seran més altes. Vent de component
nord de moderat, amb cops forts de matinada, a fluix als cims i fluix i de direcció variable a les valls.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

A l'Aran Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu per damunt de 900 m en orientacions nord, però amb poc gruix, i de 1700-1900
m en orientacions sud. A la resta el mantell és present per damunt de 1300 m en orientacions nord i de 1700-2000 m en orientacions
sud, però en general és discontinu i molt irregular a totes les orientacions. A 2200 m els gruixos de neu al terra oscil•len entre 20-40
cm a l'Aran Franja-Nord de la Pallaresa i els 5-20 cm a la resta del Pirineu Occidental.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 31 DE DESEMBRE DE 2007 

Hi ha crostes de regel superficials sobretot en vessants assolellats on el mantell és força estable, mentre que són molt primes i
trencadisses o inexistents en vessants poc assolellats. Internament la neu es manté freda per irradiació durant la nit i això provoca el
creixement de capes febles. En superfície continua la formació de gebre. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa les plaques de vent en
obagues encara són susceptibles de desprendre's al pas d'un grup de persones en orientacions nord-est; localment serien de mitjanes
dimensions en pendents força drets. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa predomina el mantell endurit, aflorant gel viu. No es
descarta la presència d'alguna placa de vent molt restringida en indrets arrecerats del vent, que molt localment es podria desprendre
com a allau de placa de mida petita al pas d'un grup de persones. El perill durant el dissabte es mantindrà FEBLE (1) a tots els sectors,
excepte a la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa on el mantell és quasi inexistent. Diumenge a l'Aran-Franja
Nord de la Pallaresa es formaran plaques de vent en orientacions est i sud degut a les febles nevades previstes. En aquest sector
el perill augmentarà a MODERAT (2) ja que es produiran allaus de placa de vent al pas d'una persona en orientacions nord-est i
est majoritàriament, degut a l'existència de capes febles; en general seran de petites dimensions. A la resta de sectors les possibles
nevades de caràcter molt feble no produiran canvis en l'estat del mantell.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa es mantindran les plaques en estat molt fràgil en orientacions est i nord-est.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 31 de desembre de 2007
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Observació a la Bonaigua (Aran-Franja Nord Pallaresa, 28/12/2007)
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Vista del Tuc de Certascan des de la Pleta del Prat (Aran-Franja Nord Pallaresa, 28/12/2007)

Vista de la vall de Ruda (Aran-Franja Nord Pallaresa, 28/12/2007)
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Gebre de superfície molt ben desenvolupat (Aran-Franja Nord Pallaresa, 28/12/2007).
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dilluns, 31 de desembre de 2007

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 2 de gener de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 2 DE GENER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca FEBLE (1) a la meitat nord.

Pallaresa FEBLE (1) a la meitat nord

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dimarts, 01: Cel poc ennuvolat pel pas de bandes de núvols alts. Al llarg de la tarda augmentarà la nuvolositat de tipus alt i mitjà, i a
partir del vespre quedarà entre mig i molt ennuvolat per núvols alts i mitjans. No s'esperen precipitacions. Temperatures semblants en
conjunt; les mínimes pujaran lleugerament a cotes altes, i podran baixar a les valls on ja no faci vent. Vent fluix i de direcció variable,
amb brises de muntanya. Predomini del component oest a cotes altes i mitjanes.

A les 12:00 h: isozero: 2300 m; Vent a 2000 m: 22 km/h W; Vent a 3000 m: 23 km/h W;Index de fredor a 2000 m: -4ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dimecres, 02: Cel molt ennuvolat fins a migdia i cobert a partir de llavors. A partir de migdia s'esperen precipitacions febles, que a la
tarda poden caure en forma de xàfec o ruixat d'intensitat moderada. Cota de neu: 2000 metres baixant a 1400 al vespre. S'acumularan
quantitats poc abundants en general, si bé localment poden ser abundants (més de 20 centímetres de neu nova). Temperatures
lleugerament més baixes, tret de les mínimes a les valls que pujaran moderadament. Vent fluix i variable a les valls, amb domini del
component sud a les hores centrals del dia. A cotes mitjanes i altes bufarà sud-oest de fluix a moderat amb cops forts.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

A l'Aran Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu per damunt de 900 m en orientacions nord, però amb poc gruix, i de 1700-1900
m en orientacions sud. A la resta el mantell és present per damunt de 1400-1500 m en orientacions nord i de 1700-2000 m en orientacions
sud, però en general és discontinu i molt irregular a totes les orientacions. A 2200 m els gruixos de neu al terra oscil•len entre 25-40
cm a l'Aran Franja-Nord de la Pallaresa i els 5-20 cm a la resta del Pirineu Occidental.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 2 DE GENER DE 2008 

Ha nevat per damunt de 1500 m entre 5-10 cm amb neu granulada a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Per sota hi ha crostes de regel
en vessants assolellats, on el mantell és força estable internament. Als vessants obacs, la neu recent ha caigut damunt de nivells febles
formats per gebre i altres grans gens cohesionats, especialment per damunt de 2400 m, ja que per sota d'aquesta cota el mantell s'ha
estabilitzat lleugerament respecte a dies passats. Es poden haver format petites plaques friables que se sumen a les antigues plaques
de vent. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és MODERAT (2), majoritàriament en vessants obacs, on són possibles allaus de
placa al pas d'un grup de persones; localment pel pas d'una sola persona en pendents força drets. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la
Pallaresa predomina el mantell endurit, aflorant gel viu. No es descarta la presència d'alguna placa de vent antiga molt restringida en
indrets arrecerats del vent, que molt localment es podria desprendre com a allau de placa de mida petita al pas d'un grup de persones.
El perill es mantindrà en FEBLE (1) a la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa; a la meitat sud és quasi inexistent.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Dimecres el mantell tendirà a humitejar-se, sobretot a l'Aran i el perill augmentarà progressivament a tots els sectors degut a les nevades
previstes.
Evolució del perill: EN AUGMENT DIJOUS.

El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 2 de gener de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Observació a Vallferrera (Pallaresa, 29/12/2007).
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Observació a la Bonaigua (Aran-Franja Nord Pallaresa, 28/12/2007)
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Vista del vessant sud del Monteixo (Pallaresa, 29/12/2007)

Vista de la vall de Ruda (Aran-Franja Nord Pallaresa, 28/12/2007)
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimecres, 2 de gener de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 3 de gener de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 3 DE GENER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca FEBLE (1) a la meitat nord augmentant a MODERAT (2)

Pallaresa FEBLE (1) a la meitat nord augmentant a MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dijous, 03: Cel cobert, amb nuvolositat menys abundant de matinada. A partir de mig matí s'esperen precipitacions entre febles i
moderades. Cota de neu: 1300 metres. S'acumularan quantitats al voltant dels 20 centímetres de neu nova. Temperatures semblants
o en lleuger descens, llevat de les mínimes a les valls que seran lleugerament més altes. Vent entre moderat i fort de component sud,
amb alguns cops molt forts a la tarda, i que a partir del vespre girarà a oest. A les valls el vent serà fluix en general.

A les 12:00 h: isozero: 1800 m; Vent a 2000 m: 74 km/h S; Vent a 3000 m: 77 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: -12ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Divendres, 04: Cel molt ennuvolat o cobert fins a mig matí. A partir de llavors minvarà la nuvolositat i quedarà poc ennuvolat. De
matinada s'esperen precipitacions febles. Cota de neu: 1300 metres. S'acumularan quantitats minses. Temperatures semblants o en
lleuger descens. A les valls les màximes seran lleugerament més altes. Vent fluix i variable a les valls. A cotes altes i mitjanes bufarà
de component oest de moderat a fluix. De matinada encara hi haurà cops forts als cims.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

A l'Aran Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu per damunt de 900-1000 m en orientacions nord, però amb poc gruix, i de
1800 m en orientacions sud. A la resta el mantell és present per damunt de 1500-1600 m en orientacions nord i de 1700-2200 m en
orientacions sud, però en general és discontinu i molt irregular a totes les orientacions. A 2200 m els gruixos de neu al terra oscil•len
entre 25-40 cm a l'Aran Franja-Nord de la Pallaresa i els 5-20 cm a la resta del Pirineu Occidental.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 3 DE GENER DE 2008 

La inversió tèrmica ha mantingut les temperatures superiors a les normals a cotes altes. Tot i això de nit la neu ha continuat refredant-
se per irradiació. Ha continuat la formació de crostes de regel en vessants assolellats, on el mantell és força estable internament. Als
vessants obacs es mantenen capes febles internes especialment per damunt de 2400 m, encara que s'han format algunes fines crostes
en superfície. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és MODERAT (2), majoritàriament en vessants obacs, on són possibles
allaus de placa al pas d'un grup de persones; localment pel pas d'una sola persona en pendents força drets. A la Ribagorçana-Vall
Fosca i a la Pallaresa predomina el mantell endurit, aflorant gel viu; el perill és FEBLE (1). A tots els sectors, el perill augmentarà a
MODERAT (2) a mesuri que vagi nevant durant la tarda/nit d'avui dimecres. Es formaran algunes plaques de vent en vessants est i
nord-est, més inestables a l'Aran-Franja nord de la Pallaresa que a la resta on seran molt locals en vessants obacs arrecerats del vent
on quedi neu antiga poc cohesiva. A més a l'Aran, degut a la pluja a cotes mitges, per sota de 1800 m podria baixar alguna allau de
neu humida o placa de fons en vessants obacs.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

El perill augmentarà a tots els sectors de cara a divendres degut a les nevades amb vent fort.
Evolució del perill: EN AUGMENT.

El proper butlletí s’emetrà el dijous, 3 de gener de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Perfil a Clot de l'Ós (Aran, 31/12/2008) 
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Vista de la zona de Beret (Aran, 31/12/2007)
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dijous, 3 de gener de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 4 de gener de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 4 DE GENER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3) a la meitat sud. MODERAT (2) a la meitat nord

Ribagorçana-Vall Fosca FEBLE (1) augmentant a MARCAT (3)

Pallaresa FEBLE (1) augmentant a MARCAT (3)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Divendres, 04: Cel molt ennuvolat o cobert fins a mitja tarda. A partir de llavors disminuirà la nuvolositat, sobretot a cotes altes. Fins
a migdia s'esperen precipitacions febles i intermitents. Cota de neu: 1300 metres. S'acumularan quantitats minses. Temperatures
semblants. A les valls les màximes seran lleugerament més altes. Vent fluix i variable a les valls. A cotes altes i mitjanes bufarà de
component oest moderat a nord fluix.

A les 12:00 h: isozero: 1700 m; Vent a 2000 m: 4 km/h E; Vent a 3000 m: 12 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -5ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dissabte, 05: Cel serè o poc ennuvolat fins a mig matí. A partir de llavors augmentarà la nuvolositat amb l'arribada de núvols alts i
mitjans per l'oest que al llarg de la tarda deixaran el cel molt ennuvolat o cobert. A partir de mitja tarda són probables precipitacions
febles i disperses. Cota de neu: 1900 metres. S'acumularan quantitats minses. Temperatures en lleuger ascens, llevat de les mínimes
a les valls que baixaran. Vent fluix i variable a les valls. A cotes altes i mitjanes bufarà de component oest moderat amb cops forts,
i amb cops molt forts a partir de la tarda.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

A l'Aran Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu per damunt de 900-1000 m en orientacions nord, però amb poc gruix, i de
1700 m en orientacions sud a primera hora del matí. Ha començat a nevar i pot quedar cobert el terra de neu per damunt de 1300-1400
m. A la resta el mantell és present per damunt de 500-800 m depenent de l'indret, tot i que la cota de neu al terra anirà remuntant degut
a les pluges previstes fins a uns 1100-1300 m. A 2200 m els gruixos de neu al terra oscil·len entre 25-40 cm a l'Aran Franja-Nord de
la Pallaresa i els 10-30 cm a la resta del Pirineu Occidental.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 4 DE GENER DE 2008 

Va nevar ahir a la tarda amb cota de neu a 1700-1800 m a l'Aran i des del fons de les valls a la resta. A l'Aran es van acumular
entre 2-5 cm i a la resta entre 5-10 cm. El vent va bufar del sud-oest i actualment amb les nevades que s'han iniciat al matí de dijous
(cota de neu 1100-1300 m) s'està reforçant del sud. S'estan formant plaques de vent en orientacions est i nord. Als vessants obacs es
mantenen capes febles internes especialment per damunt de 2400 m. A la meitat nord de l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill es
mantindrà en MODERAT (2), majoritàriament en vessants obacs, on són possibles allaus de placa localment pel pas d'una sola persona
en pendents força drets. A la Ribagorçana-Vall Fosca, a la Pallaresa i a la meitat sud de l'Aran el perill augmentarà a MARCAT (3) a
mesura que vagi nevant durant la jornada d'avui dijous. Es formaran plaques de vent en vessants est i nord, més inestables a l'Aran-
Franja nord de la Pallaresa que a la resta ja que internament el mantell és força feble. Hi haurà allaus de placa de vent al pas d'una
persona, sobretot en les orientacions indicades, i poden ser de dimensions mitjanes. No es descarta que localment a la meitat sud de
l'Aran hi hagi alguna allau natural de mitjanes dimensions en vessants obacs.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

El perill es mantindrà a l'Aran dissabte i diumenge, mentre que a la resta les plaques tendiran a estabilitzar-se.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS.

El proper butlletí s’emetrà el divendres, 4 de gener de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Perfil del mantell sobre el que està nevant; a la part superior podem observar una capa feble (Pallaresa, 02/1/2008).

- 59 / 294 -



Pàgina 3 de 3

Institut Geològic de Catalunya   c/ de Balmes, 209 08006 Barcelona
Tel. 93 553 84 30 Fax. 93 553 84 40
e-mail: allaus@igc.cat   http://www.igc.cat

Servei Meteorològic de Catalunya   c/ de Berlín, 38-46 08029 Barcelona
Tel. 93 567 60 90 Fax. 93 567 61 02
e-mail: prediccio@meteocat.com   http://www.meteo.cat- 60 / 294 -



Pàgina 1 de 2

Institut Geològic de Catalunya   c/ de Balmes, 209 08006 Barcelona
Tel. 93 553 84 30 Fax. 93 553 84 40
e-mail: allaus@igc.cat   http://www.igc.cat

Servei Meteorològic de Catalunya   c/ de Berlín, 38-46 08029 Barcelona
Tel. 93 567 60 90 Fax. 93 567 61 02
e-mail: prediccio@meteocat.com   http://www.meteo.cat

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 4 de gener de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 5 de gener de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 5 DE GENER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3) a la meitat sud. MODERAT (2) a la meitat nord

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3)

Pallaresa MARCAT (3)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dissabte, 05: Augment de la nuvolositat per l'arribada de bandes de núvols alts i mitjans per l'oest. A partir de mig matí quedarà molt
ennuvolat o cobert. A partir de la tarda s'esperen precipitacions febles i disperses. Cota de neu: 1900 metres pujant a 2500 al final
del dia. S'acumularan quantitats minses. Temperatures en ascens entre lleuger i moderat a cotes mitjanes i altes. A les valls seran
semblants o lleugerament més baixes. Vent fluix i variable a les valls. A cotes altes i mitjanes bufarà de component oest de fluix a
moderat, amb cops forts als cims a partir del vespre.

A les 12:00 h: isozero: 2400 m; Vent a 2000 m: 33 km/h W; Vent a 3000 m: 44 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -5ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Diumenge, 06: Cel molt ennuvolat o cobert de matinada. Al llarg del matí disminuirà la nuvolositat i a partir de migdia quedarà poc
ennuvolat pel pas de núvols alts. De matinada són probables precipitacions molt febles i disperses. Cota de neu: 2600 metres.
Temperatures en ascens entre lleuger i moderat. Vent de component oest moderat a cotes mitjanes i altes, amb cops forts als cims.
A les valls el vent serà fluix i variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Durant el dia d'ahir es van donar nevades a tots els sectors, les menys abundants de les quals es van donar a la meitat nord de l'Aran.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu per sobre dels 800-900 m amb molt poc gruix, i el mantell presenta gruixos
destacables per sobre de 1300-1400 m. A l'Aran Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu per damunt de 900-1000 m en
orientacions nord, però amb poc gruix, i de 1400 m en orientacions sud amb poc gruix que es fondrà durant el dia d'avui i quedarà
continua apartir de 1700 m. A 2200 m els gruixos de neu al terra oscil•len entre 30-45 cm a l'Aran Franja-Nord de la Pallaresa i els
30-55 cm a la resta del Pirineu Occidental.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 5 DE GENER DE 2008 

Al llarg d'ahir dijous va nevar a tots els sectors per damunt de 800 m si bé la cota de neu va anar pujant fins als 1200-1400 metres;
les nevades van anar acompanyades de vent moderat de component sud i oest. En general es van acumular entre 15-30 cm de neu
nova, si bé a la meitat nord de l'Aran es van acumular uns 5 cm. La neu recent caiguda es presenta molt freda i en la majoria dels
casos ha caigut damunt de capes febles pre-exixtents per damunt de 2400 m, mes extenses a l'Aran i de forma restringida a indrets
arrecerats a la resta del Pirineu Occidental. S'han format plaques de vent especialment en orientacions est i nord. A la Ribagorçana s'ha
desencadenat alguna allau de placa de forma accidental. A la meitat nord de l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill es manté en
MODERAT (2), majoritàriament en vessants obacs, on són possibles allaus de placa localment pel pas d'una sola persona en pendents
força drets. A la Ribagorçana-Vall Fosca, a la Pallaresa i a la meitat sud de l'Aran el perill és MARCAT (3) pel desencadenament de
plaques de vent en vessants est i nord al pas d'una persona. En el cas de la meitat sud de l'Aran les capes febles són més extenses
i el perill de caiguda de plaques afecta la totalitat de les orientacions indicades si bé la resta del Pirineu occidental, tot i presentar
igual inestabilitat, aquesta se centra en sectors arrecerats, on prèviament existia neu vella inestable. No es descarta que localment es
produeixi alguna caiguda espontània d'allau de petites dimensions en orientacions sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa
amb l'augment de la insolació.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Amb les pluges i l'augment de temperatures seran probables caigudes espontànies d'allaus de neu humida i de placa de fons a tots
els sectors.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dissabte, 5 de gener de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Placa desencadenada accidentalment ahir a l'Aran (3/1/2008) a partir de capes febles a la
base del mantell, previa a la nevada. La neu recent s'ha dipositat sobre aquestes capes.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dissabte, 5 de gener de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 7 de gener de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 7 DE GENER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3) a la meitat sud. MODERAT (2) a la meitat nord

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3)

Pallaresa MARCAT (3)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Diumenge, 06: Cel molt ennuvolat o cobert de matinada. Al llarg del matí disminuirà la nuvolositat i a partir de migdia quedarà poc ennuvolat pel pas de
núvols alts. Fins a mig matí s'esperen algunes precipitacions febles i disperses, menys probables al sector del Prepirineu. La cota de neu baixarà dels
2600 metres fins els 2400 durant el matí. Temperatures sense canvis a cotes altes, i en lleuger ascens en cotes mitges. A les valls pujaran moderadament.
Vent de component oest moderat a cotes mitjanes i altes, amb cops forts als cims, sobretot al matí. A les valls el vent serà fluix i variable.

A les 12:00 h: isozero: 2800 m; Vent a 2000 m: 78 km/h NW; Vent a 3000 m: 92 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -5ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dilluns, 07: Al matí estarà poc ennuvolat pel pas de núvols alts. Durant la tarda la nuvolositat augmentarà fins deixar el cel molt ennuvolat a partir del
vespre. A partir del vespre són probables algunes precipitacions febles, minses i disperses, sobretot al sector més septentrional. Amb una cota de neu
que voltarà els 1800 metres. Temperatures amb lleuger ascens a les valls, i semblants o en descens lleuger a les cotes mitges; mentre que a les cotes
altes les temperatures baixaran entre lleugerament i moderada. Vent de component oest, fluix a les valls i moderat a cotes mitjanes i altes, amb algun
cop fort als cims a primera hora. A les valls bufarà fluix i de direcció variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Dijous va nevar a tots els sectors. Les nevades menys abundants es van donar a la meitat nord de l'Aran. En el moment de realització del present
butlletí, la distribució i guixos són els següents: a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu per sobre dels 900 m en vessants nord i des dels
1200 m en orientacions sud. A l'Aran Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu per damunt de 1000 m en orientacions nord i de 1500-1600 m
en orientacions sud. A 2200 m els gruixos de neu al terra oscil•len entre 30-45 cm a l'Aran Franja-Nord de la Pallaresa i els 30-55 cm a la resta del
Pirineu Occidental. Amb les pluges previstes fins a cotes altes, a partir d'avui al vespre, la distribució del mantell nival i els gruixos es veuran afectats
notablement, especialment a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Així doncs la neu recularà i disminuiran notablement els gruixos actuals.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 7 DE GENER DE 2008 

Dijous va nevar entre 15-30 cm de neu recent a partir de 1200-1400 metres a tots els sectors, tret de la meitat nord de l'Aran on només van caure 5
cm de neu. Les nevades van anar acompanyades de vent moderat de component sud i oest. Divendres es va aclarir totalment arreu, tret de l'Aran on
encara es van donar algunes traces de precipitació. Durant el dia d'ahir i fins avui dissabte pel matí, les temperatures han pujat moderadament i el vent
s'ha encalmat. La neu recent caiguda es presenta encara freda i en la majoria dels casos ha caigut damunt de capes febles pre-existents per damunt de
2400 m, mes extenses a l'Aran i de forma restringida a indrets arrecerats a la resta del Pirineu Occidental. Es mantenen plaques de vent especialment
en orientacions est i nord. A la Franja Nord de la Pallaresa s'han donat caigudes de plaques de forma espontània i de purgues de neu humida per sota
dels 2300 m. A la meitat nord de l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill es manté en MODERAT (2), majoritàriament en vessants obacs, on són
possibles allaus de placa localment pel pas d'una sola persona en pendents força drets. A la Ribagorçana-Vall Fosca, a la Pallaresa i a la meitat sud
de l'Aran el perill és MARCAT (3) pel desencadenament de plaques de vent en vessants est i nord al pas d'una persona. En el cas de la meitat sud
de l'Aran les capes febles són més extenses i el perill de caiguda de plaques afecta la totalitat de les orientacions indicades si bé la resta del Pirineu
occidental, tot i presentar igual inestabilitat, aquesta se centra en sectors arrecerats, on prèviament existia neu vella inestable. A més, amb les pluges
previstes, es donaran caigudes espontànies d'allaus de placa humida en orientacions nord i est, que poden ser fins i tot de fons, i que poden ser de
mitjanes dimensions a l'Aran. També seran molt probables caigudes espontànies d'allaus de neu humida per sota dels 2600 m a qualsevol orientació.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

El perill disminuirà progressivament conforme es vagin purgant els vessants.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN PROGRESSIU DESCENS.

El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 7 de gener de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Perfil realitzat a l'Alta Ribagorça (4/1/2008) on es veu la neu recent damunt d'una capa feble.
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Distribució del mantell nival a l'Alta Ribagorça ahir (4/1/2008).

Neu recent ventejada a la Vall de Boí (4/1/2008)
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dilluns, 7 de gener de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 8 de gener de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 8 DE GENER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa
MODERAT (2) en vessants nord
FEBLE (1) a la resta

Ribagorçana-Vall Fosca
MODERAT (2) en vessants nord
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa
MODERAT (2) en vessants nord
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dimarts, 08: La nuvolositat serà abundant en general i deixarà el cel cobert o molt ennuvolat. A la tarda hi haurà algunes clarianes.
S'esperen precipitacions febles i disperses, sobretot fins a mig matí i al final de la jornada. Cota de neu de 2000 a 1800 metres.
Temperatures mínimes sense canvis i màximes més baixes. Vent entre fluix i moderat de component sud i oest que s'enfortirà durant
la tarda. A partir de migdia les ratxes màximes podran assolir els 40km/h.

A les 12:00 h: isozero: 2000 m; Vent a 2000 m: 40 km/h S; Vent a 3000 m: 43 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: -7ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dimecres, 09: Cel cobert o molt ennuvolat en general, amb menys núvols a la tarda. S'esperen precipitacions febles i disperses al
llarg del dia. La cota de neu voltarà els 1800 metres. Temperatures mínimes sense canvis i màximes més baixes. Vent entre fluix i
moderat de component oest.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

L'augment de les temperatures que es va donar des de divendres passat a tots els sectors, les pluges de dissabte a l'Aran i Franja Nord
e la Pallaresa, i l'alta humitat han modificat la distribució i els gruixos de neu. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu per
sobre dels 1500 m en vessants nord i és discontinu fins als cims en orientacions sud. A l'Aran Franja Nord de la Pallaresa el mantell
és present per damunt de 1000-1100 m en orientacions nord i no presenta continuïtat fins als 1200 m amb poc gruix. En orientacions
sud el mantell és continu a partir dels 2100 m. A 2200 m els gruixos de neu al terra oscil•len entre 20-30 cm a l'Aran Franja nord de
la Pallaresa, i entre 20-50 cm a la resta de sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 8 DE GENER DE 2008 

A tots els sectors la humitat i les temperatures es van mantenir altes des de divendres passat. A més a l'Aran-Franja nord de la Pallaresa
es van donar pluges per damunt de 2600 m, d'entre 10-20 mm a 2200 m. La neu s'ha humitejat considerablement a tots els sectors, i
amb el refredament nocturn s'ha format una crosta de regel superficial. Internament, però, es mantenen algunes capes febles. Durant
el cap de setmana han caigut de forma natural nombroses allaus de neu humida a l'Aran-Franja nord de la Pallaresa per sota dels 2600
m i la majoria de les quals en orientacions nord. En orientacions sud la neu s'ha anat compactant i en els llocs on va caure damunt
del terra ha fos completament. A tots els sectors el perill és MODERAT (2) en orientacions nord ja que d'una banda són possibles
desencadenaments d'allaus de placa en cotes altes, especialment al pas d'un grup de persones que poden assolir mitjanes dimensions.
Per altra banda són possibles caigudes de petites allaus de neu humida i de placa de fons, sobretot en les hores centrals del dia i amb
més probabilitat a l'Aran. En orientacions sud el perill és FEBLE (1) ja que no es descarta la caiguda d'alguna purga de neu humida
en pendents drets, sobretot a l'Aran. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa no es descarta el desencadenament d'alguna placa
de petites dimensions al pas d'un grup de persones, en orientacions sud on encara existeixi mantell nival amb nivells de feble cohesió
interna.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

La nuvolositat i les pluges previstes, mantindran la neu tova per sota dels 2200 m.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 8 de gener de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Mantell nival previ a les pluges del cap de setmana, on encara es mantenen nivells febles (Pallaresa, 5/1/2008).
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Purga de neu humida a la zona de la Pallaresa, produïda per l'augment de temperatures (5/1/2008).
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimarts, 8 de gener de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 9 de gener de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 9 DE GENER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2)
Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2)
Pallaresa MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dimecres, 09: Cel cobert o molt ennuvolat en general, amb menys núvols a partir del vespre. S'esperen precipitacions
febles i disperses fins el migdia. La cota de neu estarà entre els 1800 i els 2000 metres. Temperatures mínimes sense
canvis i màximes semblants o més baixes. Vent entre fluix i moderat de component oest a sud.
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; Vent a 2000 m: 19 km/h W; Vent a 3000 m: 33 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -3ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dijous, 10: El cel estarà mig ennuvolat al matí. Durant el dia la nuvolositat augmentarà i el cel quedarà cobert o molt
ennuvolat. Són possibles algunes precipitacions febles i disperses a partir de mitja tarda. La cota de neu voltarà els 1800
metres. Les temperatures mínimes baixaran lleugerament i les màximes no experimentaran grans canvis. El vent bufarà
de component sud i oest i es reforçarà al llarg del dia, de fluix a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu per sobre dels 1500 m en vessants nord i és discontinu fins als cims
en orientacions sud. A l'Aran Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present per damunt de 1000 m en orientacions
nord i no presenta continuïtat fins als 1200 m amb poc gruix. En orientacions sud el mantell és continu a partir dels 2100
m. A 2200 m els gruixos de neu al terra oscil•len entre 20-50 cm a tots els sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 9 DE GENER DE 2008 

Donades les altes temperatures i les pluges minses o inapreciables de la última nit fins a 2400-2500 m, continua la
humidificació del mantell. Les crostes que es van formar en dies anteriors s'estan debilitant. Internament es mantenen
capes febles en vessants obacs de la Pallaresa i de la Ribagorçana-Vallfosca, mentre que a l'Aran la humidificació ha
afectat fins i tot les obagues fent disminuir la inestabilitat de dies enrera. En orientacions sud on no hi havia prou base, la
neu s'ha anat compactant i fonent. A tots els sectors el perill és MODERAT (2), sobretot en vessants assolellats on són
possibles caigudes d'allaus de neu humida i de placa de fons, sobretot a les hores centrals del dia i amb més probabilitat
a l'Aran; en general seran de dimensions petites i no es descarta alguna de mitjana. A més, en orientacions nord, amb
més probabilitat a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, són possibles desencadenaments d'allaus de placa en cotes
altes, sobretot al pas d'un grup de persones que localment podrien assolir mitjanes dimensions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

La nit serena de dimecres i el lleuger descens de les temperatures afavoriran la formació de crostes de regel en superfície.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 9 de gener de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Observació del mantell nival a Beret (Aran, 7/1/2008)
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Allau de fusió al sector de la Tuca (Aran, 6/1/2008)

Vista del sector de Llessuí des de Portainé (Pallaresa, 7/1/2008)
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimecres, 9 de gener de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 10 de gener de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 10 DE GENER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2)
Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2)
Pallaresa MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dijous, 10: Cel molt ennuvolat o cobert en general, amb nuvolositat menys compacta durant les hores centrals del dia.
S'esperen algunes precipitacions febles i disperses fins a mig matí i al final del dia. La cota de neu voltarà els 1800 metres.
Temperatures semblants a les del dia anterior. El vent bufarà de component sud i oest i es reforçarà al llarg del dia, de
fluix a moderat.
A les 12:00 h: isozero: 1700 m; Vent a 2000 m: 28 km/h SW; Vent a 3000 m: 31 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -8ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Divendres, 11: Cel molt ennuvolat fins el migdia i cobert o molt ennuvolat la resta del dia. Fins el migdia s'esperen algunes
precipitacions febles i disperses. A partir de migdia s'esperen precipitacions en forma de ruixat moderat que minvaran al
final del dia. Les precipitacions aniran localment acompanyades de tempesta a la tarda. La cota de neu anirà de 1500 a
800 metres. Temperatures més baixes, amb mínimes al final del dia. Bufarà vent de component sud i oest, entre moderat
i fort als cims i entre fluix i moderat a les valls.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

El mantell continua reculant i disminuint de gruix degut a les altes temperatures i pluges. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a
la Pallaresa hi ha neu per sobre dels 1700 m en vessants nord i dels 1300-1400 a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa. Tot
i que ha enfarinat per damunt dels 2300 m, en orientacions sud el mantell és discontinu fins als cims en tots els sectors.
A 2200 m els gruixos de neu al terra oscil•len entre 15-45 cm a tots els sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 10 DE GENER DE 2008 

Durant el dia d'ahir les temperatures es van mantenir altes i aquesta matinada s'ha donat plugims a tots els sectors
fins als 2200 m aproximadament. En aquesta cota s'ha enregistrat fins a 1 mm de precipitació. La neu s'ha anat podrint
progressivament i les crostes de regel superficial van desapareixent. Tot i així, internament es mantenen capes febles en
vessants obacs de la Pallaresa i de la Ribagorçana-Vallfosca. A l'Aran la humidificació a afectat fins i tot les obagues. A tots
els sectors el perill és MODERAT (2), per la caiguda d'allaus de neu humida i de placa de fons, sobretot a les hores centrals
del dia i amb més probabilitat a l'Aran; en general seran de dimensions petites i no es descarta alguna de mitjana. A més,
en orientacions nord, amb més probabilitat a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, són possibles desencadenaments
d'allaus de placa en cotes altes, sobretot al pas d'un grup de persones que localment podrien assolir mitjanes dimensions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Amb la davallada de temperatures prevista per divendres, la neu s'encrostarà superficialment.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí s'emetrà el dijous, 10 de gener de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Perfil realitzat al Pallars on s'observa l'augmet de temperatura de la
superficie de la neu, així com l'existència de capes febles internes (8/1/2008)
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Allau de fusió al sector de la Tuca (Aran, 6/1/2008)
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dijous, 10 de gener de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 11 de gener de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 11 DE GENER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa
MODERAT (2) passant a
MARCAT (3) a partir de divendres al migdia

Ribagorçana-Vall Fosca
MODERAT (2) passant a
MARCAT (3) a partir de divendres al migdia

Pallaresa
MODERAT (2) passant a
MARCAT (3) a partir de divendres al migdia

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Divendres, 11: Cel molt ennuvolat fins a mig matí i cobert a partir de llavors. Al final del dia minvarà la nuvolositat, sobretot al sud de la
Ribagorça. S'esperen algunes precipitacions febles i disperses fins a migdia. A partir de llavors i fins al vespre s'esperen precipitacions
febles i puntualment moderades. Cota de neu de 1700 metres fins a mig matí. A partir de llavors baixarà fins a situar-se als 1000 metres
al vespre. S'acumularan gruixos al voltant dels 10 centímetres de neu nova. Temperatures en descens al llarg del dia, que serà lleuger
a les valls i moderat a cotes mitjanes i altes. Les mínimes es donaran al final del dia. Bufarà vent del sud-oest, fluix a les valls, i entre
moderat i fort a cotes altes i mitjanes amb alguns cops molt forts. Al final del dia girarà a oest o nord-oest moderat amb cops forts,
més fluix a les valls.

A les 12:00 h: isozero: 2000 m; Vent a 2000 m: 56 km/h SW; Vent a 3000 m: 85 km/h SW;Index de fredor a 2000 m: -13ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dissabte, 12: Cel poc ennuvolat de matinada a serè al llarg del matí. A partir de la tarda augmentarà la nuvolositat del tipus alt i mitjà i
quedarà entre mig i molt ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures en descens entre lleuger i moderat, llevat de les màximes
a les valls que seran semblants. A partir de la tarda pujaran a cotes altes. Vent del nord-oest, fluix amb cops forts a les valls, i entre
moderat i fort a zones elevades. A partir del vespre afluixarà.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Durant la tarda i vespre d'ahir es van donar precipitacions febles que van deixar una capa de neu fina a partir de 1800-2000 m a la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Tot i que puntualment hi ha neu per damunt de 1300 m en vessants N, en aquests sectors,
la neu no te cert gruix fins a partir dels 1700 m, i dels 1300-1400 m a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa. En orientacions sud, a tots
els sectors, el mantell és discontinu fins a cotes altes, i no presenta continuïtat fins a partir dels 2400-2500 m. A 2200 m els gruixos
de neu al terra oscil•len entre 15-45 cm a tots els sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 11 DE GENER DE 2008 

A la Ribagorçana- Vall Fosca i a la Pallaresa, ahir al vespre va ploure fins els 2200 m, baixant puntualment la cota fins als 1800-1900 m.
S'ha enregistrat fins a 3 mm de precipitació a 2200 m i les temperatures han iniciat un descens moderat. La neu es presenta encrostada
superficialment a partir dels 1800 m a tots els sectors i per sobre hi ha una fina capa de neu recent que tant sols és present a la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Internament es mantenen capes febles en vessants obacs. Actualment tots els sectors el perill
és MODERAT (2), pel desencadenaments d'allaus de placa en cotes altes, sobretot al pas d'un grup de persones que localment podrien
assolir mitjanes dimensions. De cara a demà, amb les precipitacions previstes fins a cotes baixes, acompanyades de vent, es formaran
noves plaques de vent en orientacions sud, sud-est i est que seran susceptibles de despendre's al pas d'una persona. Aquestes plaques
seran de petites dimensions, localment mitjanes i el perill passaria a ser MARCAT (3) a partir de migdia.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Les plaques que es formin a partir de divendres, es mantindran fràgils els dies següents.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el divendres, 11 de gener de 2008
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 11 de gener de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 12 de gener de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 12 DE GENER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa
MODERAT (2) divendres passant a
MARCAT (3) dissabte

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2)

Pallaresa MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dissabte, 12: Cel molt ennuvolat o cobert fins al vespre. A partir de llavors minvarà la nuvolositat. Fins al vespre s'esperen precipitacions
febles. Cota de neu: 700 metres. S'acumularan al voltant de 5 centímetres de neu nova. Temperatures en descens moderat en general,
si bé les màximes baixaran notablement a la vall. Vent del nord-oest entre fluix i moderat, més reforçat a cotes altes on hi haurà cops
forts, sobretot durant la primera meitat del dia.

A les 12:00 h: isozero: 1000 m; Vent a 2000 m: 62 km/h N; Vent a 3000 m: 84 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -16ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Diumenge, 13: Cel serè o poc ennuvolat pel pas de bandes de núvols alts que a partir del vespre deixaran el cel molt ennuvolat.
No s'esperen precipitacions. Temperatures en ascens entre lleuger i moderat a cotes altes i mitjanes. A les valls les mínimes seran
lleugerament més baixes, i les màximes pujaran lleugerament. Vent fluix i variable a les valls, amb brises de muntanya. A cotes altes i
mitjanes el vent bufarà de l'oest o sud-oest entre fluix i moderat, més reforçat als cims a partir de la tarda.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Durant el dia d'ahir i fins avui pel matí s'han donat nevades a tots els sectors, les menys quantioses de les quals han estat a l'Aran. Tot
i que puntualment hi ha neu per damunt de 1300 m en vessants N, en aquests sectors, la neu no te cert gruix fins a partir dels 1700
m, i dels 1300-1400 m a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa. Tot i que ha enfarinat a partir dels 1700 m, en orientacions sud, a tots els
sectors, el mantell és discontinu fins a partir dels 2400-2500 m. A 2200 m els gruixos de neu al terra oscil•len entre 20-60 cm a tots els
sectors. Amb el fort vent fort que s'està donant a l'Aran, i moderat a la resta de sectors, hi ha deflacions a cotes altes orientades a oest
i nord-oest. En general, s'estan formant sobreacumulacions en orientacions est i sud-est.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 12 DE GENER DE 2008 

A la Ribagorçana- Vall Fosca i a la Pallaresa, ahir al vespre va ploure fins els 1800 m; aquest matí la cota ha anat oscil'lant entre
1500-1900 m. A 2200 m, s'han enregistrat fins a 7 cm de neu nova que localment és en forma de neu granulada, i les temperatures
han continuat baixant. A l'Aran la cota de neu està al voltant dels 1800 m i les acumulacions, fins el moment de realització d'aquest
butlletí, són minses, i han caigut localment damunt d'una capa de gebre. Per sota de la neu recent, existeixen nivell de neu encrostada
a partir dels 1800 m a tots els sectors. Internament, a la base del mantell, encara es mantenen capes febles en vessants obacs. Les
nevades han anat acompanyades de vent fort i moderat de component oest i s'han format i continuaran formant-se plaques de vent en
orientacions est, nord-est i sud-est. Actualment tots els sectors el perill és MODERAT (2). A la Ribagorçana Vall Fosca i a la Pallaresa
són probables desencadenaments d'allaus de placa pel pas d'una persona en els orientacions esmentades, que en general seran de
petites dimensions, localment mitjanes, i més probables conforme es vagi acumulant neu en el dia d'avui. A l'Aran Franja nord de
la Pallaresa les plaques que s'estan formant actualment són més petites però també aniran augmentant de mida, amb les nevades
previstes per avui i demà. Seran probables desencadenaments d'allaus de placa al pas d'una persona, de mida mitjana, especialment
en indrets arrecerats, on prèviament hi havia gebre enterrat. En aquest sector el perill passarà a MARCAT (3) ja que augmentarà la
probabilitat de desencadenament de plaques de mida mitjana, especialment en est, sud-est i nord-est.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Les plaques es mantindran fràgils els dies següents.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s'emetrà el dissabte, 12 de gener de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Panoràmica de la Vall de Filià del dia 10/1/2008, prèvia a les nevades amb vent d'avui divendres.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dissabte, 12 de gener de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 14 de gener de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 14 DE GENER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3)

Pallaresa MARCAT (3)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Diumenge, 13: Cel serè o poc ennuvolat durant el matí. Al llarg de la tarda arribaran bandes de núvols alts que a partir del vespre
deixaran el cel molt ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures en ascens entre lleuger i moderat a cotes altes i mitjanes.
A les valls les mínimes seran lleugerament més baixes, i les màximes seran semblants o pujaran lleugerament. Vent fluix i variable a
les valls, amb domini de les brises de muntanya. A cotes altes i mitjanes, pero, el vent bufarà de l'oest o sud-oest entre fluix i moderat,
més reforçat als cims a partir de la tarda.

A les 12:00 h: isozero: 500 m; Vent a 2000 m: 40 km/h SW; Vent a 3000 m: 52 km/h SW;Index de fredor a 2000 m: -12ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dilluns, 14: Cel molt ennuvolat a cobert fins a mitja tarda. A partir d'aquest moment els núvols minvaran i el cel quedarà poc ennuvolat. A
la nit arribaran noves bandes de núvols alts que deixaran el cel mig ennuvolat. S'esperen precipitacions febles i puntualment moderades
fins a mitja tarda. Cota de neu de 1200 metres. S'acumularan gruixos de fins a 20 centímetres de neu nova. Temperatures en descens
al llarg del dia, que serà lleuger a les valls i moderat a cotes mitjanes i altes. Algunes mínimes es donaran al final del dia, malgrat que
a primera hora seran més altes. Bufarà vent del sud-oest, fluix a les valls, i entre moderat i fort a cotes altes i mitjanes. Al final del dia
girarà a oest o nord-oest moderat amb cops forts, més fluix a les valls.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Des de divendres al matí fins al matí de dissabte han caigut de l'ordre de 20-30 cm de neu fresca a tots els sectors amb les quantitats
més elevades a l'Aran, on continua nevant feblement a migdia de dissabte però remetent. La cota de neu ha baixat des dels 1900 m
el divendres fins als 900-1000 m al dissabte. Hi ha neu al terra per damunt de 1000 m a totes les orientacions a l'Aran i a la meitat
nord de la Pallaresa i de la Ribagorçana i dels 1400 m aproximadament a la meitat sud. S'han format grans sobreacumulacions de
neu ventada en vessants orientats a l'est i al sud que superen puntualment el metre de gruix. A 2200 m, els gruixos de neu al terra
oscil•len entre 40-70 cm a tots els sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 14 DE GENER DE 2008 

Part de la neu recent ha estat en forma de neu granulada, intercalant-se amb formació de plaques de vent en orientacions nord-est,
est, sud-est i sud. Aquestes estructures són inestables i són molt probables allaus de placa pel pas d'una persona en les orientacions
indicades i poden ser de dimensions mitjanes. A més localment en orientacions nord hi pot haver també allaus de placa de dimensions
mitjanes al pas d'un grup de persones, per l'existència d'antics nivells febles a la base del mantell. A tots els sectors el perill és MARCAT
(3) en els vessants nord, est i sud; en vessants escombrats pel vent on afloren crostes de regel el perill és menor, encara que les
crostes són primes i no estabilitzen del tot el mantell. Diumenge a més augmentarà el perill d'allaus espontànies de neu recent humida
en vessants assolellats a mesura que la radiació solar vagi augmentant; en general seran allaus petites però nombroses.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Noves nevades per dimarts mantindran el mantell inestable.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT DIMARTS

El proper butlletí s’emetrà el dilluns, 14 de gener de 2008
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dilluns, 14 de gener de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 15 de gener de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 15 DE GENER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2)

Pallaresa MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dimarts, 15: ARAN - Estarà poc ennuvolat en general fins a mig matí. A partir de mig matí augmentarà la nuvolositat en forma de núvols alts i mitjans i a
partir del migdia es faran més compactes i deixaran el cel molt ennuvolat o cobert per la resta de la jornada. S'esperen precipitacions febles a partir de
mitja tarda. La cota de neu se situarà al voltant dels 1600 metres. Les temperatures màximes pujaran de forma entre lleugera i moderada. Les mínimes
baixaran arreu, en especial a cotes mitjanes i altes. Bufarà vent de component oest, entre oest i nord-oest al matí a oest i sud-oest durant la tarda. Serà
entre fluix i moderat a la vall i moderat, amb cops forts a partir de migdia, a cotes mitjanes i altes. OCCIDENTAL - Cel serè o poc ennuvolat durant el
matí. A partir del migdia arribaran núvols alts i mitjans i el cel quedarà cobert o molt ennuvolat per la resta del dia, amb nuvolositat més compacta a partir
de la tarda. S'esperen precipitacions febles a partir de mitja tarda. La cota de neu voltarà els 1600 metres. Temperatures màximes en ascens lleuger en
general i puntualment moderat. Mínimes més baixes. Bufarà vent de component oest, entre fluix i moderat a les valls i entre moderat i fort a cotes altes
i mitjanes. Dominarà el nord-oest i oest durant la primera meitat del dia i el oest i sud-oest durant la segona.

A les 12:00 h: isozero: 1600 m; Vent a 2000 m: 47 km/h SW; Vent a 3000 m: 55 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -12ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dimecres, 16: ARAN - Cel cobert o molt ennuvolat al llarg de tot el dia. S'esperen precipitacions d'intensitat entre feble i moderada. La cota de neu
baixarà de 1600 a 1000 metres. Les temperatures seran més baixes. El vent bufarà entre fluix i moderat a les valls i moderat amb cops forts o molt
forts als cims. Bufarà de sud-oest a nord-oest. OCCIDENTAL - Fins a mig matí el cel estarà cobert o molt ennuvolat. A partir de llavors la nuvolositat
minvarà, si bé durant la resta de la jornada encara quedaran alguns intervals de núvols. Les temperatures mínimes seran més baixes i es donaran al
final del dia. Les màximes també baixaran. El vent bufarà entre oest i sud-oest fins el migdia i entre oest i nord-oest a partir de llavors, bufarà entre fluix
i moderat a les valls i moderat amb cops forts o molt forts als cims.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Des de divendres al matí fins al matí de dissabte han caigut de l'ordre de 20-30 cm de neu fresca a tots els sectors amb les quantitats més elevades
a l'Aran. Actualment s'estan donant precipitacions febles i minses a la vessant sud del Pirineu Occidental. La cota de neu va baixar des dels 1900 m
el divendres fins als 900-1000 m el dissabte. Amb la pujada de temperatures de diumenge, la neu ha reculat en vessants orientats al sud. Hi ha neu al
terra per damunt de 900-1000 m en orientacions nord i dels31500-1700 m en orientacions sud a tots els sectors. S'han format grans sobreacumulacions
de neu ventada en vessants orientats a l'est i al sud que superen puntualment el metre de gruix. Amb l'assentament de la neu, 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 15 DE GENER DE 2008 

Durant l'episodi de nevades amb vent, s'han format plaques de vent en orientacions nord-est, est, sud-est i sud, intercalades amb nivells de neu
granulada. Dissabte, es van desencadenar allaus de placa d'entre petites i mitjanes dimensions, en sectors arrecerats de l'acció del vent. Amb l'augment
de temperatures de diumenge, les plaques de vent s'han anat assentant. Tot i així es manté la possibilitat de desencadenament d'allaus de placa pel pas
d'una persona en pendents drets orientats al sud, est, sud-est i nord-est que poden assolir dimensions mitjanes. A més localment en orientacions nord
hi pot haver també allaus de placa de dimensions mitjanes al pas d'un grup de persones, per l'existència d'antics nivells febles a la base del mantell. A
tots els sectors el perill és MODERAT (2) en els vessants nord, est i sud; en vessants escombrats pel vent on afloren crostes de regel el perill és menor,
encara que les crostes són primes i no estabilitzen del tot el mantell.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Amb la pujada de temperatures les plaques actuals s'estabilitzaran, si bé a l'Aran es formaran noves plaques en el quadrant est.

El proper butlletí s’emetrà el dimarts, 15 de gener de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Sondeig i perfil a Vallferrera, amb neu fresca i ventada a la part superior (Pallaresa, 12/1/2008).

- 80 / 294 -



Pàgina 3 de 3

Institut Geològic de Catalunya   c/ de Balmes, 209 08006 Barcelona
Tel. 93 553 84 30 Fax. 93 553 84 40
e-mail: allaus@igc.cat   http://www.igc.cat

Servei Meteorològic de Catalunya   c/ de Berlín, 38-46 08029 Barcelona
Tel. 93 567 60 90 Fax. 93 567 61 02
e-mail: prediccio@meteocat.com   http://www.meteo.cat

Vista del bosc rere la nevada a Vallferrera (Pallaresa, 12/1/2008).
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimarts, 15 de gener de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 16 de gener de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 16 DE GENER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2)

Pallaresa MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dimecres, 16:
ARAN - Cel cobert o molt ennuvolat al llarg de tot el dia. S'esperen precipitacions d'intensitat entre feble i moderada. La cota de neu baixarà de 1400
a 900 metres. Les temperatures seran més baixes. El vent bufarà entre fluix i moderat a les valls i moderat amb cops forts o molt forts als cims. Bufarà
de sud-oest a nord-oest.
OCCIDENTAL - Fins a mitja tarda el cel estarà cobert o molt ennuvolat. A partir de llavors la nuvolositat minvarà, si bé durant la resta de la jornada
encara quedaran alguns intervals de núvols. S'esperen precipitacions febles fins a mig matí i són possibles durant la resta del dia. La cota de neu anirà
de 1400 a 1200 metres. Les temperatures mínimes seran més baixes i es donaran al final del dia. Les màximes també baixaran. El vent bufarà entre oest
i sud-oest fins el migdia i entre oest i nord-oest a partir de llavors, bufarà entre fluix i moderat a les valls i moderat amb cops forts o molt forts als cims.

A les 12:00 h: isozero: 1300 m; Vent a 2000 m: 71 km/h NW; Vent a 3000 m: 87 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -15ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dijous, 17:
ARAN - Es mantindrà cobert o molt ennuvolat al llarg de tot el dia. S'esperen precipitacions d'intensitat entre feble i moderada. Cota de neu de 900 a
1600 metres. Temperatures mínimes una mica més baixes i màximes sense canvis. Bufarà vent de component nord i oest entre moderat i fort, amb
alguns cops molt forts als cims durant la primera meitat del dia.
OCCIDENTAL - Ambient assolellat al matí. A partir de mig matí arribaran bandes de núvols alts i mitjans que es faran més abundants a la tarda fins a
deixar el cel cobert o molt ennuvolat. Les temperatures mínimes baixaran i les màximes seran semblants o més altes. Bufarà vent de component nord i
oest en general. Bufarà de fort a moderat als cims i entre fluix i moderat a les valls en general, si bé hi haurà cops molt forts de matinada als cims.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Al llarg del dia d'ahir es van produir nevades febles, minses i disperses per sobre de 1300 m, que van acumular fins a 5 cm de neu nova. Hi ha neu al
terra per damunt de 900-1000 m en orientacions nord i dels 1300 m en orientacions sud, amb molt poc gruix. S'han format grans sobreacumulacions de
neu ventada en vessants orientats a l'est i al sud que superen puntualment el metre de gruix. Degut a l'acció del vent també s'han format deflacions a les
zones més elevades exposades al sud-oest, oest i nord-oest. Actualment, 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 16 DE GENER DE 2008 

Durant l'episodi de nevades de la setmana passada, es van formar plaques de vent en orientacions nord-est, est, sud-est i sud, intercalades amb nivells
de neu granulada. La neu recent caiguda ahir s'ha refredat i superficialment el mantell nival presenta temperatures baixes. Dissabte passat es van
desencadenar allaus de placa en sectors arrecerats del vent, sobretot a les orientacions esmentades; foren d'entre petites i mitjanes dimensions. Amb
les nevades previstes per avui i demà, acompanyades de vent marcat de component oest, es formaran noves plaques de vent, de poc gruix en general,
damunt de les ja existents. Es manté la possibilitat de desencadenament d'allaus de placa pel pas d'una persona en pendents drets orientats a l'est,
sud-est, nord-est i sud que poden assolir dimensions mitjanes. A més localment en orientacions nord hi pot haver també allaus de placa de dimensions
mitjanes al pas d'un grup de persones, per l'existència d'antics nivells febles a la base del mantell. A tots els sectors el perill és MODERAT (2) en
els vessants nord, est i sud; en vessants escombrats pel vent on afloren crostes de regel el perill és menor, encara que les crostes són primes i no
estabilitzen del tot el mantell.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Amb les nevades de dijous a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa es formaran més plaques, sobretot en orientacions sud-est.
Evolució del perill: EL LLEUGER AUGMENT A L'ARAN, ESTACIONARI A LA RESTA.

El proper butlletí s’emetrà el dimecres, 16 de gener de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Perfil i sondeig a Portainé (Pallaresa, 14/1/2008).
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Allau desencadenada dissabte passat a orientació est (Aran-Franja Nord Pallaresa, 14/1/2008).

Distribució del mantell, amb deflacions a cotes altes orientades a l'oest (Aran-Franja Nord Pallaresa, 14/1/2008).
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimecres, 16 de gener de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 17 de gener de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 17 DE GENER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa
MARCAT (3) en est, sud est i obagues arrecerades
MODERAT (2) a la resta

Ribagorçana-Vall Fosca
MARCAT (3) en est, sud est i obagues arrecerades
MODERAT (2) a la resta

Pallaresa
MARCAT (3) en est, sud est i obagues arrecerades
MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dijous, 17: ARAN - Es mantindrà cobert o molt ennuvolat al llarg de tot el dia. S'esperen precipitacions d'intensitat feble, i puntualment
moderades a la tarda. La cota de neu anirà de 900 a 1600 metres al migdia i pujarà fins els 2000 metres al final del dia. Temperatures
mínimes sense grans canvis i màximes més altes. Bufarà vent de component nord i oest entre moderat i fort als cims, amb cops molt
forts de matinada. A les valls bufarà entre fluix i moderat.
OCCIDENTAL - Ambient assolellat al matí. A partir de mig matí arribaran bandes de núvols alts i mitjans que es faran més abundants a
la tarda fins a deixar el cel cobert o molt ennuvolat. Són possibles algunes precipitacions febles a la tarda. Cota de neu de 1600 a 2000
metres. Les temperatures mínimes baixaran i les màximes seran més altes. Bufarà vent de component nord i oest en general. Bufarà
de fort a moderat als cims i entre fluix i moderat a les valls en general, si bé hi haurà cops molt forts de matinada als cims.

A les 12:00 h: isozero: 2000 m; Vent a 2000 m: 62 km/h NW; Vent a 3000 m: 66 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -8ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Divendres, 18: ARAN - Cel cobert o molt ennuvolat, si bé al llarg de la tarda s'aniran obrint clarianes. S'esperen precipitacions d'intensitat
feble fins el migdia. La cota de neu voltarà els 2200 metres. Les temperatures seran més altes, sobretot les màximes. El vent bufarà
de component nord i oest, entre moderat i fort als cims i entre fluix i moderat a les valls, si bé tendirà a afluixar al llarg de la tarda.
OCCIDENTAL - Estarà molt ennuvolat fins el migdia. A la tarda la nuvolositat minvarà i el cel quedarà poc ennuvolat en general.
Temperatures més altes, tant mínimes com màximes. El vent bufarà de component nord i oest, de moderat a entre fluix i moderat als
cims i fluix amb cops moderats a les valls.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Al llarg d'aquesta matinada i matí s'han produït nevades per sobre dels 1000 m que han acumulat entre 1 i 5 cm de neu nova, tret
de la Ribagorçana-Vall Fosca on s'han registrat fins a 15 cm; les precipitacions han anat acompanyades de vent entre moderat i fort
de component oest que han redistribuït la neu. El terra està enfarinat per sobre dels 1000, amb molt poc gruix. Continua la formació
de sobreacumulacions de neu ventada en vessants orientats a l'est, sud-est i nord-est que superen puntualment el metre de gruix; en
orientacions oest s'han format deflacions a les zones més elevades. Actualment, els gruixos de neu al terra a 2200 m, varien entre
30-60 cm a tots els sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 17 DE GENER DE 2008 

Les nevades que s'estan produint a tot el Pirineu Occidental acompanyades de vent estan formant noves plaques de vent en orientacions
sud-est, est i a obagues arrecerades, a sobre de les plaques preexistents. Aquestes plaques són en general de mitjanes dimensions. A
orientacions oest també s'ha format alguna placa de vent de petites dimensions en indrets arrecerats. Per sota d'aquestes plaques es
manté l'alternança de nivells febles i neu dura regelada. Les nevades previstes per l'Aran formaran noves plaques en orientacions est,
sud-est i sud. Actualment són probables desencadenaments d'allaus de placa pel pas d'una persona en pendents orientats a l'est, sud-
est i a obagues arrecerades en general de mitjanes dimensions. Per aquest motiu, en totes aquestes orientacions el perill és MARCAT
(3); a la resta, el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

A tots els sectors, i especialment a l'Aran, seran possibles caigudes d'allaus de neu humida de forma natural.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí s’emetrà el dijous, 17 de gener de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Perfil i sondeig a Espot on s'intercalen costres de regel amb capes de feble cohesió interna.
Actualment s'estan dipositant nivells de neu ventada a sobre (Pallaresa, 15/1/2008).
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Perfil realitzat prop del Montcorbisón (Aran), previ a les nevades que s'estan donant actualment. (15/1/2008)
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Distribució del mantell nival al Montcorbison (Aran). En vermell s'indica el lloc de realització del perfil (15/1/2008)
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dijous, 17 de gener de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 18 de gener de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 18 DE GENER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3)

Pallaresa MARCAT (3)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Divendres, 18: ARAN - Cel cobert o molt ennuvolat, si bé al final del dia s'obriran clarianes. S'esperen precipitacions d'intensitat feble o
moderada fins a mitja tarda. La cota de neu voltarà els 2500 metres. Les temperatures seran més altes, sobretot les màximes. El vent
bufarà de component nord i oest, entre moderat i fort als cims i entre fluix i moderat a les valls, si bé tendirà a afluixar al llarg de la tarda.
OCCIDENTAL - Estarà molt ennuvolat fins el migdia. A la tarda la nuvolositat minvarà i el cel quedarà poc o mig ennuvolat en general.
No s'esperen precipitacions. Temperatures més altes, tant mínimes com màximes. El vent bufarà de component nord i oest, de moderat
a entre fluix i moderat als cims i fluix amb cops moderats a les valls.

A les 12:00 h: isozero: 3200 m; Vent a 2000 m: 50 km/h NW; Vent a 3000 m: 43 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -4ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dissabte, 19: Predominarà l'ambient assolellat, amb cel serè o poc ennuvolat en general. No s'esperen precipitacions. Les temperatures
pujaran lleugerament, tot i que les màximes seran localment semblants. Vent fluix, amb cops moderats de matinada, de component
nord als cims i fluix i de direcció variable a les valls.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Al llarg d'ahir es van registrar nevades a tot el Pirineu Occidental, especialment a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Franja Nord de la
Pallaresa; en total s'acumularen entre 10 i 25 cm en aquests sectors, i entre 2 i 15 a la resta del Pirineu Occidental, amb cota de neu
propera als 1000 m. Les nevades han anat acompanyades de vent de component oest entre moderat i fort, que han redistribuït la neu
formant sobreacumulacions en indrets arrecerats, i deflacions a cotes altes orientades a l'oest. Hi ha neu al terra per damunt dels 1000
metres amb molt poc gruix a tots els sectors; els gruixos de neu al terra a 2200 m volten 30-60 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 18 DE GENER DE 2008 

Amb les nevades d'ahir dimecres es van formar noves plaques de vent per sobre de les preexistents en orientacions est, sud-est, i nord-
est; aquestes plaques són en general de mitjanes dimensions. A orientacions oest també s'ha format alguna placa de petites dimensions
en indrets arrecerats del vent. Internament existeixen petits nivells de gebre i de neu granulada que inestabilitzen el mantell; per sota
d'aquestes plaques es manté l'alternança de nivells febles i crostes de regel. Actualment s'estan iniciant precipitacions febles alhora que
la temperatura comença a augmentar. Durant el dia d'ahir es van desencadenar accidentalment allaus de placa a la Ribagorçana. Avui,
amb l'augment de temperatures, s'estan purgant alguns vessants fortament inclinats. Són probables desencadenaments d'allaus de
placa pel pas d'una persona en pendents orientats a l'est, sud-est i a obagues arrecerades del vent, en general de mitjanes dimensions;
també són possibles caigudes de placa de petites dimensions en indrets arrecerats del vent de l'oest. A partir d'aquesta tarda, amb les
pluges i l'augment de temperatura previstes, seran probables caigudes d'allaus de neu humida i de plaques humides, que localment
poden ser de fons, en general de mitjanes dimensions. Per tot això, el perill al Pirineu Occidental és MARCAT (3).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Es mantindrà la probabilitat de caiguda d'allaus de neu humida, especialment a l'Aran.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí serà emès el divendres, 18 de gener de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Transport de neu pel vent a cotes altes de la Vall de Filià (16/1/2008)
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 18 de gener de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 19 de gener de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 19 DE GENER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3)

Pallaresa MARCAT (3)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dissabte, 19: ARAN - Cel mig ennuvolat fins a mig matí. A partir de llavors s'aclarirà i quedarà serè o poc ennuvolat. No s'esperen
precipitacions. Temperatures mínimes moderadament més altes i màximes en lleu ascens. Vent fluix de component oest a les cotes altes
i mitjanes, i fluix i de direcció variable a les valls. OCCIDENTAL - Cel serè o poc ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures
mínimes moderadament més altes i màximes estables. Vent fluix de component oest a les cotes altes i mitjanes, i fluix i de direcció
variable a les valls.

A les 12:00 h: isozero: 3400 m; Vent a 2000 m: 11 km/h W; Vent a 3000 m: 21 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 3ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Diumenge, 20: Cel serè o poc ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes i màximes lleugerament més altes, si bé
a les valls baixaran lleugerament les primeres. Vent fluix i de direcció variable, amb predomini de les brises de vall i de muntanya.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Les pluges i altes temperatures d'ahir han fet canviar la distribució i els gruixos del mantell nival. La neu ha reculat a tots els sectors.
A l'Aran-Franja nord de la Pallaresa la neu és present en vessants nord des dels 1300 m i dels 1400-1500 m a la resta de sectors. En
vessants sud la neu es present des dels 1800 m arreu. A 2200 m el gruixos de neu volten els 20-50 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 19 DE GENER DE 2008 

Ahir a migdia les temperatures van començar a pujar ràpidament amb temperatures màximes positives a 2300-2400 m. A més, va
ploure fins als 2400 m. A L'Aran Franja Nord de la Pallaresa s'han enregistrat entre 20-30 mm de precipitació i al voltant dels 10 mm
a l'extrem nord de la resta de sectors. Aquestes precipitacions tant sols han estat en forma de neu a les cotes més altes, per damunt
de 2500 m aproximadament. Per sota d'aquesta cota la neu s'ha humitejat notablement i per sobre la neu recent caiguda és humida.
Durant el dia d'ahir van caure allaus de neu humida de forma natural a la majoria de sectors, i s'espera que l'activitat d'allaus de neu
humida continuï durant els propers dies. A cotes altes, sota colls i carenes protegides de l'acció del vent, s'han format noves plaques
de vent, especialment en orientacions est, sud-est, sud i obagues arrecerades.
A tots els sectors el perill és MARCAT (3) ja que són molt probables caigudes d'allaus de neu humida i de plaques humides, que
localment poden ser de fons, en general de mitjanes dimensions, localment grans a l'Aran. A les cotes més altes, per damunt de 2500
m, i en sectors arrecerats del vent són probables desencadenaments d'allaus de placa de vent al pas d'una persona, en general de
mitjanes dimensions a l'Aran-Franja nord de la Pallaresa i a l'extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa. A l'extrem
sud, les plaques seran més petites.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Es mantindrà la probabilitat de caiguda d'allaus de neu humida, especialment els vessants que no s'hagin purgat i les orientacions sud.
Amb el refredament nocturn, les crostes de regel en orientacions nord ajudaran a estabilitzar la neu.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN PROGRESSIU DESCENS

El proper butlletí serà emès el dissabte, 19 de gener de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Perfil al Port de Vielha, previ a les pluges de la tarda i vespre (Aran-Franja Nord Pallaresa, 17/1/2008).
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Localització del perfil al Port de vielha (Aran-Franja Nord Pallaresa, 17/1/2008).

- 93 / 294 -



Pàgina 1 de 2

Institut Geològic de Catalunya   c/ de Balmes, 209 08006 Barcelona
Tel. 93 553 84 30 Fax. 93 553 84 40
e-mail: allaus@igc.cat   http://www.igc.cat

Servei Meteorològic de Catalunya   c/ de Berlín, 38-46 08029 Barcelona
Tel. 93 567 60 90 Fax. 93 567 61 02
e-mail: prediccio@meteocat.com   http://www.meteo.cat

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dissabte, 19 de gener de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 21 de gener de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 21 DE GENER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa
MARCAT (3) durant les hores de màxima insolació
MODERAT (2) la resta del dia.

Ribagorçana-Vall Fosca
MARCAT (3) durant les hores de màxima insolació
MODERAT (2) la resta del dia.

Pallaresa
MARCAT (3) durant les hores de màxima insolació
MODERAT (2) la resta del dia.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Diumenge, 20: Cel serè o poc ennuvolat, amb l'arribada d'alguns núvols alts i prims a partir del vespre. No s'esperen precipitacions.
Temperatures mínimes i màximes lleugerament més altes, si bé a les valls baixaran lleugerament les nocturnes. Vent fluix i de direcció
variable, amb predomini de les brises de vall i de muntanya.

A les 12:00 h: isozero: 3700 m; Vent a 2000 m: 12 km/h W; Vent a 3000 m: 14 km/h W;Index de fredor a 2000 m: 4ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dilluns, 21: Cel poc o puntualment mig ennuvolat per núvols alts i prims fins al vespre, a partir d'aleshores la nuvolositat es farà més
abundant i compacta. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes i màximes sense canvis importants, tot i que al final del dia
baixaran lleugerament a cotes elevades. Vent fluix i de direcció variable, amb predomini de les brises de vall i de muntanya. A partir
del vespre entrarà vent de component oest, entre fluix i moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

L'arribada d'un front càlid amb pluges i temperatures altes a mitjans de setmana ha fet canviar la distribució i els gruixos del mantell
nival. La neu ha reculat a tots els sectors, i el gruix del mantell ha minvat de l'ordre de 5-10 cm al dia a les orientacions solanes. A l'Aran-
Franja nord de la Pallaresa la neu és present en vessants nord des dels 1300 m i dels 1400-1500 m a la resta de sectors. En vessants
sud la neu es present des dels 1800 m arreu. A 2200 m el gruixos de neu volten els 15-50 cm. Encara podem trobar sobreacumulacions
en orientacions est, sud-est i obagues arrecerades, així com deflacions a cotes altes orientades a l'oest.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 21 DE GENER DE 2008 

Les pluges del últims dies, especialment a la meitat nord del Pirineu Occidental, i la pujada acusada de temperatures que s'ha registrat,
han humitejat i compactat el mantell nival, especialment per sota de 2400 m. Per sobre d'aquesta cota la neu que ha caigut aquests
últims dies ha estat escassa i humida. Durant les últimes jornades han caigut allaus de neu humida de forma natural a tots els sectors,
algunes d'elles de fons; aquesta nit la neu s'ha refredat i ha regelat superficialment, si bé amb la sortida del sol la temperatura de la
neu ha començat a augmentar, i al llarg del dia es tornaran a produir allaus de neu humida.
A tots els sectors el perill és MARCAT (3) durant les hores centrals del dia i a la tarda, ja que són molt probables caigudes d'allaus de neu
humida i de plaques humides, que localment poden ser de fons, en general de mitjanes dimensions i localment grans a l'Aran; el perill
serà major en vessants sud, on l'efecte de la irradiació serà major. Amb el refredament nocturn el perill passarà a MODERAT (2) per
efecte del regel. A les cotes més altes, per damunt de 2500 m, i en sectors arrecerats del vent encara són probables desencadenaments
d'allaus de placa de vent al pas d'un grup de persones, localment d'una persona; en general seran de mitjanes dimensions a l'Aran-
Franja nord de la Pallaresa i a l'extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa. A l'extrem sud, les plaques seran més petites.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Disminuiran la probabilitat i la dimensió de les allaus de neu humida degut a l'activitat que està tenint lloc.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN PROGRESSIU DESCENS

El proper butlletí serà emès el dilluns, 21 de gener de 2008

- 94 / 294 -



Pàgina 2 de 2

Institut Geològic de Catalunya   c/ de Balmes, 209 08006 Barcelona
Tel. 93 553 84 30 Fax. 93 553 84 40
e-mail: allaus@igc.cat   http://www.igc.cat

Servei Meteorològic de Catalunya   c/ de Berlín, 38-46 08029 Barcelona
Tel. 93 567 60 90 Fax. 93 567 61 02
e-mail: prediccio@meteocat.com   http://www.meteo.cat

PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Vista del mantell a Manyanet (Ribagorçana-Vall Fosca, 18/1/2008).
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dilluns, 21 de gener de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 22 de gener de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 22 DE GENER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2)

Pallaresa MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dimarts, 22: ARAN – al matí cel mig ennuvolat per alguns núvols alts i mitjans; la nuvolositat es farà més abundant i compacta i quedarà molt ennuvolat o
cobert per la resta del dia. A partir de mig matí i fins al vespre s'esperen algunes precipitacions d'intensitat entre feble i moderada. Acumularan quantitats
poc abundants (quantitats superiors a 5 mm i de fins a 20 mm en 24 hores). Cota de neu: s'iniciarà als 1800 metres i baixarà fins a situar-se cap als
1600 a partir del migdia. Temperatures mínimes lleugerament inferiors a cotes altes i sense grans canvis o lleugerament superiors a la resta de sectors.
Les màximes baixaran de forma moderada. Bufarà vent de component nord i durant el matí s'anirà reforçant. A partir de migdia bufarà moderat, amb
cops forts i localment molt forts a cotes elevades. OCCIDENTAL - Cel entre poc i mig ennuvolat fins a mig matí per núvols de tipus alt i mitjà. A partir
d'aleshores es faran més abundants i a estones deixaran el cel molt ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes semblants o en
lleuger ascens i màximes lleugerament més baixes. Bufarà vent de component nord, durant el matí s'anirà reforçant i a partir de migdia bufarà moderat,
amb cops forts a cotes elevades.

A les 12:00 h: isozero: 2100 m; Vent a 2000 m: 66 km/h N; Vent a 3000 m: 82 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -7ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dimecres, 23: ARAN - De matinada i fins a primera hora del matí quedaran restes de núvols que deixaran el cel mig ennuvolat. A partir d'aleshores es
trencaran i quedarà poc ennuvolat, amb el pas de núvols alts i prims. No s'esperen precipitacions. Temperatures a l'alça, tot i que les mínimes baixaran
localment a la vall. Bufarà vent de component nord moderat, amb cops forts a cotes elevades de matinada i durant el matí. A partir d'aleshores afluixarà
i quedarà moderat en general. OCCIDENTAL - Cel poc ennuvolat pel pas de núvols alts i prims que seran més abundants durant la primera meitat del
dia. Les temperatures pujaran lleugerament, tot i que les mínimes seran lleugerament més baixes a les valls i fondalades. Bufarà vent de component
nord moderat, amb cops forts a cotes elevades de matinada i durant el matí. A partir d'aleshores afluixarà i quedarà moderat en general.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

A l'Aran-Franja nord de la Pallaresa la neu és present en vessants nord des dels 1600 m i dels 1800 m als vessants assolellats; a 2200 m el gruixos de neu
volten els 40-50 cm. A la resta de sectors el mantell és continu en vessants nord per damunt de 1500 m i en vessants assolellats per sobre de 2000-2200
m; els gruixos a 2200 m oscil.len entre 20-40 cm. Encara podem trobar sobreacumulacions en orientacions est, sud-est i obagues arrecerades, així
com deflacions a cotes altes orientades a l'oest.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 22 DE GENER DE 2008 

Durant les últimes jornades les inversions tèrmiques han provocat temperatures mínimes positives a cotes altes. No obstant, la neu s'ha mantingut freda
de nit degut a la irradiació de la neu. S'han format crostes gruixudes a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, que durant el dia es mantenen en vessants
obacs, però es fonen en vessants assolellats humitejant-se el mantell superficialment; internament el mantell és moderadament estable. A la resta de
sectors les crostes de regel són molt primes i internament encara hi ha certs nivells febles.
A tots els sectors, avui dilluns és possible alguna allau de fusió a les hores centrals el dia en orientacions assolellades, però de petites dimensions. A
l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa és possible alguna allau de placa a cotes altes pel pas d'un grup de persones en vessants obacs protegits del vent,
localment de dimensions mitjanes; a la resta de sectors aquesta situació s'estén també a orientacions est. Demà dimarts, a l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa degut a les nevades previstes es formaran plaques de vent en diverses orientacions que podrien desprendre's al pas d'una persona. A tots
els sectors el perill d'allaus és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

No hi haurà variacions en l'estat del mantell nival.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí serà emès el dimarts, 22 de gener de 2008
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimarts, 22 de gener de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 23 de gener de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 23 DE GENER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca FEBLE (1)

Pallaresa FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dimecres, 23: ARAN - De matinada i fins a primera hora del matí quedaran restes de núvols que deixaran el cel mig ennuvolat. Al
matí es trencaran i quedarà poc ennuvolat o serè, amb domini de l'ambient assolellat i només el pas d'alguns núvols alts i prims. No
s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes sense grans canvis a la vall i en lleuger ascens a cotes altes. Les màximes pujaran
de forma lleugera. Bufarà vent de component nord, sobretot del nord i nord-oest. Serà moderat amb cops forts a cotes elevades de
matinada. A partir d'aleshores afluixarà arreu i quedarà entre fluix i moderat a cotes mitjanes i altes, amb estones de component sud
durant la tarda, mentre que a la vall serà direcció variable. OCCIDENTAL - Cel serè o poc ennuvolat pel pas de núvols alts i prims que
seran més abundants durant la primera meitat del dia. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes sense grans canvis a les
valls i en lleuger ascens a cotes altes. Les màximes pujaran de forma lleugera. Bufarà vent de component nord fins a mig matí, moderat
amb cops forts a cotes elevades de matinada i entre fluix i moderat a la resta. A partir d'aleshores afluixarà i quedarà fluix i variable a
les valls i entre fluix i moderat a cotes mitjanes i altes, sobretot de component sud.

A les 12:00 h: isozero: 2700 m; Vent a 2000 m: 8 km/h NE; Vent a 3000 m: 31 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: 0ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dijous, 24: ARAN - Cel serè o poc ennuvolat durant el matí, amb domini del sol. A partir del migdia arribaran núvols alts i prims que
al llarg de la tarda es faran més abundants, alhora que també n'arribaran de mitjans, i al vespre quedarà molt ennuvolat o cobert. No
s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes sense gaires canvis i màximes en lleuger ascens. El vent bufarà de component sud
i oest. OCCIDENTAL - Ambient assolellat, amb cel serè o poc ennuvolat durant la primera meitat del dia. A partir del migdia arribaran
núvols alts i prims que al llarg de la tarda es faran més abundants, alhora que també n'arribaran de mitjans. Al final del dia quedarà molt
ennuvolat o cobert. Temperatures mínimes sense gaires canvis i màximes en lleuger ascens. El vent bufarà de component sud i oest.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

A l'Aran-Franja nord de la Pallaresa la neu és present en vessants nord des dels 1600 m i dels 1800 m als vessants assolellats; a 2200 m
el gruixos de neu volten els 40-50 cm. A la resta de sectors el mantell és continu en vessants nord per damunt de 1500 m i en vessants
assolellats per sobre de 2000-2200 m; els gruixos a 2200 m oscil•len entre 20-40 cm. Encara podem trobar sobreacumulacions en
orientacions est, sud-est i obagues arrecerades, així com deflacions a cotes altes orientades a l'oest.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 23 DE GENER DE 2008 

Malgrat les altes temperatures dels últims dies, la neu s'ha mantingut freda a tots els sectors degut a la sequedat de l'ambient i a la
radiació nocturna del mantell. S'han format crostes de regel a tots els sectors, que són més gruixudes i resistents a l'Aran-Franja Nord
de la Pallaresa i en vessants obacs; internament el mantell és moderadament estable. Amb les nevades previstes per l'Aran-Franja
Nord de la Pallaresa acompanyades de vent moderat de component nord, es formaran noves plaques de vent de dimensions petites
en orientacions sud, est i sud-est i obagues arrecerades.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill es MODERAT (2), ja que es possible el desencadenament accidental d'alguna placa de
vent de petites dimensions al pas d'una persona en les orientacions indicades. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és
FEBLE (1), per la possibilitat de caiguda natural d'alguna allau petita de neu humida en vessants assolellats; en aquests sectors també
són possibles desencadenaments accidentals de plaques al pas d'un grup de persones en orientacions nord-est, est i sud-est.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

No hi haurà variacions en l'estat del mantell nival.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí serà emès el dimecres, 23 de gener de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Observació feta a Beret (Aran, 21/01/2008).
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Vista del vessant est del sector de Llessuí (Pallaresa, 21/01/2008).
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimecres, 23 de gener de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 24 de gener de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 24 DE GENER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa FEBLE (1)

Ribagorçana-Vall Fosca FEBLE (1)

Pallaresa FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dijous, 24: ARAN - Cel serè o poc ennuvolat durant el matí, amb domini del sol. A partir del migdia arribaran núvols alts i prims que al
llarg de la tarda es faran més abundants, alhora que també n'arribaran de mitjans, i al vespre quedarà molt ennuvolat. No s'esperen
precipitacions. Temperatures mínimes sense gaires canvis i màximes en lleuger ascens. A cotes altes i mitjanes el vent bufarà entre fluix
i moderat de component nord, amb predomini del nord-oest, mentre que a la resta quedarà fluix i de direcció variable. OCCIDENTAL -
Ambient assolellat, amb cel serè o poc ennuvolat durant la primera meitat del dia. A partir del migdia arribaran núvols alts i prims que al
llarg de la tarda es faran més abundants, alhora que també n'arribaran de mitjans. Al final del dia quedarà molt ennuvolat. Temperatures
mínimes sense gaires canvis i màximes en lleuger ascens. A cotes altes i mitjanes el vent bufarà entre fluix i moderat de component
oest, d'oest a nord-oest, mentre que a la resta quedarà fluix i de direcció variable.

A les 12:00 h: isozero: 2500 m; Vent a 2000 m: 16 km/h SW; Vent a 3000 m: 9 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: -3ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Divendres, 25: ARAN - Creuaran bandes de núvols alts i mitjans durant tota la jornada que deixaran el cel mig ennuvolat en general i
seran més freqüents durant el matí. No s'esperen precipitacions. Temperatures sense canvis importants, amb mínimes lleugerament
superiors i màximes en lleuger descens. A cotes altes i mitjanes el vent bufarà entre fluix i moderat de component nord, amb predomini
del nord-oest i nord, mentre que a la vall quedarà fluix i de direcció variable. OCCIDENTAL - Ambient assolellat, amb el pas de núvols
alts i mitjans que deixaran el cel mig ennuvolat. Temperatures sense grans canvis, amb mínimes que podran pujar lleugerament i
màximes una mica més baixes. A cotes altes i mitjanes el vent bufarà entre fluix i moderat de component oest, de nord a nord-est,
mentre que a les valls quedarà fluix i de direcció variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

A l'Aran-Franja nord de la Pallaresa la neu és present en vessants nord des dels 1600 m i dels 1800 m als vessants assolellats; a 2200 m
el gruixos de neu volten els 40-50 cm. A la resta de sectors el mantell és continu en vessants nord per damunt de 1500 m i en vessants
assolellats per sobre de 2000-2200 m; els gruixos a 2200 m oscil•len entre 20-40 cm. Encara podem trobar sobreacumulacions en
orientacions est i sud-est, així com deflacions a cotes altes orientades a l'oest i al nord.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 24 DE GENER DE 2008 

Malgrat les altes temperatures dels últims dies, la neu s'ha mantingut freda a tots els sectors degut a la sequedat de l'ambient i a la
radiació nocturna del mantell. Hi ha crostes de regel a tots els sectors, que són més gruixudes i resistents a l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa i en vessants obacs on internament el mantell és moderadament estable.
A tots els sectors el perill és FEBLE (1), per la possibilitat de caiguda natural d'alguna allau petita de neu humida en vessants assolellats
al centre del dia; també és possible que s'hagi format alguna petita placa de vent per damunt de 2600 m en vessants sud degut al fort
vent del nord que va bufar dimarts, que es podria desprendre pel pas d'un grup de persones.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

No hi haurà variacions en l'estat del mantell nival.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí serà emès el dijous, 24 de gener de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Observació feta a Certascan (Franja Nord de la Pallaresa, 22/01/2008)
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Observeu els solcs a la neu a causa de la pluja i algunes allaus de
fusió de la setmana passada a la zona de Beret (Aran, 22/01/2008).
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dijous, 24 de gener de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 25 de gener de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 25 DE GENER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa FEBLE (1)

Ribagorçana-Vall Fosca FEBLE (1)

Pallaresa FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Divendres, 25: OCCIDENTAL - No es descarta alguna precipitació feble, dispersa i minsa. Cota de neu: al voltant dels 1600 metres.
Temperatures mínimes semblants a cotes altes i mitjanes i en lleuger ascens a les valls. Les màximes baixaran de forma entre lleugera
i moderada arreu. A cotes altes i mitjanes el vent bufarà fluix amb cops moderats; girarà de matinada de component nord a est, i
predominarà el nord-est durant el matí. A la tarda girarà del nord-est a est i sud-est. A les valls quedarà fluix i de direcció variable
durant tota la jornada. ARAN - Creuaran bandes de núvols alts i mitjans que deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat en general, i
puntualment cobert. No es descarta alguna precipitació feble, dispersa i minsa. Cota de neu: al voltant dels 1600 metres. Temperatures
mínimes semblants a cotes altes i mitjanes i en lleuger ascens a la vall. Les màximes baixaran de forma entre lleugera i moderada.
A cotes altes i mitjanes el vent bufarà fluix amb algun cop moderat de component nord, sobretot del nord-oest i nord, mentre que a
la vall quedarà molt fluix i de direcció variable.

A les 12:00 h: isozero: 2100 m; Vent a 2000 m: 9 km/h NE; Vent a 3000 m: 16 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -2ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dissabte, 26: OCCIDENTAL - Temperatures sense grans canvis en general, si bé a cotes altes podran baixar lleugerament. Vent fluix
i de direcció variable. ARAN - Creuaran bandes de núvols alts i mitjans que deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat. A més, hi
haurà alguns núvols baixos que seran més abundants durant el matí. No s'esperen precipitacions. Temperatures sense grans canvis
en general o lleugerament inferiors a cotes altes. Vent fluix i de direcció variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

A l'Aran-Franja nord de la Pallaresa la neu és present en vessants nord des dels 1500 m i dels 2000-2100 m als vessants assolellats;
a 2200 m el gruixos de neu volten els 30-50 cm. A la resta de sectors el mantell és continu en vessants nord per damunt de 1600 m i
en vessants assolellats per sobre de 2000 m; els gruixos a 2200 m oscil•len entre 15-35 cm. Encara podem trobar sobreacumulacions
en orientacions est i sud-est, així com deflacions a cotes altes orientades a l'oest i al nord.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 25 DE GENER DE 2008 

Malgrat les altes temperatures dels últims dies, la neu s'ha mantingut freda internament a tots els sectors degut a la sequedat de
l'ambient i a la irradiació nocturna del mantell. Hi ha crostes de regel a tots els sectors, que són més gruixudes i resistents a l'Aran-
Franja Nord de la Pallaresa i en vessants obacs, on internament el mantell és moderadament estable. A tots els sectors a migdia, el
mantell en vessants assolellats s'humiteja notablement en superfície.
A tots els sectors el perill és FEBLE (1), per la possibilitat de caiguda natural d'alguna allau petita de neu humida en vessants assolellats
al centre del dia; també és possible que s'hagués format dimarts alguna petita placa de vent per damunt de 2600 m en vessants sud
degut al fort vent del nord, i que es podria desprendre pel pas d'un grup de persones.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

No hi haurà variacions en l'estat del mantell nival.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí serà emès el divendres, 25 de gener de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Observació feta al sector d'Espot (Pallaresa, 23/01/2008).
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Vista del sector de Campirme i Ventolau, vessant est (Franja Nord de la Pallaresa, 23/01/2008).

Vista del vessant nord del sector del coll de l'Eixol (Pallaresa, 23/01/2008).
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 25 de gener de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 26 de gener de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 26 DE GENER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa FEBLE (1)
Ribagorçana-Vall Fosca FEBLE (1)
Pallaresa FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dissabte, 26: OCCIDENTAL - ARAN - Creuaran bandes de núvols alts i mitjans que deixaran el cel mig ennuvolat. No
s'esperen precipitacions. Temperatures sense grans canvis en general. Vent fluix i de direcció variable, amb predomini
del component est.
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; Vent a 2000 m: 6 km/h SE; Vent a 3000 m: 28 km/h E;Index de fredor a 2000 m: -3ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Diumenge, 27: OCCIDENTAL - ARAN - Cel serè o poc ennuvolat per algunes pinzellades de núvols prims. No s'esperen
precipitacions. Temperatures sense grans canvis o lleugerament superiors. Vent fluix i de direcció variable, amb predomini
del component est a cotes altes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Està nevant molt feblement a migdia d'avui divendres a l'Aran-Franja nord de la Pallaresa, però no afecta a la distribució del
mantell. En aquest sector la neu és present en vessants nord des dels 1500 m i dels 2000-2100 m als vessants assolellats;
a 2200 m el gruixos de neu volten els 30-50 cm. A la resta de sectors el mantell és continu en vessants nord per damunt de
1600 m i en vessants assolellats per sobre de 2000-2200 m; els gruixos a 2200 m oscil•len entre 15-35 cm. Encara podem
trobar sobreacumulacions en orientacions est i sud-est, així com deflacions a cotes altes orientades a l'oest i al nord.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 26 DE GENER DE 2008 

Malgrat les altes temperatures dels últims dies, la neu s'ha mantingut freda internament a tots els sectors degut a la
sequedat de l'ambient i a la irradiació nocturna del mantell. Hi ha crostes de regel a tots els sectors, que són més gruixudes
i resistents a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i en vessants obacs, on internament el mantell és moderadament estable.
Avui divendres la insolació és menor però demà dissabte a tots els sectors a migdia el mantell en vessants assolellats
s'humitejarà novament en superfície.
A tots els sectors el perill és FEBLE (1), per la possibilitat de caiguda natural d'alguna allau petita de neu humida en
vessants assolellats al centre del dia, especialment demà dissabte a l'Aran si avui divendres s'acumulen alguns centímetres
de neu recent. A tots els sectors també és possible que es desencadeni alguna petita placa de vent per damunt de 2600
m en vessants obacs força drets pel pas d'un grup de persones.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

No hi haurà variacions en l'estat del mantell nival.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí serà emès el dissbate, 26 de gener de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Perfil a Port de Vielha, amb crosta de regel superficial (Aran-Franja Nord Pallaresa, 24/1/2008).
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Vista general de la zona de Filià (Ribagorçana-Vallfosca, 24/1/2008).
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dissabte, 26 de gener de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 28 de gener de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 28 DE GENER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa FEBLE (1)
Ribagorçana-Vall Fosca FEBLE (1)
Pallaresa FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Diumenge, 27: OCCIDENTAL - ARAN - Cel serè o poc ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Les temperatures mínimes
pujaran lleugerament, mentre que les màximes experimentaran un ascens moderat. Vent fluix i de direcció variable a les
valls, i de component est fluix a cotes altes i mitjanes.
A les 12:00 h: isozero: 2900 m; Vent a 2000 m: 12 km/h E; Vent a 3000 m: 23 km/h E;Index de fredor a 2000 m: 1ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dilluns, 28: OCCIDENTAL - ARAN - Cel poc ennuvolat per alguns núvols alts i prims, més nombrosos al final de la jornada
quan deixaran el cel mig ennuvolat. Independentment, fins a primera hora del matí hi podrà haver algun estrat baix als fons
de vall. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes moderadament més altes i màximes en lleuger ascens. Vent
fluix i de direcció variable a les valls, i de component sud fluix a cotes altes i mitjanes, amb cops moderats al final del dia.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Va nevar molt feblement ahir divendres a l'Aran-Franja nord de la Pallaresa (no més d'un centímetre); per tant, no ha
afectat a la distribució del mantell. En aquest sector la neu és present en vessants nord des dels 1500 m i dels 1900-2100
m als vessants assolellats; a 2200 m el gruixos de neu volten els 30-50 cm. A la resta de sectors el mantell és continu en
vessants nord per damunt de 1600 m i en vessants assolellats per sobre de 2000-2200 m; els gruixos a 2200 m oscil•len
entre 15-35 cm. Encara podem trobar sobreacumulacions en orientacions est i sud-est, així com el terra al descobert pel
vent a cotes altes orientades a l'oest i al nord.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 28 DE GENER DE 2008 

Malgrat les altes temperatures dels últims dies, la neu s'ha mantingut freda internament a tots els sectors degut a la
sequedat de l'ambient i a la irradiació nocturna del mantell. Hi ha crostes de regel a tots els sectors, que són més gruixudes
i resistents a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i en vessants obacs, on internament el mantell és moderadament estable.
Tant dissabte com diumenge a tots els sectors a migdia el mantell en vessants assolellats s'humitejarà novament en
superfície.
A tots els sectors el perill és FEBLE (1), per la possibilitat de caiguda natural d'alguna allau petita de neu humida en
vessants assolellats al centre del dia. A tots els sectors també és possible que es desencadeni alguna petita placa de vent
per damunt de 2600 m en vessants obacs força drets pel pas d'un grup de persones.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

No hi haurà variacions en l'estat del mantell nival.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí serà emès el dilluns, 28 de gener de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Observació feta a la vall de Manyanet (Ribagorçana, 25/1/2008).
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Vista de la vall de Manyanet (Ribagorçana, 25/1/2008).
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dilluns, 28 de gener de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 29 de gener de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 29 DE GENER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa FEBLE (1)
Ribagorçana-Vall Fosca FEBLE (1)
Pallaresa FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dimarts, 29: Predominarà l'ambient assolellat amb alguns núvols alts. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes
semblants i màximes lleugerament més baixes. Les màximes rondaran entre 7 i 9 graus a 2400 metres d'alçada. Brises
de muntanya de matinada, si bé dominarà el sud fluix a cotes altes. La resta del dia bufarà vent de sud i oest fluix amb
cops moderats.
A les 12:00 h: isozero: 2700 m; Vent a 2000 m: 10 km/h SW; Vent a 3000 m: 11 km/h SW; Índex de fredor a 2000
m: 0ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dimecres, 30: Fins el mig dia estarà serè o poc ennuvolat. A la tarda la nuvolositat anirà en augment en forma de núvols
alts i mitjans que deixaran el cel molt ennuvolat. S'esperen algunes precipitacions febles i disperses al final del dia. La
cota de neu voltarà els 1200 metres. Temperatures més baixes. El vent bufarà de component oest a component nord,
bufarà de fluix a moderat als cims i fluix amb cops moderats a les valls..

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

A l'Aran-Franja nord de la Pallaresa la neu és present en vessants nord des dels 1600 m i dels 2000-2100 m als vessants
assolellats; a 2200 m el gruixos de neu volten els 30-40 cm. A la resta de sectors el mantell és continu en vessants nord
per damunt de 1700 m i en vessants assolellats per sobre de 2000-2200 m; els gruixos a 2200 m oscil•len entre 15-30
cm. Encara podem trobar sobreacumulacions en orientacions est i sud-est, així com deflacions a cotes altes orientades
a l'oest i al nord.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 29 DE GENER DE 2008 

Malgrat les altes temperatures dels últims dies, la neu s'ha mantingut freda internament a tots els sectors degut a la
sequedat de l'ambient i a la irradiació nocturna del mantell. Hi ha crostes de regel a tots els sectors, que són més gruixudes
i resistents a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i en vessants obacs, on internament el mantell és moderadament estable.
A partir de migdia el mantell en vessants assolellats s'humitejarà novament en superfície.
A tots els sectors el perill és FEBLE (1), per la possibilitat de caiguda natural d'alguna allau petita de neu humida en
vessants assolellats fortament inclinats al centre del dia. A tots els sectors també és possible que es desencadeni alguna
petita placa de vent per damunt de 2600 m en vessants obacs força drets pel pas d'un grup de persones.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

La baixada de temperatures mantindrà el mantell regelat tot el dia. Les nevades previstes no afectaran en gran manera
a l'estabilitat del mantell nival.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí serà emès el dimarts, 29 de gener de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Perfil realitzat a Tavascan, amb diverses crostes de regel, tant
en superfície com a l'interior (Franja-Nord Pallaresa, 26/1/2008).
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Vista de la vall de Manyanet (Ribagorçana, 25/1/2008).
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimarts, 29 de gener de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 30 de gener de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 30 DE GENER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa FEBLE (1)

Ribagorçana-Vall Fosca FEBLE (1)

Pallaresa FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dimecres, 30: OCCIDENTAL - Fins el migdia estarà serè o poc ennuvolat. A la tarda la nuvolositat anirà en augment en forma de núvols
alts i mitjans que deixaran el cel molt ennuvolat. Al final del dia s'esperen algunes precipitacions febles i disperses, amb una cota de
neu que voltarà els 1000 metres. Temperatures més baixes. El vent bufarà de component oest a component nord, bufarà de fluix a
entre fluix i moderat als cims i fluix a les valls. ARAN - La cota de neu baixarà fins els 800 metres.

A les 12:00 h: isozero: 2100 m; Vent a 2000 m: 21 km/h N; Vent a 3000 m: 32 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -5ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dijous, 31: OCCIDENTAL - Ambient assolellat al llarg de tota la jornada. Al final del dia podran arribar algunes bandes de núvols alts.
No s'esperen precipitacions. Temperatures més baixes, sobretot les mínimes que podran baixar moderadament. El vent bufarà entre
fluix i moderat de component nord a oest a cotes altes i fluix i de direcció variable a les valls. ARAN - Hi haurà alguns intervals de
núvols fins les primeres hores del matí.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

A l'Aran-Franja nord de la Pallaresa la neu és present en vessants nord des dels 1600 m i dels 2000-2100 m als vessants assolellats; a
2200 m el gruixos de neu volten els 30-40 cm. A la resta de sectors el mantell és continu en vessants nord per damunt de 1700 m i en
vessants assolellats per sobre de 2000-2200 m; els gruixos a 2200 m oscil•len entre 15-30 cm. Encara podem trobar sobreacumulacions
en orientacions est i sud-est, així com deflacions a cotes altes orientades a l'oest i al nord.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 30 DE GENER DE 2008 

Malgrat les altes temperatures dels últims dies, la neu s'ha mantingut freda internament a tots els sectors degut a la sequedat de
l'ambient i a la irradiació nocturna del mantell. Superficialment la temperatura de la neu ha augmentat amb les altes temperatures
ambientals que s'estan donant. Hi ha crostes de regel a tots els sectors, que són més gruixudes i resistents a l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa i en vessants obacs, on internament el mantell és moderadament estable. A partir de migdia el mantell en vessants assolellats
s'humitejarà novament en superfície.
A tots els sectors el perill és FEBLE (1), per la possibilitat de caiguda natural d'alguna allau petita de neu humida en vessants assolellats
fortament inclinats al centre del dia. A tots els sectors també és possible que es desencadeni alguna petita placa de vent per damunt
de 2600 m en vessants obacs força drets pel pas d'un grup de persones.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

La baixada de temperatures regelarà el mantell i disminuirà la possibilitat d'allaus de neu humida. Les nevades previstes no afectaran
en gran manera a l'estabilitat del mantell nival.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí serà emès el dimecres, 30 de gener de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Perfil realitzat a una vessant obaga de l'Aran on s'observen diferents
nivells encrostats i la baixa temperatura de la neu (28/1/2008)
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Distribució del mantell nival a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa(28/1/2008).
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimecres, 30 de gener de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 31 de gener de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 31 DE GENER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa FEBLE (1)

Ribagorçana-Vall Fosca FEBLE (1)

Pallaresa FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dijous, 31: Ambient assolellat al llarg de tota la jornada. Al final del dia podran arribar algunes bandes de núvols alts. No s'esperen
precipitacions. Temperatures més baixes, sobretot les mínimes. El vent fluix amb cops moderats de component nord a oest a cotes
altes i fluix i de direcció variable a les valls.

A les 12:00 h: isozero: 1500 m; Vent a 2000 m: 14 km/h N; Vent a 3000 m: 24 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -7ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Divendres, 01: OCCIDENTAL - Aniran arribant bandes de núvols alts i mitjans al llarg del matí que es faran més abundants i compactes
a partir de migdia. A la tarda el cel quedarà cobert o molt ennuvolat. S'esperen precipitacions febles a partir de mitja tarda, amb una
cota de neu que voltarà els 1000 metres. Temperatures mínimes una mica més altes i màximes a la baixa. Vent entre fluix i moderat
de component oest a cotes altes i fluix i de direcció variable a les valls. ARAN - Les precipitacions començaran a partir de migdia i la
cota de neu baixarà fins els 800 metres al final de la jornada.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

A l'Aran-Franja nord de la Pallaresa la neu és present en vessants nord des dels 1600 m i dels 2100 m als vessants assolellats; a
2200 m el gruixos de neu volten els 30-40 cm. A la resta de sectors el mantell és continu en vessants nord per damunt de 1800 m
i en vessants assolellats per sobre de 2200 m tot i que pràcticament discontinu fins els cims. Els gruixos a 2200 m oscil•len entre
15-30 cm. Encara podem trobar gruixos lleugerament superiors als esmentats en indrets arrecerats, així com deflacions a cotes altes
orientades a l'oest i al nord.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 31 DE GENER DE 2008 

Durant la última nit s'ha iniciat una baixada de la temperatura ambiental, enregistrant-se les mínimes d'ahir al final del dia. La neu s'ha
mantingut freda internament a tots els sectors degut a la sequedat de l'ambient i a la irradiació nocturna del mantell. Existeixen crostes
de regel en superfície, degudes al cicle gel-desgel dels darrers dies; amb la baixada de temperatures i l'augment de la nuvolositat,
s'espera que durant el dia l'humitejament del mantell sigui menor, i que durant la nit el regel sigui menys intens.
Localment, en cas de clarianes a les hores centrals del dia, la neu pot humitejar-se lleugerament i no es descarta la caiguda natural
d'alguna allau petita de neu humida en vessants assolellats fortament inclinats. A tots els sectors també és possible que es desencadeni
alguna petita placa de vent per damunt de 2600 m en vessants obacs força drets pel pas d'un grup de persones. Per tots aquests
motius el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Les febles nevades previstes podran donar lloc a la caiguda d'alguna petita purga de neu recent i de placa en pendents drets.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT.

El proper butlletí serà emès el dijous, 31 de gener de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Perfil a la Muntanya del Cerbí, amb múltiples nivells regelats (Ribagorçana-Vall Fosca, 29/1/2008).
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Vista del mantell a la Vall de Filià, amb el mantell molt humitejat (Ribagorçana-Vall Fosca, 29/1/2008).
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dijous, 31 de gener de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 1 de febrer de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 1 DE FEBRER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa
FEBLE (1) fins la tarda de demà
MODERAT (2) a partir d'aleshores

Ribagorçana-Vall Fosca FEBLE (1)

Pallaresa FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Divendres, 01: Aniran arribant bandes de núvols alts i mitjans al llarg del matí que es faran més abundants i compactes a partir de
migdia. A la tarda el cel quedarà cobert o molt ennuvolat. S'esperen precipitacions febles a partir de migdia, amb una cota de neu que
baixarà de 1000 a 800 metres. Temperatures mínimes una mica més altes i màximes a la baixa. Vent entre fluix i moderat de component
oest a cotes altes i fluix i de direcció variable a les valls. Al final del dia el vent girarà a component nord.

A les 12:00 h: isozero: 1600 m; Vent a 2000 m: 32 km/h W; Vent a 3000 m: 43 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -9ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dissabte, 02: OCCIDENTAL - Predominarà l'ambient assolellat, tot i que hi haurà restes de núvols fins a mig matí. No es descarten
algunes precipitacions febles de matinada. La cota de neu voltarà els 800 metres. Temperatures mínimes una mica més baixes i
màximes semblants. Vent de component nord a sud, de moderat a entre fluix i moderat a cotes altes i fluix a les valls. ARAN - La
nuvolositat serà abundant fins el migdia i s'esperen algunes precipitacions febles fins a mig matí.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

A l'Aran-Franja nord de la Pallaresa la neu és present en vessants nord des dels 1600 m i dels 2100 m als vessants assolellats; a
2200 m el gruixos de neu volten els 30-40 cm. A la resta de sectors el mantell és continu en vessants nord per damunt de 1900
m, tot i que localment a la Vall Fosca ho és a partir de 2200 m. En vessants assolellats és present per sobre de 2200 m tot i que
pràcticament discontinu fins els cims. Els gruixos a 2200 m oscil•len entre 15-30 cm. Encara podem trobar gruixos lleugerament superiors
als esmentats en indrets arrecerats, així com deflacions a cotes altes orientades a l'oest i al nord.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 1 DE FEBRER DE 2008 

Durant la nit d'ahir es van donar precipitacions minses que van deixar el terra enfarinat des dels 1000 m a l'Aran-Franja Nord Pallaresa,
i han caigut quantitats inapreciables a altres punts del Pirineu Occidental. Localment la neu recent ha estat en forma de neu granulada.
A part d'aquest nivell superficial de neu recent, en general la neu es manté encrostada a tots els sectors i a totes les orientacions.
Internament en vessants sud la neu està bastant compactada i en orientacions nord presenta intercalacions de crostes de regel que li
confereixen estabilitat. Molt localment en orientacions sud i est de l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa pot haver-hi alguna placa de vent
molt petita, formada amb la feble nevada d'ahir, que en cap cas supera els 5 cm de gruix i que es podria desencadenar al pas d'una
persona. Pel que fa a les plaques de vent antigues, no es descarta que se'n desencadeni alguna per damunt de 2600 m en vessants
obacs força drets pel pas d'un grup de persones. Per tots aquests motius el perill és FEBLE (1) avui a tots els sectors. A partir de demà
amb les nevades previstes fins a cotes baixes, es formarà una capa de neu recent freda i seca, que en el cas de l'Aran Franja Nord
de la Pallaresa es dipositarà damunt de la neu recent caiguda ahir, i damunt de les crostes de regel als altres sectors. El perill anirà
augmentant progressivament, a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, a MODERAT (2) a partir de la tarda, ja que podran caure petites
allaus de neu recent, de forma natural a qualsevol orientació; a més es podran formar petites plaques de vent en indrets arrecerats que
seran susceptibles desencadenar-se al pas d'una persona, en orientacions en est i sud-est.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Continuarà el procés de formació de plaques de vent, que es mantindran fràgils amb les baixes temperatures previstes.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí serà emès el divendres, 1 de febrer de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Perfil realitzat a la Vall Fosca el 30/1/2008, on es detecta el fort encrostament
de la base del mantell i algun nivell regelat (font: CAR del Pallars Jussa).

- 122 / 294 -



Pàgina 3 de 3

Institut Geològic de Catalunya   c/ de Balmes, 209 08006 Barcelona
Tel. 93 553 84 30 Fax. 93 553 84 40
e-mail: allaus@igc.cat   http://www.igc.cat

Servei Meteorològic de Catalunya   c/ de Berlín, 38-46 08029 Barcelona
Tel. 93 567 60 90 Fax. 93 567 61 02
e-mail: prediccio@meteocat.com   http://www.meteo.cat

Sector del Pallars Jussà, on es va realitzar el perfil (font: CAR del Pallars Jussa).
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 1 de febrer de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 2 de febrer de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 2 DE FEBRER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca FEBLE (1)

Pallaresa FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dissabte, 02: cel cobert o molt ennuvolat fins a migdia. A partir de llavors s'anirà aclarint fins a quedar poc o mig ennuvolat. S'esperen
precipitacions febles i minses fins a migdia, més continuades al vessant nord del Pirineu, on localment podran ser poc abundants.
Temperatures mínimes una mica més altes i màximes semblants. Vent de component nord i oest de moderat a fluix.

A les 12:00 h: isozero: 800 m; Vent a 2000 m: 43 km/h N; Vent a 3000 m: 34 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -15ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Diumenge, 03: Cel poc ennuvolat al matí. La nuvolositat augmentarà al centre del dia i quedarà molt ennuvolat o cobert a partir de
migdia. S'esperen precipitacions febles i minses a partir de mitja tarda, especialment al vessant sud. Temperatures sense grans canvis.
Bufarà vent de sud-oest de fluix a moderat, i fins i tot amb intervals forts a partir de la tarda.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Tot i que la nit de dimecres va emblanquinar a partir dels 1300 m, en general l'Aran-Franja nord de la Pallaresa la neu és present en
vessants nord des dels 1600 m i dels 2100 m als vessants assolellats; a 2200 m el gruixos de neu volten els 30-40 cm. A la resta de
sectors el mantell és continu en vessants nord per damunt de 1900 m, tot i que localment a la Vall Fosca ho és a partir de 2200 m.
En vessants assolellats és present per sobre de 2200 m tot i que pràcticament discontinu fins els cims. Els gruixos a 2200 m oscil•len
entre 15-30 cm. Encara podem trobar gruixos lleugerament superiors als esmentats en indrets arrecerats, així com deflacions a cotes
altes orientades a l'oest i al nord. Amb les precipitacions previstes fins a cotes baixes, 1000 m baixant als 800 m, a partir d'avui a la
tarda, la neu podrà ser present a partir d'aquestes cotes però amb poc gruix. En general a tots els sectors els gruixos del mantell nival
no canviaran de forma considerable.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 2 DE FEBRER DE 2008 

A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, la neu recent que va caure la nit de dimecres, va ser localment en forma de neu granulada; per
sota, i en indrets on no hagi estat escombrada pel vent, la neu es presenta encrostada a tots els sectors i a totes les orientacions. En
zones de deflació de l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a la majoria de la resta de sectors la neu superficial està formada per crostes
de regel. Internament en vessants sud la neu està bastant compactada i en orientacions nord presenta intercalacions de crostes de
regel que li confereixen estabilitat.
Molt localment en orientacions sud i est de l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa pot haver-hi alguna placa de vent molt petita, formada
a partir de la feble nevada de dimecres, i que es podria desencadenar al pas d'una persona. Amb la nevada prevista a partir d'avui
per la tarda es formaran noves plaques de vent damunt de capes febles, en orientacions est, sud-est i sud que tot i que, en general,
seran de petites dimensions, presentaran una acusada fragilitat. Per aquest motiu el perill d'allaus passarà a ser MODERAT (2) a l'Aran
Franja Nord de la Pallaresa.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa es mantenen localment plaques de vent antigues a cotes altes, i no es descarta que se'n
desencadeni alguna per damunt de 2600 m en vessants obacs força drets pel pas d'un grup de persones. Les febles nevades previstes
no afectaran en gran manera l'estabilitat del mantell nival. Per tots aquests motius el perill és FEBLE (1) a la Ribagorçana-Vall Fosca
i a la Pallaresa.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

A tots els sectors es podran formar noves plaques de vent en orientacions nord-est, sobretot a la vessant sud.
Evolució del perill: ESTACIONARI a L'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, EN LLEUGER AUGMENT a la resta

El proper butlletí serà emès el dissabte, 2 de febrer de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Perfil realitzat a Beciver, amb un prim nivell de neu granulada
en superfície (Aran-Franja Nord de la Pallaresa, 31/1/2008).
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Vista del mantell a la zona de Beciver (Aran-Franja Nord de la Pallaresa, 31/1/2008).
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dissabte, 2 de febrer de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 4 de febrer de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 4 DE FEBRER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca FEBLE (1) avui MODERAT (2) de cara a diumenge i dilluns

Pallaresa FEBLE (1) avui MODERAT (2) de cara a diumenge i dilluns

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Diumenge, 03: Al llarg de la matinada la nuvolositat augmentarà i el cel quedarà cobert a partir de mig matí. A partir de mig matí s'esperen precipitacions
entre febles i moderades que acumularan quantitats poc abundants,(fins a 20mm) tot i que les valls encarades al sud podran acumular quantitats
abundants (entre 20 i 50mm.) La cota de neu es situarà inicial entorn els 1000 metres però de cara al vespre pujarà fins els 1400 metres. Temperatures
mínimes moderadament més altes i màximes lleugerament més baixes. Vent de component sud durant tota la jornada que serà moderat fins a migdia
però amb ratxes fortes o molt fortes de fins a 70-80km/h durant la tarda.

A les 12:00 h: isozero: 1900 m; Vent a 2000 m: 50 km/h S; Vent a 3000 m: 66 km/h SW;Index de fredor a 2000 m: -16ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dilluns, 04: Cel cobert o molt ennuvolat fins a migdia. A partir de llavors la nuvolositat minvarà i el cel quedarà poc ennuvolat o serè. Fins a mig matí
s'esperen algunes precipitacions febles i minses. La cota de neu passarà dels 1400 als 1600 metres. Temperatures mínimes lleugerament més baixes
i màximes lleugerament més altes. Vent de component oest moderat amb cops forts.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Amb les nevades febles que es van donar ahir a la tarda a la Ribagorçana Vall-Fosca i a la Pallaresa, el terra s'ha emblanquinat des dels 1200 m
aproximadament. Tot i així el mantell nival no presenta entitat fins els 1800 m en obagues i des dels 2500 m a les solanes. Els gruixos a 2200 metres no
s'han vist alterats i volten els 15-30 cm. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa les nevades es van iniciar també ahir a la tarda, i han continuat fins el moment
de realització del present butlletí. La neu és present amb poc gruix (menys de 5 cm) des dels 900 m aproximadament. En aquest sector els gruixos a
2200 m varien entre 40-50 cm. Amb el vent de l'oest i del nord-oest poden haver-hi acumulacions més quantioses en vessants orientats a l'est i sud-est.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 4 DE FEBRER DE 2008 

A tots els sectors les temperatures van davallar al llarg del dia d'ahir i avui pel matí les temperatures voltaven entre -8 i -10 ºC a 2200 m. Les nevades
que es van iniciar a la tarda han deixat a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa uns 5 cm de neu recent i gruixos menors a la resta del Pirineu Occidental. Les
nevades van anar acompanyades de vent de l'oest i nord-oest que a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa ha format noves plaques de vent damunt de les
antigues crostes de regel i localment damunt de neu granulada. Amb les baixes temperatures, aquestes plaques es presenten fràgils i són susceptibles
de despendre's al pas d'una persona, en orientacions sud, sud-est i est que seran en general de petites dimensions, localment mitjanes. De cara a
diumenge amb les precipitacions i el fogony, seran molt probables caigudes espontànies d'allaus de neu humida especialment a les solanes i cotes
mitges, així com també de placa que localment poden ser de fons. D'altra banda es podran formar noves plaques a cotes altes sota colls i carenes
orientats a l'est i nord-est que podran ser susceptibles de despendre's al pas d'una persona, petites dimensions, localment mitjanes. Per tots aquests
motius el perill és MODERAT (2)
A la Ribagorçana-Vall Fosca pot haver-se format molt localment i de forma restringida, alguna petita placa de vent sota colls i carenes orientades al
sud i a l'est, susceptible, també de despendre's al pas d'una persona. En general però, predomina el mantell encrostat, tot i que no es descarta que es
mantinguin localment plaques de vent antigues a cotes altes, que puguin desencadenar-se per damunt de 2600 m en vessants obacs força drets pel pas
d'un grup de persones. Per tots aquests motius, a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, el perill és FEBLE (1), passant a MODERAT (2) diumenge,
per les nevades anunciades, quan seran possibles caigudes espontànies d'allaus de neu recent i desencadenaments d'allaus de placa a cotes altes,
en orientacions nord i nord-est al pas d'una persona, en general de dimensions mitjanes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Es mantindrà la possibilitat de caigudes d'allaus de neu humida, de neu recent i de placa.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí serà emès el dilluns, 4 de febrer de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Perfil realitzat a la Vall de Manyanet el divendres 1/2/2008, previa a l'enfarinada de la mateixa tarda.
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Vista del mantell, el 1/2/2008, a la zona de realització del perfil (Vall de Manyanet)
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dilluns, 4 de febrer de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 5 de febrer de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 5 DE FEBRER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3) a la meitat sud; MODERAT (2) a la meitat nord

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3)

Pallaresa MARCAT (3)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dimarts, 05: Creuaran algunes franges de núvols alts i mitjans que deixaran el cel mig ennuvolat fins a migdia, i poc ennuvolat a partir de
llavors. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes moderadament més baixes i màximes entre lleugerament i moderadament
més altes. Vent de component oest, moderat de matinada i fluix la resta de la jornada.

A les 12:00 h: isozero: 1800 m; Vent a 2000 m: 17 km/h W; Vent a 3000 m: 38 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -6ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dimecres, 06: Cel mig ennuvolat per núvols alts i mitjans fins a mig matí, i serè o poc ennuvolat a partir de llavors. No s'esperen
precipitacions. Temperatures mínimes moderadament més altes i màximes estables o en lleu ascens. Vent fluix de component nord.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Va nevar lleugerament dissabte a la matinada (1-5 cm) a tots els sectors, sobretot a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i després va
tornar a nevar de forma moderada arreu a partir de diumenge a migdia fins al matí de dilluns. S'han acumulat de l'ordre de 30-40 cm,
excepte a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa on han oscil•lat entre 15-20 cm disminuint cap al nord. Hi ha neu al terra per damunt de
1200-1400 m, excepte a l'Aran on la cota de neu ha estat una mica més alta i hi ha neu al terra per damunt de 1400 m en orientacions
nord i de 1500 m en orientacions sud. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil•len entre 40-80 cm arreu. El vent ha bufat moderat
amb diferents direccions, predominantment de l'oest i sud-oest girant a estones a sud i sud-est i s'han format sobreacumulacions a
diverses orientacions.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 5 DE FEBRER DE 2008 

Abans de les nevades esmentades, el mantell es trobava predominantment encrostat i endurit a tots els sectors i orientacions, sobretot
a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. La minsa nevada de la matinada de dissabte pot actuar com a capa feble per al gruix de neu
dipositat per la nevada de diumenge, que va ser més abundant amb gruixos de 30-40 cm, sense tenir en compte les acumulacions
degudes al vent. A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa les crostes de regel eren més primes i puntualment en orientacions nord
i nord-est podria haver allaus de placa de vent de dimensions mitjanes involucrant part del mantell antic al pas d'una persona. També
són possibles allaus de placa de vent localment de dimensions mitjanes en orientacions sud i sud-oest. A tots els sectors el perill és
MARCAT (3), excepte a la meitat nord de l'Aran on és MODERAT (2), ja que les plaques són de menor gruix i el mantell internament
és més estable que a la resta. A tots els sectors en vessants assolellats són possible algunes allaus de neu recent humida a partir de
mig matí, de petites dimensions; a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa demà a migdia hi pot haver algunes allaus de fons en vessants
sud per sota de 2100 m, en general de petites dimensions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Les plaques de vent en vessants en ombra es mantindran fràgils, però s'aniran estabilitzant les situades en orientacions sud. D'altra
banda continuaran purgant-se els vessants assolellats.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí serà emès el dimarts, 5 de febrer de 2008
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimarts, 5 de febrer de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 6 de febrer de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 6 DE FEBRER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3) a la meitat sud; MODERAT (2) a la meitat nord

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3)

Pallaresa MARCAT (3)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dimecres, 06: Predomini de l'ambient assolellat, amb el cel mig ennuvolat per núvols alts i prims a partir de mig matí i fins a mitja tarda, i
poc ennuvolat la resta de la jornada. No s'esperen precipitacions. A cotes altes les temperatures mínimes seran lleugerament més altes,
mentre que les màximes es mantindran estables o experimentaran un lleu ascens. A cotes baixes les mínimes seran lleugerament més
baixes, mentre que les màximes pujaran de forma lleu. Vent fluix i de caràcter local a cotes baixes. A cotes altes i mitjanes el vent serà
fluix de component nord, amb cops moderats de matinada i fins a primeres hores del matí.

A les 12:00 h: isozero: 2300 m; Vent a 2000 m: 27 km/h N; Vent a 3000 m: 28 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -4ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dijous, 07: Farà sol i el cel estarà serè o poc ennuvolat. No s'esperen precipitacions. A cotes altes les temperatures mínimes seran
estables o experimentaran un lleu ascens, mentre que les màximes pujaran lleugerament. A cotes baixes baixaran lleugerament les
mínimes, mentre que les màximes pujaran lleugerament. Vent fluix i de direcció variable, amb predomini de les brises de vall i de
muntanya.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Al llarg dels últims dies s'han acumulat de l'ordre de 30-40 cm, excepte a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa on han oscil•lat entre 15-20
cm disminuint de sud a nord. Hi ha neu al terra per damunt de 1200-1400 m, excepte a l'Aran on la cota de neu ha estat una mica més
alta i hi ha neu al terra per damunt de 1400 m en orientacions nord i de 1500 m en orientacions sud. A 2200 m els gruixos totals de neu
al terra oscil•len entre 40-80 cm arreu. El vent ha bufat moderat amb diferents direccions, predominantment de l'oest i sud-oest girant
a estones a sud i sud-est i s'han format sobreacumulacions a diverses orientacions.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 6 DE FEBRER DE 2008 

La minsa nevada de la matinada de dissabte pot actuar com a capa feble per al gruix de neu dipositat per la nevada de diumenge, que
va ser més abundant amb gruixos de 30-40 cm i fins a 50-60 cm a la Vallfosca, sense tenir en compte les acumulacions degudes al vent.
La neu s'està humitejant degut a la insolació i compactant, sobretot per sota de 2200 m; s'han format algunes crostes primes durant la
nit per sota de 2000 m. A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa les crostes de regel eren més primes i puntualment en orientacions
nord i nord-est podria haver allaus de placa de vent de dimensions mitjanes involucrant part del mantell antic al pas d'una persona. Ahir
dilluns es van formar noves plaques de vent en orientacions sud i est sota colls i carenes que també es podrien desprendre al pas d'una
persona. A tots els sectors el perill és MARCAT (3), excepte a la meitat nord de l'Aran on és MODERAT (2), ja que les plaques són
de menor gruix i el mantell internament és més estable que a la resta. A tots els sectors en vessants assolellats són possibles algunes
allaus de neu recent humida a partir de mig matí, de petites dimensions; a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa a migdia hi pot haver
algunes allaus de fons en vessants sud per sota de 2100 m, en general de petites dimensions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Les plaques de vent en vessants en ombra es mantindran fràgils, però s'aniran estabilitzant les situades en orientacions sud. D'altra
banda continuaran purgant-se els vessants assolellats.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí serà emès el dimecres, 6 de febrer de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Perfil i sondeig realitzats a Beret, amb neu recent per sobre del
mantell endurit antic (Aran-Franja Nord Pallaresa, 4/2/2008). 
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Vista del mantell després de la última nevada a la zona de Filià (Ribagorçana-Vall Fosca, 4/2/2008). 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimecres, 6 de febrer de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 7 de febrer de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 7 DE FEBRER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3) a la meitat sud; MODERAT (2) a la meitat nord

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3)

Pallaresa MARCAT (3)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dijous, 07: Farà sol i el cel estarà serè o poc ennuvolat. No s'esperen precipitacions. A cotes altes les temperatures mínimes seran
estables o experimentaran un lleu ascens, mentre que les màximes pujaran lleugerament. A cotes baixes baixaran lleugerament les
mínimes, mentre que les màximes pujaran lleugerament. Hi haurà inversió tèrmica entre cotes altes i mitjanes i el fons de vall. Vent
fluix i de direcció variable, amb predomini de les brises de vall i de muntanya.

A les 12:00 h: isozero: 3000 m; Vent a 2000 m: 6 km/h NE; Vent a 3000 m: 9 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: 3ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Divendres, 08: Domini de l'ambient assolellat, amb el cel serè o poc ennuvolat. No s'esperen precipitacions. A cotes altes les
temperatures mínimes seran estables i les màximes baixaran lleugerament. A cotes baixes no presentaran grans variacions. Hi haurà
inversió tèrmica entre cotes altes i mitjanes i el fons de vall. Vent fluix i de direcció variable a cotes baixes. A cotes altes i mitjanes
bufarà de component est fluix amb cops moderats.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Entre dissabte i dilluns passat s'han acumulat de l'ordre de 30-40 cm, excepte a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa on han oscil•lat
entre 15-20 cm disminuint de sud a nord. Hi ha neu al terra per damunt de 1200-1400 m en orientacions nord, mentre que en orientació
sud la cota ha pujat ràpidament a 1800-2000 m. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil•len entre 40-80 cm arreu. Hi ha
sobreacumulacions a diverses orientacions, sobretot en est, nord-est i sud.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 7 DE FEBRER DE 2008 

La minsa nevada de la matinada de dissabte pot actuar com a capa feble per al gruix de neu dipositat per la nevada de diumenge, que
va ser més abundant amb gruixos de 30-40 cm i fins a 50-60 cm a la Vallfosca, sense tenir en compte les acumulacions degudes al
vent. La neu s'està humitejant i compactant en orientacions assolellades, sobretot per sota de 2200 m; en vessants obacs s'ha format
gebre en superfície durant la nit. A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa les crostes de regel internes són més primes i puntualment
en orientacions nord i nord-est podria haver allaus de placa de vent de dimensions mitjanes involucrant part del mantell antic al pas
d'una persona. També hi ha plaques de vent en orientacions sud i est sota colls i carenes que també es podrien desprendre al pas d'una
persona. A tots els sectors el perill és MARCAT (3), excepte a la meitat nord de l'Aran on és MODERAT (2), ja que les plaques són
de menor gruix i el mantell internament és més estable que a la resta. A tots els sectors en vessants assolellats són possibles algunes
allaus de neu recent humida a partir de mig matí, localment de dimensions mitjanes; a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa a migdia hi
pot haver algunes allaus de fons en vessants sud per sota de 2100 m, en general de petites dimensions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Les plaques de vent en vessants en ombra es mantindran fràgils, però s'aniran estabilitzant les situades en orientacions sud. D'altra
banda continuaran purgant-se els vessants assolellats.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS.

El proper butlletí serà emès el dijous, 7 de febrer de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Perfil realitzat a Espot, amb neu recent sobre una crosta de regel antiga (Pallaresa, 5/2/2008).
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Vista de la neu a Filià (Ribagorçana-Vall Fosca, 4/2/2008).
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dijous, 7 de febrer de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 8 de febrer de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 8 DE FEBRER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3) en vessants obacs; MODERAT (2) en vessants assolellats

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) en vessants obacs; MODERAT (2) en vessants assolellats

Pallaresa MARCAT (3) en vessants obacs; MODERAT (2) en vessants assolellats

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Divendres, 08: Farà sol i el cel estarà serè o poc ennuvolat. No s'esperen precipitacions. A cotes altes les temperatures mínimes seran
estables o lleugerament superiors, i les màximes no experimentaran canvis importants. A cotes baixes no presentaran grans variacions,
tot i que les mínimes podran experimentar un lleuger descens. Hi haurà inversió tèrmica entre cotes altes i mitjanes i el fons de vall.
Vent fluix i de direcció variable a cotes baixes. A cotes altes i mitjanes bufarà de component est fluix amb cops moderats.

A les 12:00 h: isozero: 2900 m; Vent a 2000 m: 5 km/h W; Vent a 3000 m: 12 km/h NE Índex de fredor a 2000 m: 2ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dissabte, 09: Domini del sol durant tot el dia, amb cel serè o poc ennuvolat. No s'esperen precipitacions. A cotes altes les temperatures
matinals no experimentaran canvis importants, tot i que al llarg del dia tendiran a baixar lleugerament. A cotes baixes les mínimes seran
estables, les màximes semblants o lleugerament més baixes. Vent fluix i de direcció variable a cotes baixes. A cotes altes i mitjanes
bufarà de component est entre fluix i moderat, més reforçat a partir de migdia.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Entre dissabte i dilluns passat es van acumular de l'ordre de 30-40 cm de neu nova, excepte a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa on
han oscil•lat entre 15-20 cm disminuint de sud a nord. Hi ha neu al terra per damunt de 1500 m en orientacions nord, mentre que en
orientació sud la cota ha pujat ràpidament a 1900-2000 m, fins i tot és quasi discontinu fins als cims a la Pallaresa. A 2200 m els gruixos
totals de neu al terra oscil•len entre 35-70 cm arreu. Hi ha sobreacumulacions a diverses orientacions, sobretot en est, nord-est i sud.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 8 DE FEBRER DE 2008 

La minsa nevada de la matinada de dissabte pot actuar com a capa feble per al gruix de neu dipositat per la nevada de diumenge,
que va ser més abundant amb gruixos de 30-40 cm i fins a 50-60 cm a la Vallfosca, sense tenir en compte les acumulacions degudes
al vent. La neu s'està humitejant, compactant i fonent en orientacions assolellades, sobretot per sota de 2200 m; en vessants obacs
s'ha format gebre en superfície durant les darreres nits. A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa les crostes de regel internes són
més primes i puntualment en orientacions nord i nord-est podria haver allaus de placa de vent de dimensions mitjanes involucrant part
del mantell antic al pas d'una persona. També hi ha plaques de vent en orientacions sud i est sota colls i carenes que es podrien
desprendre en general al pas d'un grup de persones. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) en vessants obacs i MODERAT (2)
en vessants assolellats; a la meitat nord de l'Aran és on el mantell internament presenta una major estabilitat. A tots els sectors en
vessants assolellats són possibles algunes allaus de neu humida a partir de mig matí, localment de dimensions mitjanes, que podrien
ser de fons a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Les plaques de vent en vessants en ombra es mantindran fràgils, però s'aniran estabilitzant les situades en orientacions sud. D'altra
banda continuaran purgant-se els vessants assolellats.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS.

El proper butlletí serà emès el divendres, 8 de febrer de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Perfil realitzat a Boí (Ribagorçana-Vall Fosca, 6/2/2008).
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Estat del mantell a la zona de Filià; a la dreta de la imatge es pot veure una allau
caiguda accidentalment en orientació nord-est (Ribagorçana-Vall Fosca, 6/2/2008).
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 8 de febrer de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 9 de febrer de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 9 DE FEBRER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3) en vessants obacs; MODERAT (2) en vessants assolellats

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) en vessants obacs; MODERAT (2) en vessants assolellats

Pallaresa MARCAT (3) en vessants obacs; MODERAT (2) en vessants assolellats

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dissabte, 09: Domini del sol durant tot el dia, amb cel serè o poc ennuvolat. No s'esperen precipitacions. A cotes altes les temperatures mínimes
no experimentaran canvis importants, les màximes baixaran lleugerament. A cotes baixes les mínimes seran estables, les màximes semblants o
lleugerament més baixes. Hi haurà inversió tèrmica entre cotes altes i mitjanes i el fons de vall. Notable contrast tèrmic entre el dia i la nit a fons de
vall. Vent fluix i de direcció variable a cotes baixes, amb predomini del component sud. A cotes altes i mitjanes bufarà de component est entre fluix i
moderat, més reforçat a partir de migdia i amb predomini del gregal.

A les 12:00 h: isozero: 2400 m; Vent a 2000 m: 4 km/h W; Vent a 3000 m: 26 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: 0ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Diumenge, 10: Cel serè o molt poc ennuvolat durant tot el dia, amb ambient assolellat. No s'esperen precipitacions. A cotes altes les temperatures
mínimes no experimentaran canvis, les màximes pujaran lleugerament. A cotes baixes pujaran lleugerament tant les mínimes com les màximes. Hi
haurà inversió tèrmica entre cotes altes i mitjanes i el fons de vall. Notable contrast tèrmic entre el dia i la nit a fons de vall. Vent fluix i de direcció
variable a cotes baixes, amb predomini del component sud. A cotes altes i mitjanes bufarà de component est entre fluix i moderat, més reforçat durant
la primera meitat de la jornada.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Les precipitacions del cap de setmana van acumular uns 30-40 cm de neu nova a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, i entre 15-20 cm a l'Aran,
disminuint de sud a nord. Hi ha neu al terra per damunt de 1500 m en orientacions nord, mentre que en orientació sud la cota de neu al terra ha pujat
ràpidament a 2000-2200 m, fins i tot és quasi discontinu fins als cims a la Pallaresa. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil•len entre 35-70 cm
arreu. Hi ha sobreacumulacions a diverses orientacions, sobretot en est, nord-est i sud, i localment deflacions en orientacions oest.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 9 DE FEBRER DE 2008 

La minsa nevada de la matinada de dissabte ha esdevingut una capa feble activa, damunt de la qual s'ha dipositat la nevada de diumenge. Aquesta
última va ser més abundant amb gruixos de 30-40 cm i fins a 50-60 cm a la Vallfosca, sense tenir en compte les acumulacions degudes al vent. En
orientacions, nord i est hi ha plaques de vent a tots els sectors, que en els darrers dies han donat desencadenaments d'allaus al pas d'una persona.
En general les temperatures ambientals estan essent molt altes per l'època de l'any, la humitat es manté baixa i el vent és molt feble. La neu s'està
humitejant, compactant i fonent en orientacions assolellades, sobretot per sota de 2200 m. En vessants obacs tot i que la neu es manté fresca, s'humiteja
superficialment per sota dels 2000 m durant les hores centrals del dia, i es regela lleugerament a la nit.
A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa les crostes de regel internes són més primes i puntualment en orientacions nord i nord-est podria haver allaus
de placa de vent de dimensions mitjanes involucrant part del mantell antic al pas d'una persona. A l'Aran, les crostes internes són més resistents, i les
plaques que es puguin desencadenar seran relativament més petites, especialment a la meitat nord. També hi ha plaques de vent en orientacions sud
i est sota colls i carenes que es podrien desprendre en general al pas d'un grup de persones. A tots els sectors en vessants assolellats són possibles
algunes allaus de neu humida a partir de mig matí, localment de dimensions mitjanes, que podrien ser de fons a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A
tots els sectors el perill és MARCAT (3) en vessants obacs i MODERAT (2) en vessants assolellats.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

On hi hagi neu disponible, en orientacions sud es mantindrà la possibilitat de caiguda d'allaus de neu humida. Per sota de 2000 m, les plaques de vent
en vessants en ombra s'estan assentant progressivament.
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS.

El proper butlletí serà emès el dissabte, 9 de febrer de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Perfil estratigràfic del mantell nival a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa on s'observa una capa de neu ventada
toba, damunt d'una capa rfeble. Per sota hi ha crostes de regel gruixudes i neu antiga molt transformada.
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Distribució del mantell nival en orientacions est i nordest de la meitat sud de l'Aran (7/2/2008)
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dissabte, 9 de febrer de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 11 de febrer de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 11 DE FEBRER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3) en vessants obacs; MODERAT (2) en vessants assolellats

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) en vessants obacs; MODERAT (2) en vessants assolellats

Pallaresa MARCAT (3) en vessants obacs; MODERAT (2) en vessants assolellats

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Diumenge, 10: OCCIDENTAL - Cel serè o molt poc ennuvolat durant tot el dia, amb ambient assolellat. Al final del dia arribaran alguns núvols alts i prims.
No s'esperen precipitacions. Temperatures lleugerament més baixes. Vent fluix amb cops moderats de component est a cotes altes. A cotes mitjanes i
baixes bufarà fluix i de direcció variable de matinda i a la nit, amb règim de brises muntanya de matinada, mentre que durant el dia s'imposarà el vent de
component sud fluix amb cops moderats. ARAN - Cel serè o molt poc ennuvolat durant tot el dia, amb ambient assolellat. Al final del dia arribaran alguns
núvols alts i prims. No s'esperen precipitacions. A cotes altes les temperatures mínimes no experimentaran canvis, les màximes pujaran lleugerament.
A cotes baixes pujaran lleugerament tant les mínimes com les màximes. Hi haurà inversió tèrmica entre cotes altes i mitjanes i el fons de vall. Notable
contrast tèrmic entre el dia i la nit a fons de vall. Vent fluix i de direcció variable a cotes baixes. A cotes altes i mitjanes bufarà de component est entre
fluix i moderat, més reforçat durant la primera meitat de la jornada.

A les 12:00 h: isozero: 2100 m; Vent a 2000 m: 3 km/h E; Vent a 3000 m: 29 km/h E;Index de fredor a 2000 m: 0ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dilluns, 11: OCCIDENTAL - Cel poc ennuvolat al matí per núvols alts i prims arreu. A partir de migdia augmentarà la nuvolositat baixa al sud de la
Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa i quedarà entre mig i molt ennuvolat. Al nord d'aquests sectors, a l'Aran-Franja nord Pallaresa, així com a cotes
altes d'arreu estarà entre poc i mig ennuvolat de núvosl alts i mitjans. Descens progressiu de les temperatures al llarg del dia. Les míninmes es donaran
al final de la jornada. Vent fluix amb cops moderats de component nord a est a cotes altes. A cotes mitjanes i baixes bufarà fluix i de direcció variable de
matinda, amb règim de brises muntanya de matinada, mentre que la resta del dia s'imposarà el vent de component sud fluix amb cops moderats. ARAN
- Cel serè o molt poc ennuvolat durant tot el dia, amb ambient assolellat. Al final del dia arribaran alguns núvols alts i prims. No s'esperen precipitacions.
A cotes altes les temperatures mínimes no experimentaran canvis, les màximes pujaran lleugerament. A cotes baixes pujaran lleugerament tant les
mínimes com les màximes. Hi haurà inversió tèrmica entre cotes altes i mitjanes i el fons de vall. Notable contrast tèrmic entre el dia i la nit a fons
de vall. Vent fluix i de direcció variable a cotes baixes. A cotes altes i mitjanes bufarà de component est entre fluix i moderat, més reforçat durant la
primera meitat de la jornada.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Hi ha neu al terra per damunt de 1500 m en orientacions nord, mentre que en orientació sud la cota de neu al terra ha pujat ràpidament a 2000-2200 m,
fins i tot és quasi discontinu fins als cims a la Pallaresa. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil•len entre 35-70 cm arreu. Hi ha sobreacumulacions
a diverses orientacions, sobretot en est, nord-est i sud, i localment deflacions en orientacions oest.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 11 DE FEBRER DE 2008 

En orientacions, nord i est hi ha plaques de vent a tots els sectors, que en els darrers dies han donat desencadenaments d'allaus al pas d'una persona.
La neu s'està humitejant, compactant i fonent en orientacions assolellades, sobretot per sota de 2200 m. En vessants obacs tot i que la neu es manté
molt freda, s'humiteja superficialment per sota dels 2000 m durant les hores centrals del dia i es regela lleugerament a la nit.
A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa les crostes de regel internes són més primes i en orientacions nord i nord-est poden haver allaus de placa
de vent de dimensions mitjanes involucrant part del mantell antic al pas d'una persona. A l'Aran, les crostes internes són més resistents, i les plaques
que es puguin desencadenar seran relativament més petites, especialment a la meitat nord. També hi ha plaques de vent en orientacions sud i est sota
colls i carenes que es podrien desprendre en general al pas d'un grup de persones. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa en vessants assolellats són
possibles algunes allaus de neu humida a partir de mig matí, localment de dimensions mitjanes, que podrien ser de fons. A tots els sectors el perill és
MARCAT (3) en vessants obacs i MODERAT (2) en vessants assolellats.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

El regel serà més freqüent i disminuirà la probabilitat d'allaus de neu humida. Les plaques en vessants obacs es mantindran fràgils.
Evolució del perill EN LLEUGER DESCENS.

El proper butlletí serà emès el dilluns, 11 de febrer de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Observació del mantell nival a Bonaigua (Aran-Franja Nord de la Pallaresa, 7/2/2008).

- 144 / 294 -



Pàgina 3 de 3

Institut Geològic de Catalunya   c/ de Balmes, 209 08006 Barcelona
Tel. 93 553 84 30 Fax. 93 553 84 40
e-mail: allaus@igc.cat   http://www.igc.cat

Servei Meteorològic de Catalunya   c/ de Berlín, 38-46 08029 Barcelona
Tel. 93 567 60 90 Fax. 93 567 61 02
e-mail: prediccio@meteocat.com   http://www.meteo.cat

Distribució de la neu a la vall de Ruda (Aran-Franja Nord de la Pallaresa, 7/2/2008).

Allau de placa provocada a distància pel pas d'un esquiador a la vall de Filià (Ribagorçana-Vall Fosca, 6/2/2008).
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dilluns, 11 de febrer de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 12 de febrer de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 12 DE FEBRER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2).
Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2).
Pallaresa MODERAT (2).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dimarts, 12: Ambient assolellat durant tota la jornada, tot i que fins a migdia a punts del Prepirineu podran haver-hi alguns
intervals de núvols que podran deixar el cel entre poc i mig ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes
moderadament més baixes amb valors de -6ºC i màximes similars o lleugerament més baixes amb valors entorn els 1ºC
a 2500 metres. Vent fluix i variable amb estones de component sud fluix al centre del dia.
A les 12:00 h: isozero: 1600 m; Vent a 2000 m: 6 km/h E; Vent a 3000 m: 28 km/h E; Índex de fredor a 2000 m: -5ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dimecres, 13: Ambient assolellat durant tota la jornada, tot i que al sector del Prepirineu durant la tarda podran arribar
alguns intervals de núvols que podran deixar el cel entre poc i mig ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures
mínimes semblants i màximes similars o lleugerament més altes. Vent fluix i variable amb estones de component est fluix
que s'enfortirà lleugerament al final del dia.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Hi ha neu al terra per damunt de 1400-1600 m en orientacions nord, mentre que en orientació sud la cota de neu al terra
és d'uns 2000-2200 m, fins i tot el mantell és quasi discontinu fins als cims a la Pallaresa. A 2200 m els gruixos totals de
neu al terra oscil•len entre 35-70 cm arreu. Hi ha sobreacumulacions a diverses orientacions, sobretot en est, nord-est i
sud, i localment deflacions en orientacions oest.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 12 DE FEBRER DE 2008 

En orientacions nord i est hi ha plaques de vent a tots els sectors, que en els darrers dies han donat desencadenaments
d'allaus al pas d'una persona. En vessants obacs tot i que la neu es manté molt freda, s'humiteja superficialment per sota
dels 2000 m durant les hores centrals del dia i es regela lleugerament a la nit. A la resta d'orientacions, la superfície de
la neu s'humiteja durant les hores centrals del dia, i es regela durant la nit.
A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa les crostes de regel internes són més primes i puntualment en orientacions
nord i nord-est podria haver allaus de placa de vent de dimensions mitjanes involucrant part del mantell antic al pas d'un
grup de persones. A l'Aran, les crostes internes són més resistents, i les plaques que es puguin desencadenar seran
relativament més petites, especialment a la meitat nord. A tots els sectors el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Continuarà el procés de regel, que dificultarà el desencadenament de plaques de vent; als vessants nord les plaques en
vessants obacs es mantindran localment fràgils.
Evolució del perill ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS.

El proper butlletí serà emès el dimarts, 12 de febrer de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Mantell nival a la zona de Tavascan (Franja Nord de la Pallaresa, 9/2/2008).
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimarts, 12 de febrer de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 13 de febrer de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 13 DE FEBRER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2).
Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2).
Pallaresa MODERAT (2).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dimecres, 13: Ambient assolellat durant tota la jornada, tot i que durant la tarda al sector del Prepirineu arribaran alguns
intervals de núvols que podran deixar el cel entre poc i mig ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes
semblants amb valors de -8ºC i màximes lleugerament més baixes amb valors entorn els -1ºC a 2500 metres. Vent fluix
de component sud que s'enfortirà lleugerament al final del dia.
A les 12:00 h: isozero: 1500 m; Vent a 2000 m: 12 km/h SE; Vent a 3000 m: 28 km/h E; Índex de fredor a 2000 m: -7ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dijous, 14: Predomini de l'ambient assolellat, tot i que al llarg de la jornada arribaran bandes de núvols alts pel sud que
deixaran el cel poc ennuvolat al final del dia. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes i màximes lleugerament
més altes. Vent de component sud i est fluix amb cops moderats.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Hi ha neu al terra per damunt de 1400-1600 m en orientacions nord, mentre que en orientació sud la distribució de la
neu és més irregular i la cota de neu al terra volta els 2200 m, fins i tot el mantell és quasi discontinu fins als cims a la
Pallaresa. A 2200 m els gruixos totals de neu al terra oscil•len entre 30-70 cm arreu. Hi ha sobreacumulacions a diverses
orientacions, sobretot en est, nord-est i sud, així com algunes deflacions a les cotes més elevades.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 13 DE FEBRER DE 2008 

En orientacions nord i est hi ha plaques de vent a tots els sectors, que en els darrers dies han donat desencadenaments
d'allaus al pas d'una persona. En vessants obacs tot i que la neu es manté molt freda, s'humiteja superficialment per sota
dels 2000 m durant les hores centrals del dia i es regela lleugerament a la nit. A la resta d'orientacions, la superfície de la
neu s'humiteja notablement durant les hores centrals del dia, i es regela durant la nit.
A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa les crostes de regel internes són més primes i puntualment en orientacions
nord i nord-est podria haver allaus de placa de vent de dimensions mitjanes involucrant part del mantell antic al pas d'un
grup de persones. A l'Aran, les crostes internes són més resistents, i les plaques que es puguin desencadenar seran
relativament més petites, especialment a la meitat nord. A tots els sectors el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Continuarà el procés de regel, que dificultarà el desencadenament de plaques de vent; als vessants nord les plaques en
vessants obacs es mantindran localment fràgils.
Evolució del perill ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS.

El proper butlletí serà emès el dimecres, 13 de febrer de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Perfil realitzat a Portainé amb una crosta de regel interna poc resitent (Pallaresa, 11/2/2008).

- 149 / 294 -



Pàgina 3 de 3

Institut Geològic de Catalunya   c/ de Balmes, 209 08006 Barcelona
Tel. 93 553 84 30 Fax. 93 553 84 40
e-mail: allaus@igc.cat   http://www.igc.cat

Servei Meteorològic de Catalunya   c/ de Berlín, 38-46 08029 Barcelona
Tel. 93 567 60 90 Fax. 93 567 61 02
e-mail: prediccio@meteocat.com   http://www.meteo.cat

Tuc de Bacivèr, i estat del mantell a la zona de Beret, amb la superficie de la neu molt
humitejada a les orientacions solanes (Aran-Franja Nord de la Pallaresa, 11/2/2008).
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimecres, 13 de febrer de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 14 de febrer de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 14 DE FEBRER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa
MODERAT (2) en nord i nord-est
FEBLE (1) a la resta.

Ribagorçana-Vall Fosca
MODERAT (2) en nord i nord-est
FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa
MODERAT (2) en nord i nord-est
FEBLE (1) a la resta.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dijous, 14: Ambient assolellat fins a migdia. A partir de llavors els núvols de tipus alt i mig augmentaran i deixaran el cel
mig ennuvolat al final del dia. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes i màximes semblants amb valors de
-6ºC i 1ºC respectivament a 2500 metres. Vent fluix de component sud i est amb algun cop moderat de fins a 25km/h.
Al vespre quedarà fluix i de direcció variable.
A les 12:00 h: isozero: 1500 m; Vent a 2000 m: 16 km/h SE; Vent a 3000 m: 26 km/h SE; Índex de fredor a 2000
m: -8ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Divendres, 15: Cel entre poc i mig ennuvolat per núvols alts i mitjans fins a mig matí. A partir de llavors predominarà
l'ambient assolellat. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes i màximes en lleu ascens. Vent fluix de
component sud amb algun cop moderat al centre del dia. A la nit quedarà fluix i de direcció variable.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Hi ha neu al terra per damunt de 1400-1600 m en orientacions nord, mentre que en orientació sud la distribució de la neu
és més irregular i la cota de neu al terra volta els 2100-2200 m, fins i tot el mantell és quasi discontinu fins als cims als
vessants millor exposats al Sol. A 2200 m, en orientacions obagues, els gruixos totals de neu al terra oscil•len entre 30-70
cm arreu. Hi ha sobreacumulacions a diverses orientacions, sobretot en est, nord-est i sud, així com algunes deflacions
a les cotes més elevades.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 14 DE FEBRER DE 2008 

En orientacions nord i est hi ha plaques de vent a tots els sectors. Amb les baixes temperatures nocturnes i la baixa
humitat dels darrers dies, la neu ha continuat refredant-se i es troba molt freda. En orientacions obagues el mantell
superficialment es presenta molt solt per sobre dels 2000 m. Per sota d'aquesta cota s'encrosta superficialment de nit i
s'humiteja lleugerament durant el dia. A la resta d'orientacions, la superfície de la neu s'humiteja notablement durant les
hores centrals del dia, i es regela durant la nit.
A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa les crostes de regel internes són més primes i puntualment en orientacions
nord i nord-est podria haver allaus de placa de vent de dimensions mitjanes involucrant part del mantell antic al pas d'un
grup de persones. A l'Aran, les crostes internes són més resistents, i les plaques que es puguin desencadenar seran
relativament més petites, especialment a la meitat nord. A tots els sectors el perill és MODERAT (2) en orientacions nord
i nord-est, i FEBLE (1) a la resta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

En orientacions nord la neu solta començarà a compactar-se superficialment.
Evolució del perill ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS.

El proper butlletí serà emès el dijous, 14 de febrer de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Perfil realitzat a Bonaigua, amb diverses crostes internes resistents i la temperatura
de la superfície molt baixa (Aran-Franja Nord de la Pallaresa, 12/2/2008).
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Estat del mantell a la zona de Bonaigua i vista del Malh Blanc de Tredos, amb
algunes deflacions a cotes altes (Aran-Franja Nord de la Pallaresa, 12/2/2008).
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dijous, 14 de febrer de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 15 de febrer de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 15 DE FEBRER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa
MODERAT (2) en nord i nord-est
FEBLE (1) a la resta.

Ribagorçana-Vall Fosca
MODERAT (2) en nord i nord-est
FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa
MODERAT (2) en nord i nord-est
FEBLE (1) a la resta.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Divendres, 15: Cel mig ennuvolat fins a mig matí. A partir de llavors la nuvolositat disminuirà i la resta del dia predominarà
l'ambient assolellat. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes i màximes lleugerament més altes amb valors de -4ºC i 1ºC
respectivament a 2500 metres. Vent fluix i variable amb estones de component nord. A la nit quedarà fluix i de direcció variable.

A les 12:00 h: isozero: 1700 m; Vent a 2000 m: 12 km/h N; Vent a 3000 m: 12 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -4ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dissabte, 16: Cel serè o poc ennuvolat per algunes bandes de núvols alts. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes i màximes
en lleu descens. Vent fluix i variable amb estones de component sud al centre del dia.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Hi ha neu al terra per damunt de 1400-1600 m en orientacions nord, mentre que en orientació sud la distribució de la neu és més irregular
i la cota de neu al terra volta els 2100-2200 m, fins i tot el mantell és quasi discontinu fins als cims als vessants amb més insolació. A
2200 m, en orientacions obagues, els gruixos totals de neu al terra oscil•len entre 30-70 cm arreu. Hi ha gruixos lleugerament superiors
als esmentats a diverses orientacions, sobretot en est i nord-est, així com algunes deflacions a les cotes més elevades.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 15 DE FEBRER DE 2008 

Durant la última nit s'han produït nevades disperses amb acumulacions gairebé inapreciables, les temperatures ambientals han seguit
davallant i el vent ha bufat feble de component sud i oest.
Localment en orientacions nord i nord-est, per damunt dels 2000 m hi ha plaques de vent a tots els sectors. Amb les baixes temperatures
nocturnes dels darrers dies, la neu es troba molt freda i perd cohesió a les obagues per sobre dels 2000 m. Amb l'increment de
la nuvolositat, per sota de 2000 m a les orientacions obagues i a totes les cotes a la resta d'orientacions, la superfície del mantell
s'humitejarà de dia i disminuirà l'efecte del regel nocturn; així, les crostes que es formin seran menys consistents que en els darrers dies.
A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa les crostes de regel internes són més primes i puntualment en orientacions nord i nord-est
podria haver allaus de placa de vent de dimensions mitjanes involucrant part del mantell antic al pas d'un grup de persones. A l'Aran,
les crostes internes són més resistents, i les plaques que es puguin desencadenar seran relativament més petites, especialment a la
meitat nord. A tots els sectors el perill és MODERAT (2) en orientacions nord i nord-est per damunt de 2000 m, i FEBLE (1) a la resta.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

No s'espera que es produeixin grans canvis en l'estabilitat del mantell.
Evolució del perill ESTACIONARI.

El proper butlletí serà emès el divendres, 15 de febrer de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Perfil realitzat a la Muntanya del Cerbi (Ribagorçana-Vall Fosca, 13/2/2008).
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Estat del mantell a la zona de Bonaigua i vista del Malh Blanc de Tredos, amb
algunes deflacions a cotes altes (Aran-Franja Nord de la Pallaresa, 12/2/2008).
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 15 de febrer de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 16 de febrer de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 16 DE FEBRER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2).

Pallaresa MODERAT (2).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dissabte, 16: Cel serè o poc ennuvolat per algunes bandes de núvols alts que arribaran de cara al vespre. No s'esperen precipitacions.
Temperatures mínimes similars i màximes lleugerament més baixes amb valors de -3ºC i 1ºC respectivament a 2500 metres. Vent fluix
de component sud amb cops moderats durant la tarda de fins a 30-35km/h.

A les 12:00 h: isozero: 1400 m; Vent a 2000 m: 11 km/h S; Vent a 3000 m: 6 km/h SE; Índex de fredor a 2000 m: -7ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Diumenge, 17: Predomini de l'ambient assolellat en general, tot i que arribaran algunes bandes de núvols alts que podran deixar el
cel poc ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes semblants i màximes en lleu ascens. Vent fluix i variable fins a
migdia. A partir de llavors s'imposarà el component sud amb algun cop moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Hi ha neu al terra per damunt de 1400-1600 m en orientacions nord però que no presenta continuïtat fins als 1800 m. En orientacions
sud la distribució de la neu és més irregular i la cota de neu al terra volta els 2100-2200 m, fins i tot el mantell és quasi discontinu fins
als cims als vessants amb més insolació. A 2200 m, en orientacions obagues, els gruixos totals de neu al terra oscil•len entre 30-70
cm arreu. Hi ha gruixos lleugerament superiors als esmentats a diverses orientacions, sobretot en est i nord-est, així com algunes
deflacions a les cotes més elevades.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 16 DE FEBRER DE 2008 

Aquesta nit i matinada les temperatures ambientals han pujat, així com la humitat relativa, i el vent s'ha mantingut fluix amb predomini
del component sud. La superfície del mantell s'ha estovat i humitejat notablement, sobretot en vessants assolellats i per sota de 2200
m a les obagues.
Localment en orientacions nord i nord-est, per damunt dels 2000 m hi ha plaques de vent a tots els sectors. A la Ribagorçana-Vallfosca
i a la Pallaresa les crostes de regel internes són més primes i puntualment en orientacions nord i nord-est podria haver allaus de placa
de vent de dimensions mitjanes involucrant part del mantell antic al pas d'un grup de persones. A l'Aran, les crostes internes són més
resistents, i les plaques que es puguin desencadenar seran relativament més petites, especialment a la meitat nord. D'altra banda, són
possibles caigudes espontànies de purgues de neu humida, especialment a partir de les hores centrals del dia, per sota de 2200 m a
les obagues i a qualsevol cota en la resta d'orientacions. Degut a la poca neu disponible en vessants assolellats i a la presència de
crostes internes a les obagues, aquestes allaus seran en general de dimensions reduïdes. Per aquests motius el perill és MODERAT
(2). De cara a demà dissabte, l'encrostament serà major i no s'espera que es produeixin allaus de forma espontània. Per aquest motiu
fora de les orientacions nord i nord-est el perill passarà a ser FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

No s'espera que es produeixin grans canvis en l'estabilitat del mantell per diumenge. De cara a dilluns el mantell tendirà a humitejar-
se de nou.
Evolució del perill ESTACIONARI diumenge, EN LLEUGER AUGMENT dilluns.

El proper butlletí serà emès el dissabte, 16 de febrer de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Perfil realitzat a Filià, amb diverses crostes de regel internes que
li confereixen estabilitat (Ribagorçana-Vall Fosca, 14/2/2008). 
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Vista del mantell a la zona de Filià, amb distribució irregular a
les orientacions solanes (Ribagorçana-Vall Foca, 14/2/2008).
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dissabte, 16 de febrer de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 18 de febrer de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 18 DE FEBRER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa
MODERAT (2) a nord i nord-est
FEBLE (1) a la resta.

Ribagorçana-Vall Fosca
MODERAT (2) a nord i nord-est
FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa
MODERAT (2) a nord i nord-est
FEBLE (1) a la resta.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Diumenge, 17: Predomini de l'ambient assolellat, tot i que a partir del vespre arribaran algunes bandes de núvols alts
que podran deixar el cel entre poc i mig ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures semblants a cotes altes, i
lleugerament més baixes a cotes mitjanes. Vent entre fluix i moderat de component sud.
A les 12:00 h: isozero: 700 m; Vent a 2000 m: 43 km/h S; Vent a 3000 m: 38 km/h S; Índex de fredor a 2000 m: -14ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dilluns, 18: Cel poc ennuvolat pel pas de núvols alts fins a mitja tarda. A partir de llavors augmentarà la nuvolositat fins a
quedar molt ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes lleugerament més altes. Les màximes seran
semblants. Vent entre fluix i moderat de component sud, amb cops forts a cotes altes del vessant nord.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Hi ha neu al terra per damunt de 1400-1600 m en orientacions nord però que no presenta continuïtat fins als 1800 m. En
orientacions sud la distribució de la neu és més irregular i la cota de neu al terra volta els 2100-2200 m, fins i tot el mantell
és quasi discontinu fins als cims als vessants amb més insolació. A 2200 m, en orientacions obagues, els gruixos totals
de neu al terra oscil•len entre 30-70 cm arreu. Hi ha gruixos lleugerament superiors als esmentats a diverses orientacions,
sobretot en est i nord-est, així com algunes deflacions a les cotes més elevades.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 18 DE FEBRER DE 2008 

Aquesta nit les temperatures han sigut baixes i l'ambient s'ha mantingut sec; la superfície de la neu s'ha refredat i encrostat,
i localment s'ha format gebre de superfície a les orientacions obagues.
Localment en orientacions nord i nord-est, per damunt dels 2000 m hi ha plaques de vent a tots els sectors. A la
Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa les crostes de regel internes són més primes i puntualment en orientacions nord i
nord-est podria haver allaus de placa de vent de dimensions mitjanes involucrant part del mantell antic al pas d'un grup de
persones. A l'Aran, les crostes internes són més resistents, i les plaques que es puguin desencadenar seran relativament
més petites, especialment a la meitat nord. Amb l'increment de la humitat previst per a diumenge i dilluns, el cicle de regel
serà menys intens, i les crostes que es formin seran més febles; tot i així no s'esperen allaus de neu humida. El perill és
MODERAT (2) en orientacions nord i nord-est per damunt de 2000 m, i FEBLE (1) a la resta d'orientacions.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

En cas que es produeixin precipitacions al llarg de dimarts es podran produir petites purgues de neu recent.
Evolució del perill ESTACIONARI o EN LLEUGER AUGMENT.

El proper butlletí serà emès el dilluns, 18 de febrer de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Perfil realitzat a Espot, amb diverses crostes de regel internes (Pallaresa, 15/2/2008). 
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Vista del mantell a Tavascan (Aran-Franja Nord de la Pallaresa, 15/2/2008).

- 162 / 294 -



Pàgina 1 de 1

Institut Geològic de Catalunya   c/ de Balmes, 209 08006 Barcelona
Tel. 93 553 84 30 Fax. 93 553 84 40
e-mail: allaus@igc.cat   http://www.igc.cat

Servei Meteorològic de Catalunya   c/ de Berlín, 38-46 08029 Barcelona
Tel. 93 567 60 90 Fax. 93 567 61 02
e-mail: prediccio@meteocat.com   http://www.meteo.cat

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dilluns, 18 de febrer de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 19 de febrer de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 19 DE FEBRER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2)

Pallaresa MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dimarts, 19: OCCIDENTAL - ARAN - Cel cobert al llarg del dia. A la Val d'Aran s'esperen precipitacions al llarg del dia disperses,
intermitents i d'intensitat feble; acumularan quantitats minses de precipitació (entre 5 i 10 centímetres de neu), tret de l'extrem sud de
la zona on localment seran poc abundants (entre 10 i 20 centímetres de neu). La cota de neu pujarà al llarg del matí dels 1800 als 2100
metres. A la resta de la zona les precipitacions cauran arreu, preferentment durant la tarda, seran d'intensitat entre feble i moderada,
i de neu de matinada cap als 1600 metres i entorn dels 2000 metres a partir de migdia. Acumularan quantitats de precipitació poc
abundants en general, si bé puntualment seran abundants al Prepirineu i a les valls orientades al sud. Temperatures similars a cotes
altes i lleugerament més altes a cotes baixes i mitjanes. Vent entre fluix i moderat de component sud, amb alguns cops forts als cims.

A les 12:00 h: isozero: 2300 m; Vent a 2000 m: 62 km/h S; Vent a 3000 m: 58 km/h SW ;Índex de fredor a 2000 m: -9ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dimecres, 20: OCCIDENTAL - ARAN - Cel cobert al llarg del dia. A la Val d'Aran s'esperen precipitacions febles, disperses i intermitents;
seran minses en general (fins a 5 centímetres de neu nova). La cota de neu passarà dels 2100 als 1800 metres. A la resta del Pirineu
Occidental les precipitacions seran d'intensitat feble, puntualment moderada de matinada, i acumularan quantitats de precipitació poc
abundants en general (fins a 5 centímetres de neu nova), sobretot al Prepirineu i a les valls orientades al sud; seran de neu primer cap
als 2000 metres i al llarg de la tarda cap als 1800 metres. Temperatures sense canvis importants arreu. Vent entre fluix i moderat de
component sud, amb alguns cops forts als cims fins a migdia. Al llarg de la tarda tendirà a afluixar i a girar a oest.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Hi ha neu al terra per damunt de 1400-1600 m en orientacions nord però que no presenta continuïtat fins als 1800 m. En orientacions sud
la distribució de la neu és més irregular i la cota de neu al terra volta els 2200-2300 m, fins i tot el mantell és quasi discontinu fins als cims
als vessants amb més insolació i tant sols és esquiable en torrenteres i indrets protegits. A 2200 m, en orientacions obagues, els gruixos
totals de neu al terra oscil•len entre 30-70 cm arreu. Localment hi ha gruixos lleugerament superiors als esmentats en est i nord-est.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 19 DE FEBRER DE 2008 

Localment en orientacions nord i nord-est, per damunt dels 2200 m hi ha plaques de vent a tots els sectors. A la Ribagorçana-Vallfosca
i a la Pallaresa les crostes de regel internes són més primes i puntualment en orientacions nord i nord-est podria haver allaus de placa
de vent de dimensions mitjanes involucrant part del mantell antic al pas d'un grup de persones. A l'Aran, les crostes internes són més
resistents, i les plaques que es puguin desencadenar seran relativament més petites, especialment a la meitat nord. Per avui dilluns
el perill és MODERAT (2) en orientacions nord i nord-est per damunt de 2200 m, i FEBLE (1) a la resta. De cara a demà, amb les
precipitacions previstes, en forma de pluja fins als 2100 m poden caure petites allaus de neu humida per sota els 2200 m, més probables
a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, tot i que són possibles també a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Aquestes allaus seran de
mida petita, donada la disponibilitat de neu existent. Per damunt d'aquesta cota es podran formar plaques de vent en orientacions nord
que poden ser susceptibles al pas d'una persona i assolir dimensions mitjanes. Per aquests motius el perill passarà a ser MODERAT (2)

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Es mantindran plaques inestables a cotes altes orientades a nord.
Evolució del perill ESTACIONARI

El proper butlletí serà emès el dimarts, 19 de febrer de 2008
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimarts, 19 de febrer de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 20 de febrer de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 20 DE FEBRER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa
MODERAT (2) a nord-oest, nord i nord-est,
FEBLE (1) a la resta.

Ribagorçana-Vall Fosca
MODERAT (2) a nord-oest, nord i nord-est,
FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa
MODERAT (2) a nord-oest, nord i nord-est,
FEBLE (1) a la resta.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dimecres, 20: Cel entre molt ennuvolat i cobert a la Val d'Aran i cobert a la resta tota la jornada. Cauran precipitacions d'intensitat
feble, disperses i intermitents. Acumularan quantitats de precipitació minses en conjunt (fins a 5 centímetres de neu nova), sobretot al
Prepirineu i a les valls orientades al sud. La cota de neu passarà dels 1800 als 2000 metres. Temperatures lleugerament més baixes.
Vent fluix amb cops moderats de component sud al matí. Al llarg de la tarda afluixarà i quedarà fluix i de direcció variable.

A les 12:00 h: isozero: 2400 m; Vent a 2000 m: 10 km/h S; Vent a 3000 m: 10 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: -2ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dijous, 21: Cel molt ennuvolat al matí arreu. Durant la tarda quedarà poc ennuvolat a cotes altes i continuarà entre mig i molt ennuvolat
a cotes baixes. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes similars. Màximes lleugerament més altes. Vent fluix i variable,
amb predomini del component nord.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Hi ha neu al terra per damunt de 1400-1600 m en orientacions nord però que no presenta continuïtat fins als 1800 m. En orientacions sud
la distribució de la neu és més irregular i la cota de neu al terra volta els 2200-2300 m, fins i tot el mantell és quasi discontinu fins als cims
als vessants amb més insolació i tant sols és esquiable en torrenteres i indrets protegits. A 2200 m, en orientacions obagues, els gruixos
totals de neu al terra oscil•len entre 30-70 cm arreu. Localment hi ha gruixos lleugerament superiors als esmentats en est i nord-est.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 20 DE FEBRER DE 2008 

Entre ahir i avui, s'estan produint precipitacions febles i disperses que han acumulat quantitats inapreciables o minses de precipitació.
La temperatura i la humitat han augmentat notablement, humitejant la superfície del mantell, i augmentant la seva temperatura.
Localment en orientacions nord i nord-est, per damunt dels 2200 m hi ha plaques de vent a tots els sectors. A la Ribagorçana-Vallfosca
i a la Pallaresa les crostes de regel internes són més primes i puntualment en orientacions nord i nord-est per sobre de 2200 m no es
descarta que es desencadeni algun allau de placa de vent de dimensions mitjanes al pas d'un grup de persones. A l'Aran, les crostes
internes són més resistents, i les plaques que es puguin desencadenar seran relativament més petites, especialment a la meitat nord.
Per avui dimarts el perill és MODERAT (2) en orientacions nord i nord-est per damunt de 2200 m, i FEBLE (1) a la resta.
Les precipitacions que es produiran entre avui i demà seran en forma de neu per sobre dels 1800 m, aniran acompanyades de vent
de component sud; es formaran noves plaques de vent en orientacions nord-est, nord i nord-oest de petites dimensions, susceptibles
de desprendre's al pas d'una persona. A l'Aran les plaques que es formaran seran més petites ja que les precipitacions seran menys
quantioses. El perill passarà a MODERAT (2) a orientacions nord-oest, nord i nord-est per la presència de plaques de vent que molt
localment podrien assolir dimensions mitjanes, mentre que a la resta continuarà sent FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

No s'esperen canvis significatius en l'estabilitat del mantell.
Evolució del perill ESTACIONARI

El proper butlletí serà emès el dimecres, 20 de febrer de 2008
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimecres, 20 de febrer de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 21 de febrer de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 21 DE FEBRER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2)

Pallaresa MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dijous, 21: OCCIDENTAL - ARAN - A la Val d'Aran estarà mig ennuvolat a primera hora del matí, sobretot a l'extrem sud de la vall; la
resta del dia estarà poc ennuvolat, sobretot a cotes altes. A la resta del Pirineu Occidental estarà mig ennuvolat, si bé la nuvolositat
minvarà progressivament fins a quedar entre poc i mig ennuvolat a cotes baixes i mitjanes, però poc ennuvolat a cotes altes. No
s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes similars. Màximes lleugerament més altes. Vent fluix de component nord.

A les 12:00 h: isozero: 2200 m; Vent a 2000 m: 8 km/h NE; Vent a 3000 m: 10 km/h NE;Index de fredor a 2000 m: -1ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Divendres, 22: OCCIDENTAL - Cel serè o poc ennuvolat pel pas de núvols alts i prims durant el dia i per algun núvol d'evolució a la
tarda. Temperatures mínimes similars o lleugerament més altes i màximes en moderat ascens. De matinada bufarà brisa de muntanya
fluixa. La resta del dia el vent serà fluix i variable, amb predomini del component nord. ARAN - Domini del cel serè o poc ennuvolat
pel pas de núvols alts. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes similars o lleugerament més altes i màximes en moderat
ascens. De matinada bufarà brisa de muntanya fluixa. La resta del dia el vent serà fluix i variable, amb predomini del component nord.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Hi ha neu al terra per damunt de 1400-1600 m en orientacions nord però que no presenta continuïtat fins als 1800 m. En orientacions
sud la distribució de la neu és més irregular i la cota de neu al terra volta els 2200-2300 m, fins i tot el mantell és quasi discontinu fins als
cims als vessants amb més insolació i tant sols és esquiable en torrenteres i indrets protegits. A 2200 m, en orientacions obagues, els
gruixos totals de neu al terra oscil•len entre 30-70 cm arreu, tot i que té tendència a disminuir ràpidament per compactació. Localment
hi ha gruixos lleugerament superiors als esmentats en vessants est i nord-est.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 21 DE FEBRER DE 2008 

Des de dilluns s'estan produint precipitacions febles i disperses que han acumulat quantitats minses de neu recent per damunt de 1800
m (1-5 cm). La neu s'està humitejant notablement per efecte de les temperatures properes a 0ºC i a la boira.
Superficialment la neu és força humida i pesada. Per sota, hi ha antigues plaques de vent en orientacions nord i nord-est, per damunt dels
2200 m, a tots els sectors. En aquests punts no es descarta que es desencadeni alguna allau de placa de vent de dimensions mitjanes
al pas d'un grup de persones. De forma espontània és probable que es produeixin allaus de neu humida, localment de dimensions
mitjanes en orientacions obagues. El perill d'allaus és MODERAT (2), sobretot en orientacions obagues i est, ja que a les assolellades
la disponibilitat de neu és molt menor.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

La neu es mantindrà superficialment humida i pesada.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí serà emès el dijous, 21 de febrer de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Observació del mantell nival efectuada al sector d'Espot (Pallaresa, 19/02/2008).
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dijous, 21 de febrer de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 22 de febrer de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 22 DE FEBRER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa FEBLE (1); MODERAT (2) en orientacions nord

Ribagorçana-Vall Fosca FEBLE (1); MODERAT (2) en orientacions nord

Pallaresa FEBLE (1); MODERAT (2) en orientacions nord

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Divendres, 22: OCCIDENTAL - Cel serè o poc ennuvolat pel pas de núvols alts i prims durant el dia i per algun núvol d'evolució a la tarda.
No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes lleugerament més altes. Les màximes pujaran entre lleugerament i moderadament.
A cotes mitjanes i altes bufarà vent de component est fluix amb cops moderats al matí, mentre que al llarg de la tarda girarà a component
sud i es reforçarà a moderat amb cops forts. A cotes baixes, el vent serà fluix en forma de brisa de muntanya de matinada, i des de
mig matí i per la resta del dia s'imposarà el component sud entre fluix i moderat. ARAN - Domini del cel serè o poc ennuvolat pel pas
de núvols alts i per algun d'evolució a la tarda. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes lleugerament més altes i màximes
en ascens entre lleu i moderat. A cotes mitjanes i altes bufarà vent de component est fluix amb cops moderats al matí, mentre que al
llarg de la tarda girarà a component sud i es reforçarà a moderat amb cops forts. A cotes baixes, el vent serà fluix en forma de brisa de
muntanya de matinada, i des de mig matí i per la resta del dia s'imposarà el component sud entre fluix i moderat.

A les 12:00 h: isozero: 2400 m; Vent a 2000 m: 5 km/h N; Vent a 3000 m: 13 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: 2ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dissabte, 23: Cel serè o poc ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Les temperatures tant mínimes com màximes continuaran en lleu
però progressiu ascens. A cotes mitjanes i altes bufarà vent de component est, sobretot de gregal, fluix amb algun cop moderat. A
cotes baixes, el vent serà fluix en forma de brisa de muntanya de matinada i de direcció variable la resta del dia amb predomini del
component nord.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Hi ha neu al terra per damunt de 1500-1700 m en orientacions nord però que no presenta continuïtat fins als 1800 m. En orientacions
sud la distribució de la neu és més irregular i la cota de neu al terra volta els 2200-2300 m, fins i tot el mantell és quasi discontinu fins
als cims als vessants amb més insolació i tant sols és esquiable en torrenteres i indrets protegits. Els gruixos totals de neu al terra han
disminuït per fusió i compactació arreu i oscil•len entre 20-60 cm a 2200 m en orientacions obagues. La fusió ha estat més efectiva
a l'Aran, on les temperatures han pujat més.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 22 DE FEBRER DE 2008 

Des de dilluns s'han estat produint precipitacions febles i disperses pujant la cota de neu a 2100 m. S'han acumulat quantitats inferiors
a 5 cm de neu recent humida a 2200 m. La neu s'ha humitejat notablement per efecte de la boira i les pluges. Aquest matí la superfície
de la neu en alguns indrets s'ha regelat lleugerament, però ràpidament tornarà a fondre a mig matí. Dimarts i dimecres s'han enregistrat
allaus freqüents de neu recent humida, sobretot en vessants nord, localment de dimensions mitjanes.
Superficialment la neu estarà força humida i pesada des de mig matí, encara que pot tornar a regelar lleugerament la propera matinada.
De forma espontània és probable que continuïn produint-se purgues i allaus petites de neu humida a totes les orientacions, localment de
dimensions mitjanes en orientacions obagues. El perill d'allaus és FEBLE (1) a la majoria d'orientacions i MODERAT (2) en orientacions
obagues i est, ja que és on hi ha més disponibilitat de neu. El perill és més alt a part de mig matí.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

La neu es mantindrà humida i pesada a migdia i augmentaria el regel la matinada de dissabte.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí serà emès el divendres, 22 de febrer de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Observació efectuada al sector de Boí (Ribagorçana, 20/02/2008).
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 22 de febrer de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 23 de febrer de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 23 DE FEBRER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa FEBLE (1); MODERAT (2) en orientacions nord

Ribagorçana-Vall Fosca FEBLE (1); MODERAT (2) en orientacions nord

Pallaresa FEBLE (1); MODERAT (2) en orientacions nord

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dissabte, 23: Cel serè o poc ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Les temperatures tant mínimes com màximes continuaran en lleu
però progressiu ascens. A cotes mitjanes i altes bufarà vent de component est fluix amb cops moderats al matí, mentre que al llarg
de la tarda girarà a component sud i es reforçarà a moderat amb cops forts. A cotes baixes, el vent serà fluix i variable al matí, en
forma de brisa de muntanya de matinada; des de migdia i per la resta del dia s'imposarà el component sud entre fluix i moderat, amb
algun cop fort al final del dia.

A les 12:00 h: isozero: 3100 m; Vent a 2000 m: 6 km/h S; Vent a 3000 m: 21 km/h SE; Índex de fredor a 2000 m: 2ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Diumenge, 24: Increment de la nuvolositat durant el matí, tant de núvols alts i mitjans arreu, com de núvols baixos als cims i vessants
de les muntanyes orientades al sud, sobretot al Prepirineu. A partir de migdia quedarà cobert arreu. A partir de migdia s'esperen
precipitacions febles i minses en conjunt, si bé a les muntanyes i valls orientades al sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa
podran ser localment moderades i poc abundants. Les menys importants es donaran a la Val d'Aran. Cota de neu a migdia 2200 metres
Les temperatures mínimes pujaran lleugerament i les màximes baixaran moderadament. Bufarà vent de component sud moderat amb
cops forts, si bé als cims hi haurà algun cop molt fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Hi ha neu al terra per damunt de 1500-1700 m en orientacions nord però no presenta continuïtat fins als 1800 m. En orientacions sud
la distribució de la neu és més irregular i la cota de neu al terra volta els 2200-2300 m, fins i tot el mantell és quasi discontinu fins als
cims als vessants amb més insolació i tant sols és esquiable en torrenteres i indrets protegits. Els gruixos totals de neu al terra han
disminuït per fusió i compactació arreu i oscil•len entre 20-60 cm a 2200 m en orientacions obagues. La fusió ha estat més efectiva
a l'Aran, on les temperatures han pujat més.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 23 DE FEBRER DE 2008 

Durant aquesta setmana la neu s'ha humitejat notablement per efecte de la boira i les pluges. Aquesta matinada la superfície de la neu
s'ha regelat i durant el dia fon per l'efecte del Sol. En general el mantell nival està sotmès al cicle fusió-regel que li confereix estabilitat
a partir del vespre i humitejament superficial, sobretot a partir de les hores centrals del dia.
De forma espontània és probable que es produeixin purgues i allaus petites de neu humida a totes les orientacions, localment de
dimensions mitjanes en orientacions obagues a partir de les hores centrals del dia. A partir d'aleshores es regelarà i s'estabilitazarà
arreu. Durant les hores centrals del dia el perill d'allaus és MODERAT (2) en orientacions obagues i est , ja que és on hi ha més
disponibilitat de neu. A la resta de la franja horària i a la resta d'orientacions és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Amb les precipitacions previstes el mantell s'humitejarà encara més i continuarà la probabilitat de purgues de neu humida.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí serà emès el dissabte, 23 de febrer de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Diferència entre vessants assolellats i obacs (Ribagorçana-Vall Fosca, 20/2/2008).
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dissabte, 23 de febrer de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 24 i 25 de febrer de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 24 I 25 DE FEBRER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa FEBLE (1) dissabte passant progressivament a MODERAT (2) diumenge en orientacions nord

Ribagorçana-Vall Fosca FEBLE (1) dissabte passant progressivament a MODERAT (2) diumenge en orientacions nord

Pallaresa FEBLE (1) dissabte passant progressivament a MODERAT (2) diumenge en orientacions nord

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Diumenge, 24: OCCIDENTAL - ARAN - Increment de la nuvolositat durant el matí, tant de núvols alts i mitjans arreu, com de núvols baixos als cims i
vessants de les muntanyes orientades al sud, principalment al Prepirineu. A partir de migdia tendirà a quedar cobert arreu, amb núvols menys compactes
al sector de l'Aran. A partir de mitja tarda s'esperen precipitacions febles i minses en conjunt, si bé a les muntanyes i valls orientades al sud de
la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa podran ser localment moderades i poc abundants. Al sector de l'Aran i de la Franja nord Pallaresa les
precipitacions seran febles, disperses, i menys probables. Cota de neu a migdia 2200 metres i a la nit als 1900 metres. Les temperatures mínimes pujaran
lleugerament i les màximes baixaran de manera moderada i fins i tot acusada. Bufarà vent de component sud moderat amb alguns cops forts als cims.

A les 12:00 h: isozero: 2600 m; Vent a 2000 m: 40 km/h S; Vent a 3000 m: 61 km/h S;Index de fredor a 2000 m: -8ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dilluns, 25: OCCIDENTAL - ARAN - Cel cobert o molt ennuvolat al matí, amb núvols menys compactes al sector de l'Aran. Durant la tarda s'obriran
algunes clarianes, però alhora creixeran alguns núvols d'evolució, i això farà que el cel quedi entre mig i molt ennuvolat en general durant tota la segona
meitat del dia. Fins a mig matí s'esperen algunes precipitacions febles i minses en conjunt, sobretot a les muntanyes i valls orientades al sud de la
Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa, i menys probables al sector de l'Aran i de la Franja nord Pallaresa. A la tarda són probables alguns ruixats
febles i de caràcter molt dispers a qualsevol punt de la zona. La cota de neu pujarà lleugerament des dels 1900 fins els 2100 metres al llarg del dia.
Les temperatures sense canvis importants, tot i que tant les mínimes com les màximes poden ser lleugerament més altes. Bufarà vent de component
sud moderat amb alguns cops forts als cims al matí.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

En el moment de realització del present butlletí, la neu al terra és present per damunt de 1500-1700 m en orientacions nord però no presenta continuïtat
fins als 1800 m. En orientacions sud la distribució de la neu és més irregular i la cota de neu al terra volta els 2200-2300 m, fins i tot el mantell és
quasi discontinu fins als cims als vessants amb més insolació i tant sols és esquiable en torrenteres i indrets protegits. Els gruixos totals de neu al
terra han disminuït per fusió i compactació arreu i varien entre 20-60 cm a 2200 m en orientacions obagues. Amb l'augment de temperatures per avui
i les precipitacions previstes per als propers dies, el mantell anirà desapareixent a cotes mitjes i la presencia de neu al terra pot recular notablement,
y s'estima que pugui desaparèixer fins als 2000 allà on hem descrit que n'hi per sota d'aquesta cota hores d'ara. Tant sols a les cotes més altes, per
damunt dels 2300 m els gruixos experimentaran un cert increment, més perceptible en les orientacions nord, per efecte acumulatiu del vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 24 I 25 DE FEBRER DE 2008 

Durant aquesta setmana el mantell nival ha estat sotmès al cicle fusió-regel que li ha conferit estabilitat a partir del vespre i humitejament superficial,
sobretot a partir de les hores centrals del dia. Els cels clars de la passada nit i matinada, han refredat el mantell superficialment y s'ha encrostat
lleugerament. Tot i així, l'augment de temperatura registrat avui i el Sol, ja l'estan transformant a fusió des de mig matí. De forma espontània és probable
que continuï havent-hi purgues i allaus petites de neu humida en totes les orientacions i indrets amb neu disponible. Aquestes allaus poden ser de
dimensions localment mitjanes en orientacions obagues per sota dels 2300 m a partir de diumenge, si les precipitacions són suficientment abundants..
Per altre part, però també de cara a diumenge, es podran desencadenar plaques de vent formades sota colls i carenes orientades al nord i que seran
susceptibles al pas d'una persona, en general de mida petita. Així doncs, a tots els sectors el perill és FEBLE (1) dissabte, passant progressivament
a MODERAT (2) diumenge a les orientacions nord, per la caiguda espontània d'allaus de neu humida i pel desencadenament de plaques de vent sota
colls i carenes. A la resta d'orientacions les allaus de neu humida seran de petites dimensions, i molt restringits, donada la poca disponibilitat de neu.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

El mantell es mantindrà humit per sota els 2300 m i continuarà la possibilitat de caigudes espontànies d'allaus de neu humida
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí serà emès el dilluns, 25 de febrer de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Purga de neu humida al sector de la Ribagorçana-Vall Fosca d'aquesta setmana

Purgues de neu humida al sector Franja Nord de la Pallaresa d'aquesta setmana.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dilluns, 25 de febrer de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 26 de febrer de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 26 DE FEBRER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa FEBLE (1)
Ribagorçana-Vall Fosca FEBLE (1)
Pallaresa FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dimarts, 26: Cel molt ennuvolat fins a mig matí. A partir de llavors minvarà la nuvolositat i quedarà mig ennuvolat pel
creixement de núvols d'evolució. A la tarda es mantindrà el cel mig ennuvolat per l'arribada de núvols alts i mitjans. No
s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes semblants i màximes en ascens lleuger o puntualment moderat. Bufarà
vent de component oest entre fluix i moderat, més reforçat al final del dia a cotes altes on hi haurà cops forts.
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; Vent a 2000 m: 16 km/h NW; Vent a 3000 m: 26 km/h NW; Índex de fredor a 2000
m: -2ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dimecres, 27: Cel entre poc i mig ennuvolat pel pas de núvols alts que es faran més abundants a partir de migdia. A
la tarda el cel quedarà molt ennuvolat o cobert. Al final del dia són possibles precipitacions febles i disperses a la Vall
d'Aran, Ribagorçana, Vall Fosca i nord del Pallars. Cota de neu al voltant dels 2300 metres. Temperatures lleugerament
més altes, tant les màximes com les mínimes. Vent entre fluix i moderat de component oest, més reforçat de matinada
i als cims, on hi haurà cops forts.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Durant el cap de setmana els gruixos de neu han disminuït i la cota de neu ha remuntat degut a la insolació i després degut
a les boires i al temps humit. Hi ha neu al terra per damunt de 1700-1800 m en orientacions nord. En orientacions sud la
distribució de la neu és més irregular i la cota de neu al terra volta els 2200-2300 m, fins i tot el mantell és quasi discontinu
fins als cims als vessants amb més insolació i tant sols és esquiable en torrenteres i indrets protegits. Els gruixos totals de
neu al oscil•len entre 20-50 cm a 2200 m en orientacions obagues. Des de diumenge a la nit s'estan produint precipitacions
febles de neu per damunt de 2000-2200 m, entre 1-3 cm de neu humida a cotes altes.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 26 DE FEBRER DE 2008 

Dissabte i diumenge el mantell va encrostar-se pel matí en quedar la nit serena. Durant el dia es va humitejar força
observant-se allaus petites de fusió i purgues en vessants nord sobretot. El mantell continuarà molt humit avui dilluns i
demà dimarts ja que no regelarà de nit. De forma espontània és probable que continuï havent-hi purgues i allaus petites de
fusió als indrets amb neu disponible, és a dir, orientacions obagues, on localment alguna allau podria ser de dimensions
mitjanes per sota dels 2300 m. A tots els sectors el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

El mantell es mantindrà humit ja que no es preveu que regeli.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí serà emès el dimarts, 26 de febrer de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Observació del mantell efectuada al sector de Vallferrera (Pallaresa, 23/02/2008).
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Vista del vessant sud de Vallferrera des d'Aixeus (Pallaresa, 23/02/2008).
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimarts, 26 de febrer de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 27 de febrer de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 27 DE FEBRER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2)
Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2)
Pallaresa MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dimecres, 27: Cel molt ennuvolat o cobert durant bona part de la jornada, si bé al llarg del matí podrà minvar la nuvolositat i
quedar mig ennuvolat. A la tarda creixeran algunes nuvolades, i amb l'arribada de bandes de núvols alts i mitjans per l'oest
tornarà a quedar molt ennuvolat o cobert. De matinada s'esperen precipitacions febles i disperses. A la tarda també és
probable algun ruixat feble i aïllat. Cota de neu al voltant dels 2300 metres. S'acumularan quantitats minses de precipitació.
Temperatures lleugerament més altes. Vent fluix de component oest, més reforçat de matinada i als cims, on hi haurà
alguns cops forts.
A les 12:00 h: isozero: 2600 m; Vent a 2000 m: 13 km/h W; Vent a 3000 m: 23 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: 0ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dijous, 28: Cel molt ennuvolat o cobert, amb el creixement de nuvolades a la tarda. S'esperen precipitacions febles,
disperses i intermitents al llarg de la jornada. A la tarda també és probable algun ruixat aïllat. Cota de neu al voltant dels
2300 metres. S'acumularan quantitats minses de precipitació. Temperatures semblants. Vent fluix de component sud i oest.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Continua el temps humit, emboirat i amb plugims en forma d'aigua fins a 2300 m (1-3 cm de neu recent humida a cotes
altes). Hi ha neu al terra per damunt de 1700-1800 m en orientacions nord. En orientacions sud la distribució de la neu
és molt irregular i la cota de neu al terra volta els 2200-2300 m, fins i tot el mantell és quasi discontinu fins als cims als
vessants amb més insolació i tant sols és esquiable en torrenteres i indrets protegits. Els gruixos totals de neu al oscil•len
entre 20-50 cm a 2200 m en orientacions obagues; per sota de 2200 m el gruix i la distribució ha reculat notablement
durant la darrera setmana.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 27 DE FEBRER DE 2008 

A diferència del cap de setmana ja no regela de nit. Durant tot el dia el mantell s'humiteja força i es produeixen algunes
purgues de neu humida. El mantell s'humitejarà encara més, especialment per sota de 2400 m, degut a les pluges previstes
fins a cotes altes. Hi haurà allaus petites de fusió, sobretot en orientacions nord i est, on podrien ser de dimensions mitjanes
per sota dels 2300 m i fins i tot ser de fons, especialment a l'Aran. A tots els sectors el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

El mantell es mantindrà humit ja que no es preveu que regeli i a més continuaran les precipitacions amb cota de neu alta.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí serà emès el dimecres, 27 de febrer de 2008
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimecres, 27 de febrer de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 28 de febrer de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 28 DE FEBRER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2)
Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2)
Pallaresa MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dijous, 28: Cel molt ennuvolat o cobert, amb el creixement de nuvolades a la tarda. A partir de mig matí s'esperen
precipitacions febles i disperses. A la tarda també és probable algun ruixat aïllat d'intensitat moderada i no es descarta
tempesta. Cota de neu al voltant dels 2200 metres. S'acumularan quantitats minses de precipitació, si bé localment podrien
ser poc abundants (més de 5 centímetres de neu nova). Temperatures semblants, o amb màximes més baixes a cotes
altes. Vent fluix de component oest amb cops moderats a la tarda.
A les 12:00 h: isozero: 2500 m; Vent a 2000 m: 15 km/h W; Vent a 3000 m: 19 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -3ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Divendres, 29: Cel molt ennuvolat en conjunt, amb nuvolositat més compacta de matinada i novament a partir de la tarda.
De matinada no es descarten precipitacions febles i disperses. A partir de la tarda també se n'esperen. La cota de neu
baixarà de 2200 a 2000 metres al llarg del dia. S'acumularan quantitats minses de precipitació. Temperatures en lleuger
descens. Vent de component oest, fluix fins a migdia, i entre fluix i moderat a partir de llavors amb cops forts als cims.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Durant la tarda d'ahir dimarts es van produir precipitacions febles i disperses, en forma de neu per sobre dels 2200 m,
que no han acumulat més de 2 cm de neu nova per sobre d'aquesta cota. Hi ha neu al terra per damunt de 1700-1800
m en orientacions nord. En orientacions sud la distribució de la neu és molt irregular i la cota de neu al terra volta els
2200-2300 m, fins i tot el mantell és quasi discontinu fins als cims als vessants amb més insolació i tant sols és esquiable
en torrenteres i indrets protegits. Els gruixos totals de neu al varien entre 20-50 cm a 2200 m en orientacions obagues,
on el gruix ha disminuït uns 5 cm durant la última setmana.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 28 DE FEBRER DE 2008 

Els últims dies les temperatures ambientals han estat càlides, i l'ambient ha estat molt humit, donant-se precipitacions
febles amb cota de neu entorn els 2200 m. En aquestes condicions el mantell s'ha humitejat, compactat i fos notablement.
Durant tot el dia el mantell s'humiteja força i es produeixen algunes purgues de neu humida. L'humitejament i les
temperatures altes continuaran durant els pròxims dies. Hi haurà allaus petites de fusió, sobretot en orientacions nord i
est, on podrien ser de dimensions mitjanes per sota dels 2300 m i fins i tot ser de fons, especialment a l'Aran. A tots els
sectors el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

No es produiran canvis importants en l'estabilitat del mantell.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí serà emès el dijous, 28 de febrer de 2008
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dijous, 28 de febrer de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 29 de febrer de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 29 DE FEBRER DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2)
Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2)
Pallaresa MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Divendres, 29: Molt ennuvolat o cobert de matinada. Al llarg del matí minvarà la nuvolositat, si bé a partir de migdia
creixeran nuvolades que a la tarda tornaran a deixar el cel molt ennuvolat o cobert. A la tarda s'esperen ruixats d'intensitat
feble. Cota de neu: 2100 metres. S'acumularan quantitats minses de precipitació. Temperatures semblants. Vent de
component oest, fluix fins a migdia, i entre fluix i moderat a partir de llavors amb cops forts als cims.
A les 12:00 h: isozero: 2400 m; Vent a 2000 m: 4 km/h N; Vent a 3000 m: 7 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 2ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dissabte, 01: Domini de l'ambient assolellat amb el cel entre poc i mig ennuvolat pel pas de bandes de núvols alts i el
creixement de núvols d'evolució diürna. Independentment, fins a migdia estarà molt ennuvolat per núvols baixos al vessant
nord. Al final del dia quedarà serè o poc ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures clarament més altes al llarg
del dia. L'ascens serà notable en les màximes i a cotes altes. Vent moderat de component nord, amb cops forts als cims.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Hi ha neu al terra per damunt de 1700-1800 m en orientacions nord. En orientacions sud el mantell es discontinu fins als
cims en general, i tan sols és esquiable a torrenteres i indrets protegits. Els gruixos totals de neu al terra varien entre
20-50 cm a 2200 m en orientacions obagues, on el gruix ha disminuït uns 5 cm durant la última setmana tot i les febles
nevades que s'han anat produint.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 29 DE FEBRER DE 2008 

Durant la última setmana les temperatures s'han mantingut altes, l'ambient ha estat humit amb presència de boires, núvols
baixos i plugims febles i dispersos en forma d'aigua per sota dels 2200 m. Aquesta nit ha continuat sense regelar. En
aquestes condicions el mantell s'ha humitejat, estovat i fos notablement. Les precipitacions en forma d'aigua fins a 2100
m per a les properes hores faran augmentar la probabilitat d'allaus petites de fusió, sobretot en orientacions nord i est, on
podrien ser de dimensions mitjanes per sota dels 2300 m i fins i tot ser de fons, especialment a l'Aran. A tots els sectors
el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Es mantindrà el mantell força humit.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí serà emès el divendres, 29 de febrer de 2008
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 29 de febrer de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 1 de març de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 1 DE MARÇ DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa:
MODERAT (2) durant les hores centrals del dia; FEBLE (1) la resta de la
jornada

Ribagorçana-Vall Fosca
MODERAT (2) durant les hores centrals del dia; FEBLE (1) la resta de la
jornada

Pallaresa
MODERAT (2) durant les hores centrals del dia; FEBLE (1) la resta de la
jornada

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dissabte, 01: Domini de l'ambient assolellat amb el cel entre poc i mig ennuvolat pel pas de bandes de núvols alts i el
creixement de núvols d'evolució diürna. Independentment, hi haurà núvols baixos al vessant nord del Pirineu que deixaran
el cel molt ennuvolat fins a migdia a cotes mitjanes i baixes. Al final del dia quedarà serè o poc ennuvolat. No s'esperen
precipitacions. Temperatures clarament més altes al llarg del dia. L'ascens serà moderat en les màximes i a cotes altes.
Vent moderat de component nord a cotes mitjanes i altes, amb cops forts als cims.
A les 12:00 h: isozero: 3300 m; Vent a 2000 m: 26 km/h NW; Vent a 3000 m: 41 km/h NW; Índex de fredor a 2000
m: -1ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Diumenge, 02: Cel serè o poc ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes moderadament més altes,
sobretot a cotes altes. Les màximes seran semblants o lleugerament més altes. Vent fluix de component nord fins a migdia.
A partir de llavors girarà a sud fluix, més reforçat a cotes altes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Hi ha neu al terra per damunt de 1700-1800 m en orientacions nord. En orientacions sud el mantell es discontinu fins als
cims en general, i tan sols és esquiable a torrenteres i indrets protegits. Els gruixos totals de neu al terra varien entre
20-50 cm a 2200 m en orientacions obagues, on el gruix ha disminuït uns 5 cm durant la última setmana malgrat les febles
nevades que s'han anat produint.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 1 DE MARÇ DE 2008 

Durant la última setmana les temperatures s'han mantingut altes, l'ambient ha estat humit amb presència de boires, núvols
baixos i plugims febles i dispersos en forma d'aigua per sota dels 2200 m. En aquestes condicions el mantell s'ha humitejat,
estovat i fos notablement, i s'ha registrat alguna petita allau de fusió. Les temperatures d'avui i demà seran encara més
altes que les dels últims dies. Continuarà la probabilitat de petites allaus de fusió, sobretot en orientacions nord i est.
Durant les hores centrals del dia aquestes allaus podran ser de dimensions mitjanes per sota dels 2300 m i fins i tot ser
de fons, especialment a l'Aran. El perill és FEBLE (1), si bé a les hores centrals del dia serà MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Continuarà el procés de fusió i estovament del mantell.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí serà emès el dissabte, 1 de març de 2008
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dissabte, 1 de març de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 3 de març de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 3 DE MARÇ DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa:
MODERAT (2) durant les hores centrals del dia; FEBLE (1) la resta de la
jornada

Ribagorçana-Vall Fosca
MODERAT (2) durant les hores centrals del dia; FEBLE (1) la resta de la
jornada

Pallaresa
MODERAT (2) durant les hores centrals del dia; FEBLE (1) la resta de la
jornada

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Diumenge, 02: Cel serè o poc ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes moderadament més altes,
sobretot a cotes altes. Les màximes seran semblants o lleugerament més altes. Vent fluix de component nord fins a migdia.
A partir de llavors girarà a sud fluix.
A les 12:00 h: isozero: 3600 m; Vent a 2000 m: 13 km/h W; Vent a 3000 m: 19 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 4ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dilluns, 03: Ambient assolellat al matí. A partir de migdia creixeran nuvolades i arribaran bandes de núvols alts i mitjans. Al
final del dia el cel quedarà cobert o molt ennuvolat. S'esperen alguns ruixats febles o moderats a partir de migdia. La cota
de neu baixarà de 2100 a 1500 metres. Les temperatures seran més baixes. Vent fluix amb cops moderats de component
oest. Al final del dia el vent girarà a component nord i es reforçarà.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

En orientacions obagues hi ha neu al terra per damunt de 1800 m, amb gruixos que volten els 15-50 cm a 2200 m. Als
vessants assolellats el mantell es discontinu fins als cims en general, i tan sols és esquiable molt localment a torrenteres
i indrets protegits del vent. Durant la última setmana, els gruixos de neu al terra han disminuït considerablement.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 3 DE MARÇ DE 2008 

Els últims dies, el temps ha sigut càlid i humit, amb precipitacions minses i disperses que, per sobre de 2400 m
han acumulat fins a 3 cm de neu nova. Especialment per sota d'aquesta cota, el mantell s'ha humitejat, estovat i fos
notablement, i s'han registrat diverses allaus de fusió, de petites i mitjanes dimensions. Les temperatures es mantindran
molt altes fins aquest dilluns, i per tant continuarà la probabilitat de petites allaus de fusió, sobretot en orientacions nord i
est. Durant les hores centrals del dia aquestes allaus podran ser de dimensions mitjanes per sota dels 2500 m i fins i tot
ser de fons, especialment a l'Aran. El perill és FEBLE (1), si bé a les hores centrals del dia serà MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Amb la baixada de temperatures, la superfície del mantell regelarà i disminuirà la probabilitat d'allaus de fusió; altrament
no es descarta alguna purga de neu recent.
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS.

El proper butlletí serà emès el dilluns, 3 de març de 2008
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dilluns, 3 de març de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 4 de març de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 4 DE MARÇ DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa: FEBLE (1), passant a MODERAT (2) al llarg de demà

Ribagorçana-Vall Fosca FEBLE (1)

Pallaresa FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dimarts, 04: Cel entre mig i molt ennuvolat al llarg de tot el dia, tot i que en algun moment el cel pot quedar cobert o molt ennuvolat.
Al sector de l'Aran i de la franja nord Pallaresa el cel estarà cobert tot el dia. Al matí s'esperen algunes nevades febles i intermitents
a l'Aran, que durant la tarda es faran continuades i moderades; en cotes altes s'acumularan quantitats abundants de neu, mentre que
les valls seran poc abundants en general. A la resta del Pirineu Occidental s'esperen algunes precipitacions febles i disperses durant
la tarda, que a migdia tindran una cota de neu que voltarà els 800 metres, tot i que la neu baixarà fins a qualsevol cota durant la tarda.
Les temperatures baixaran acusadament. La sensació de fredor serà molt acusada, sobretot en cotes altes. Vent de moderat a fort al
llarg del matí. A la tarda s'enfortirà i serà fort o molt fort, sobretot a cotes altes. A partir de mitja tarda es produirà el fenomen del torb.

A les 12:00 h: isozero: 0 m; Vent a 2000 m: 71 km/h N; Vent a 3000 m: 77 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -21ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dimecres, 05: Cel entre mig i molt ennuvolat al llarg de tot el dia, tot i que en algun moment el cel pot quedar cobert o molt ennuvolat. Al
sector de l'Aran i de la franja nord Pallaresa el cel estarà cobert tot el dia. S'esperen nevades febles, minses i intermitents en general.
A l'Aran seran continuades i moderades, i en cotes altes s'acumularan quantitats abundants de neu, mentre que les valls seran poc
abundants en general. Les temperatures baixaran entre lleugerament i moderada. La sensació de fredor serà molt acusada, sobretot
en cotes altes. Vent fort o molt fort, sobretot a cotes altes. Es produirà el fenomen del torb.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Als vessants sud i oest el mantell és discontinu fins als cims en general, i tan sols és esquiable molt localment a torrenteres i indrets
protegits del vent. A la resta d'orientacions hi ha neu al terra per damunt de 1800 m, amb gruixos que volten els 15-45 cm a 2200 m.
Durant la última setmana, els gruixos de neu al terra han disminuït considerablement.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 4 DE MARÇ DE 2008 

Durant els últims dies, les temperatures i la insolació han sigut altes, registrant-se mínimes positives per damunt de 2500 m. En aquestes
condicions el mantell nival ha continuat el seu procés d'estovament, fusió i humitejament, i s'han registrat algunes allaus de fusió en
orientacions obagues. Actualment el perill és FEBLE (1) a tots els sectors per la probabilitat de petites allaus de fusió en orientacions
nord i nord-est, sobretot durant les hores centrals de la jornada. No es descarta que molt localment es produeixi alguna allau de
dimensions mitjanes o de fons.
Aquesta nit, la superfície del mantell regelarà considerablement, i a partir de l'inici del matí de demà no s'esperen allaus de fusió.
Altrament, amb les nevades previstes acompanyades de vent intens, es formaran plaques de vent en orientacions sud, que seran
mitjanes a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, i petites i molt locals a la resta de sectors. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, el perill
passarà a MODERAT (2) per la probabilitat de desencadenament d'allaus mitjanes de placa, que es podran desprendre al pas d'una
persona; a la resta de sectors el perill serà FEBLE (1) ja que les plaques que es formin seran petites i estaran molt localitzades.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Amb les noves nevades es formaran plaques de vent a les mateixes orientacions.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí serà emès el dimarts, 4 de març de 2008
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimarts, 4 de març de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 5 de març de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 5 DE MARÇ DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3) avui passant a FORT (4) demà

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2) avui passant a MARCAT (3) demà a la meitat nord

Pallaresa MODERAT (2) avui passant a MARCAT (3) demà a la meitat nord

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dimecres, 05: Cel entre mig i molt ennuvolat al llarg de tot el dia, tot i que en algun moment el cel pot quedar cobert o molt ennuvolat. Al sector de
l'Aran i nord franja Pallaresa estarà cobert o molt ennuvolat tot el dia. S'esperen nevades febles, minses i intermitents en general, tot i que al sector
de l'Aran i a altres punts septentrionals la nevada serà moderada al matí, i afluixarà a la tarda, i es podran acumular quantitats poc abundants de
neu a les valls, i abundants a cotes mitges i altes. Al sector prepirinenc, els flocs de neu arribaran en forma de borrufa. Les temperatures baixaran
moderadament. La sensació de fredor serà molt acusada, sobretot en cotes altes. Vent de component nord fort o molt fort, sobretot a cotes mitges i
altes. Es produirà el fenomen del torb.

A les 12:00 h: isozero: 0 m; Vent a 2000 m: 88 km/h N; Vent a 3000 m: 99 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -27ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dijous, 06: Fins a mig matí estarà serè o poc ennuvolat en conjunt, tot i que a l'Aran estarà entre mig i molt ennuvolat, amb núvols més abundants
al principi de la matinada. A partir de mig matí quedarà cobert a l'Aran i augmentarà la nuvolositat a la resta de zones, amb el creixement d'algunes
nuvolades i l'arribada de núvols alts i mitjans; al final de la tarda el cel quedarà entre mig i molt ennuvolat en general. A partir de mig matí s'esperen
nevades febles al sector de l'Aran. A partir de migdia és possible que puguin caure alguns ruixats de neu febles molt aïllats en altres punts de la zona.
S'acumularan quantitats minses de precipitació, tot i que a l'Aran podran ser puntualment poc abundants, sobretot en cotes altes. Les temperatures
mínimes baixaran lleugerament a les valls, i es mantindran estables en cotes altes i mitges. Les màximes tindran tendència a pujar lleugerament, i fins
i tot amb un ascens moderat en cotes elevades. La sensació de fredor serà molt acusada, sobretot en cotes altes. Vent de component nord molt fort a
fort a cotes mitges i altes, on es produirà el fenomen del torb. A les valls serà de component nord fort a moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Des d'avui pel matí s'estan donant nevades a partir dels 800 m a l'Aran, i des de migdia als sectors més septentrionals de la Ribagorçana-Vall Fosca i de
la Pallaresa a la mateixa cota. Aquesta neu s'ha dipositat majoritàriament damunt del terra en orientacions sud i a cotes baixes tan sols hi ha una capa fina
de menys de 3-4 cm. En tots aquests sectors la neu és esquiable per damunt de 1600-1700 m. Amb el vent del nord, s'estan format sobreacumulacions
en orientacions sud i est. A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa no s'han donat nevades, per tant a les vessants sud i oest el
mantell és discontinu fins als cims tan sols és esquiable molt localment a torrenteres i indrets protegits del vent. A la resta d'orientacions hi ha neu al
terra per damunt de 1800 m, Actualment a 2200 m, els gruixos de neu varien entre 15-55 cm. Amb les nevades que s'espera que continuïn durant el
dia d'avui i demà, tant la distribució de la neu com els gruixos del mantell nival canviaran substancialment , sobretot a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa
i els límit nord de la resta de sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 5 DE MARÇ DE 2008 

Des d'ahir al vespre la temperatura ha baixat de forma acusada, el vent ha bufat moderat de component nord i oest i a partir d'aquesta matinada s'estan
produint nevades febles, o eventualment moderades en el cas de l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Allà on hi havia neu, la superfície del mantell s'ha
refredat i endurit considerablement. Les nevades que s'estan produint actualment s'estan dipositant en forma de neu ventada damunt de crostes de
regel o bé damunt directament del terra. S'estan formant plaques de vent en orientacions sud i est que són més gruixudes a l'Aran Franja Nord de la
Pallaresa i més locals i no tant gruixudes a les zones d'influència de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa. A la meitat sud d'aquest dos sectors
les precipitacions han estat febles i disperses i no hi ha gaires canvis respecte dies anteriors.
Actualment a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) pel desencadenament de plaques de vent al pas d'una persona, que poden
assolir dimensions mitjanes, i que es troben sobretot en orientacions sud i oest. En aquest sector el perill passarà a ser FORT (4) demà ja que continuarà
la formació de plaques de vent. A la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa, avui el perill és MODERAT (2) ja que les plaques són
més localitzades, tot i que susceptibles a despendre's pel pas d'una persona, en orientacions sud i est. Aquestes plaques seran en general de mida
petita. De cara a demà el perill passarà a MARCAT (3) ja que les plaques podran assolir mitjanes dimensions. A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall
Fosca i de la Pallaresa actualment el perill és FEBLE (1) però de cara a demà passarà a MODERAT (2) per la formació de petites plaques de vent en
les mateixes orientacions que en els demés sectors.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Les plaques es mantindran fràgils a tots els sectors.
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Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí serà emès el dimecres, 5 de març de 2008
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimecres, 5 de març de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 6 de març de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 6 DE MARÇ DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa: FORT (4)

Ribagorçana-Vall Fosca
MARCAT (3) a la meitat nord

MODERAT (2) a la resta

Pallaresa
MARCAT (3) a la meitat nord

MODERAT (2) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dijous, 06: Fins a migdia estarà serè o poc ennuvolat en conjunt, tot i que amb núvols baixos al sector de l'Aran, que deixaran el cel molt ennuvolat a cotes mitjanes i baixes,

i poc ennuvolat a cotes altes. A partir d'aleshores augmentarà la nuvolositat, que deixarà el cel cobert o molt ennuvolat a l'Aran des de mitja tarda, i entre mig i molt ennuvolat

a la resta, sobretot a partir del vespre. A la tarda, sobretot durant la segona meitat, s'esperen nevades al sector de l'Aran que seran febles i puntualment moderades, i

podran acumular quantitats entre minses i poc abundants de neu nova. A partir del vespre les precipitacions també arribaran de manera feble, minsa i dispersa a altres punts

d'aquest sector del Pirineu, sobretot a les zones més septentrionals, i amb una cota que pujarà dels 600 als 800 metres durant les últimes hores del dia. Esporàdicament, al

final del dia, pot arribar algun floc de neu a punts del Prepirineu transportat pel vent. Les temperatures mínimes baixaran lleugerament a les valls, i es mantindran estables

en cotes altes i mitges. Les màximes tindran tendència a pujar lleugerament arreu. La sensació de fredor serà molt acusada, sobretot en cotes altes. Vent de component

nord entre fort i molt fort a cotes mitges i altes, on es produirà el fenomen del torb. A les valls serà de component nord fort a moderat, menys intens al sector de l'Aran, i

afluixant sobretot al final del dia.

A les 12:00 h: isozero: 100 m; Vent a 2000 m: 76 km/h N; Vent a 3000 m: 97 km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: -20ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Divendres, 07: Cobert o molt ennuvolat fins a migdia i a partir del vespre a l'Aran i franja nord Pallaresa, la resta de la jornada estarà entre mig i molt ennuvolat a cotes baixes,

i entre poc i mig ennuvolat a cotes altes i mitjanes. A la resta del sector estarà entre mig i molt ennuvolat fins a mig matí, però amb tendència a quedar poc ennuvolat a partir

d'aleshores; al centre de la jornada, però, creixeran alguns núvols d'evolució i arribaran alguns núvols alts i mitjans, que deixaran el cel entre poc i mig ennuvolat en general.

Fins a mig matí s'esperen precipitacions febles i puntualment moderades al sector de l'Aran i franja nord Pallaresa, que al final del dia es podran reproduir. A la resta del sector

també són possibles algunes precipitacions febles a primera hora del dia, sobretot als sectors més septentrionals. En general es recolliran quantitats minses de precipitació,

tot i que a l'Aran seran poc abundants. La cota de neu pujarà dels 700 als 1200 metres al vessant nord de la serralada al llarg del dia, mentre que a la resta del Pirineu

Occidental pujarà dels 1000 als 1200 metres al matí. Les temperatures mínimes baixaran una mica a les valls, i pujaran lleugerament a cotes altes i mitjanes. Les màximes

seran moderadament més altes en general, fins i tot amb un ascens acusat a cotes altes. De tota manera a les valls de l'Aran les màximes només pujaran lleugerament. La

sensació de fredor serà molt acusada, sobretot en cotes altes. Vent de component nord fort, amb cops molt forts al matí a cotes mitges i altes, on es produirà el fenomen

del torb. A les valls serà de component nord moderat a fluix, menys intens al sector de l'Aran.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Hi ha neu al terra des de fons de vall a tots els sectors. Els gruixos de neu al terra a 2200 m varien entre 70-110 cm a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa i entre 10-60 cm

a la resta de sectors. Hi ha sobreacumulacions destacables, que superen localment els 80 cm de neu ventada, en vessants orientats al sud, est i oest, així com en indrets

arrecerats i orientats al nord. D'altra banda hi ha deflacions a zones exposades i pics orientats al nord.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 6 DE MARÇ DE 2008 

Ahir dimarts va començar a nevar amb temperatures molt baixes i vent fort a tot al Pirineu. S'han acumulat fins a 50 cm de neu recent a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.

A la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa s'han acumulat fins a 25 cm de neu recent, mentre que a la resta les acumulacions han estat menors i varien

entre 5-10 cm. A tots els sectors la neu recent caiguda ha estat , localment, en forma de neu granulada.

En aquestes condicions s'han format plaques de vent molt fràgils que s'han dipositat sobre nivells de feble cohesió i que presenten inestabilitat. Aquestes plaques són de mida

mitjana i fins i tot gran a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, de mida mitjana a la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa i més locals i petites a la resta.

A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és FORT (4) ja que són molt probables caigudes d'allaus de placa en orientacions sud, est, oest i indrets arrecerats orientats

al nord. Aquestes plaques poden caure fins i tot de forma natural i seran de mitjanes dimensions, localment grans. A la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la

Pallaresa el perill és MARCAT (3) ja que són probables desencadenaments d'allaus de placa de mida mitjana al pas d'una persona en orientacions sud i est, mentre que a

la meitat sud les plaques seran de mida petita i el perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Les plaques seguiran engruixint-se a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i essent inestables arreu.

Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER AUGMENT a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i ESTACIONARI a la resta.
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El proper butlletí serà emès el dijous, 6 de març de 2008
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dijous, 6 de març de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 7 de març de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 7 DE MARÇ DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa: FORT (4)

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

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Divendres, 07: A l'Aran i a la franja nord Pallaresa estarà cobert o molt ennuvolat tot el dia, tot i que a les cotes altes, el cel quedarà mig ennuvolat al llarg
de la tarda i fins al vespre. A la resta de la zona el cel estarà entre mig i molt ennuvolat fins a mig matí, però amb tendència a quedar poc ennuvolat a
partir d'aleshores per la presència d'alguns núvols alts. S'esperen precipitacions entre febles i moderades fins a mig matí al sector de l'Aran i nord franja
Pallaresa, que a altres punts del nord del Pirineu Occidental seran febles, minses i disperses. A partir d'aleshores, les precipitacions es restringiran a
l'Aran, on a partir de la tarda ja seran febles, disperses i intermitents, i on al final del dia s'arribaran a recollir quantitats poc abundants de precipitació.
La cota de neu pujarà dels 800 als 1200 metres al matí en general, si bé a l'Aran començarà a 600 metres de matinada i anirà pujant progressivament al
llarg de tot el dia fins els 1000 metres. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis a les valls, i pujaran lleugerament a cotes altes i mitjanes.
Les màximes seran moderadament més altes en general, fins i tot amb un ascens acusat a cotes altes. De tota manera, a les valls de l'Aran, les màximes
es mantindran sense canvis importants. La sensació de fredor serà molt acusada, sobretot en cotes altes. Vent de component nord fort amb cops molt
forts al matí a cotes mitges i altes, on es produirà el fenomen del torb. A les valls serà de component nord entre fluix i moderat.

A les 12:00 h: isozero: 1000 m; Vent a 2000 m: 76 km/h N; Vent a 3000 m: 97 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -14ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dissabte, 08: A l'Aran i a la franja nord Pallaresa estarà cobert o molt ennuvolat de matinada, i tendirà a destapar-se al llarg del matí; a la tarda ja estarà
seré o poc ennuvolat. A la resta del Pirineu Occidental el cel estarà serè o poc ennuvolat en general. A partir del vespre arribaran algunes franges de
núvols alts que deixaran el cel entre poc i mig ennuvolat arreu. De matinada s'esperen precipitacions febles, minses i intermitents al sector de l'Aran i nord
franja Pallaresa. La cota de neu pujarà dels 1000 als 1200 metres durant les primeres hores del dia. Les temperatures mínimes baixaran lleugerament a
les valls, i pujaran entre de manera entre lleugera i moderada a cotes altes i mitjanes. Les màximes, en general, pujaran entre lleugerament i moderada.
Vent de component nord de fort a moderat a cotes altes, i que tendirà a girar a component oest al final del dia. A les valls bufarà fluix de component nord de
matinada i fins a primera hora del matí, i de component sud durant la resta de la jornada, tot i que a l'Aran es mantindrà el component nord fluix tot el dia.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Tot i que la neu és present des dels fons de vall, les nevades acompanyades de vent fort, han distribuït la neu al terra de forma molt irregular. A les
orientacions sud-est, sud i sud-oest hi ha importants sobreacumulacions de neu ventada (de fins 100 cm), tret de les parts més elevades on el mantell
es troba fortament deflactat pel vent. A la resta d'orientacions aflora el terra o el mantell endurit antic, i tant sols a cotes baixes i en indrets de bosc
existeixen sobreacumulacions. Els gruixos de neu al terra a 2200 m varien entre 70-120 cm a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa i entre 10-60 cm a
la resta de sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 7 DE MARÇ DE 2008 

El mantell nival està format de diferents capes de neu ventada intercalades amb nivells de neu granulada i de baixa cohesió. S'han format plaques de
vent en orientacions sud, sud-est i sud-oest a tots els sectors, les mes gruixudes i inestables de les quals han estat a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa,
i les més locals a la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és FORT (4) ja que són molt
probables caigudes d'allaus de placa en orientacions sud, sud-est i sud-oest i indrets arrecerats orientats al nord. Aquestes plaques poden caure fins
i tot de forma natural i ser de mitjanes dimensions, localment grans. En orientacions sud, sud-est i sud-oest de la meitat nord de la Ribagorçana-Vall
Fosca i de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) ja que són probables desencadenaments d'allaus de placa de mida mitjana al pas d'una persona, mentre
que a les mateixes orientacions de la meitat sud d'aquests sectors el perill és MODERAT (2) degut a que les plaques són més petites i localitzades.
A la resta el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Les plaques de vent es mantindran fràgils
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí serà emès el divendres, 7 de març de 2008
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 7 de març de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 8 de març de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 8 DE MARÇ DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa:
MARCAT (3) en sud, sud-oest i nord arrecerats
FEBLE (1) a la resta

Ribagorçana-Vall Fosca
MODERAT (2) en sud, sud-oest i nord arrecerats
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa
MODERAT (2) en sud, sud-oest i nord arrecerats
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dissabte, 08: Al matí estarà mig ennuvolat per núvols alts en general, si bé de matinada estarà molt ennuvolat al sector de l'Aran. A partir de migdia els
núvols alts tendiran a minvar i quedarà el cel poc ennuvolat en conjunt. No s'esperen precipitacions. Les temperatures mínimes baixaran lleugerament a
les valls, i pujaran entre de manera entre lleugera i moderada a cotes altes i mitjanes. Les màximes, en general, pujaran entre lleugerament i moderada.
Vent de component nord moderat a cotes altes i mitjanes, amb algun cop fort de matinada, que tendirà a girar a component oest al llarg del dia. A les
valls bufarà fluix de component nord de matinada i fins a primera hora del matí, i de component sud fluix durant la resta de la jornada

A les 12:00 h: isozero: 1500 m; Vent a 2000 m: 26 km/h NW; Vent a 3000 m: 31 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -9ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Diumenge, 09: Al matí augmentaran els núvols alts i mitjans, que en conjunt deixaran el cel entre poc i mig ennuvolat. A partir de migdia, però, els
núvols es faran més abundants i compactes, i el cel ja quedarà cobert o molt ennuvolat. A partir de migdia s'esperen precipitacions febles i puntualment
moderades. La cota de neu baixarà dels 1400 fins els 1000 durant la tarda, per bé que al sector de l'Aran i franja nord Pallaresa pot baixar fins els
800 metres al final del dia. En general, les precipitacions seran entre minses i poc abundants. Les temperatures mínimes baixaran a les cotes altes i
mitjanes, i s'enregistraran al final del dia; a les valls es mantindran sense canvis importants. Les màximes baixaran lleugerament arreu, tot i que a les
cotes baixes el descens pot ser puntualment moderat. Vent de component oest entre fluix i moderat a cotes altes i mitjanes. A les valls el vent serà
fluix i variable de matinada, i al llarg del matí i la resta del dia s'imposaran els components sud i oest fluixos, tret de les valls de l'Aran on s'acabarà
imposant el nord-oest fluix al llarg de la jornada.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

El mantell nival és molt irregular arreu degut a l'acció del vent. Les parts més elevades es troben desproveïdes de neu o hi aflora la neu vella. D'altra banda
les orientacions sud i sud-oest hi ha sobreacumulacions de neu ventada (de fins 100 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa). A la resta d'orientacions
aflora el terra o el mantell endurit antic, i tant sols a cotes baixes i en indrets de bosc o protegits existeixen sobreacumulacions. Els gruixos de neu al
terra a 2200 m varien entre 70-110 cm a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa i entre 10-60 cm a la resta de sectors. Amb l'augment de temperatures que
ja s'està donat hores d'ara, la neu present a cotes baixes anirà desapareixent a tots els sectors, excepte a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa on encara
poden donar-se nevades minses fins a cotes baixes.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 8 DE MARÇ DE 2008 

A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, va continuar nevant la matinada d'ahir i fins avui pel matí, acumulant gruixos de fins a 6 cm de neu recent. En
orientacions sud, sud-oest i nord protegides, el mantell nival està format de diferents capes de neu ventada que en alguns casos estan intercalades amb
nivells de neu granulada i de baixa cohesió. Les plaques de vent formades durant aquest episodi es localitzen en les orientacions esmentades, essent
les més inestables i gruixudes a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, i les més petites i locals a la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és MARCAT (3) en orientacions sud, sud-oest i nord protegides ja que són probables desencadenaments
d'allaus de placa al pas d'una persona, i ser de mitjanes dimensions, localment grans. A la resta de sectors, que es troben fortament erosionats i on aflora
la neu vella, el perill és FEBLE (1) A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2) pel desencadenament de plaques de vent en
orientacions sud, sud-oest i nord protegides al pas d'una persona que seran de petites dimensions, tot i que no es descarta que n'hi pugui haver alguna
de mitjana. Progressivament, en aquests sectors, les plaques tendiran a assentar-se de cara a demà. A la resta d'orientacions el perill és FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Amb les nevades previstes per als propers dies no es descarta la caiguda d'alguna purga de neu recent, mes probable a l'Aran.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí serà emès el dissabte, 8 de març de 2008
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dissabte, 8 de març de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 10 de març de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 10 DE MARÇ DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa:
MARCAT (3) en sud, sud-est, sud-oest i nord arrecerats.
FEBLE (1) a la resta

Ribagorçana-Vall Fosca
MODERAT (2) en sud, sud-est, sud-oest i nord arrecerats.
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa
MODERAT (2) en sud, sud-est, sud-oest i nord arrecerats.
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Diumenge, 09: Al llarg del matí s'ennuvolarà i a partir de migdia s'esperen precipitacions entre minses i poc abundants. Cota de neu a
1600 metres al migdia, baixant al final a 600 metres a l'Aran i a 1000 m a la resta. Les temperatures mínimes baixaran i s'enregistraran
al final del dia; les màximes baixaran lleugerament. Vent de component oest entre fluix i moderat.

A les 12:00 h: isozero: 1900 m; Vent a 2000 m: 21 km/h W; Vent a 3000 m: 36 km/h NW; Index de fredor a 2000 m: -9ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dilluns, 10: Nuvolositat desapareixent al matí per tornar a augmentar fins a quedar molt ennuvolat o cobert al final del dia. De matinada
i al final del dia a l'Aran no es descarten algunes precipitacions minses i disperses, de neu per sobre dels 600 metres. Les temperatures
mínimes pujaran lleugerament; les màximes baixaran lleugerament. El vent bufarà de component oest, del sud-oest i oest a nord-oest
al final del dia; serà entre fluix i moderat de matinada i durant el matí s'enfortirà fins a quedar moderat amb cops forts a partir del migdia.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

El mantell nival és molt irregular arreu degut a l'acció del vent. Les parts més elevades es troben desproveïdes de neu o hi aflora la neu
vella, sobretot a les orientacions nord. D'altra banda a les orientacions sud, sud-est i sud-oest hi ha sobreacumulacions de neu ventada
(de fins 100 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa), excepte a les cotes altes que estan escombrades pel vent. Els gruixos de neu al
terra a 2200 m varien entre 70-110 cm a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa i entre 10-60 cm a la resta de sectors. La cota de neu al
terra és molt variable, sent present per sota dels 1000 m a l'Aran, però el mantell en general és continu a partir de 1600-2000 m.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 10 DE MARÇ DE 2008 

A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, ha continuat nevant feblement durant la matinada d'avui dissabte, acumulant gruixos d'1 a 5 cm
de neu recent. En orientacions sud, sud-oest, sud-est i nord protegides del vent, el mantell nival està format de diferents capes de neu
ventada que en alguns casos estan intercalades amb nivells de neu granulada i de baixa cohesió. Les plaques de vent formades durant
aquest episodi es localitzen en les orientacions esmentades, essent les més inestables i gruixudes a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa,
i les més petites i locals a la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és
MARCAT (3) en orientacions sud, sud-oest i nord protegides ja que són probables desencadenaments d'allaus de placa al pas d'una
persona, i ser de mitjanes dimensions, localment grans. Als vessants que es troben fortament erosionats i on aflora la neu vella, el perill
és FEBLE (1). A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2) pel desencadenament de plaques de vent en
orientacions sud, sud-est, sud-oest i nord protegides al pas d'una persona que seran de petites dimensions, alguna de mitjana. A la
resta d'orientacions el perill és FEBLE (1). A tots els sectors, a partir de diumenge al vespre es podran formar noves plaques de vent
en orientacions est i sud que es podran desprendre al pas d'una persona.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Després de les nevades previstes seran possibles allaus petites de neu recent humida.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí serà emès el dilluns, 10 de març de 2008

- 190 / 294 -



Pàgina 1 de 1

Institut Geològic de Catalunya   c/ de Balmes, 209 08006 Barcelona
Tel. 93 553 84 30 Fax. 93 553 84 40
e-mail: allaus@igc.cat   http://www.igc.cat

Servei Meteorològic de Catalunya   c/ de Berlín, 38-46 08029 Barcelona
Tel. 93 567 60 90 Fax. 93 567 61 02
e-mail: prediccio@meteocat.com   http://www.meteo.cat

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dilluns, 10 de març de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 11 de març de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 11 DE MARÇ DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2)

Pallaresa MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dimarts, 11: Fins el migdia hi haurà núvols alts i mitjans que localment deixaran el cel molt ennuvolat, si bé a l'Aran Franja Nord Pallaresa
el cel estarà cobert o molt ennuvolat. A la tarda la nuvolositat minvarà i el cel quedarà poc ennuvolat. S'esperen precipitacions febles o
moderades a l'Aran Franja Nord Pallaresa fins a mig matí. A la resta no s'esperen precipitacions. Temperatures a l'alça, tant màximes
com mínimes. El vent bufarà de component oest, sobretot del nord-oest, entre fluix i moderat.

A les 12:00 h: isozero: 2400 m; Vent a 2000 m: 71 km/h NW; Vent a 3000 m: 86 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -6ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Va nevar diumenge al vespre, 5-15 cm de neu recent seca, a tots els sectors. El mantell és continu des del 1100-1200 m, però amb
molt poc gruix. De totes maneres el mantell nival continua essent molt irregular arreu degut a l'acció del vent del nord de la setmana
passada. Les parts més elevades es troben quasi desproveïdes de neu o hi aflora la neu vella, sobretot a les orientacions nord. D'altra
banda a les orientacions sud, sud-est i sud-oest hi ha sobreacumulacions de neu ventada (de fins 100 cm a l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa), excepte a les cotes altes que estan escombrades pel vent. Els gruixos de neu al terra a 2200 m varien entre 80-110 cm a
l'Aran Franja Nord de la Pallaresa i entre 20-60 cm a la resta de sectors.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Va nevar diumenge al vespre, 5-15 cm de neu recent seca, a tots els sectors. El mantell és continu des del 1100-1200 m, però amb
molt poc gruix. De totes maneres el mantell nival continua essent molt irregular arreu degut a l'acció del vent del nord de la setmana
passada. Les parts més elevades es troben quasi desproveïdes de neu o hi aflora la neu vella, sobretot a les orientacions nord. D'altra
banda a les orientacions sud, sud-est i sud-oest hi ha sobreacumulacions de neu ventada (de fins 100 cm a l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa), excepte a les cotes altes que estan escombrades pel vent. Els gruixos de neu al terra a 2200 m varien entre 80-110 cm a
l'Aran Franja Nord de la Pallaresa i entre 20-60 cm a la resta de sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 11 DE MARÇ DE 2008 

A tots el sectors, la neu recent més el gir del vent inicialment a sud, després a nord-oest i actualment a oest, ha provocat la formació
de noves plaques de vent en diverses orientacions, bàsicament en est i nord. En general són de petites dimensions, però fràgils. Es
mantenen les plaques de vent de la setmana passada en orientacions sud, sud-oest, sud-est i nord protegides del vent, essent les
més inestables i gruixudes a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, i les més petites i locals a la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca
i de la Pallaresa. Aquestes plaques han quedat tapades per la nevada més recent. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és
MARCAT (3), per la presència de plaques de vent a totes orientacions, excepte a les oest, on poden ser molt locals. Amb les nevades
previstes se'n continuaran formant en orientacions est. Les plaques són fràgils i poden desprendre's al pas d'una persona, localment
de grans dimensions en orientacions sud. Independentment, demà podrà haver petites allaus de neu recent humida. A la Ribagorçana-
Vall Fosca i a la Pallaresa la distribució de les plaques és similar, igualment fràgils però de menors dimensions; localment les allaus
poden ser de dimensions mitjanes. El perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

El perill d'allaus pel pas de persones disminuirà, però es mantindrà el perill d'allaus espontànies de neu recent humida de petites
dimensions.
Evolució del perill: EN DESCENS

El proper butlletí serà emès el dimarts, 11 de març de 2008
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimarts, 11 de març de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 12 de març de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 12 DE MARÇ DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2)

Pallaresa MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dimecres, 12: Ambient assolellat, tot i que aniran creuant bandes de núvols alts i mitjans durant el dia. Al final del dia es formaran
alguns núvols baixos a la zona de l'Aran Franja Nord Pallaresa. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes lleugerament més
altes i màximes similars a les del dia anterior. El vent bufarà de component oest, sobretot de nord-oest. Bufarà moderat en general,
amb cops forts al final del dia.

A les 12:00 h: isozero: 3000 m; Vent a 2000 m: 40 km/h NW; Vent a 3000 m: 65 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -4ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dijous, 13: El cel estarà serè o poc ennuvolat per bandes de núvols alts i prims, si bé a la zona de l'Aran Franja Nord Pallaresa estarà
mig ennuvolat per núvols baixos al principi i al final del dia. No s'esperen precipitacions. Temperatures semblants. Vent fluix amb cops
moderats de component oest a sud.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Dilluns va continuar nevant de forma local per sobre de 1200 m aproximadament; actualment s'estan registrant noves precipitacions
amb cota de neu a 1900-2000 m i pujant al llarg del dia (de moment 5-10 cm de neu recent humida a 2300 m). El mantell és continu
des del 1400 m en orientacions sud i es manté a 1000 m en orientacions nord a l'Aran. El mantell nival continua essent molt irregular
arreu degut a l'acció del vent del nord de la setmana passada. A les orientacions sud, sud-est i sud-oest hi ha sobreacumulacions de
neu ventada (de fins 100 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa) i molt poc gruix a les oest. Els gruixos de neu al terra a 2200 m varien
entre 80-110 cm a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa i entre 20-60 cm a la resta de sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 12 DE MARÇ DE 2008 

Amb les nevades dels últims dies, acompanyades de vent de diferents direccions es van formar plaques de vent de petites dimensions
en diverses orientacions. Aquest matí novament s'han registrat precipitacions, amb cota de neu pujant fins als 2000 m, que per sobre
d'aquesta cota han deixat uns 10 cm de neu recent humida a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa i menys de 5 cm a la Ribagorçana-Vall
Fosca i a la Pallaresa. Per sota de 2200 m el mantell s'està humitejant notablement, especialment a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
Es mantenen les plaques de vent de la setmana passada en orientacions sud, sud-oest, sud-est i nord protegides del vent, essent les
més gruixudes les de l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, i les més petites i locals a la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la
Pallaresa. S'estan formant noves plaques de vent en orientacions est i sud a cotes superiors als 2200 m.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és MARCAT (3), per la presència de plaques de vent a totes orientacions, excepte a les
oest, on poden ser molt locals. Les plaques són fràgils i poden desprendre's al pas d'una persona, localment de grans dimensions
en orientacions sud al pas d'un grup de persones. De forma espontània es poden produir allaus de neu recent humida a qualsevol
orientació, en general de petites dimensions, i poden haver allaus de fusió de fons per sota de 2000 m en pendents herbosos de
forta inclinació. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la distribució de les plaques és similar, igualment fràgils però de menors
dimensions; localment les allaus de placa poden ser de dimensions mitjanes en orientacions sud. El perill és MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

El mantell nival entrarà en el cicle diari fusió-regel i s'anirà assentant. Al centre del dia hi podrà haver allaus de fusió a l'Aran-Franja
Nord de la Pallaresa.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí serà emès el dimecres, 12 de març de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Imatge del Tuc de Baciver (Aran-Franja Nord de la Pallaresa, 10/3/2008).
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimecres, 12 de març de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 13 de març de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 13 DE MARÇ DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2) a partir de mig matí, FEBLE (1) de nit i matinada

Pallaresa MODERAT (2) a partir de mig matí, FEBLE (1) de nit i matinada

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dijous, 13: Ambient assolellat amb l'arribada de núvols alts i mitjans que es faran més abundants a la tarda. No s'esperen precipitacions.
Temperatures semblants. Vent fluix amb cops moderats de component oest a sud.

A les 12:00 h: isozero: 2400 m; Vent a 2000 m: 17 km/h SW; Vent a 3000 m: 29 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -1ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Divendres, 14: Aniran arribant bandes de núvols alts que a partir de migdia es faran més abundants i compactes. No s'esperen
precipitacions. Temperatures sense canvis. El vent bufarà fluix amb cops moderats de component sud i oest.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

El mantell és continu des del 1400-1500 m en orientacions sud i es manté a 1000-1200 m en orientacions nord a l'Aran. El mantell nival
continua essent molt irregular arreu degut a l'acció del vent del nord de la setmana passada. A les orientacions sud, sud-est i sud-oest
hi ha sobreacumulacions de neu ventada (de fins 90 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa) i molt poc gruix a les oest. Els gruixos de
neu al terra a 2200 m varien entre 70-100 cm a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa i entre 10-60 cm a la resta de sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 13 DE MARÇ DE 2008 

Ahir novament es van donar precipitacions, amb cota de neu pujant fins als 2000-2200 m. En total, per damunt d'aquesta cota es van
acumular fins a 10 cm de neu recent humida a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa i menys de 5 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a
la Pallaresa. Posteriorment, per sota de 2200 m, el mantell es humitejar notablement i van caure purgues de neu humida a totes les
orientacions. Aquesta matinada, la neu s'ha regelat, conferint-li estabilitat. Tot i així encara es mantenen plaques de vent a cotes altes,
en orientacions nord protegides del vent, sud, sud-oest, sud-est, essent les més gruixudes les de l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, i
les més petites i locals a la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és MODERAT (2), per la presència de plaques de vent a les orientacions abans indicades,
que tot i que s'estan estabilitzant, poden desprendre's al pas d'un grup de persones, en general de mida mitjana i a cotes altes. A més,
a partir de mig matí es poden produir allaus de neu humida especialment en orientacions sud, en general de petites dimensions, que
poden ser de fons per sota de 2000 m en pendents herbosos de forta inclinació. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill
és MODERAT (2) ja que a partir de migdia la neu s'humitejarà i seran possibles caigudes espontànies de purgues de neu humida,
especialment en orientacions sud. A partir del vespre el mantell s'encrostarà i el perill passarà a ser FEBLE (1) durant la nit i matinada.
D'altra banda es mantenen plaques la distribució de les quals és similar a les de l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, però de menors
dimensions i també susceptibles al pas d'un grup de persones; localment les allaus de placa poden ser de dimensions mitjanes en
orientacions sud.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

El mantell nival estarà sotmès al cicle diari fusió-regel i les plaques s'aniran assentant.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí serà emès el dijous, 13 de març de 2008
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dijous, 13 de març de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 14 de març de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 14 DE MARÇ DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2) a partir de mig matí, FEBLE (1) de nit i matinada

Pallaresa MODERAT (2) a partir de mig matí, FEBLE (1) de nit i matinada

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Divendres, 14: Aniran arribant bandes de núvols alts que a partir de migdia es faran més abundants i compactes. No s'esperen
precipitacions. Temperatures sense canvis o lleugerament més altes. El vent bufarà fluix amb cops moderats de component sud i oest.

A les 12:00 h: isozero: 3100 m; Vent a 2000 m: 20 km/h SW; Vent a 3000 m: 32 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 2ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dissabte, 15: Fins el migdia estarà poc ennuvolat per alguns núvols alts. A la tarda els núvols augmentaran i creixeran nuvolades a
qualsevol punt. Al final del dia el cel quedarà cobert o molt ennuvolat. S'esperen ruixats d'intensitat entre feble i moderada a partir de
migdia. Localment aniran acompanyats de tempesta. Temperatures amb tendència a la baixa durant el dia. Vent de moderat a fort,
de sud-oest a nord-oest.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

El mantell és continu des del 1500-1600 m en orientacions sud i es manté a 1200 m en orientacions nord a l'Aran. El mantell nival
continua essent molt irregular arreu. A les orientacions sud, sud-est i sud-oest hi ha sobreacumulacions de neu ventada (de fins 90 cm
a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa) i molt poc gruix a les oest. Els gruixos de neu al terra a 2200 m varien entre 50-100 cm a l'Aran
Franja Nord de la Pallaresa i entre 10-60 cm a la resta de sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 14 DE MARÇ DE 2008 

Durant el migdia i la tarda d'ahir es van donar caigudes espontànies de purgues de neu humida a la majoria de sectors. Aquesta
matinada, la neu ha tornat a regelar, conferint-li estabilitat. Tot i així en orientacions nord encara existeixen internament capes de feble
cohesió sota de les plaques existents en indrets arrecerats obacs. No es descarta que localment a cotes altes orientades al sud, sud-
oest, sud-est també se'n mantinguin, essent les més gruixudes les de l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, i les més petites i locals a la
meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és MODERAT (2), ja que tant avui com demà, a partir de mig matí són probables caigudes
espontànies d'allaus de neu humida de petites dimensions, localment mitjanes. A més hi ha plaques de vent a les orientacions abans
indicades, que tot i que s'estan estabilitzant, poden desprendre's al pas d'un grup de persones, en general de mida mitjana i a cotes
altes. També es manté la possibilitat de caigudes espontànies d'allaus de placa de fons per sota de 2000 m en pendents herbosos
de forta inclinació. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2) ja que a partir de migdia la neu s'humitejarà
i seran possibles caigudes espontànies de purgues de neu humida, especialment en orientacions sud. A partir del vespre el mantell
s'encrostarà i el perill passarà a ser FEBLE (1) durant la nit i matinada. D'altra banda es mantenen plaques la distribució de les quals
és similar a les de l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, però de menors dimensions i també susceptibles al pas d'un grup de persones.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Allà on es produeixin ruixats en forma de pluja fins a cotes altes, seran possibles caigudes d'allaus de neu humida a qualsevol orientació
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí serà emès el divendres, 14 de març de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Vista aèria del Tuc de Salana (Aran-Franja Nord de la Pallaresa, 12/3/2008).
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 14 de març de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 15 de març de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 15 DE MARÇ DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2)

Pallaresa MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dissabte, 15: Fins el migdia estarà poc ennuvolat per alguns núvols alts. A la tarda els núvols augmentaran i creixeran nuvolades a
qualsevol punt. S'esperen ruixats d'intensitat entre feble i moderada a partir de migdia. Localment aniran acompanyats de tempesta.
Temperatures amb tendència a la baixa a partir de migdia. Vent entre fluix i moderat del sud-oest. Al final del dia girarà a nord-oest
moderat.

A les 12:00 h: isozero: 2800 m; Vent a 2000 m: 53 km/h SW; Vent a 3000 m: 71 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: 1ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Diumenge, 16: A la zona de l'Aran Franja Nord Pallaresa estarà mig o molt ennuvolat tot el dia i són probables algunes precipitacions
febles durant la jornada. A la resta predominarà l'ambient assolellat, amb alguns intervals de núvols de matinada i núvols d'evolució
diürna a la tarda que poden deixar el cel mig ennuvolat. No es descarta algun ruixat feble i aïllat a la tarda. Temperatures moderadament
més baixes. Vent entre moderat i fort de nord-oest.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

El mantell és continu des del 1500-1600 m en orientacions sud i es manté a 1200 m en orientacions nord a l'Aran. El mantell nival
continua essent molt irregular arreu. A les orientacions sud, sud-est i sud-oest hi ha sobreacumulacions de neu ventada i molt poc
gruix a les oest. Els gruixos de neu al terra a 2200 m varien entre 50-100 cm a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa i entre 10-60 cm
a la resta de sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 15 DE MARÇ DE 2008 

Les temperatures s'han mantingut altes durant els últims dies, amb valors mínims positius per damunt de 2500 m, i l'ambient ha sigut
sec. S'han registrat caigudes espontànies de purgues de neu humida a la majoria de sectors. La neu internament està experimentant un
lent escalfament, malgrat el qual, aquesta matinada la superfície del mantell ha tornat a regelar. Es mantenen plaques de vent a cotes
altes orientades al sud, sud-oest, sud-est i en nord arrecerades, essent les més gruixudes les de l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, i les
més petites i locals a la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa. En orientacions nord encara existeixen internament
capes de feble cohesió sota de les plaques existents en indrets arrecerats i no es descarta que localment a cotes altes orientades al
sud, sud-oest, sud-est també se'n mantinguin.
A tots els sectors el perill és MODERAT (2), ja que són probables caigudes espontànies d'allaus de neu humida a qualsevol orientació,
que seran de petites o mitjanes dimensions, sobretot a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa on podran ser de fons, en pendents herbosos,
fortament inclinats i per sota de 2400 m; a més, localment en vessants nord protegits del vent, pot haver alguna allau de placa al pas
d'un grup de persones. Demà, allà on es produeixin ruixats, augmentarà la probabilitat i dimensió de les allaus de neu humida.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Amb el regel nocturn disminuirà la probabilitat d'allaus de neu humida.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí serà emès el dissabte, 15 de març de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Imatge de la Vall de Sant Martí (Ribagorçana-Vall Fosca, 13/3/2008).
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dissabte, 15 de març de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 17 de març de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 17 DE MARÇ DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) avui passant a FEBLE (1) a partir de demà
Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2) avui passant a FEBLE (1) a partir de demà
Pallaresa MODERAT (2) avui passant a FEBLE (1) a partir de demà

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Diumenge, 16: Ambient assolellat o poc ennuvolat per bandes de núvols alts i mitjans que es faran més abundants al final
de la jornada. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes moderadament més baixes i màximes lleugerament
inferiors. S'imposarà el vent de component nord i oest entre fluix i moderat en general però amb ratxes màximes de fins
a 60km/h als cims i carenes del Prepirineu. Al centre del dia afluixarà temporalment i de nou al vespre s'enfortirà amb
ratxes màximes de fins a 50km/h.
A les 12:00 h: isozero: 1800 m; Vent a 2000 m: 48 km/h W; Vent a 3000 m: 69 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -9ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dilluns, 17: Cel entre mig i molt ennuvolat durant tota la jornada. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes
lleugerament més altes i màximes en lleu descens. Vent de component sud fluix amb algun cop moderat al centre del dia.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu des del 1500-1600 m en orientacions sud i es manté a 1200
m en orientacions nord. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu és present en orientacions nord per damunt
de 1900 m, i en vessants assolellats hi ha neu per sobre de 2300 m que en alguns casos es discontínua fins als cims.
El mantell nival continua essent molt irregular arreu. Els gruixos de neu al terra a 2200 m varien entre 50-90 cm a l'Aran
Franja Nord de la Pallaresa i entre 10-60 cm a la resta de sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 17 DE MARÇ DE 2008 

Les temperatures s'han mantingut altes durant els últims dies, amb valors mínims positius per damunt de 2500 m. S'han
registrat caigudes espontànies de purgues de neu humida a la majoria de sectors. La neu internament està experimentant
un lent escalfament, i aquesta nit i matinada el regel ha sigut inexistent o molt feble.
Actualment, a tots els sectors el perill és MODERAT (2), ja que són probables caigudes espontànies d'allaus de neu
humida a qualsevol orientació, que seran de petites o mitjanes dimensions, sobretot a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa
on podran ser de fons, en pendents herbosos, fortament inclinats i per sota de 2400 m; aquestes caigudes seran més
probables allà es produeixin precipitacions en forma líquida durant el dia d'avui. A partir de la matinada de demà, amb el
descens tèrmic la superfície del mantell regelarà i el perill passarà a ser FEBLE (1).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Les minses precipitacions previstes no afectaran apreciablement l'estabilitat del mantell nival.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí serà emès el dilluns, 17 de març de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Perfil realitzat a Espot, amb diversos nivells de gra de fusió (Pallaresa, 14/3/2008).

- 200 / 294 -



Pàgina 3 de 3

Institut Geològic de Catalunya   c/ de Balmes, 209 08006 Barcelona
Tel. 93 553 84 30 Fax. 93 553 84 40
e-mail: allaus@igc.cat   http://www.igc.cat

Servei Meteorològic de Catalunya   c/ de Berlín, 38-46 08029 Barcelona
Tel. 93 567 60 90 Fax. 93 567 61 02
e-mail: prediccio@meteocat.com   http://www.meteo.cat

Imatge de Tavascan; s'observa la caiguda de boles de neu humida
en orientació nord (Aran-Franja Nord de la Pallaresa, 14/3/2008).
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dilluns, 17 de març de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 18 de març de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 18 DE MARÇ DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa: FEBLE (1) avui, passant a MODERAT (2) demà
Ribagorçana-Vall Fosca FEBLE (1) avui, passant a MODERAT (2) demà
Pallaresa FEBLE (1) avui, passant a MODERAT (2) demà

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dimarts, 18: Cel cobert o molt ennuvolat en general, amb el creixement de nuvolades. S'esperen precipitacions entre
la matinada i darrera hora de la tarda. Seran d'intensitat entre feble i moderada i acumularan quantitats poc abundants
(inferiors als 20 mm). No es descarta alguna tempesta aïllada. La cota de neu es situarà entorn els 1600 metres.
Temperatures mínimes similars o lleugerament més baixes i màximes notablement inferiors. Vent fluix de component oest
fins a migdia i entre fluix i moderat de component nord a partir d'aleshores, més reforçat al final del dia.
A les 12:00 h: isozero: 2000 m; Vent a 2000 m: 27 km/h NW; Vent a 3000 m: 29 km/h NW; Índex de fredor a 2000
m: -9ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dimecres, 19: Cel mig ennuvolat de matinada a poc ennuvolat la resta del dia, amb núvols d'evolució diürna. No s'esperen
precipitacions. Les temperatures mínimes baixaran moderadament i en molts casos es donaran al final del dia. Les
màximes seran semblants. Vent entre fluix i moderat de component nord.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu des de 2100 m en orientacions sud i es manté a 1800 m en
orientacions nord. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu és present en orientacions nord per damunt de
1900 m, i en vessants assolellats hi ha neu per sobre de 2300-2400 m que en alguns casos es discontínua fins als cims.
Els gruixos de neu al terra a 2200 m varien entre 50-90 cm a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa i entre 10-50 cm a la
resta de sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 18 DE MARÇ DE 2008 

Al llarg de la setmana passada les temperatures es van mantenir molt altes i el mantell es va humitejar considerablement;
els gruixos de neu al terra van disminuir entre 5 i 10 cm. Es van registrar purgues espontànies de neu humida a tots els
sectors. Amb la baixada de temperatures que ha tingut lloc els dos últims dies, la superfície del mantell ha regelat i s'ha
endurit notablement. Demà dimarts es produiran nevades poc abundants acompanyades de vent de l'oest i del nord.
Actualment, a tots els sectors el perill és FEBLE (1) ja que no es descarta alguna petita purga de neu humida en vessants
fortament inclinats durant les hores centrals de la jornada. A partir de la matinada de demà es formaran plaques de vent
de petites dimensions en orientacions sud i est, que es podran desprendre al pas d'un grup de persones, localment al pas
d'una persona per sobre de 2300 m. A tots els sectors, el perill passarà a MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

No hi haurà canvis destacables en l'estabilitat del mantell nival.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí serà emès el dimarts, 18 de març de 2008
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimarts, 18 de març de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 19 de març de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 19 DE MARÇ DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa: FEBLE (1), passant a MODERAT (2) per sobre de 2300 m

Ribagorçana-Vall Fosca FEBLE (1), passant a MODERAT (2) per sobre de 2300 m

Pallaresa FEBLE (1), passant a MODERAT (2) per sobre de 2300 m

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dimecres, 19: Cel entre mig i molt ennuvolat, amb núvols més abundants durant el matí. Al centre del dia hi haurà núvols d'evolució.
S'esperen precipitacions febles i disperses, sobretot fins a primera hora de la tarda. Cota de neu: 1200 metres. Les quantitats
acumulades seran minses en general. Temperatures màximes sense grans canvis o lleugerament més baixes i mínimes en descens
moderat i al final del dia. Vent fluix i de direcció variable. Al final del dia s'imposarà el component nord, alhora que s'enfortirà i quedarà
moderat en general.

A les 12:00 h: isozero: 1600 m; Vent a 2000 m: 7 km/h SW; Vent a 3000 m: 7 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -5ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dijous, 20: Cel de mig a poc ennuvolat al matí. Al centre del dia hi haurà núvols d'evolució, mentre que al vespre arribaran alguns
núvols alts i mitjans. No s'esperen precipitacions. Temperatures en lleuger descens, tant les màximes com les mínimes. Vent entre fluix
i moderat de component nord, més reforçat al principi i al final del dia.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu des de 2100 m en orientacions sud i es manté a 1800 m en orientacions nord.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu és present en orientacions nord per damunt de 1900 m, i en vessants assolellats
hi ha neu per sobre de 2300-2400 m que en alguns casos es discontínua fins als cims. Els gruixos de neu al terra a 2200 m varien
entre 50-90 cm a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa i entre 10-50 cm a la resta de sectors. Amb les nevades que s'estan produint, la
distribució del mantell experimentarà variacions.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 19 DE MARÇ DE 2008 

Al llarg de la setmana passada el mantell es va humitejar considerablement. Amb la baixada de temperatures que ha tingut lloc els
últims dies, la superfície del mantell ha regelat i s'ha endurit notablement. En el moment d'elaboració d'aquest butlletí s'estan produint
precipitacions febles i disperses, en forma de neu per sobre de 1600 m, i s'espera que se'n puguin anar produint fins demà a la tarda.
Actualment, a tots els sectors el perill és FEBLE (1) ja que no es descarta alguna petita purga de neu humida en vessants fortament
inclinats. Amb les presents nevades, que a partir d'aquesta tarda aniran acompanyades de vent del nord, localment es formaran plaques
de vent de dimensions petites i de molt poc gruix en orientacions sud, que seran susceptibles de desprendre's al pas d'un grup de
persones, per bé que de manera restringida podrien caure al pas d'una persona per sobre de 2300 m. A tots els sectors, el perill passarà
progressivament a MODERAT (2) per sobre de 2300 m, mentre que continuarà FEBLE (1) per sota d'aquesta cota.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

No hi haurà canvis destacables en l'estabilitat del mantell nival.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí serà emès el dimecres, 19 de març de 2008
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimecres, 19 de març de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 20 de març de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 20 DE MARÇ DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa: FEBLE (1)
Ribagorçana-Vall Fosca FEBLE (1)
Pallaresa FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dijous, 20: OCCIDENTAL - ARAN - Cel de mig a poc ennuvolat al matí. Al centre del dia hi haurà núvols d'evolució, mentre
que al vespre arribaran alguns núvols alts i mitjans. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes semblants o en
lleuger ascens i màximes moderadament superiors. Vent entre fluix i moderat de component nord.
A les 12:00 h: isozero: 1600 m; Vent a 2000 m: 28 km/h NE; Vent a 3000 m: 19 km/h SE; Index de fredor a 2000
m: -13ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Divendres, 21: OCCIDENTAL - Cel mig ennuvolat al matí, si bé la nuvolositat augmentarà ràpidament i a partir del migdia
quedarà cobert o molt ennuvolat. ARAN - Cel molt ennuvolat o cobert durant tota la jornada. S'esperen precipitacions a
partir de mig matí, d'intensitat entre feble i moderada. La cota de neu es mantindrà als 1500 metres fins al migdia i baixarà
fins als 1000 metres a la nit. Les quantitats acumulades seran poc abundants. Temperatures mínimes en lleuger ascens i
màximes en descens entre lleuger i moderat. Vent de component nord moderat al matí a fort amb cops molt forts a partir
del migdia a cotes altes i mitjanes, sobretot del nord-oest.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Des d'ahir dimarts s'estan produint nevades de forma local per damunt de 1600 m baixant a 1200 m. A la Ribagorçana-
Vallfosca s'han acumulat entre 10-20 cm a 2500 m; en general, entre 1-5 cm a la resta. A la Ribagorçana-Vallfosca hi ha
neu al terra per damunt de 1500 m, però s'està fonent ràpidament i pujant de cota. A la resta el mantell és continu des de
2100-2300 m en orientacions sud i es manté a 1800-1900 m en orientacions nord. Els gruixos de neu al terra a 2200 m
varien entre 50-90 cm a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa i entre 20-60 cm a la resta de sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 20 DE MARÇ DE 2008 

Entre ahir i avui s'han enregistrat nevades a tots els sectors, que han acumulat entre 15-20 cm a la Vall Fosca i a la meitat
sud de la Pallaresa, entre 10-15 cm de neu nova a la Ribagorçana i entre 1-5 cm a la resta. La neu és humida i part ha
caigut en forma de neu granulada. Per sota de la neu recent el mantell es troba regelat, endurit i és estable. Ha nevat amb
vent fluix i no s'ha afavorit la formació de plaques de vent. A tots els sectors el perill és FEBLE (1); és probable alguna
purga de neu recent humida en vessants fortament inclinats.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Divendres a la tarda és previst que torni a nevar, especialment a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Fins aleshores, la
neu recent s'anirà humitejant.
Evolució del perill: EN AUGMENT, especialment a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.

El proper butlletí serà emès el dijous, 20 de març de 2008
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dijous, 20 de març de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 22 de març de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 22 DE MARÇ DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa: FEBLE (1) augmentant a MODERAT (2) divendres i MARCAT (3) dissabte

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

Pallaresa FEBLE (1) augmentant a MODERAT (2) divendres i MARCAT (3) dissabte

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Divendres, 21: OCCIDENTAL - Creuaran bandes de núvols alts i mitjans que durant el matí deixaran el cel mig ennuvolat. A partir del
migdia es faran més abundants i deixaran el cel molt ennuvolat. S'esperen precipitacions a partir de mitja tarda, d'intensitat feble en
general, i localment moderada. Cota de neu: s'iniciarà als 1400 metres i baixarà fins als 1000 metres a la nit. Les quantitats acumulades
seran minses. ARAN - La nuvolositat augmentarà ràpidament de matinada i durant el matí fins a deixar el cel molt ennuvolat o cobert
a darrera hora del matí. A partir del migdia s'esperen precipitacions febles que a partir del vespre seran moderades i més continuades.
En general s'acumularan quantitats minses de precipitació a cotes baixes i mitjanes; a les cotes altes seran poc abundants. La cota
de neu s'iniciarà als 1400 metres al migdia i baixarà durant la tarda fins a situar-se cap als 1000 metres a la nit. Les temperatures
mínimes baixaran lleugerament a les valls, i es mantindran estables a cotes altes i mitjanes. Les màximes baixaran lleugerament. Vent
de component nord fort a cotes mitjanes i altes, on es produirà el fenomen del torb. A les valls serà de component nord moderat amb
cops forts. Al final del dia s'enfortirà arreu.

A les 12:00 h: isozero: 1800 m; Vent a 2000 m: 62 km/h NW; Vent a 3000 m: 86 km/h NW;Index de fredor a 2000 m: -10ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dissabte, 22: OCCIDENTAL - ARAN - Cel molt ennuvolat en general durant tota la jornada, en especial la primera meitat del dia.
S'esperen nevades d'intensitat entre feble i moderada. Les quantitats acumulades seran abundants. Les temperatures mínimes baixaran
de forma moderada en general, i es donaran al final del dia a cotes altes i mitjanes. Les màximes baixaran lleugerament i puntualment
de forma moderada. Vent fort de component nord, sobretot del nord-oest, amb cops molt forts a cotes altes i mitjanes. Es produirà
el fenomen del torb.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Entre dimarts i dimecres es van produir nevades de forma local per damunt de 1600 m baixant a 1200 m. A la Ribagorçana-Vallfosca
es van acumular entre 10-20 cm a 2500 m; en general, entre 1-5 cm a la resta. A tots els sectors hi ha neu al terra per damunt de 1800
m en orientacions nord, i de 2100-2300 m en vessants assolellats essent el mantell ja quasi discontinu fins als cims. Els gruixos de neu
al terra a 2200 m varien entre 50-90 cm a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa i entre 20-60 cm a la resta de sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 22 DE MARÇ DE 2008 

Els gruixos de neu recent han estat remoguts pel vent del nord a cotes altes de la Ribagorçana-Vallfosca i de la Pallaresa i s'ha format
alguna petita placa de vent en orientacions sud. La neu recent és força freda i pot fer de capa feble per les nevades que s'iniciaran
divendres al vespre. Avui dijous el perill és FEBLE (1) a tots els sectors, excepte a cotes altes de la Ribagorçana-Vallfosca on és
MODERAT (2) per la possibilitat d'allaus de placa al pas d'una persona en orientacions sud, en general de petites dimensions. Demà
divendres el perill augmentarà a MODERAT (2) cap al vespre a tots els sectors un cop comenci a nevar, ja que es formaran plaques
de vent molt fràgils en orientacions sud, fins i tot a qualsevol orientació a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. De cara a dissabte el perill
augmentarà a MARCAT (3) a tots els sectors ja que és previst que continuï nevant. Seran molt probables allaus de placa de vent, fins
i tot de forma espontània i de mida mitjana; és possible que fins i tot s'arribi a FORT (4) a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Continuarà l'acumulació de neu recent i la formació de plaques de vent, sobretot a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
Evolució del perill: EN AUGMENT.

El proper butlletí serà emès el dissabte, 22 de març de 2008
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Distribució de la neu recent a la vall de Filià i vista del Port de Filià (Ribagorçana-Vall Fosca, 19/3/2008).
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dissabte, 22 de març de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 25 de març de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 25 DE MARÇ DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3)

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

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Diumenge, 23: OCCIDENTAL - ARAN - Cel molt ennuvolat fins a primera hora del dia i al final de la jornada; durant la resta del dia
estarà mig ennuvolat. Al vessant nord, estarà molt ennuvolat o cobert durant tot el dia. Al vessant nord s'esperen nevades d'intensitat
feble i localment moderada, sobretot fins a mig matí i a partir del vespre. Seran poc abundants. A la resta se n'esperen d'aïllades i
febles de matinada i al final de la jornada. Les temperatures seran notablement més baixes, amb mínimes que es donaran al final del
dia. Vent de component nord, entre nord i nord-oest fins al vespre i del nord-oest a partir de llavors; bufarà moderat amb cops forts al
matí i fort la resta del dia, amb cops molt forts al final del dia. Es produirà el fenomen del torb.

A les 12:00 h: isozero: 0 m; Vent a 2000 m: 56 km/h N; Vent a 3000 m: 61 km/h N;Index de fredor a 2000 m: -25ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dilluns, 24: OCCIDENTAL - ARAN - Cel cobert o molt ennuvolat al vessant nord. A la resta estarà mig ennuvolat, amb núvols més
compactes durant la matinada i al final del dia. Al vessant nord s'esperen nevades d'intensitat entre feble i moderada. A la resta se
n'esperen d'aïllades i febles i localment moderades durant la primera meitat del dia. Temperatures en progressiu ascens al llarg del
dia, amb mínimes estables. Les màximes seran lleugerament més altes i es donaran al final de la jornada. Vent de nord-oest fort amb
cops molt forts. Es produirà el fenomen del torb.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Ahir divendres a la tarda va començar a nevar a l'Aran-Franja nord de la Pallaresa per damunt de 1800 metres baixant al matí de
dissabte a 900 metres. S'han acumulat entre 10-15 cm de neu recent a 2200 metres, amb vent del nord-oest moderat. A la resta dels
sectors no ha nevat o ho ha fet molt localment amb gruixos entre 1-3 cm. A la resta de sectors hi ha neu al terra per damunt de 1800 m
en orientacions nord, i de 2100-2300 m en vessants assolellats essent el mantell ja quasi discontinu fins als cims. Els gruixos de neu
al terra a 2200 m varien entre 60-100 cm a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa i entre 20-60 cm a la resta de sectors.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 25 DE MARÇ DE 2008 

Amb la nevada comentada a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa s'han format plaques de vent en orientacions sud, est i nord protegides
del vent; de moment són plaques de vent petites, però molt fràgils degut a l'existència d'una capa feble interna. En aquest sector s'estan
produint a allaus petites de placa de vent al pas d'una persona. El perill s'anirà incrementant a MARCAT (3) al llarg de la jornada d'avui
dissabte a mesura que continuï nevant. Demà diumenge es poden produir allaus de placa de vent de dimensions mitjanes al pas d'una
persona en orientacions sud, est i nord protegides del vent. De cara a dilluns és possible que fins i tot s'arribi a FORT (4) a l'Aran-Franja
Nord de la Pallaresa si s'intensifiquen les nevades. A cotes altes de la Ribagorçana-Vallfosca i de la Pallaresa el perill és MODERAT
(2) per la possibilitat d'allaus de placa al pas d'una persona en orientacions sud i est de petites dimensions, degut a les nevades de dies
enrera. Demà diumenge a la meitat nord d'aquests sectors el perill pot augmentar a MARCAT (3) en cas que nevi de l'ordre de 20-30
cm, ja que es formarien noves plaques de vent en orientacions est i sud. Aquesta situació es mantindria també per al dilluns dia 24. A
la meitat sud de la Pallaresa i de la Ribagorçana-Vallfosca el perill es mantindrà en MODERAT (2).

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Continuarà l'acumulació de neu recent i la formació de plaques de vent, sobretot a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
Evolució del perill: EN AUGMENT.

El proper butlletí serà emès el dimarts, 25 de març de 2008.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimarts, 25 de març de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 26 de març de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 26 DE MARÇ DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa: FORT (4)

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3)

Pallaresa MARCAT (3)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dimecres, 26: OCCIDENTAL - ARAN - Cel mig ennuvolat per núvols alts i mitjans fins a migdia, malgrat que al vessant nord estarà molt ennuvolat
fins a primera hora del dia per núvols baixos. A partir d'aleshores la nuvolositat es farà més abundant, també pel desenvolupament de nuvolades; a
la tarda el cel quedarà molt ennuvolat en conjunt. A partir de migdia s'esperen ruixats entre febles i moderats, que localment aniran acompanyats de
tempesta i podran deixar calamarsa. La cota de neu serà d'uns 1600 metres. Al final del dia les precipitacions tendiran a minvar. Les temperatures
experimentaran un descens al llarg de tota la jornada, amb mínimes que s'enregistraran al final del dia i seran entre moderadament i notablement més
baixes. Les màximes seran estables. Vent de l'oest i nord-oest, entre moderat i fort de matinada i moderat a partir de llavors i fins al vespre. A partir
d'aleshores serà del nord-oest fort.

A les 12:00 h: isozero: 1600 m; Vent a 2000 m: 28 km/h W; Vent a 3000 m: 41 km/h NW;Index de fredor a 2000 m: -9ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dijous, 27: OCCIDENTAL - ARAN - Cel mig i localment molt ennuvolat per núvols baixos de matinada. Al llarg del matí la nuvolositat augmentarà
ràpidament i quedarà cobert o molt ennuvolat a partir de mig matí i fins a mitja tarda, majoritàriment per núvols mitjans. A partir d'aleshores la nuvolositat
tendirà a minvar i quedarà mig ennuvolat, si bé al final de la nit tornarà a quedar molt ennuvolat. No es descarten algunes precipitacions febles i aïllades
al final del dia. La cota de neu serà d'uns 1200 metres. Les temperatures experimentaran un ascens al llarg del dia, amb mínimes i màximes que seran
entre moderadament i acusadament més altes. Vent del nord-oest fort, si bé a la tarda serà menys marcat. Al final del dia es reforçarà i es podrà assolir
algun cop molt fort.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Amb les nevades dels darrers dies la neu és present al terra des dels 900 metres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i dels 1500-1600 m a la Ribagorçana-
Vall Fosca i a la Pallaresa, però amb l'acció del Sol i del vent canvia ràpidament i puja de cota. L'acció del vent ha erosionat les cotes altes de la majoria
d'orientacions i ha format sobreacumulacions en boscos i indrets arrecerats. A 2200 m la neu al terra presenta gruixos que varien entre 150-95 cm a l'Aran-
Franja Nord de la Pallaresa. A la resta de sectors presenta molt irregularitat i pot variar entre el 170 cm de màxim i els 20 cm en sectors afectats pel vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 26 DE MARÇ DE 2008 

En tot l'episodi de nevades que es va iniciar el passat dijous, a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa s'han acumulat entre 70 i 110 cm de neu recent i entre
20-30 cm a la resta de sectors. El vent que va acompanyar aquestes nevades ha format acumulacions de neu de gruixos superiors als esmentats, en
orientacions sud, sud-est, sud-oest i vessants nord protegits. En aquestes mateixes orientacions existeixen plaques de vent inestables, damunt de nivells
de feble cohesió, les més gruixudes de les quals es troben a l'Aran-Franja Nord de la Plalaresa. Actualment les temperatures han pujat i superficialment
la neu es troba més densa i humida. El perill d'allaus és FORT (4) a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa ja que són molt probables desencadenaments
d'allaus de placa al pas d'una persona, en orientacions sud, sud-est, sud-oest i vessants nord protegits que poden assolir grans dimensions. No es
descarta que se'n puguin desencadenar fins i tot de forma natural. Són probables també caigudes espontànies d'allaus de neu recent humida a la majoria
d'orientacions de mitjanes dimensions, que localment poden ser fins i tot grans. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa existeixen nombroses
deflacions en vessants nord desprotegits i les plaques es troben més restringides i de menors dimensions en orientacions sud, est i oest, així com en
nord protegits, que són susceptibles de despendre's al pas d'una persona i assolir mitjanes dimesnions. Per aquests motius el perill d'allaus és MARCAT
(3) en aquests sectors.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Amb les nevades que es preveuen per als propers dies el perill es mantindrà o pujarà lleugerament.

El proper butlletí serà emès el dimecres, 26 de març de 2008.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimecres, 26 de març de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 27 de març de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 27 DE MARÇ DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3)

Pallaresa MARCAT (3)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dijous, 27: Cel mig i localment molt ennuvolat per núvols baixos de matinada. Al llarg del matí la nuvolositat augmentarà ràpidament i
quedarà cobert o molt ennuvolat a partir de mig matí. S'esperen algunes precipitacions febles i intermitents a partir de mig matí. La cota
de neu serà d'uns 1400 metres al migdia, si bé durant la segona meitat del dia tendirà a pujar progressivament fins els 1800 metres.
Les temperatures experimentaran un ascens al llarg del dia, amb mínimes i màximes que seran entre moderadament i acusadament
més altes. Vent del nord-oest; fort de matinada i a partir de mitja tarda i moderat la resta del dia.

A les 12:00 h: isozero: 1500 m; Vent a 2000 m: 29 km/h W; Vent a 3000 m: 69 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -8ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Divendres, 28: Cel mig i localment molt ennuvolat de matinada. A partir de llavors la nuvolositat anirà a menys i s'imposarà el cel poc
ennuvolat, si bé a partir de migdia arribaran algunes franges de núvols alts i prims que deixaran el cel enteranyinat. No s'esperen
precipitacions. Temperatures mínimes moderadament més altes i màximes estables. Vent de l'oest i el nord-oest, moderat de matinada
i entre fluix i moderat la resta de la jornada.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Amb les nevades dels darrers dies la neu és present al terra a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa a partir de 1000 m en orientacions
nord, i dels 1200 en vessants assolellats; a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu és present a partir dels 1500-1600 m.
Les cotes altes de la majoria d'orientacions es troben deflactades per l'acció del vent, i hi ha sobreacumulacions en boscos i indrets
arrecerats. A 2200 m la neu al terra presenta gruixos que varien entre 90-150 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, mentre que a la
resta de sectors la distribució de la neu es més irregular i varia entre els 20 i els 160 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 27 DE MARÇ DE 2008 

Les nevades produïdes entre dijous passat i ahir dimarts han acumulat entre 70 i 120 cm de neu recent a l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa i entre 20-30 cm a la resta de sectors. El vent que va acompanyar aquestes nevades ha format acumulacions de neu de
gruixos superiors als esmentats, en orientacions est, sud-est, sud, sud-oest i vessants nord protegits. En aquestes mateixes orientacions
existeixen plaques de vent inestables, damunt de nivells de feble cohesió, les més gruixudes de les quals es troben a l'Aran-Franja
Nord de la Pallaresa. Entre ahir i avui aquestes plaques s'han estabilitzat lleugerament. Al llarg d'aquesta tarda i demà es produiran
nevades acompanyades de vent del nord i oest.
A tots els sectors el perill és MARCAT (3) ja que són possibles desencadenaments d'allaus de placa al pas d'una persona, en orientacions
est, sud-est, sud, sud-oest i vessants nord protegits que seran en general de mitjanes dimensions; a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la
Pallaresa les plaques es troben més restringides. Amb les nevades previstes les plaques de vent existents es faran més gruixudes;
demà, amb la pujada de la cota de neu la superfície del mantell s'humitejarà per sota de 2000 m i no es descarten algunes allaus de
fusió de petites dimensions en vessants amb suficient inclinació.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Amb l'ascens tèrmic les plaques de vent s'estabilitzaran lleugerament i continuarà la probabilitat d'allaus de neu humida.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí serà emès el dijous, 27 de març de 2008.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dijous, 27 de març de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 28 de març de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 28 DE MARÇ DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3)

Pallaresa MARCAT (3)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Divendres, 28: Domini de l'ambient assolellat, amb l'arribada de bandes de núvols alts a la tarda. A la zona de l'Aran Franja
Nord Pallaresa la nuvolositat serà abundant fins el migdia i s'esperen algunes precipitacions de matinada. A la resta no s'esperen
precipitacions. Ascens moderat de les temperatures. Bufarà vent de l'oest i el nord-oest; moderat de matinada, i entre fluix i moderat
la resta de la jornada.

A les 12:00 h: isozero: 2500 m; Vent a 2000 m: 24 km/h NW; Vent a 3000 m: 48 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -1ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dissabte, 29: Cel serè o poc ennuvolat fins el migdia. A la tarda aniran arribant bandes de núvols alts i mitjans que podran deixar
el cel mig ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes una mica més baixes i màximes semblants o lleugerament
més baixes. El vent bufarà de component nord fins a primera hora del matí i de component sud la resta de la jornada, entre fluix i
moderat en general.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Degut a les nevades que estan tenint lloc en el moment d'elaboració d'aquest butlletí, hi ha neu al terra per sobre dels 900-1000 m
a tots els sectors, per bé que s'espera que la cota de neu al terra pugi al llarg d'avui i demà degut a les pluges previstes. A 2200 m
la neu al terra presenta gruixos que varien entre 90-170 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, mentre que a la resta de sectors la
distribució de la neu és més irregular i varia entre els 20 i els 160 cm. Podem trobar sobreacumulacions de neu a diverses orientacions,
especialment a est, sud-est i sud.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 28 DE MARÇ DE 2008 

Ahir es van produir nevades a tots els sectors per sobre de 1200 m que van acumular menys de 10 cm de neu recent; al vespre es
va reforçar el vent del nord-oest i la neu es va acumular en diverses orientacions. Aquest matí novament s'estan produint nevades fins
a fons de vall, i s'espera que al llarg d'aquesta tarda la cota de neu pugi fins a 1800 metres i es reforci el vent del nord-oest. Amb el
vent previst per aquesta tarda es formaran noves plaques de vent sobre les preexistents en orientacions sud-est, sud, sud-oest i est,
així com en nord arrecerades.
Actualment són probables desencadenaments d'allaus de placa de vent al pas d'una persona, en orientacions est, sud-est, sud, sud-oest
i vessants nord protegits que seran en general de mitjanes dimensions. A partir del vespre, aquestes plaques es podran desencadenar
per sobre dels 2000 m. Per sota d'aquesta cota, el mantell nival s'humitejarà degut a les pluges previstes, especialment a l'Aran-Franja
Nord de la Pallaresa; seran probables allaus de fusió a qualsevol orientació, de dimensions mitjanes, o localment grans i de fons en
orientacions obagues, que es podran desprendre espontàniament. Pels motius exposats, el perill és MARCAT (3) a tots els sectors.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Amb la insolació del propers dies, les plaques de vent tendiran a estabilitzar-se. D'altra banda es mantindrà la possibilitat de caiguda
d'allaus de neu humida.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí serà emès el divendres, 28 de març de 2008.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 28 de març de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 29 de març de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 29 DE MARÇ DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa: FORT (4) avui passant a MARCAT (3) demà

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2)

Pallaresa MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dissabte, 29: Cel serè o poc ennuvolat fins el migdia. A la tarda aniran arribant bandes de núvols alts i mitjans que podran deixar
el cel mig ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes una mica més baixes i màximes semblants o lleugerament
més baixes. El vent bufarà de component nord fins a primera hora del matí i de component sud la resta de la jornada, entre fluix i
moderat en general.

A les 12:00 h: isozero: 2500 m; Vent a 2000 m: 28 km/h SW; Vent a 3000 m: 29 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -6ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Diumenge, 30: El cel estarà mig ennuvolat fins el migdia per núvols alts i mitjans, mentre que a la tarda la nuvolositat es farà més
abundant i compacta degut al creixement de nuvolades. A partir de la tarda s'esperen precipitacions en forma de ruixat d'intensitat entre
feble i moderada. Localment acompanyats de tempesta o calamarsa. La cota de neu voltarà els 2000 metres al migdia i baixarà fins
els 1000 metres al vessant nord i fins els 1400 metres a la resta a la nit. Les temperatures seran semblants o una mica més altes. Vent
entre fluix i moderat de component sud i oest. Al final del dia el vent es reforçarà i girarà a component nord i oest.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Degut a les nevades que han tingut lloc fins aquesta matinada, hi ha neu al terra per sobre de 1100-1200 m a l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa, i de 1300 a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. A 2200 m la neu al terra presenta gruixos que varien entre 100-200
cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, mentre que a la resta de sectors la distribució de la neu és més irregular i varia entre els 20 i
els 180 cm. Podem trobar sobreacumulacions de neu a diverses orientacions, especialment a est, sud-est i sud. També hi ha deflacions
en vessants orientats a l'oest, nord-oest i nord, sobretot a cotes altes.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 29 DE MARÇ DE 2008 

Entre ahir i avui s'han registrat precipitacions a tots els sectors, que es van iniciar en forma de neu des del fons de les valls, pujant la
cota de neu fins a 1800-2000 m aquesta nit i matinada. A 2200 m s'han acumulat entre 20-50 cm de neu nova a l'Aran-Franja Nord de
la Pallaresa, i entre 5-20 cm a la resta de sectors. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, la neu recent ha sigut transportada pel
vent del nord i oest que ha bufat aquesta nit i matinada, formant plaques de vent, sobretot en orientacions est, sud-est i sud. A l'Aran-
Franja Nord de la Pallaresa, les pluges posteriors a la nevada han humitejant notablement el mantell.
Actualment el perill és FORT (4) a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, ja que per sota de 2000 m són molt probables allaus espontànies
de neu humida especialment en orientacions assolellades; aquestes allaus seran de dimensions mitjanes, per bé que no se'n descarta
alguna de gran. També són possibles de fons. Per sobre dels 2000 m les allaus seran de neu recent humida, en general de mitjanes
dimensions, a qualsevol orientació. A partir d'aquesta nit, amb el refredament de la neu, la superfície del mantell s'encrostarà i
s'estabilitzarà; el perill passarà a MARCAT (3), especialment a les hores centrals del dia.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2), ja que són probables caigudes de plaques de vent al pas
d'un grup de persones, de dimensions mitjanes, o molt localment grans, en orientacions sud, sud-est, est; no es descarta que alguna
d'aquestes plaques es desprengui al pas d'una persona. També són possibles petites allaus de neu humida en orientacions assolellades
durant les hores centrals del dia.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Amb les precipitacions previstes es mantindrà la probabilitat d'allaus de neu humida.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí serà emès el dissabte, 29 de març de 2008.
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Distribució del mantell a Tavascan (Aran-Franja Nord de la Pallaresa, 28/3/2008)

Activitat d'allaus a Tavascan (Aran-Franja Nord de la Pallaresa, 28/3/2008)
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dissabte, 29 de març de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 31 de març de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 31 DE MARÇ DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2)

Pallaresa MODERAT (2)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Diumenge, 30: OCCIDENTAL - ARAN - Cel mig ennuvolat fins a migdia. A partir de llavors la nuvolositat augmentarà i durant la tarda el cel quedarà
cobert. A partir de migdia s'esperen precipitacions en forma de ruixats d'intensitat entre feble i moderada. Localment aniran acompanyats de tempesta
i no es descarta de calamarsa. La cota de neu es situarà entorn els 2200 metres al migdia però baixarà fins els 1500 metres al final de la jornada.
Temperatures màximes lleugerament més baixes. Els valors mínims baixaran moderadament i s'enregistraran al final de la jornada. Predominarà el vent
de component sud i oest entre fluix i moderat però amb ratxes màximes de fins a 40km/h. A partir del vespre girarà a component nord entre fluix i moderat.

A les 12:00 h: isozero: 2600 m; Vent a 2000 m: 47 km/h S; Vent a 3000 m: 60 km/h SW; Index de fredor a 2000 m: -7ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dilluns, 31: OCCIDENTAL - ARAN - De matinada i fins a primera hora del dia el cel romandrà molt ennuvolat. A partir de llavors la nuvolositat minvarà
i el cel quedarà poc ennuvolat en general. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes i màximes en descens. Vent de component nord i oest
moderat amb cops forts o molt forts a cotes altes a partir del vespre.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Hi ha neu al terra per sobre de 1200-1500 m en orientacions nord i 1600 m en orientacions assolellades, encara que amb poc gruix en aquestes cotes,
a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, i de 1500-1600 m a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, encara que de forma bastant discontínua. A 2200
m la neu al terra presenta gruixos que varien entre 100-200 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, mentre que a la resta de sectors la distribució de
la neu és molt irregular degut al vent i varia entre els 20 i els 180 cm. Podem trobar sobreacumulacions de neu a diverses orientacions, especialment
a est, sud-est i sud. Hi ha deflacions en vessants orientats a l'oest, nord-oest i nord, sobretot a cotes altes.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 31 DE MARÇ DE 2008 

La última nevada fa finalitzar dijous a la matinada. A 2200 m es van acumular entre 20-50 cm de neu nova a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, i entre
5-20 cm a la resta de sectors, pujant la cota de neu fins a 1800-2000 m al final. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, la neu recent va ser
transportada pel vent del nord i oest que va bufar fort, formant plaques de vent, sobretot en orientacions est, sud-est i sud. A l'Aran-Franja Nord de
la Pallaresa, les pluges posteriors a la nevada van humitejar notablement el mantell, on divendres hi va haver molta activitat d'allaus de neu humida.
Durant la matinada d'avui dissabte el mantell s'ha regelat i endurit; el mantell s'ha estabilitzat força a tots els sectors. A les hores centrals del dia, el
mantell tornarà a humitejar-se. Seran probables allaus de fusió a partir de les hores centrals del dia, localment de dimensions mitjanes a l'Aran-Franja
Nord de la Pallaresa on el perill és MARCAT (3), sobretot a mesura que avanci la jornada. A la resta de sectors les allaus seran en general de petites
dimensions. Les allaus afectaran a la majoria d'orientacions, menys freqüents en vessants oest. Pel que fa a les plaques de vent estan majoritàriament
ben estabilitzades i només a les cotes més altes i en vessants obacs, est i sud és possible alguna allau de placa al pas d'un grup de persones, localment
de dimensions mitjanes.
Demà diumenge dia 30, el mantell probablement no s'encrosti de matinada i es mantingui humit. A partir de migdia, començaria a ploure a cotes mitges
i posteriorment a dipositar-se neu recent i formar-se plaques de vent en orientacions nord, est i finalment sud. El perill serà MODERAT (2) a tots els
sectors al matí, augmentant progressivament a MARCAT (3) al final de la jornada.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Continuaran les nevades a l'Aran-Franja nord de la Pallaresa i la formació de plaques de vent a cotes altes. A la resta el mantell tendirà a estabilitzar-se
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT a l'Aran-Franja nord de la Pallaresa. EN DESCENS a la resta.

El proper butlletí serà emès el dilluns, 31 de març de 2008.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dilluns, 31 de març de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 1 d'abril de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 1 D'ABRIL DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca
MARCAT (3) en sud, est i nord protegits
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa
MARCAT (3) en sud, est i nord protegits
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dimarts, 01: Cel poc ennuvolat per bandes de núvols alts, més freqüents al final del dia. Independentment, al vessant nord estarà mig
ennuvolat fins a mig matí i a partir del vespre, i poc ennuvolat per núvols alts i prims la resta del dia. Al vessant nord s'esperen algunes
precipitacions febles durant la matinada. Cota de neu: 1000 metres. Temperatures en progressiu augment al llarg del dia, amb mínimes
i màximes que seran entre moderadament i notablement més altes. Vent de component nord; serà entre moderat i fort, amb cops molt
forts de matinada, si bé al llarg de la tarda afluixarà i quedarà moderat amb algun cop fort.

A les 12:00 h: isozero: 2000 m; Vent a 2000 m: 62 km/h N; Vent a 3000 m: 82 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -9ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dimecres, 02: Cel mig ennuvolat per núvols alts i mitjans fins a migdia i poc ennuvolat la resta de la jornada, llevat del vessant nord on
estarà entre mig i molt ennuvolat durant tota la jornada. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes moderadament més altes
i màximes en lleu ascens. Vent de component nord fluix amb cops moderats.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, hi ha neu al terra per sobre dels 1000 m, però no és esquiable fins a partir dels 1200 en orientacions
nord i dels1500 m en orientacions sud. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, encara que de forma bastant irregular, la neu és
present al terra des dels 1400 m. A 2200 m la neu al terra presenta gruixos que varien entre 100-210 cm a l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa, i a la resta de sectors a 2400 m s'assoleixen fins els 200 cm. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa l'acció del vent
ha provocat deflacions a cotes altes i sobreacumulacions en orientacions sud.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 1 D'ABRIL DE 2008 

Diumenge passat es van produir precipitacions a tots els sectors que van ser en forma de pluja fins els 1900-2000 m a la tarda. A partir
d'aleshores la davallada de temperatures va fer baixar la cota de neu fins als 900-1000 m arreu. En total a 2200 m s'han acumulat entre
25-35 cm de neu nova a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 10-20 cm a la resta de sectors.
A l'Aran Franja Nord de la Pallaresa la neu recent s'està dipositant damunt d'un mantell endurit i encrostat i s'espera que el gruix de neu
recent continui augmentant amb les precipitacions previstes fins demà dimarts a la matinada. Actualment el perill d'allaus és MARCAT
(3) ja que són probables caigudes d'allaus de neu recent de mida mitjana en pendents suficientment inclinats a qualsevol orientació.
A més en orientacions nord són probables caigudes espontànies d'allaus de placa friable de mida mitjana. A partir del vespre, amb
el vent del nord, es formaran plaques de vent en orientacions sud, sud-est, sud-oest i nord protegits, que es podran desencadenar al
pas d'una persona i ser de mitjanes dimensions.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa amb el vent del oest i del nord, s'han format plaques de vent en orientacions sud, est i nord
protegits, que es podran desencadenar al pas d'una persona i ser de mitjanes dimensions. Per aquests motius el perill és MARCAT
(3) en aquestes orientacions. A la resta d'orientacions és FEBLE (1) ja que les plaques existents es troben més estabilitzades, tot i
que no se'n descarta la caiguda al pas d'un grup de persones. Aquestes plaques seran de mida petita, localment en algun pendent
més inclinat de mida mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

La neu s'anirà apretant tot i que durant les hores centrals del dia es poden donar caigudes espontànies d'allaus de neu humida.
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí serà emès el dimarts, 1 d'abril de 2008.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimarts, 1 d'abril de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 2 d'abril de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 2 D'ABRIL DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca
MARCAT (3) en sud, est i nord protegits
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa
MARCAT (3) en sud, est i nord protegits
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dimecres, 02: Al vessant sud estarà entre poc i mig ennuvolat per núvols alts i mitjans fins a migdia i poc ennuvolat la resta de la jornada.
Al vessant nord estarà molt ennuvolat fins a mig matí. A partir de llavors la nuvolositat es farà menys compacta i quedarà mig ennuvolat;
al final del dia, però, els núvols augmentaran novament i quedarà molt ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes
moderadament més altes i màximes en lleu ascens. Vent de component nord fluix amb cops moderats.

A les 12:00 h: isozero: 3000 m; Vent a 2000 m: 38 km/h N; Vent a 3000 m: 26 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -4ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dijous, 03: Al vessant sud estarà serè o poc ennuvolat, amb algun núvol d'evolució diürna i l'arribada d'algunes franges de núvols alts
i prims durant la segona meitat del dia. Al vessant nord es mantindrà entre mig i molt ennuvolat durant tota la jornada. No s'esperen
precipitacions. Temperatures mínimes i màximes estables. Vent de component nord, entre fluix i moderat fins a migdia i moderat amb
cops forts a partir d'aleshores.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, hi ha neu al terra per sobre dels 1000 m, però en orientacions sud no és esquiable fins els1300
m. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, encara que de forma bastant irregular, la neu és present al terra des dels 1000-1100
m en vessants nord però amb la insolació aquesta cota anirà pujant. A 2200 m la neu al terra presenta gruixos que varien entre
110-240 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, i a la resta de sectors a 2400 m s'assoleixen fins els 180 cm. A tots els sectors hi ha
sobreacumulacions a diverses orientacions, especialment a sud i est. També hi ha deflacions a cotes altes de l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa i el mantell es troba erosionat per l'acció del vent en orientacions nord i oest de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 2 D'ABRIL DE 2008 

Des de diumenge passat fins a aquesta matinada, s'han produït nevades, que han sigut intermitents a la Ribagorçana-Vall Fosca i a
la Pallaresa i persistents a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. En aquest sector s'han acumulat entre 40 i 70 cm de neu nova en tot
l'episodi, mentre que a la resta les acumulacions no arriben a 25 cm a 2200 m. Aquestes nevades han anat acompanyades de vent
fort de component nord.
A tots els sectors la neu recent s'ha dipositant damunt d'un mantell endurit i encrostat. Internament, damunt d'aquests nivells endurits,
existeixen capes de feble cohesió. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa s'han desencadenat de forma accidental nombroses allaus de
placa a diverses orientacions i cotes. En aquest sector el perill d'allaus és MARCAT (3) ja que son molt probables caigudes de plaques
de vent en orientacions sud, est, sud-oest i nord protegits, al pas d'una persona i ser de mitjanes dimensions.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa amb el vent del oest i del nord, s'han format plaques de vent en orientacions sud, est i nord
protegits, que es podran desencadenar al pas d'una persona i ser de mitjanes dimensions. Per aquests motius el perill és MARCAT (3)
en aquestes orientacions. A la resta d'orientacions és FEBLE (1) ja que les plaques existents es troben més estabilitzades, tot i que no
se'n descarta la caiguda al pas d'un grup de persones. Aquestes plaques seran de mida petita, localment de mida mitjana.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

La neu s'anirà compactant i les plaques de vent s'aniran assentant progressivament
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí serà emès el dimecres, 2 d'abril de 2008.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimecres, 2 d'abril de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 3 d'abril de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 3 D'ABRIL DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca
MARCAT (3) en sud, est i nord protegits
FEBLE (1) a la resta

Pallaresa
MARCAT (3) en sud, est i nord protegits
FEBLE (1) a la resta

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dijous, 03: Cel serè o poc ennuvolat, amb algun núvol d'evolució diürna i l'arribada d'algunes franges de núvols alts i prims durant la
segona meitat del dia. Al vessant nord estarà entre mig i molt ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes i màximes
similars a les de la jornada anterior. Vent de component nord, entre fluix i moderat fins a migdia i moderat amb cops forts a partir
d'aleshores.

A les 12:00 h: isozero: 3000 m; Vent a 2000 m: 41 km/h N; Vent a 3000 m: 48 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -2ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Divendres, 04: Cel poc ennuvolat per alguns núvols alts i prims, i amb núvols d'evolució diürna i alguna nuvolada aïllada a partir de
migdia. Al vessant nord estarà entre mig i molt ennuvolat tot el dia. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes sense canvis i
màximes lleugerament més baixes. Les temperatures nocturnes seran més baixes. Vent de component nord, moderat amb cops forts
de matinada i entre fluix i moderat a partir d'aleshores.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, hi ha neu al terra per sobre dels 1100-1300 m. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, encara
que de forma bastant irregular, la neu és present al terra des dels 1400-1500 m. A 2200 m la neu al terra presenta gruixos que varien
entre 100-220 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, i a la resta de sectors a 2400 m s'assoleixen fins els 180 cm. A tots els sectors hi
ha sobreacumulacions a diverses orientacions, especialment a sud i est. També hi ha deflacions a cotes altes de l'Aran-Franja Nord de
la Pallaresa i el mantell es troba erosionat per l'acció del vent en orientacions nord i oest de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 3 D'ABRIL DE 2008 

A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa entre diumenge i la matinada de dimarts es van acumular entre 40 i 70 cm de neu nova bastant
ventada, mentre que a la resta de sectors les acumulacions no arriben a 25 cm a 2200 m. Aquestes nevades han anat acompanyades
de vent fort de component nord.
A tots els sectors la neu ventada s'ha dipositant damunt d'un mantell endurit i encrostat. Entre la neu ventada hi ha capes febles de neu
granulada. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa ahir dimarts es van desencadenar de forma natural i accidental nombroses allaus de
placa friable o placa tova a diverses orientacions i cotes. Aquesta matinada ha nevat feblement per damunt de 2000 m (1-2 cm) i ha pujat
la temperatura; el mantell s'està humitejant per sota d'aquesta cota. Avui dimecres s'estan produint allaus petites de neu recent humida.
Les plaques tenen tendència a estabilitzar-se progressivament, encara que a per damunt de 2600 m encara es mantenen molt fràgils
en vessants obacs. De moment, a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill d'allaus es manté en MARCAT (3) ja que son possibles
caigudes d'allaus de placa en orientacions nord, est i sud al pas d'una persona, en general de dimensions mitjanes i ser localment de
grans dimensions a cotes altes. De forma natural en orientacions assolellades són probables allaus de neu humida a les hores centrals
del dia, localment de dimensions mitjanes, especialment per sota de 2000 m on poden ser de fons.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa amb el vent de l'oest i del nord hi ha plaques de vent en orientacions sud, est i nord protegits,
que es poden desencadenar al pas d'una persona i ser de mitjanes dimensions. Per aquests motius el perill és MARCAT (3) en aquestes
orientacions. A la resta d'orientacions és FEBLE (1) ja que les plaques existents són molt locals i es troben més estabilitzades, tot i que
no se'n descarta la caiguda al pas d'un grup de persones. Aquestes plaques seran de mida petita.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

La neu s'anirà compactant i les plaques de vent s'aniran assentant progressivament
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí serà emès el dijous, 3 d'abril de 2008.
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PERFILS, SONDEJOS I IMATGES RECENTS:

Activitat d'allaus de placa a la zona de Beret (Aran-Franja Nord de la Pallaresa, 1/4/2008).
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dijous, 3 d'abril de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 4 d'abril de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 4 D'ABRIL DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa:
MARCAT (3) vessant obac a cota alta
MODERAT (2) a la resta

Ribagorçana-Vall Fosca:
FEBLE (1)
MODERAT (2) per sobre 2500 m

Pallaresa:
FEBLE (1)
MODERAT (2) per sobre 2500 m

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Divendres, 04: Cel poc ennuvolat per alguns núvols alts i prims, puntualment mig ennuvolat durant la primera meitat del dia. També es
formaran alguns núvols d'evolució diürna i alguna nuvolada aïllada. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes sense canvis i
màximes estables o lleugerament més baixes. Les temperatures nocturnes seran més baixes. Vent de component nord, moderat amb
cops forts de matinada i entre fluix i moderat a partir d'aleshores.

A les 12:00 h: isozero: 2300 m; Vent a 2000 m: 29 km/h N; Vent a 3000 m: 45 km/h N; Índex de fredor a 2000 m: -3ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dissabte, 05: Cel poc ennuvolat per núvols alts i prims. També es podrà formar algun núvols d'evolució diürna. No s'esperen
precipitacions. Temperatures mínimes lleugerament més baixes i màximes estables. Vent de component nord, entre fluix i moderat de
matinada i fluix amb cops moderats la resta de la jornada.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, hi ha neu al terra per sobre dels 1200-1400 m. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu
és present al terra des dels 1800-2000 m en orientacions nord i de 2300-2400 m en orientacions assolellades. A 2200 m la neu al terra
presenta gruixos que varien entre 80-210 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, i a la resta de sectors a 2400 m s'assoleixen fins els
160 cm. El mantell es troba erosionat per l'acció del vent en orientacions nord i oest de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa; a
l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell presenta una bona continuïtat.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 4 D'ABRIL DE 2008 

El mantell s'està humitejant en superfície, regela de nit i es torna a estovar de dia. Entre la neu ventada continua havent capes febles de
neu granulada que fan que el mantell es mantingui amb certa inestabilitat en vessants obacs a cotes altes de l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa. En aquest sector s'estan produint purgues i allaus petites de neu humida a totes les orientacions. A l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa el perill d'allaus és MARCAT (3) en vessants obacs per damunt de 2500 m, aproximadament, ja que són possibles allaus de
placa de vent pel pas d'una persona, en general de mida mitjana. A la resta de l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és MODERAT
(2), per la possibilitat d'allaus de neu humida a qualsevol orientació, en general de mida petita, que per sota de 2000 m podrien ser de
fons; també són possibles allaus de placa de vent pel pas d'un grup de persones que podrien ser de dimensions mitjanes.
A la resta de sectors el perill és FEBLE (1), excepte a cotes altes d'orientacions est, sud i nord arrecerades del vent on el perill és
MODERAT (2) per la presència local de plaques de vent, que poden ser de mida mitjana i es podrien desprendre al pas d'una grup de
persones. A migdia poden baixar allaus petites de neu humida en vessants de forta inclinació.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

La neu continuarà humitejant-se i les plaques de vent s'aniran assentant progressivament.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí serà emès el divendres, 4 d'abril de 2008.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 4 d'abril de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 5 d'abril de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 5 D'ABRIL DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa:
MARCAT (3) vessant obac per sobre 2400 m.
MODERAT (2) a la resta.

Ribagorçana-Vall Fosca:
MODERAT (2) per sobre 2500 m.
FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa:
MODERAT (2) per sobre 2500 m.
FEBLE (1) a la resta.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dissabte, 5: Cel poc ennuvolat en conjunt. Tot i això, creixeran núvols d'evolució diürna i alguna nuvolada que localment deixaran
el cel mig o molt ennuvolat. No es descarta algun ruixat de tarda aïllat, d'intensitat feble i localment moderat, sobretot al Prepirineu.
Temperatures en lleu o moderat descens. Vent de component nord entre fluix i moderat amb cops forts, afeblint-se al vespre.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Diumenge, 6: Cel enteranyinat al matí per l’arribada de núvols alts i prims, mentre que a la tarda quedarà serè, amb tan sols algun núvol
d’evolució. Temperatures mínimes lleugerament més baixes i màximes similars. Vent de component nord al matí a oest a la tarda. A
cotes altes bufarà entre fluix i moderat amb cops forts, tret de les hores centrals del dia que bufarà fluix amb algun cop moderat.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, hi ha neu al terra per sobre dels 1400-1500 m en orientacions nord i de 1800-1900 m en orientacions
assolellades. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu és present al terra des dels 1800-2000 m en orientacions nord i de
2300-2400 m en orientacions assolellades. A 2200 m la neu al terra presenta gruixos que varien entre 80-200 cm a l'Aran-Franja Nord
de la Pallaresa, i a la resta de sectors a 2400 m s'assoleixen fins els 150 cm. El mantell es troba erosionat per l'acció del vent als
cims i lloms en orientacions nord i oest de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa; a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell
presenta una bona continuïtat.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 5 D'ABRIL DE 2008 

El mantell s'està humitejant en superfície, regela de nit i es torna a estovar de dia, sobretot per sota de 2200 m. En vessants a l'ombra
la neu es manté seca i freda. Entre la neu ventada continua havent capes febles de neu granulada que fan que el mantell es mantingui
amb certa inestabilitat en vessants obacs a cotes altes de l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. En aquest sector s'estan produint purgues
i allaus petites de neu humida a totes les orientacions, de fons a cotes baixes. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill d'allaus
és MARCAT (3) en vessants obacs per damunt de 2400 m, aproximadament, ja que són possibles allaus de placa de vent pel pas
d'una persona, en general de mida mitjana. A la resta de l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és MODERAT (2), per la possibilitat
d'allaus de neu humida a qualsevol orientació, en general de mida petita, que per sota de 2000 m podrien ser de fons; també són
possibles allaus de placa de vent pel pas d'un grup de persones que podrien ser de dimensions mitjanes.
A la resta de sectors el perill és FEBLE (1) ja que predomina la neu vella i endurida, excepte a cotes altes d'orientacions est, sud i nord
arrecerades del vent on el perill és MODERAT (2) per la presència local de plaques de vent, que poden ser de mida mitjana i es poden
desprendre al pas d'una grup de persones. A migdia poden baixar allaus petites de neu humida en vessants de forta inclinació.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

La neu continuarà humitejant-se i les plaques de vent s'aniran assentant progressivament. Dilluns el regel pot ser més efectiu.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS

El proper butlletí serà emès el dissabte, 5 d'abril de 2008.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dissabte, 5 d'abril de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 7 d'abril de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 7 D'ABRIL DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa:
MARCAT (3) vessant obac per sobre 2400 m.
MODERAT (2) a la resta.

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2).

Pallaresa: MODERAT (2).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Diumenge, 06: OCCIDENTAL - ARAN - Matí assolellat. A partir de migdia arribaran núvols alts i mitjans que s'aniran fent més abundants
durant la tarda, i que al final del dia deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat. No s'esperen precipitacions. A cotes altes temperatures
sense canvis importants, tot i que al final del dia tindran tendència a baixar. A cotes baixes, les temperatures matinals seran lleugerament
més altes, i les màximes similars. Vent de component oest a cotes altes i mitjanes, que bufarà entre fluix i moderat. A cotes baixes
el vent serà fluix de component sud.

A les 12:00 h: isozero: 2500 m; Vent a 2000 m: 27 km/h W; Vent a 3000 m: 40 km/h W;Index de fredor a 2000 m: 0ºC.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dilluns, 07: OCCIDENTAL - ARAN - Al matí estarà entre mig i molt ennuvolat. A partir de migdia, el cel tendirà a quedar cobert o molt
ennuvolat. A partir de migdia s'esperen precipitacions febles i disperses, menys probables al sector de l'Aran. La cota de neu voltarà
els 2100 metres. A cotes altes, les temperatures seran una mica més baixes, sobretot les màximes. A cotes baixes, les mínimes seran
lleugerament més altes, mentre que les màximes baixaran entre lleugerament i moderada. Vent de component oest a cotes altes i
mitjanes, que bufarà moderat, sobretot del sud-oest. A cotes baixes el vent serà fluix de component sud.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, hi ha neu al terra per sobre dels 1400-1500 m en orientacions nord i de 1800-1900 m en orientacions
assolellades. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu és present al terra des dels 1800-2000 m en orientacions nord i de
2300-2400 m en orientacions assolellades. A 2200 m la neu al terra presenta gruixos que varien entre 70-200 cm a l'Aran-Franja Nord
de la Pallaresa, i a la resta de sectors a 2400 m s'assoleixen fins els 150 cm. El mantell es troba erosionat per l'acció del vent als
cims i lloms en orientacions nord i oest de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa; a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell
presenta una bona continuïtat.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 7 D'ABRIL DE 2008 

A tots els sectors, el mantell s'està humitejant en superfície en vessants assolellats, sobretot per sota de 2400 m; es regela de nit i es
torna a estovar de dia. En vessants a l'ombra la neu es manté seca i freda a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Entre la neu ventada
continua havent capes febles de neu granulada que fan que el mantell es mantingui amb certa inestabilitat en vessants obacs a cotes
altes de tots els sectors, sobretot a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill d'allaus és MARCAT
(3) en vessants obacs per damunt de 2400 m, aproximadament, ja que són possibles allaus de placa de vent pel pas d'una persona, en
general de mida mitjana. A la resta de l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és MODERAT (2), per la possibilitat d'allaus de neu
humida, sobretot demà diumenge, en general de mida petita, que per sota de 2000 m podrien ser de fons; també són possibles allaus
de placa de vent pel pas d'un grup de persones que podrien ser de dimensions mitjanes.
A la resta de sectors el perill és MODERAT (2) per la presència local de plaques de vent en orientacions obagues i est per damunt de
2500 m, que poden ser de mida mitjana i es poden desprendre al pas d'una grup de persones. A migdia poden baixar allaus petites
de neu humida en vessants de forta inclinació.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

A partir de dilluns la neu s'humitejarà notablement per núvols baixos i pluja, amb neu a cotes altes.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT

El proper butlletí serà emès el dilluns, 7 d'abril de 2008.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dilluns, 7 d'abril de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 8 d'abril de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 8 D'ABRIL DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) augmentant a MARCAT (3)

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

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

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dimarts, 08: Fins a mig matí i a partir del vespre estarà cobert o molt ennuvolat. Durant la resta de la jornada el cel estarà molt ennuvolat
per núvols mitjans i alts, puntualment mig ennuvolat a migdia. Fins a mig matí, i de nou a partir del vespre, s'esperen precipitacions
entre febles i moderades, sobretot als vessants sud de les muntanyes. S'acumularan quantitats poc abundants de precipitació, tot i que
al vessant sud podran ser localment abundants. La cota de neu voltarà els 1800 metres, si bé al final del dia pujarà fins els 2200 metres.
Temperatures mínimes i màximes estables, si bé a les cotes més baixes pujaran lleugerament. Vent de component oest, sobretot del
sud-oest; serà entre moderat i fort a les cotes més elevades i moderat amb cops forts a la resta. Al final del dia es reforçarà en general
i es podran assolir alguns cops molt forts als cims.

A les 12:00 h: isozero: 2100 m; Vent a 2000 m: 49 km/h W; Vent a 3000 m: 66 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -8ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dimecres, 09: Fins a mig matí estarà cobert o molt ennuvolat. A partir de llavors la nuvolositat es farà menys compacta i quedarà entre
mig i molt ennuvolat, sobretot per núvols mitjans i alts. Al final del dia la nuvolositat tornarà a augmentar. Fins a mig matí, i de nou a partir
del vespre, s'esperen precipitacions entre febles i moderades, sobretot als vessants sud de les muntanyes. S'acumularan quantitats
poc abundants de precipitació al vessant sud i seran entre minses i poc abundants al vessant nord. La cota de neu voltarà els 2200
metres. Temperatures lleugerament més altes a les cotes més baixes i estables a la resta. Vent de component oest, sobretot del sud-
oest; moderat al matí i entre moderat i fort la resta del dia, amb algun cop molt fort de matinada als cims. A cotes baixes serà entre
fluix i moderat, amb alguns cops forts de matinada.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, hi ha neu al terra per sobre dels 1500 m en orientacions nord i de 1800-1900 m en orientacions
assolellades. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu és present al terra des dels 1800-2000 m en orientacions nord i de
2300-2400 m en orientacions assolellades. A 2200 m la neu al terra presenta gruixos que varien entre 60-190 cm a l'Aran-Franja Nord
de la Pallaresa, i a la resta de sectors a 2400 m s'assoleixen fins els 150 cm. El mantell es troba erosionat per l'acció del vent als
cims i lloms en orientacions nord i oest de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa; a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell
presenta una bona continuïtat.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 8 D'ABRIL DE 2008 

A tots els sectors, el mantell s'ha humitejat en superfície en vessants assolellats durant el cap de setmana. A la Ribagorçana-Vallfosca
i a la Pallaresa al matí de dilluns el regel és menor que en dies passats; a l'Aran-franja nord de la Pallaresa el mantell es manté encara
fred en vessants obacs per sobre de 2200 m, localment s'ha format gebre i el regel nocturn ha estat efectiu. Amb les precipitacions
previstes hi haurà allaus de fusió per sota de 1800 m, que poden ser de fons a l'Aran i localment de mida mitjana; a tots els sectors
es formaran plaques de vent en orientacions nord i est que es podran desprendre al pas d'una persona, en general de mida petita,
localment de mida mitjana a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa de cara a demà dimarts. A tots els sectors el perill és MODERAT
(2) avui dilluns augmentant a MARCAT (3) a tots els sectors, especialment a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Continuarà la formació de plaques de vent a cotes altes i augmentarà la probabilitat d'allaus de fusió per sota de 2200 m.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí serà emès el dimarts, 8 d'abril de 2008.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dimarts, 8 d'abril de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 9 d'abril de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 9 D'ABRIL DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa: MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca: MARCAT (3)

Pallaresa: MARCAT (3)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dimecres, 09: Cel cobert o molt ennuvolat, amb l'obertura d'alguna clariana durant la tarda. Al vessant nord quedarà entre mig i molt
ennuvolat a partir de migdia, amb el desenvolupament d'alguna nuvolada. S'esperen precipitacions durant tota la jornada; entre febles
i moderades fins a mig matí, i febles i intermitents a partir de llavors, malgrat que a la tarda és probable que caigui algun ruixat aïllat
que podrà descarregar amb moderada intensitat. Les quantitats de pluja acumulada seran poc abundants. La cota de neu voltarà els
2200 metres. Al vessant nord se n'esperen de febles fins a mig matí, a partir de llavors tendiran a minvar fins a desaparèixer, si bé
a la tarda no es descarta que pugui caure algun ruixat aïllat i localment moderat. Les quantitats de pluja acumulada seran minses i
localment poc abundants. La cota de neu voltarà 2200 metres. Temperatures lleugerament més altes a les cotes més baixes i estables
a cotes altes i mitjanes. Vent de component oest, sobretot del sud-oest; serà moderat amb cops forts, més reforçat als cims i sobretot
durant les hores centrals del dia.

A les 12:00 h: isozero: 2400 m; Vent a 2000 m: 48 km/h SW; Vent a 3000 m: 75 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -4ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dijous, 10: Cel cobert o molt ennuvolat, amb núvols més compactes a partir de migdia i amb nombroses clarianes al vessant nord al
matí. Les precipitacions s'iniciaran pel vessant sud a partir de mig matí, de caràcter feble. A partir de migdia es faran més continuades i
generals, i seran d'intensitat entre feble i moderada. Les quantitats de pluja acumulada seran abundants al vessant sud i poc abundants
al vessant nord. La cota de neu voltarà els 2200 metres, si bé al final del dia baixarà fins els 2000 metres. Temperatures mínimes i
màximes estables. A la nit seran lleugerament més baixes a cotes baixes. Vent de component oest moderat amb cops forts, sobretot
del sud-oest. Al final del dia afluixarà a les cotes més baixes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

Degut a les nevades recent, hi ha neu al terra per sobre de 1700-1800 m a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa; a l'Aran-Franja
Nord de la Pallaresa la neu es contínua per sobre de 1500 m en orientacions obagues, i dels 2000-2200 m en solanes. A 2200 m
la neu al terra presenta gruixos que varien entre 70-190 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, i a la resta de sectors a 2400 m
s'assoleixen fins els 180 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 9 D'ABRIL DE 2008 

Entre dilluns i dimarts s'han produït precipitacions a tots els sectors, amb cota de neu d'uns 1800 m a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa,
i baixant de 1800 a 1500 m a la resta. A 2200 m s'han acumulat entre 10 i 25 cm de neu a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa,
i entre 5 i 10 a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. S'han format plaques de vent en totes les orientacions, especialment en est i nord.
Amb les precipitacions previstes, continuarà la formació de plaques en les mateixes orientacions, sobretot demà dimecres.
A tots els sectors el perill és MARCAT (3) ja que són possibles desencadenaments de placa de vent per sobre de 1800 m en orientacions
nord i est, per bé que no se'n descarten a la resta d'orientacions. Aquestes plaques es podran desprendre al pas d'una persona i assolir
dimensions mitjanes, sobretot a la Ribagorçana-Vall Fosca. A més, per sota de 2200 m no es descarten caigudes naturals de purgues
o petites allaus de neu recent humida, que localment podran ser de mitjanes dimensions i de fons a l'Aran-Franja nord de la Pallaresa.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Continuarà la formació de plaques de vent a cotes altes i augmentarà la probabilitat d'allaus de fusió per sota de 2200 m.
Evolució del perill: EN AUGMENT, sobretot a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa.

El proper butlletí serà emès el dimecres, 9 d'abril de 2008.
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dimecres, 9 d'abril de 2008 

14:00 h 

9 i 10 d'abril de 2008 

 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3), passant a FORT (4) dijous a la tarda 

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3), passant a FORT (4) dijous a la tarda 

Pallaresa MARCAT (3), passant a FORT (4) dijous a la tarda 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 10: Cel cobert o molt ennuvolat durant tota la jornada; si bé al vessant nord estarà entre mig i molt ennuvolat durant les hores centrals 
del dia, quan també es podran desenvolupar algunes nuvolades. S'esperen precipitacions entre febles i moderades, més continuades de 
matinada i a partir de mitja tarda. La cota de neu voltarà els 2000 metres. Temperatures mínimes i màximes estables. A la nit seran 
lleugerament més baixes a cotes altes. Vent de component oest moderat amb cops forts, sobretot del sud-oest. Al final del dia afluixarà en 
general, sobretot a les cotes més baixes, i quedarà entre fluix i moderat amb alguns cops forts als cims.  
A les 12:00 h: isozero: 2200 m; Vent a 2000 m:  42 km/h  SW; Vent a 3000 m:  64 km/h  SW; Índex de fredor a 2000 m:  -6ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 11: Cel cobert o molt ennuvolat durant tota la jornada, amb el creixement d'algunes nuvolades.  S'esperen precipitacions entre febles 
i moderades, puntualment amb tempesta. S'acumularan quantitats molt abundants. La cota de neu s'iniciarà entorn els 2000 metres; al llarg del 
dia baixarà progressivament i es situarà al voltant dels 1200 metres a migdia. Al final de la jornada baixarà fins els 1000 metres. Les 
temperatures mínimes seran notablement més baixes i es donaran al final del dia. Les temperatures màximes seran moderadament més 
baixes. Vent de component oest de matinada, entre fluix i moderat amb alguns cops forts als cims. A partir de llavors s'imposarà el component 
nord entre fluix i moderat, entre nord i nord-oest. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Hi ha neu al terra per sobre de 1600-1800 m a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa; a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa 
la neu es contínua per sobre de 1500 m en orientacions obagues, i dels 2000-2200 m en solanes. A 2200 m la neu al terra 
presenta gruixos que varien entre 60-180 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, i a la resta de sectors a 2400 m s'assoleixen 
fins els 180 cm.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Des de la matinada d'avui dimecres fins al moment d'elaboració d'aquest butlletí s'estan produït precipitacions a tot el Pirineu 
Occidental. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, la cota de neu ha voltat els 2000-2200 m i per sobre d'aquesta cota 
s'han acumulat uns 10-20 cm de neu recent humida; a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa les precipitacions han estat minses i la 
cota de neu ha arribat a uns 2400 m. Les precipitacions han anat acompanyades de vent moderat del sud i oest. Degut a 
aquestes precipitacions el mantell s'ha humitejat considerablement per sota de 2400 m, mentre que per sobre d'aquesta cota 
s'han format noves plaques de vent, sobretot en orientacions nord i est.  
Per sota de 2400 m són possibles allaus espontànies de fusió o de neu humida a qualsevol orientació, que seran en general de 
dimensions mitjanes per bé que no se'n descarta alguna de gran; se'n podrà produir alguna allau de fons a la Ribagorçana-Vall 
Fosca i a la Pallaresa. Per sobre de 2400 m es podran desencadenar allaus de placa de mida mit jana en orientacions nord i 
est, que cauran al pas d'una persona a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, i al pas d'un grup de persones a l'Aran-
Franja Nord de la Pallaresa. Per aquests motius, actualment el perill és MARCAT (3).  
Demà, amb les precipitacions previstes, en forma de neu per sobre de 2000 m, es formaran noves plaques de vent en les 
mateixes orientacions; aquestes plaques podran assolir dimensions grans i seran susceptibles de caure al pas d'una persona. A 
més, per sota de 2200 m augmentarà la probabilitat d'allaus de fusió. Durant la tarda de demà dijous, el perill passarà a FORT 
(4).  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Es formaran noves plaques de vent en totes les orientacions oest; minvarà la probabilitat d'allaus de fusió. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
 
El proper butlletí serà emès el dijous, 10 d'abril de 2008. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dimecres, 9 d'abril de 2008 

14:00 h 

9 i 10 d'abril de 2008 

 

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

Puigpedrós 

MODERAT (2) passant a 

MARCAT (3) demà a la tarda 

Ter-Freser MODERAT (2) passant a MARCAT 

(3) demà a la tarda 

Vessant nord 

Cadí-Moixeró 

MARCAT (3)  Prepirineu MARCAT (3)  

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 10: Cel molt ennuvolat o cobert fins a primera hora del matí. A partir d'aleshores s'obriran algunes clarianes i quedarà entre mig i molt 
ennuvolat, amb el creixement d'algunes nuvolades durant les hores centrals de la jornada; al llarg de la tarda tornarà a quedar cobert o molt 
ennuvolat. Fins a primera hora del matí s'esperen precipitacions d'intensitat feble i localment moderada. A partir de migdia s'esperen ruixats o 
xàfecs, d'intensitat entre feble i moderada. S'acumularan quantitats poc abundants. La cota de neu voltarà els 2000 metres. Temperatures 
mínimes i màximes sense canvis. A la nit seran lleugerament més baixes a cotes altes. Vent de component oest moderat amb cops forts, 
sobretot del sud-oest. Al final del dia afluixarà en general, sobretot a les cotes més baixes, i quedarà entre fluix i moderat amb alguns cops forts 
als cims.  
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; Vent a 2000 m:  53 km/h  SW; Vent a 3000 m:  64 km/h  SW; Índex de fredor a 2000 m:  -3ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 11: Cel entre mig i molt ennuvolat de matinada. Durant la resta del dia estarà cobert o molt ennuvolat, amb el creixement d'algunes 
nuvolades.  Fins a mig matí s'esperen precipitacions febles i disperses. A partir de llavors s'intensificaran i seran entre febles i moderades, i 
localment podran anar acompanyades de tempesta. S'acumularan quantitats abundants. La cota de neu s'iniciarà entorn els 2000 metres; al 
llarg del dia baixarà progressivament i es situarà al voltant dels 1400 metres a migdia. Al final del dia baixarà fins els 1000 metres. Les 
temperatures mínimes seran notablement més baixes i es donaran al final del dia. Les temperatures màximes seran moderadament més 
baixes. Vent de component oest fins a migdia, sobretot del sud-oest, entre fluix i moderat amb alguns cops forts als cims. A partir d'aleshores 
s'imposarà el component nord entre fluix i moderat, entre nord i nord-oest. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Hi ha neu al terra per sobre de 1800-2000 m al Vessant Nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu. Al Ter-Freser i al Perafita-
Puigpedrós el mantell és present però amb poc gruix per sobre de 2200-2300 m. A 2200 m, els gruixos de neu al terra varien 
entre 10 i 60 cm, essent el sector més innivat el vessant nord del Cadí-Moixeró.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Avui dimecres s'han registrat precipitacions a tots els sectors, en forma de neu per damunt de 2200-2400 m; per sobre 
d'aquesta cota s'han acumulat entre 1-10 cm de neu recent humida al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós, i entre 10 i 30 cm al 
Vessant Nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu, especialment al sector més occidental. Les precipitacions han anat 
acompanyades de vent del sud i oest. Degut a aquestes precipitacions el mantell s'ha humitejat considerablement per sota de 
2400 m, mentre que per sobre d'aquesta cota s'han format noves plaques de vent en orientacions nord i est.  

Al Vessant Nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu per sota de 2400 m són possibles allaus espontànies de fusió a qualsevol 
orientació, que seran de dimensions mitjanes al Vessant Nord del Cadí-Moixeró, i petites o localment mitjanes al Prepirineu; 
també se'n podrà produir alguna allau de fons. Per sobre de 2400 m es podran desencadenar allaus de placa de mida mitjana 
en orientacions nord i est, que es podran desprendre al pas d'una persona. Demà, amb les precipitacions previstes 
acompanyades de vent, en forma de neu per sobre de 2000 m, es formaran noves plaques de vent en les mateixes 
orientacions; aquestes plaques localment podran assolir dimensions grans i seran susceptibles de caure al pas d'una persona. 
A més, per sota de 2200 m augmentarà la probabilitat d'allaus de fusió. Per aquests motius, al Vessant Nord del Cadí-Moixeró i 
al Prepirineu el perill és MARCAT (3). 

Al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós podran haver petites de neu humida per sota de 2500 m, que localment seran mitjanes o 
de fons; per sobre d'aquesta cota es podran desprendre plaques de vent petites, localment mitjanes, en orientacions nord i est 
al pas d'una persona. Actualment el perill és MODERAT (2). Amb les nevades de demà dijous es podran desprendre allaus de 
placa mitjana a les mateixes orientacions al pas d'una persona, alhora que augmentarà la probabilitat d'allaus de neu humida 
per sota de 2200 m. Durant la tarda de dijous, el perill passarà a MARCAT (3) al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós.  
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TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Es formaran noves plaques de vent en totes les orientacions oest; minvarà la probabilitat d'allaus de fusió. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER ASCENS 
 
El proper butlletí serà emès el dijous, 10 d'abril de 2008. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dijous, 10 d'abril de 2008 

14:00 h 

10 i 11 d'abril de 2008 

 

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, 11: Cel cobert o molt ennuvolat durant tota la jornada, amb el creixement d'algunes nuvolades.  S'esperen precipitacions entre febles 
i moderades, puntualment amb tempesta; al llarg de la tarda es faran més aïllades i a partir del vespre es restringiran al vessant nord on es 
mantindran entre febles i moderades. Les quantitats de precipitació acumulada al vessant sud seran abundants (quantitats superiors a 20 mm i 
de fins a 50 mm en 24 hores) i puntualment podran ser molt abundants (quantitats superiors a 50 mm i de fins a 100 mm en 24 hores). Al 
vessant nord seran abundants (quantitats superiors a 20 mm i de fins a 50 mm en 24 hores). La cota de neu s'iniciarà entorn els 2000 metres; al 
llarg del dia baixarà progressivament i es situarà al voltant dels 1200 metres a migdia. Al final de la jornada baixarà fins els 1100 metres. Les 
temperatures mínimes seran notablement més baixes i es donaran al final del dia. Les temperatures màximes seran moderadament més 
baixes. Vent de component oest de matinada, entre fluix i moderat amb alguns cops forts als cims. Al llarg del matí girarà a component nord 
entre fluix i moderat, entre nord i nord-oest, més marcat a cotes mitjanes.  
A les 12:00 h: isozero:  900 m; Vent a 2000 m:  51 km/h   N; Vent a 3000 m:  47 km/h   N; índex de fredor a 2000 m: -14ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 12: Cel entre mig i o molt ennuvolat de matinada i poc ennuvolat per núvols alts i prims la resta del dia, més abundants al final del dia. 
Independentment, durant les hores centrals de la jornada es podran formar alguns núvols d'evolució diürna que deixaran el cel puntualment mig 
ennuvolat.  Durant la matinada s'esperen precipitacions d'intensitat feble i puntualment moderada al vessant nord; les quantitats de precipitació 
acumulada seran poc abundants (quantitats superiors a 5 mm i de fins a 20 mm en 24 hores). A la resta no se'n descarten de febles i minses 
(quantitats de fins a 5 mm en 24 hores) a primera hora de la matinada. La cota de neu serà d'uns 1100 metres.  Les temperatures mínimes i 
màximes moderadament més baixes. A cotes baixes, les màximes seran lleugerament més altes.  Vent de component nord entre fluix i moderat 
de matinada, entre nord i nord-oest, i de component oest entre fluix i moderat a partir d'aleshores. Al vessant nord, però, es mantindrà de 
component nord fins a migdia, també entre fluix i moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu és contínua per sobre de 1500 m en orientacions obagues, i dels 2000-2200 m en 
solanes. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu és present a partir de 1900-2000 en vessants nord, i dels 2300 a 
les sud. A 2200 m la neu al terra presenta gruixos que varien entre 50-180 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, i a la resta 
de sectors a 2400 m és més irregular i varia entre 20-180 cm.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Des del dilluns, amb intermitències, fins al moment d'elaboració d'aquest butlletí s'estan produint precipitacions a tot el Pirineu 
Occidental, pujant la cota de neu. Des d'ahir dimecres, a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, la cota de neu ha voltat els 
2200-2300 m; per sobre d'aquesta cota s'han acumulat uns 10-30 cm de neu recent humida, amb un nivell superficial de neu 
molt tova de 30-50 cm de gruix; a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa les precipitacions han estat minses a la meitat nord (1-5 
cm), més quantioses a la meitat sud (10-20 cm) i la cota de neu ha arribat a uns 2400 m. Les precipitacions han anat 
acompanyades de vent moderat del sud i oest essent ja fort. El mantell està tot ell en estat de fusió per sota de 2200 m, mentre 
que per sobre d'aquesta cota encara hi ha crostes internes. Per damunt de 2500 continuen formant-se noves plaques de vent, 
sobretot en orientacions nord i est.  
Avui dijous, per sota de 2400 m són probables allaus espontànies de fusió a qualsevol orientació, que seran en general de 
dimensions mitjanes, alguna de gran en orientació nord i de fons a l'Aran. Per sobre de 2500 m es podran desencadenar allaus 
de placa de mida mitjana en orientacions nord i est, que cauran al pas d'una persona. Avui dijous el perill és MARCAT (3).  
Demà divendres, l'estat del mantell canviarà substancialment. El mantell internament tendirà a regelar-se. La neu recent serà 
progressivament més seca. Es formaran noves plaques de vent, ara en orientacions sud i est, fràgils, que podran caure al pas 
d'una persona a tots el sectors per damunt de 2000 m, especialment a l'Aran-Franja nord de la Pallaresa; en general de 
dimensions mitjanes, localment gran en vessants orientats a l'est. El perill es mantindrà en MARCAT (3).  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Continuarà la formació de plaques de vent a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A la resta les plaques de vent tendiran a 
estabilitzar-se. 
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Evolució del perill: EN DESCENS 
 
El proper butlletí serà emès el divendres, 11 d'abril de 2008. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dijous, 10 d'abril de 2008 

14:00 h 

10 i 11 d'abril de 2008 

 

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

Puigpedrós 

MODERAT (2) passant a 

MARCAT (3) divendres 

Ter-Freser MODERAT (2) passant a MARCAT 

(3) divendres 

Vessant nord 

Cadí-Moixeró 

MARCAT (3)  Prepirineu MODERAT (2) 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 11: Cel molt ennuvolat de matinada. Durant la resta del dia estarà cobert o molt ennuvolat amb el creixement de nuvolades, sobretot 
durant les hores centrals del dia.  Fins a mig matí s'esperen precipitacions febles i localment moderades. A partir de llavors s'intensificaran i 
seran entre febles i moderades; localment aniran acompanyades de tempesta, sobretot a partir de mig matí i fins al vespre. S'acumularan 
quantitats abundants de precipitació (quantitats superiors a 20 mm i de fins a 50 mm en 24 hores), si bé puntualment podran ser molt 
abundants (quantitats superiors a 50 mm i de fins a 100 mm en 24 hores). Al final del dia es faran més intermitents. La cota de neu s'iniciarà 
entorn els 2000 metres; al llarg del dia baixarà progressivament i es situarà al voltant dels 1200 metres a migdia. Al final del dia baixarà fins els 
1100 metres. Les temperatures mínimes seran notablement més baixes i es donaran al final del dia. Les temperatures màximes seran 
moderadament més baixes. Vent de component oest fins a migdia, sobretot del sud-oest, entre fluix i moderat amb alguns cops forts als cims. 
A partir d'aleshores s'imposarà el component nord entre fluix i moderat. 
A les 12:00 h: isozero: 1500 m; Vent a 2000 m:  43 km/h   N; Vent a 3000 m:  28 km/h   W; índex de fredor a 2000 m: -11ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 12: Cel molt ennuvolat fins a primera hora del dia. A partir de llavors la nuvolositat disminuirà ràpidament, si bé es desenvoluparan 
algunes nuvolades durant les hores centrals del dia que deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat. Durant la matinada són possibles algunes 
precipitacions febles i aïllades, minses (quantitats de fins a 5 mm en 24 hores) i puntualment poc abundants (quantitats superiors a 5 mm i de 
fins a 20 mm en 24 hores). La cota de neu serà d'uns 1100 metres. A la tarda són possibles alguns ruixats aïllats i d'intensitat entre feble i 
moderada, en forma de neu a partir dels 1500 metres.  Les temperatures mínimes i màximes moderadament més baixes. A cotes baixes, les 
màximes seran lleugerament més altes.  Vent de component nord entre fluix i moderat fins a migdia, entre nord i nord-oest, i de component 
oest entre fluix i moderat a partir de llavors. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Hi ha neu per damunt de 2000 m en orientacions obagues, mentre que en les solanes el mantell és escàs, i pràcticament 
discontinu fins als cims. En els vessants nord, a 2200 m, els gruixos de neu al terra varien entre 5 i 60 cm, essent el sector més 
innivat el vessant nord del Cadí-Moixeró.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Des del dilluns, amb intermitències, fins al moment d'elaboració d'aquest butlletí s'estan produint precipitacions, sobretot a la 
meitat occidental del Prepirineu i del Cadí, pujant la cota de neu. Des d'ahir dimecres, en aquests dos sectors, la cota de neu 
ha voltat els 2300-2400 m; per sobre d'aquesta cota s'han acumulat uns 10-30 cm de neu recent humida, amb un nivell 
superficial de neu molt tova de 30-50 cm de gruix; al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós les precipitacions han estat minses (1-
10 cm). Les precipitacions han anat acompanyades de vent moderat del sud i oest essent ja fort. El mantell està tot ell en estat 
de fusió per sota de 2300 m, mentre que per sobre d'aquesta cota encara hi ha crostes internes.  
Avui dijous, per sota de 2400 m són probables allaus espontànies de fusió en orientació nord al Cadí i al Prepirineu, que poden 
ser de dimensions mitjanes i de fons al Cadí. Avui dijous el perill és MARCAT (3) al Cadí i MODERAT (2) a la resta, on les 
allaus de fusió seran en general de mida petita. Demà divendres, l'estat del mantell canviarà substancialment. El mantell 
internament tendirà a regelar-se. La neu recent que ha de caure serà progressivament més seca. Es formaran plaques de vent, 
en orientacions sud i est, fràgils, que podran caure al pas d'una persona a tots el sectors per damunt de 2000 m, localment de 
dimensions mitjanes al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós. El perill augmentarà a MARCAT (3) al Ter-Freser i Perafita-
Puigpedrós; MODERAT (2) al Cadí i al Prepirineu. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
El mantell tendirà a regelar de nit. 
Evolució del perill: EN DESCENS  
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Divendres, 11 d'abril de 2008 

14:00 h 

11 i 12 d'abril de 2008 

 

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

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) 

Pallaresa MARCAT (3) 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 12: Cel mig ennuvolat de matinada, tot i que a l'Aran estarà molt ennuvolat, i serè o poc ennuvolat la resta del matí. A la tarda 
arribaran núvols alts que deixaran el cel de poc a mig ennuvolat. Independentment, durant les hores centrals de la jornada es podran formar 
alguns núvols d'evolució diürna que deixaran el cel puntualment mig ennuvolat.  Durant la matinada s'esperen precipitacions d'intensitat feble al 
vessant nord, durant les hores centrals del dia no es descarta algun ruixat aïllat i feble a qualsevol punt. Les quantitats de precipitació 
acumulada seran poc abundants a l'Aran (quantitats superiors a 5 mm i de fins a 20 mm en 24 hores), i minses a la resta (quantitats de fins a 5 
mm en 24 hores). La cota de neu serà d'uns 1100 metres.  Les temperatures mínimes moderadament més baixes.  Les màximes baixaran 
moderadament a cotes altes i en canvi seran lleugerament més altes a les valls. Vent de component nord entre fluix i moderat amb algun cop 
fort als cims fins a mig matí, entre nord i nord-oest, i de component oest entre fluix i moderat a partir d'aleshores. 
A les 12:00 h: isozero: 1400 m; Vent a 2000 m:  19 km/h  NW; Vent a 3000 m:  33 km/h  NW; Índex de fredor a 2000 m:  -8ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 13: De poc a mig ennuvolat per núvols alts i mitjans al matí. A partir de migdia els núvols es faran més compactes i abundants, i a 
partir de mitja tarda deixaran el cel cobert o molt ennuvolat. A la tarda s'esperen precipitacions febles i puntualment moderades. La cota de neu 
baixarà dels 1400 als 1200 metres durant la segona meitat del dia. Temperatures mínimes una mica més altes, sobretot en cotes altes. Les 
màximes es mantindran sense canvis importants arreu. Vent de component oest a cotes altes i mitjanes, de fluix a moderat, amb cops forts al 
final del dia. A les valls s'imposarà el component sud, sobretot de sud-oest, fluix amb cops moderats. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
Degut a les nevades recents hi ha una prima capa de neu al terra a partir de 1100 m a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, i per 
sobre de1300-1400 m a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. La neu no és esquiable fins als 1900 m en vessants obacs, i 
fins als 2300 m als assolellats. A 2200 m, els gruixos de neu al terra varien entre 60 i 200 cm a l'Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa, i entre 20 i 190 cm a la resta de sectors. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Al llarg d'aquesta setmana s'han produït precipitacions a tots els sectors; la cota de neu ha estat molt alta, arribant puntualment 
a 2400 m. Amb aquestes nevades s'han format plaques de vent mitjanes per sobre de 2300 m a tots els sectors en orientacions 
nord i est. Entre la tarda d'ahir dijous i aquest matí les precipitacions han continuat, i la cota de neu ha baixat fins els 1100-1300 
m; a 2200 m s'han acumulat 10-20 cm de neu recent, en ocasions en forma de neu granulada. Al llarg d'aquesta tarda 
s'intensificarà el vent del nord i oest, i formarà noves plaques de vent en orientacions sud i est. A més, continuaran les nevades 
a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa fins la matinada de demà.  
El perill és MARCAT (3) a tots els sectors, ja que són probables desencadenaments de plaques de vent en qualsevol orientació, 
especialment en nord-est, est i sud-est, al pas d'una persona. Aquestes plaques poden assolir dimensions grans per sobre de 
2400 m, mentre que per sota d'aquesta cota les plaques seran locals i de dimensions petites o mitjanes. Demà durant les hores 
centrals de la jornada les plaques tendiran a estabilitzar-se, mentre que als vessants sud no es descarten caigudes espontànies 
de purgues o petites allaus de neu recent humida. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Amb les nevades previstes es podran formar noves plaques de vent, de petites dimensions; les plaques antigues continuaran 
estabilitzant-se. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
 
El proper butlletí serà emès el dissabte, 12 d'abril de 2008. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Divendres, 11 d'abril de 2008 

14:00 h 

11 i 12 d'abril de 2008 

 

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

Puigpedrós 

MODERAT (2) Ter-Freser MODERAT (2) 

Vessant nord 

Cadí-Moixeró 

MODERAT (2) Prepirineu MODERAT (2) 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 12: Cel entre de mig a poc ennuvolat de matinada, i serè o poc ennuvolat la resta del matí. A la tarda arribaran núvols alts que 
deixaran el cel de poc a mig ennuvolat. Independentment, durant les hores centrals de la jornada es podran formar alguns núvols d'evolució 
diürna que deixaran el cel puntualment mig ennuvolat. Durant les hores centrals del dia no es descarta algunes precipitacions febles i minses 
en forma de ruixat aïllat, que pot caure a qualsevol punt. La cota de neu serà d'uns 1100 metres.  Les temperatures mínimes moderadament 
més baixes.  Les màximes baixaran moderadament a cotes altes i en canvi seran lleugerament més altes a les valls.  Vent de component nord 
entre fluix i moderat amb algun cop fort als cims fins a mig matí, entre nord i nord-oest, i de component oest entre fluix i moderat a partir 
d'aleshores. 
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; Vent a 2000 m:  17 km/h  NW; Vent a 3000 m:  27 km/h  NW; Índex de fredor a 2000 m:  -7ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 13: De poc a mig ennuvolat per núvols alts i mitjans al matí. A partir de migdia els núvols es faran més compactes i abundants, i a 
partir de mitja tarda deixaran el cel cobert o molt ennuvolat. A la tarda s'esperen precipitacions febles i puntualment moderades. La cota de neu 
baixarà dels 1400 als 1200 metres durant la segona meitat del dia. Temperatures mínimes una mica més altes, sobretot en cotes altes. Les 
màximes es mantindran sense canvis importants arreu. Vent de component oest a cotes altes i mitjanes, de fluix a moderat, amb cops forts al 
final del dia. A les valls s'imposarà el component sud, sobretot de sud-oest, fluix amb cops moderats. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Degut a les nevades de dijous i divendres, la neu és present amb poc gruix per sobre de 1700 m al Vessant Nord del Cadí-
Moixeró, i dels 1800-2000 m a la resta. A 2200 m, els gruixos de neu al terra varien entre 10 i 60 cm, essent el sector més 
innivat el vessant nord del Cadí-Moixeró.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Al llarg d'aquesta setmana s'han produït precipitacions a tots els sectors; la cota de neu ha estat molt alta, arribant puntualment 
a 2600 m. Amb aquestes nevades s'ha format alguna placa de vent local per sobre de 2500 m a tots els sectors en orientacions 
nord i est. Entre la tarda d'ahir dijous i aquest matí les precipitacions han continuat, i la cota de neu ha baixat fins els 1500-1600 
m; a 2200 m s'han acumulat uns 5-15 cm de neu recent, que localment han anat acompanyats de neu granulada. Al llarg 
d'aquesta tarda s'intensificarà el vent del nord i oest, i formarà noves plaques de vent en orientacions sud i est, alhora que es 
podrien produir noves nevades en forma de ruixat al Ter-Freser i al Prepirineu. 
Són probables desencadenaments de plaques de vent al pas d'una persona en orientacions nord, est i sud. Seran de 
dimensions petites, per bé que per damunt de 2200 m no se'n descarta alguna de mitjana, sobretot a les cotes més elevades 
del Prepirineu. El perill és MODERAT (2) a tots els sectors. Al llarg del matí de demà, degut a la insolació, les plaques de vent 
tendiran a assentar-se lleugerament, mentre que als vessants sud no es descarta la possibilitat de caigudes espontànies de 
purgues o petites allaus de neu recent humida. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Amb les nevades previstes es podran formar noves plaques de vent, de petites dimensions; les plaques antigues continuaran 
estabilitzant-se. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
 
El proper butlletí serà emès el dissabte, 12 d'abril de 2008. 
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dissabte, 12 d'abril de 2008 

14:00 h 

12, 13 i 14 d'abril de 2008 

 

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 MARCAT (3) per damunt de 2300 m, MODERAT (2) per sota 

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

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 13: De poc a mig ennuvolat per núvols alts i mitjans al matí. A partir de migdia els núvols es faran més compactes i abundants, i 
deixaran el cel cobert o molt ennuvolat la resta de la jornada. A partir de migdia s'esperen precipitacions febles i puntualment moderades. La 
cota de neu baixarà dels 1600 als 1200 metres durant la segona meitat del dia. S'acumularan quantitats minses en general, i puntualment poc 
abundants (entre 5 i 20 mm). Temperatures semblants en general, si bé les mínimes seran lleugerament més altes, i al final del dia s'iniciarà un 
descens de les temperatures. Vent entre fluix i moderat de component oest, més reforçat a cotes altes on hi haurà cops forts, sobretot al final 
del dia. 
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; Vent a 2000 m:  41 km/h  SW; Vent a 3000 m:  51 km/h   W; Índex de fredor a 2000 m: -11ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 14: De matinada estarà molt ennuvolat en general. Al llarg del matí minvarà la nuvolositat i quedarà poc ennuvolat en conjunt, tot i que a 
la tarda podran créixer nuvolades que puntualment deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat. De matinada s'esperen precipitacions febles i 
disperses. A la tarda són possibles ruixats aïllats. Cota de neu: 1200 metres. Temperatures lleugerament més baixes. Vent de l'oest o nord-oest 
moderat amb cops forts o molt forts als cims. A cotes baixes i mitjanes el vent serà entre fluix i moderat de component oest. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha una prima capa de neu al terra a partir de 1100-1300 m, que no és esquiable fins als 
1600 m en orientacions obagues, i fins als 1900 a les solanes. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu és present, 
amb molt poc gruix i de forma discontínua, a partir de 1200-1400 m, i comença a ser esquiable a partir de 1900 m en vessants 
nord, i dels 2300 m en vessants sud. A 2200 m, els gruixos de neu al terra varien entre 60 i 200 cm a l'Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa, i entre 20 i 190 cm a la resta de sectors. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Al llarg d'aquesta setmana s'han produït precipitacions a tots els sectors; la cota de neu ha estat molt alta, arribant puntualment 
a 2400 m. Amb aquestes nevades s'han format plaques de vent mitjanes per sobre de 2300 m a tots els sectors en orientacions 
nord i est. Entre la tarda de dijous i divendres les precipitacions van continuar, i la cota de neu va baixar fins els 1100-1300 m; a 
2200 m s'han acumulat 10-25 cm de neu recent, sobretot a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa; en ocasions ha caigut en 
forma de neu granulada. Els últims dies el vent ha continuat sent de l'oest, girant de sud-oest a nord-oest, entre fluix i moderat, i 
ha continuat formant plaques de vent. 
Per sobre de 2300 m el perill és MARCAT (3) a tots els sectors, ja que són probables desencadenaments de plaques de vent 
en qualsevol orientació, especialment en nord-est, est, sud-est i sud, al pas d'una persona. Aquestes plaques poden assolir 
dimensions grans. Per sota d'aquesta cota el perill és MODERAT (2) ja que les plaques són locals i de dimensions petites o 
mitjanes, per bé que també poden caure al pas d'una persona. A més, degut a la insolació, es produiran caigudes espontànies 
de purgues o petites allaus de neu humida, sobretot en vessants assolellat i durant les hores centrals del dia.  
Degut a les nevades previstes per diumenge i dilluns, es formaran noves plaques de vent de petites dimensions sobre les ja 
existents. El perill continuarà sent MARCAT (3) per sobre de 2300 m, i MODERAT (2) per sota d'aquesta cota.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Degut a la insolació i a l'ascens tèrmic, les plaques de vent s'aniran estabilitzant progressivament, alhora que augmentarà la 
probabilitat d'allaus de neu humida. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS 
 
El proper butlletí serà emès el dilluns, 14 d'abril de 2008. 

- 232 / 294 -



                               

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

 
1 2 3 4 5 

FEBLE MODERAT MARCAT FORT MOLT FORT 
 

 

Servei Meteorològic 
de Catalunya  

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

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dissabte, 12 d'abril de 2008 

14:00 h 

12, 13 i 14 d'abril de 2008 

 

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

Puigpedrós 

MODERAT (2) Ter-Freser MODERAT (2) 

Vessant nord 

Cadí-Moixeró 

MODERAT (2) Prepirineu MODERAT (2) 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 13: De poc a mig ennuvolat per núvols alts i mitjans al matí. A partir de migdia els núvols es faran més compactes i abundants, i a 
partir de mitja tarda deixaran el cel cobert o molt ennuvolat. A partir de mitja tarda s'esperen precipitacions febles. La cota de neu baixarà dels 
1600 als 1300 metres durant la segona meitat del dia. S'acumularan quantitats minses. Temperatures semblants en general, si bé les mínimes 
seran lleugerament més altes, i al final del dia s'iniciarà un descens de les temperatures. Vent entre fluix i moderat de component oest, més 
reforçat a cotes altes on hi haurà cops forts, sobretot al final del dia. 
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; Vent a 2000 m:  37 km/h   W; Vent a 3000 m:  34 km/h   W; Índex de fredor a 2000 m:  -9ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 14: De matinada estarà molt ennuvolat o cobert. Al llarg del matí minvarà la nuvolositat i quedarà poc ennuvolat en conjunt, tot i que a 
la tarda creixeran nuvolades que puntualment deixaran el cel molt ennuvolat. De matinada s'esperen precipitacions febles i disperses. A la tarda 
són possibles ruixats aïllats, més probables al Ter-Freser. Cota de neu: 1200 metres. Temperatures lleugerament més baixes. A cotes altes el 
vent bufarà de l'oest o nord-oest moderat amb cops forts o molt forts. A cotes baixes i mitjanes el vent serà entre fluix i moderat de component 
oest. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
La neu és present amb poc gruix per sobre de 1700 m al Vessant Nord del Cadí-Moixeró, i dels 1800-2000 m a la resta. El 
mantell és irregular en conjunt i no és esquiable fins als 2300 m. A 2200 m, els gruixos de neu al terra varien entre 10 i 60 cm, 
essent el sector més innivat el vessant nord del Cadí-Moixeró.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Al llarg d'aquesta setmana s'han produït precipitacions a tots els sectors; la cota de neu ha estat molt alta, arribant puntualment 
a 2600 m. Amb aquestes nevades s'ha format alguna placa de vent local per sobre de 2500 m a tots els sectors en orientacions 
nord i est. Entre la tarda de dijous i divendres les precipitacions van continuar, i la cota de neu va baixar fins els 1500-1600 m; a 
2200 m s'han acumulat uns 10-20 cm de neu recent, que localment han anat acompanyats de neu granulada. Els últims dies el 
vent ha continuat sent de l'oest, girant de sud-oest a nord-oest i nord, entre fluix i moderat, i ha continuat formant plaques de 
vent. 
Són probables desencadenaments de plaques de vent al pas d'una persona en orientacions nord, est i sud. Seran de 
dimensions petites, per bé que per damunt de 2200 m no se'n descarta alguna de mitjana, sobretot a les cotes més elevades 
del Prepirineu. El perill és MODERAT (2) a tots els sectors. A més, degut a la insolació, es produiran caigudes espontànies de 
purgues o petites allaus de neu humida, sobretot en vessants assolellat i durant les hores centrals del dia. Degut a les nevades 
previstes per diumenge i dilluns, es formaran noves plaques de vent de petites dimensions sobre les ja existents. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Degut a la insolació i a l'ascens tèrmic, les plaques de vent s'aniran estabilitzant progressivament, alhora que augmentarà la 
probabilitat d'allaus de neu humida. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS 
 
El proper butlletí serà emès el dilluns, 14 d'abril de 2008. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dilluns, 14 d'abril de 2008 

14:00 h 

14 i 15 d'abril de 2008 

 

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 MARCAT (3) per damunt de 2300 m, MODERAT (2) per sota 

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

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 15 - Fins a primera hora del matí hi haurà intervals de núvols baixos al vessant nord del Pirineu que deixaran el cel mig ennuvolat, 
mentre que a la resta dominarà el cel serè. A partir d'aleshores s'imposarà el cel serè en conjunt, tot i algun núvol d'evolució diürna al centre del 
dia, si bé a partir del vespre arribaran núvols alts i prims.  No s'esperen precipitacions. A cotes baixes i mitjanes mínimes lleugerament superiors 
i màximes en moderat ascens. A cotes altes les temperatures mínimes i màximes pujaran entre lleugerament i moderada. Als cims el vent 
bufarà moderat amb cops forts del nord-oest i al llarg de la tarda tendirà a afluixar. A cotes baixes el vent començarà bufant de component oest 
entre fluix i moderat, però al llarg de la jornada afluixarà i quedarà fluix, de direcció variable a l'Aran i amb predomini del component oest a 
migdia a la resta. 
A les 12:00 h: isozero: 2100 m; Vent a 2000 m:   9 km/h   W; Vent a 3000 m:  24 km/h  NW; Índex de fredor a 2000 m:  -2ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 16: Començarà el dia amb cel enteranyinat. Al llarg del dia els núvols alts i mitjans es faran cada vegada més compactes i abundants 
i al vespre deixaran el cel molt ennuvolat o cobert. A més, al centre de la jornada creixeran nuvolades. Temperatures mínimes i màximes en 
moderat ascens, tant a cotes baixes com altes. A cotes altes el vent bufarà entre fluix i moderat de nord-oest de matinada i progressivament 
girarà a oest i sud-oest al final del dia. A cotes baixes el vent serà fluix i de direcció variable de matinada i de component sud fluix amb cops 
moderats a partir de llavors.  

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha una prima capa de neu al terra a partir de 1300 m que no és esquiable fins als 1600 
m en orientacions obagues, mentre que a les solanes hi ha neu per damunt de 1800 m. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la 
Pallaresa la neu és present, amb molt poc gruix i de forma discontínua, a partir de 1200-1400 m, i comença a ser esquiable a 
partir de 1900 m en vessants nord, i dels 2300 m en vessants sud. A 2200 m, els gruixos de neu al terra varien entre 60 i 210 
cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, i entre 20 i 210 cm a la resta de sectors. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Entre la tarda de diumenge i el matí d'avui dilluns, s'han registrat nevades a tots els sectors, amb la cota de neu inicialment a 
1600 m que va anar baixant als 1000-1200 m. A 2200 m s'han acumulat entre 5 i 10 cm a tots els sectors. Les nevades van 
anar acompanyades de vent entre fluix i moderat del nord i oest, sobretot a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, i s'han 
format noves plaques de vent de poc gruix. 
Per sobre de 2300 m el perill és MARCAT (3) a tots els sectors, ja que són probables desencadenaments de plaques de vent 
antigues en qualsevol orientació, especialment en nord-est, est, sud-est i sud, al pas d'una persona. Aquestes plaques poden 
assolir dimensions grans. Per sota d'aquesta cota el perill és MODERAT (2) ja que les plaques són locals i de dimensions 
petites o mitjanes, per bé que també poden caure al pas d'una persona. A més, es produiran caigudes espontànies de petites 
allaus de neu recent humida o de fusió, especialment durant les hores centrals de demà dimarts i en vessants assolellats; seran 
més probables a l'Aran.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les plaques de vent antigues es continuaran estabilitzant de forma progressiva. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS 
 
El proper butlletí serà emès el dimarts, 15 d'abril de 2008. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dilluns, 14 d'abril de 2008 

14:00 h 

14 i 15 d'abril de 2008 

 

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

Puigpedrós 

MODERAT (2) Ter-Freser MODERAT (2) 

Vessant nord 

Cadí-Moixeró 

MODERAT (2) Prepirineu MODERAT (2) 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 15: Fins a primera hora del matí hi haurà intervals de núvols baixos al Ter-Freser i al Prepirineu que deixaran el cel entre poc i mig 
ennuvolat. A partir de llavors minvarà la nuvolositat i el cel quedarà serè o poc ennuvolat per núvols d'evolució diürna al centre de la jornada. Al 
vespre arribaran núvols alts i prims. No s'esperen precipitacions. A cotes baixes i mitjanes mínimes lleugerament més altes i màximes en 
moderat ascens. A cotes altes tant les temperatures mínimes com les màximes pujaran entre lleugerament i moderada. Als cims el vent bufarà 
moderat amb cops forts del nord-oest i al llarg de la tarda tendirà a afluixar. A cotes baixes el vent començarà bufant de component oest entre 
fluix i moderat, però al llarg de la jornada afluixarà i quedarà fluix i de direcció variable, amb predomini del component sud a migdia. 
A les 12:00 h: isozero: 2000 m; Vent a 2000 m: 12 km/h W; Vent a 3000 m: 31 km/h  NW; Índex de fredor a 2000 m: -4ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 16: Començarà el dia amb cel enteranyinat. Al llarg del dia els núvols alts i mitjans es faran cada vegada més compactes i 
abundants i al vespre deixaran el cel molt ennuvolat o cobert. A més, al centre de la jornada creixeran nuvolades. No s'esperen precipitacions. 
Temperatures mínimes i màximes en moderat ascens, tant a cotes baixes com altes. A cotes altes el vent bufarà entre fluix i moderat de nord-
oest de matinada i progressivament girarà a oest i sud-oest al final del dia. A cotes baixes el vent serà fluix i de direcció variable de matinada i 
de component sud fluix amb cops moderats a partir de llavors. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
La neu és present amb poc gruix per sobre de 1700 m al Vessant Nord del Cadí-Moixeró, i dels 1800 m a la resta. El mantell és 
irregular, i no és esquiable fins als 2300 m en conjunt. A 2200 m, els gruixos de neu al terra varien entre 5 i 60 cm, essent el 
sector més innivat el vessant nord del Cadí-Moixeró.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Entre la tarda de diumenge i la matinada d'avui dilluns, s'han registrat nevades a tots els sectors, amb la cota de neu 
inicialment a 1600 m que va anar baixant al llarg de la nevada. A 2200 m s'han acumulat entre 5 i 10 cm a tots els sectors. Les 
nevades van anar acompanyades de vent moderat del nord i oest, i s'han format noves plaques de vent de poc gruix. 
Són probables desencadenaments de plaques de vent en orientacions nord, est i sud al pas d'un grup de persones, per bé que 
localment no se'n descarten caigudes al pas d'una sola persona; seran petites, localment mitjanes per sobre de 2200 m També 
es produiran caigudes espontànies de petites allaus de neu recent humida i colades de neu humida, sobretot en vessants 
assolellats i durant les hores centrals de dimarts. A tots els sectors el perill és MODERAT (2).  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les plaques de vent antigues es continuaran estabilitzant de forma progressiva. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS 
 
El proper butlletí serà emès el dimarts, 15 d'abril de 2008. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dimarts, 15 d'abril de 2008 

14:00 h 

15 i 16 d'abril de 2008 

 

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 MARCAT (3) per damunt de 2300 m, MODERAT (2) per sota 

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

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 16: Començarà el dia amb cel enteranyinat. Al llarg del dia els núvols alts i mitjans es faran cada vegada més compactes i abundants 
i al vespre deixaran el cel molt ennuvolat o cobert. A més, al centre de la jornada creixeran nuvolades. Al final del dia no es descarten alguna 
precipitació feble i aïllada. Cota de neu: 2000 metres. Temperatures mínimes i màximes en ascens entre lleuger i moderat, tant a cotes baixes 
com altes. A cotes altes el vent bufarà entre fluix i moderat de l'oest al sud-oest, amb algun cop fort fins a migdia. A cotes baixes el vent serà 
fluix i de direcció variable, i de component sud fluix amb algun cop moderat a la tarda a l'Aran. 
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; Vent a 2000 m:  25 km/h   S; Vent a 3000 m:  30 km/h   W; Índex de fredor a 2000 m:  -4ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 17: Cel cobert fins a primera hora de la tarda. A partir de llavors s'obriran grans clarianes, si bé de nou a partir del vespre tornarà a 
augmentar la nuvolositat alta. De matinada cauran alguns plugims febles. Des de primera hora del matí i fins a migdia s'esperen precipitacions 
en forma de ruixat i xàfec d'intensitat entre feble i moderada, localment amb tempesta i no es descarta que vagin acompanyades de calamarsa. 
La cota de neu es situarà de matinada entorn dels 2000 metres i baixarà fins als 1500 metres al llarg del matí. Temperatures lleugerament més 
baixes.  Al matí bufarà arreu vent entre fluix i moderat amb cops forts de component sud. Al centre del dia afluixarà transitòriament. I durant la 
tarda girarà a component oest entre moderat i fort a cotes altes i a entre oest i sud-oest entre fluix i moderat a cotes baixes. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL 
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha una prima capa de neu al terra a partir de 1400 m que no és esquiable fins als 1700 
m en orientacions obagues, mentre que a les solanes hi ha neu per damunt de 2000 m. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la 
Pallaresa la neu és present, amb molt poc gruix i de forma discontínua, a partir de 1600 m, i comença a ser esquiable a partir 
de 1900 m en vessants nord, i dels 2300 m en vessants sud. A 2200 m, els gruixos de neu al terra varien entre 60 i 210 cm a 
l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, i entre 20 i 210 cm a la resta de sectors. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Ahir novament es van produir nevades a tots els sectors, i es van acumular quantitats minses de neu (menys de 5 cm). Aquesta 
nit i matinada la temperatura ha estat baixa, i la superfície del mantell ha regelat per sota de 2200 m.  
Per sobre de 2300 m el perill és MARCAT (3) a tots els sectors, ja que són probables desencadenaments de plaques de vent 
antigues en qualsevol orientació, especialment en nord-est, est, sud-est i sud, al pas d'una persona. Aquestes plaques poden 
assolir dimensions grans. Per sota d'aquesta cota el perill és MODERAT (2) ja que les plaques existents són locals i de 
dimensions petites o mitjanes, i es poden desencadenar al pas d'un grup de persones. A més, durant les hores centrals del dia 
es produiran caigudes espontànies de petites allaus de neu recent humida i colades de neu humida en vessants assolellats, 
especialment demà dimecres. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Amb les precipitacions previstes augmentarà la probabilitat d'allaus de neu humida. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER ASCENS 
 
El proper butlletí serà emès el dimecres, 16 d'abril de 2008. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dimarts, 15 d'abril de 2008 

14:00 h 

15 i 16 d'abril de 2008 

 

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

Puigpedrós 

MODERAT (2) Ter-Freser MODERAT (2) 

Vessant nord 

Cadí-Moixeró 

MODERAT (2) Prepirineu MODERAT (2) 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 16: Matí amb cel enteranyinat. Al llarg del dia els núvols alts i mitjans es faran cada vegada més compactes i abundants i al vespre 
deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat. A més, al centre de la jornada creixeran nuvolades. No s'esperen precipitacions. Temperatures 
mínimes i màximes en lleu o moderat ascens, tant a cotes baixes com altes. A cotes altes el vent bufarà entre fluix i moderat de l'oest al sud-
oest, amb algun cop fort fins a migdia. A cotes baixes el vent serà fluix i de direcció variable de matinada i de component sud entre fluix i 
moderat, més reforçat al Prepirineu i al Ter-Freser. 
A les 12:00 h: isozero: 2400 m; Vent a 2000 m:  21 km/h  SW; Vent a 3000 m:  27 km/h  SW; Índex de fredor a 2000 m:  -3ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 17: Cel cobert fins a mitja tarda. A partir de llavors s'obriran grans clarianes, si bé de nou a partir del vespre tornarà a augmentar la 
nuvolositat alta. Durant el matí i fins a primera hora de la tarda s'esperen precipitacions en forma de ruixat i xàfec d'intensitat entre feble i 
moderada, localment amb tempesta i no es descarta que vagin acompanyades de calamarsa. La cota de neu es situarà de matinada entorn 
dels 2000 metres i baixarà fins als 1700 metres al llarg del matí. Temperatures lleugerament més baixes.  Al matí bufarà arreu vent entre fluix i 
moderat amb cops forts de component sud. Al centre del dia afluixarà transitòriament. Durant la tarda girarà a component oest entre moderat i 
fort a cotes altes i a oest entre fluix i moderat a cotes baixes. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
En orientacions nord hi ha neu al terra per sobre de 1700-1900 m, mentre que a les assolellades la neu és continua a partir de 
2200 m. En orientacions obagues, a 2200 m els gruixos de neu al terra varien entre 5 i 60 cm, essent el sector més innivat el 
vessant nord del Cadí-Moixeró.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
La tarda d'ahir dilluns es van produir ruixats de neu minsos, sobretot al Ter-Freser i al Prepirineu, que van acumular 1-5 cm de 
neu nova. Aquesta nit i matinada la superfície de la neu s'ha refredat considerablement, i per sota de 2200 m el mantell ha 
regelat. 
Són probables desencadenaments de petites plaques de vent antigues en orientacions nord, est i sud al pas d'un grup de 
persones, per bé que per sobre de 2200 m no se'n descarten caigudes al pas d'una sola persona i que puguin assolir mitjanes 
dimensions. A més, durant les hores centrals del dia es produiran caigudes espontànies de petites allaus de neu recent humida 
i colades de neu humida en vessants assolellats, especialment demà dimecres. Per aquests motius, a tots els sectors el perill 
és MODERAT (2).  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Amb les precipitacions previstes augmentarà la probabilitat d'allaus de neu humida. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER ASCENS 
 
El proper butlletí serà emès el dimecres, 16 d'abril de 2008. 
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dimecres, 16 d'abril de 2008 

14:00 h 

16 i 17 d'abril de 2008 

 

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

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2), passant a MARCAT (3) demà per sobre de 2200 m. 

Pallaresa MODERAT (2), passant a MARCAT (3) demà per sobre de 2200 m. 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 17: OCCIDENTAL -  ARAN - Cel cobert fins a mitja tarda. A partir de llavors s'obriran clarianes i des del vespre quedarà poc ennuvolat. 
S'esperen precipitacions des de la matinada i fins al vespre. Seran continuades i freqüentment en forma ruixat, xàfec i tempesta; seran 
d'intensitat entre feble i moderada i no es descarta que vagin acompanyades de calamarsa, sobretot al sud de la zona. Acumularan quantitats 
de precipitació abundants (de 20 a 50 mm en 24h), preferentment al Prepirineu i al vessant sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa. 
La cota de neu es situarà fins a migdia entorn dels 2000 metres i baixarà fins als 1400 metres al llarg de la tarda, si bé puntualment estarà per 
sota d'aquesta cota en moments de xàfec. Temperatures lleugerament més baixes a cotes altes i en descens entre lleuger i moderat a cotes 
baixes. Al matí bufarà arreu vent entre fluix i moderat amb cops forts de component sud. Al centre del dia afluixarà transitòriament. I durant la 
tarda girarà a component oest entre moderat i fort a cotes altes i entre fluix i moderat a cotes baixes també amb algun cop fort. 
A les 12:00 h: isozero: 2100 m; Vent a 2000 m:  38 km/h  SW; Vent a 3000 m:  42 km/h   W;Index de fredor a 2000 m:  -7ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 18: OCCIDENTAL - De matinada tornarà a augmentar la nuvolositat ràpidament i fins al vespre quedarà entre molt ennuvolat i 
cobert. Al final del dia s'obriran clarianes. Temperatures sense canvis importants, o en lleu ascens a la Val d'Aran. Vent entre sud i sud-oest fins 
a mitja tarda; a partir de llavors girarà a oest. Bufarà entre moderat i fort, amb cops molt forts als cims. ARAN - De matinada tornarà a 
augmentar la nuvolositat ràpidament i fins al vespre quedarà entre molt ennuvolat i cobert. Al final del dia s'obriran clarianes. Des de la matinada 
i fins al vespre s'esperen precipitacions d'intensitat feble. Acumularan quantitats poc abundants. Seran en forma de neu de matinada cap als 
1700 metres, a migdia pujarà als 2000 metres i al vespre baixarà fins als 1600 metres. Temperatures en lleu ascens. Vent entre sud i sud-oest 
fins a mitja tarda; a partir de llavors girarà a oest. Bufarà entre moderat i fort, amb cops molt forts als cims. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha una prima capa de neu al terra a partir de 1400 m que no és esquiable fins als 1700 
m en orientacions obagues, mentre que a les solanes hi ha neu per damunt de 2000 m. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la 
Pallaresa la neu és contínua a partir de 1900 m en vessants nord, i dels 2300 m en vessants sud. A 2200 m, els gruixos de neu 
al terra varien entre 60 i 200 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, i entre 20 i 200 cm a la resta de sectors. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Actualment el mantell nival està format en bona part per neu antiga que presenta una bona estabilitat. Per sobre, a cotes altes  
hi ha la neu caiguda la setmana passada, de poca cohesió en vessants nord, i en forma de plaques en orientacions sud i est.  
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa per sobre de 2400 m no es descarten desencadenaments de plaques de vent 
antigues a orientació nord-est, est i sud-est i sud, al pas d'un grup de persones. Aquestes plaques poden assolir dimensions 
mitjanes. Per sota d'aquesta cota les plaques existents estan encara més estabilitzades, són de dimensions petites, i es poden 
desencadenar al pas d'un grup de persones. A més, fins aquest vespre es poden produir caigudes espontànies de petites allaus 
de neu humida en vessants assolellats. Per aquests motius, avui, en aquests sectors el perill és MODERAT (2). Amb les 
precipitacions, per damunt de 2200 m cota es formaran noves plaques de vent en orientacions nord, nord-est i est de 
dimensions mitjanes, que es podran desprendre al pas d'una persona. Per sota de 2200 m el mantell s'humitejarà notablement i 
es produiran allaus de neu humida de dimensions petites. Al llarg de demà el perill passarà a MARCAT (3) per sobre de 2200 
m, i continuarà essent MODERAT (2) per sota. 
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, per sobre de 2300 m, no es descarta el desencadenament de plaques de vent al pas d'un 
grup de persones en orientacions sud i sud-est, així com en algun indret arrecerat orientat al nord. Aquestes plaques seran de 
petites dimensions, localment mitjanes. Avui també es poden produir caigudes espontànies de petites allaus de neu humida en 
vessants assolellats. Amb les nevades de demà es formaran noves plaques de vent en orientacions nord i nord-est, de petites o 
mitjanes dimensions, que es podran desprendre al pas d'una persona per damunt de 2300 m. Per sota d'aquesta cota 
augmentarà la probabilitat de caiguda espontània d'allaus de neu humida, en general petits. Per aquests motius el perill és 
MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Amb les noves nevades, es continuaran formant plaques de vent en les mateixes orientacions.  
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Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER ASCENS 
 
El proper butlletí serà emès el dijous, 17 d'abril de 2008. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dimecres, 16 d'abril de 2008 

14:00 h 

16 i 17 d'abril de 2008 

 

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

Puigpedrós 

FEBLE (1) passant a MODERAT 

(2) demà 

Ter-Freser FEBLE (1) passant a MODERAT 

(2) demà 

Vessant nord 

Cadí-Moixeró 

FEBLE (1) passant a MODERAT 

(2) demà 

Prepirineu FEBLE (1) passant a MODERAT 

(2) demà 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 17: Cel cobert fins al vespre. A partir de llavors s'aclarirà si bé persistiran alguns núvols al sector més oriental del Ter-Freser i del 
Prepirineu. S'esperen precipitacions des del final de la matinada i fins a la nit. Seran continuades i freqüentment en forma ruixat, xàfec i 
tempesta; seran d'intensitat entre feble i moderada i no es descarta que vagin acompanyades de calamarsa, preferentment al Prepirineu i al 
Ter-Freser. La cota de neu es situarà fins a migdia entorn dels 2000 metres i baixarà fins als 1600 metres al llarg de la tarda, si bé puntualment 
estarà per sota d'aquesta cota en moments de xàfec. Acumularan quantitats de precipitació abundants (de 20 a 50 mm en 24h). Temperatures 
lleugerament més baixes a cotes altes i en descens entre lleuger i moderat a cotes baixes. Al matí bufarà arreu vent entre fluix i moderat amb 
cops forts de component sud, si bé serà més reforçat al Ter-Freser i al Prepirineu més oriental. A mitja tarda afluixarà transitòriament. De cara 
al vespre girarà a component nord i oest moderat amb cops forts. 
A les 12:00 h: isozero: 2200 m; Vent a 2000 m:  43 km/h  SW; Vent a 3000 m:  47 km/h  SW;Index de fredor a 2000 m:  -7ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 18: De matinada tornarà a augmentar la nuvolositat ràpidament i fins a mitja tarda quedarà entre molt ennuvolat i cobert. A partir de 
llavors s'obriran clarianes. Des del final de la matinada i fins a mitja tarda s'esperen precipitacions d'intensitat feble i localment moderada. Seran 
disperses al Ter-Freser, al Perafita-Puigpedrós i al sector oriental del Prepirineu i més extenses a la resta. Acumularan quantitats poc 
abundants si bé de manera local al Prepirineu Occidental seran abundants. Seran en forma de neu de matinada cap als 1600 metres, a migdia 
pujarà als 1800 metres i al vespre baixarà fins als 1600 metres. Temperatures sense canvis importants. Vent entre sud i sud-oest fins a mitja 
tarda; a partir de llavors girarà a oest. Bufarà entre moderat i fort, amb cops molt forts als cims. 
Occidental.  
 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
En orientacions nord hi ha neu al terra per sobre de 1900-2000 m, mentre que a les assolellades la neu és continua a partir de 
2200 m. En orientacions obagues, a 2200 m els gruixos de neu al terra varien entre 5 i 60 cm, essent el sector més innivat el 
vessant nord del Cadí-Moixeró.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Actualment el mantell nival està format en bona part per neu antiga que presenta una bona estabilitat. Per sobre, a cotes altes  
hi ha una petita capa de neu caiguda la setmana passada, de poca cohesió en vessants nord, i en forma de plaques en 
orientacions est.  
Actualment no es descarten desencadenaments de petites plaques de vent antigues, molt localment, en orientacions nord i est 
al pas d'un grup de persones. A més, durant les hores centrals del dia són possibles caigudes espontànies de petites allaus de 
neu humida en vessants assolellats. Per aquests motius, avui a tots els sectors el perill és FEBLE (1).  
Amb les nevades previstes per demà es formaran noves plaques de vent per sobre de 2200 m en orientacions nord, nord-est i 
est, que seran susceptibles de desencadenar-se al pas d'una persona. Seran de dimensions petites, localment mitjanes. Per 
sota de 2200 m augmentarà la probabilitat de caigudes espontànies d'allaus de neu humida. El perill passarà a MODERAT (2) a 
tots els sectors al llarg de demà.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Amb les noves nevades, es continuaran formant plaques de vent en les mateixes orientacions.  
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER ASCENS 
 
El proper butlletí serà emès el dijous, 17 d'abril de 2008. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dijous, 17 d'abril de 2008 

14:00 h 

17 i 18 d'abril de 2008 

 

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

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2), passant a MARCAT (3) demà per sobre de 2400 m. 

Pallaresa MODERAT (2), passant a MARCAT (3) demà per sobre de 2400 m. 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 18: De matinada augmentarà la nuvolositat ràpidament i quedarà cobert tota la jornada, amb núvols menys compactes al vessant 
nord de la serralada. S'esperen precipitacions des de la matinada i fins al vespre, mentre que a partir de llavors seran probables. Seran 
d'intensitat feble i localment moderada i acumularan quantitats de precipitació poc abundants, si bé de manera local al vessant sud de la 
Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa seran abundants. Seran en forma de neu de matinada cap als 1600 metres, a migdia pujarà als 1900 
metres i al vespre baixarà de nou fins als 1600 metres; tot i això a la Val d'Aran la cota de neu estarà sempre lleugerament per sobre d'aquestes 
alçades. Temperatures sense canvis importants; les més altes es donaran a la Val d'Aran. Vent entre sud i sud-oest fins a mitja tarda; a partir 
de llavors girarà a oest. Bufarà entre fort i molt fort fins a mitja tarda i entre moderat i fort amb cops molt forts a partir d'aleshores. 
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; Vent a 2000 m:  64 km/h  SW; Vent a 3000 m:  83 km/h  SW; Índex de fredor a 2000 m: -10ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 19: Molt ennuvolat o cobert tota la jornada, si bé a l'Aran-Franja nord del Pirineu els núvols seran menys compactes. A la 
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa són probables precipitacions fins a migdia i se n'esperen a partir de llavors. A l'Aran-Franja nord de la 
Pallaresa són possibles algunes precipitacions febles a partir de la tarda. La cota de neu pujarà dels 1600 als 2000 metres al llarg del matí, si bé 
a l'Aran estarà entre 2000 i 2200 metres. Les temperatures pujaran lleugerament, sobretot a l'Aran. Vent entre moderat i fort a cotes altes i entre 
fluix i moderat a cotes baixes. Bufarà d'oest i a partir de migdia girarà a entre sud i sud-oest. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha una prima capa de neu al terra a partir de 1400 m en orientacions obagues, i de 1800 
m en solanes. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra a partir de 1700 m, que no és esquiable fins als 
2000 m en orientacions nord i fins als 2300 en assolellades. A 2200 m, els gruixos de neu al terra varien entre 50 i 200 cm a 
l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, i entre 20 i 210 cm a la resta de sectors. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Al llarg de la matinada i del matí d'avui dijous s'han produït nevades a tots els sectors; la cota de neu ha voltat els 1600 m, més 
alta a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A 2200 m s'han acumulat entre 10-20 cm de neu recent a la Ribagorçana-Vall Fosca i 
a la meitat occidental de la Pallaresa, i entre 5 i 10 cm a la resta. Les nevades han anat acompanyades de vent entre fluix i 
moderat de sud-oest i oest. Per sobre de 2300-2400 m s'han format petites plaques de vent en orientacions est i nord.  
Actualment són possibles allaus espontànies de neu recent humida a qualsevol orientació; aquestes, seran de mida petita en 
general, o localment mitjanes a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. A més, no es descarta el desencadenament d'alguna 
placa de vent, petita i local, en orientacions nord i est per sobre de 2400 m al pas d'una persona. Actualment, el perill és 
MODERAT (2) a tots els sectors. 
De cara a demà es formaran noves plaques de vent a tots els sectors, sobretot a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, 
que es podran desprendre al pas d'una persona. Estaran situades essencialment per sobre de 2300 m i en orientacions est i 
nord, i podran assolir dimensions mitjanes. A més continuarà la probabilitat d'allaus de neu recent humida, si bé podran 
augmentar de dimensió i seran entre petites i mitjanes. Demà, a partir de migdia, el perill augmentarà a MARCAT (3) per sobre 
de 2300 m, i continuarà sent MODERAT (2) per sota d'aquesta cota.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
No hi hauran canvis importants en l'estabilitat del mantell.  
Evolució del perill: ESTACIONARI 
 
El proper butlletí serà emès el divendres, 18 d'abril de 2008. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dijous, 17 d'abril de 2008 

14:00 h 

17 i 18 d'abril de 2008 

 

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

Puigpedrós 

FEBLE (1) passant a MODERAT 

(2) demà 

Ter-Freser FEBLE (1) passant a MODERAT 

(2) demà 

Vessant nord 

Cadí-Moixeró 

FEBLE (1) passant a MODERAT 

(2) demà 

Prepirineu FEBLE (1) passant a MODERAT 

(2) demà 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 18: De matinada augmentarà la nuvolositat ràpidament i quedarà entre molt ennuvolat i cobert fins a mitja tarda, amb núvols més 
abundants i compactes a l'oest del Prepirineu, del vessant nord del Cadí i del Perafita-Puigpedrós. fins a mitja tarda quedarà entre molt 
ennuvolat i cobert. A partir de llavors s'obriran clarianes. Des de primera hora del matí i fins a mitja tarda s'esperen precipitacions d'intensitat 
feble i localment moderada. Seran disperses al Ter-Freser i al sector oriental del Prepirineu i més extenses a la resta. Acumularan quantitats de 
precipitació poc abundants en general, si bé de manera local al Prepirineu occidental seran abundants. Seran en forma de neu al matí cap als 
1600 metres, a migdia pujarà als 1900 metres i al vespre baixarà altra vegada fins als 1600 metres. Temperatures sense canvis importants. 
Vent entre sud i sud-oest fins a mitja tarda; a partir de llavors girarà a oest. Bufarà entre fort i molt fort fins a mitja tarda i entre moderat i fort 
amb cops molt forts a partir d'aleshores. 
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; Vent a 2000 m:  79 km/h  SW; Vent a 3000 m:  86 km/h  SW; Índex de fredor a 2000 m:  -8ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 19: Molt ennuvolat o cobert, si bé els núvols menys compactes estaran al Ter-Freser i l'est del Prepirineu. Són possibles 
precipitacions febles a partir de la tarda. La cota de neu pujarà dels 1600 als 2000 metres al llarg del matí. Les temperatures pujaran 
lleugerament. Vent entre moderat i fort a cotes altes i entre fluix i moderat a cotes baixes. Bufarà d'oest i a partir de migdia girarà a entre sud i 
sud-oest. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Degut a les nevades que s'han registrat avui dijous, hi ha una prima de neu al terra per sobre de 1800 m a tots els sectors, que 
no és esquiable fins a 1900 m en orientacions nord, i dels 2300 m en orientacions solanes. En orientacions obagues, a 2200 m 
els gruixos de neu al terra varien entre 5 i 60 cm, essent el sector més innivat el vessant nord del Cadí-Moixeró.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Fins el moment d'elaboració d'aquest butlletí s'han produït precipitacions a tots els sectors, que han sigut minses al Perafita-
Puigpedrós i al Ter-Freser, i que tot just han superat els 5 cm de neu nova al Prepirineu i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró. Les 
precipitacions han començat en forma de neu per sobre de 2000 m, i la cota ha anat baixant al llarg del matí als 1600 m. 
No es descarta alguna colades o petita allau de neu recent humida que pot afectar a qualsevol orientació, sobretot fins aquest 
vespre. Tampoc es descarta el desencadenament accidental d'alguna petita placa de vent, molt localment, en indrets arrecerats 
per damunt de 2400 m al pas d'un grup de persones. Actualment el perill és FEBLE (1). 
Degut a les nevades de demà es podran formar noves plaques de vent en orientacions nord i est, que seran de petites 
dimensions, localment mitjanes, i es podran desprendre al pas d'una persona per sobre de 2400 m. A més continuarà la 
probabilitat d'allaus de neu recent humida, si bé podran augmentar de dimensió i seran entre petites i mitjanes. Al llarg de demà 
el perill augmentarà a MODERAT (2) a tots els sectors.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Malgrat les precipitacions previstes no hi hauran canvis importants en l'estabilitat del mantell.  
Evolució del perill: ESTACIONARI 
 
El proper butlletí serà emès el divendres, 18 d'abril de 2008. 
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Divendres, 18 d'abril de 2008 

14:00 h 

18 i 19 d'abril de 2008 

 

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

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) per sobre de 2200 m, MODERAT (2) per sota 

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

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 19: Molt ennuvolat o cobert tota la jornada, amb núvols menys compactes al vessant nord de la serralada. A la Ribagorçana-Vall 
Fosca i a la Pallaresa s'esperen precipitacions al llarg del dia. Seran febles i intermitents al matí i més continuades i puntualment moderades a 
la tarda; a més, no es descarta que durant la tarda hi hagi alguna tempesta. Seran en forma dels 1500 als 1900 metres. Acumularan quantitats 
de precipitació poc abundants. A la Val d'Aran són possibles precipitacions febles al matí mentre que a partir de la tarda se n'esperen també de 
febles. Seran minses i la cota de neu es passarà dels 1600 als 2100 metres. Les temperatures pujaran lleugerament, o localment de manera 
moderada a la Val d'Aran. Vent entre fluix i moderat amb cops forts a entre moderat i fort. Bufarà d'oest i a mig matí girarà a entre sud i sud-
oest. 
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; Vent a 2000 m:  51 km/h  SW; Vent a 3000 m:  72 km/h  SW; Índex de fredor a 2000 m: -11ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 20: Cobert o molt ennuvolat tota la jornada, si bé fins a mitja tarda els núvols seran menys compactes a la Val d'Aran. A partir de 
migdia creixeran nuvolades al sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s'esperen 
precipitacions entre febles i moderades, més continuades durant la matinada i no es descarta que vagin acompanyades de tempesta. 
Acumularan quantitats de precipitació poc abundants i localment abundants. Cota de neu d'uns 1900 metres. A la Val d'Aran s'esperen 
precipitacions febles de matinada i a la nit, mentre que la resta de la jornada no se'n descarten. Seran minses i de neu entorn dels 2100 metres. 
Temperatures sense canvis o lleugerament més baixes. Vent del sud i sud-oest de matinada entre moderat i fort. Al llarg del matí afluixarà i des 
de mitja tarda girarà a component oest i quedarà en forma de mestral i ponent entre fluix i moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Degut a les nevades que estan tenint lloc, a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra a partir de 1000 m amb 
poc gruix, mentre que a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu és present a partir de 1700-1800 m. A 2200 m, els gruixos de 
neu al terra varien entre 60 i 210 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, i entre 30 i 220 cm a la resta de sectors. En decurs de 
les properes hores la neu anirà pujant de cota. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Entre ahir i avui s'han produït nevades a tots els sectors que a 2200 m han acumulat entre 15-40 cm de neu recent a la 
Ribagorçana-Vall Fosca i a la meitat occidental de la Pallaresa, i entre 5 i 20 cm a la resta. La cota de neu ha baixat de 1600 a 
1000 m a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, i s'ha situat al voltant els 1700-1800 m a l'Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa. Les nevades han anat acompanyades de vent moderat de sud i oest que puntualment ha estat en forma de ràfegues 
i de direcció variable. Per sobre de 2200 m s'han format plaques de vent especialment en orientacions est i nord.  
A la Ribagorçana Val Fosca i a la Pallaresa el perill és MARCAT (3) per damunt de 2200 m ja que son probables 
desencadenament de plaques de vent al pas d'una persona, a diverses orientacions degut a la variabilitat de la direcció del 
vent, però especialment en orientacions nord i est. Aquestes plaques seran en general de mitjanes dimensions. Aquestes 
plaques a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa se situen a cotes més altes, per damunt de 2400 m, i seran en general de menors 
dimensions, especialment a la seva meitat nord. Per aquests motius, en aquest sector el perill és MODERAT (2). 
A tots els sectors són possibles caigudes espontànies d'allaus de neu humida a qualsevol orientació, per sota dels 2200 a la 
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa i per sota dels 2400 m a la resta. En general aquestes allaus seran de petites 
dimensions, localment mitjanes. Per aquest motiu a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2) per 
sota dels 2200 m. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Continuarà la formació de plaques a cotes altes i augmentarà la probabilitat d'allaus de neu humida de forma espontània. 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT 
 
El proper butlletí serà emès el dissabte, 19 d'abril de 2008. 
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Servei Meteorològic 
de Catalunya  

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

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Divendres, 18 d'abril de 2008 

14:00 h 

18 i 19 d'abril de 2008 

 

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

Puigpedrós 

FEBLE (1) passant a MODERAT 

(2) demà 

Ter-Freser MODERAT (2)  

Vessant nord 

Cadí-Moixeró 

MODERAT (2)  Prepirineu MODERAT (2)  

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 19: Mig ennuvolat al matí, amb núvols menys compactes al Ter-Freser i l'est del Prepirineu i més abundants i espessos al sector 
occidental del Prepirineu. Al llarg de la tarda augmentaran els núvols i quedarà cobert o molt ennuvolat. A partir de migdia s'esperen 
precipitacions que començaran pel sector occidental del Prepirineu i del vessant nord del Cadí i aniran avançat cap a la resta de la zona. Seran 
d'intensitat feble i localment moderada i no es descarta que vagin acompanyades de tempesta. Seran minses en conjunt, però puntualment poc 
abundants al Prepirineu Occidental. La cota de neu pujarà dels 1500 als 2000 metres. Les temperatures pujaran lleugerament. Vent entre fluix i 
moderat amb cops forts a entre moderat i fort. Bufarà d'oest i a mig matí girarà a entre sud i sud-oest. 
A les 12:00 h: isozero: 2200 m; Vent a 2000 m:  39 km/h  SW; Vent a 3000 m:  64 km/h  SW; Índex de fredor a 2000 m: -10ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 20: Cobert o molt ennuvolat de matinada. Al llarg del matí quedarà poc ennuvolat a l'est i mig ennuvolat a la resta del Pirineu 
oriental, mentre que a partir de migdia creixeran nuvolades que a la tarda localment deixaran el cel molt ennuvolat. De matinada s'esperen 
precipitacions arreu entre febles i moderades, localment amb tempesta, més continuades al Prepirineu occidental i a l'oest del vessant nord del 
Cadí-Moixeró, mentre que a partir de migdia s'esperen ruixats dispersos entre febles i moderats i alguna tempesta a qualsevol punt, sobretot a 
l'est del sector. La cota de neu estarà entorn dels 1900 metres i en general acumularan quantitats poc abundants de precipitació, si bé 
localment seran abundants. Temperatures sense canvis o lleugerament més baixes. Vent del sud i sud-oest de matinada entre moderat i fort. Al 
llarg del matí afluixarà i des de mitja tarda girarà a component oest i quedarà en forma de mestral i ponent entre fluix i moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Degut a les nevades recents, hi ha una prima de neu al terra per sobre de 1800 m a tots els sectors, que no és esquiable fins a 
1900 m en orientacions nord, i dels 2300 m en orientacions solanes. En orientacions obagues, a 2200 m els gruixos de neu al 
terra varien entre 5 i 70 cm, essent el sector més innivat el vessant nord del Cadí-Moixeró.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Entre ahir i avui s'han produït nevades a tots els sectors; la cota de neu ha voltat els 1600-1800 m. A 2200 m s'han acumulat 
entre 10-35 cm de neu recent al Prepirineu i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró, entre 5-10 cm al Ter-Freser i fins a 5 cm al 
Perafita-Puigpedrós. El vent ha sigut moderat, en conjunt, i s'han format plaques en indrets arrecerats de diverses orientacions. 
El perill és MODERAT (2) al Prepirineu, a la Vessant Nord del Cadí-Moixeró i al Ter-Freser ja que són possibles 
desencadenaments d'allaus de placa al pas d'una persona, per sobre dels 2100-2200 m, que seran en general de petites 
dimensions, localment mitjanes en l'extrem més sud i occidental del Pirineu Oriental. Per sota d'aquesta són possibles caigudes 
espontànies d'allaus de neu humida de petites dimensions. 
Al Perafita Puigpedrós les precipitacions han estat minses i tan sols són possibles caigudes de petites plaques molt locals en 
indrets arrecerats al pas d'un grup de persones. No es descarta que localment hi pugui caure alguna allau espontània de neu 
humida de petites dimensions en vessants fortament inclinats. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Continuarà el procés de formació de plaques per damunt de 2200 m. 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER ASCENS 
 
El proper butlletí serà emès el dissabte, 19 d'abril de 2008. 
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dissabte, 19 d'abril de 2008 

14:00 h 

19, 20 i 21 d'abril de 2008 

 

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

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

Pallaresa MARCAT (3)  

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 20: Cobert o molt ennuvolat de matinada, durant el matí s'obriran clarianes que deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat. A partir de 
migdia creixeran nuvolades, sobretot al sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa, però que tornaran a deixar el cel molt ennuvolat o 
cobert arreu. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s'esperen precipitacions entre febles i moderades, continuades durant la matinada i 
disperses a partir de migdia. Podran anar  acompanyades de tempesta i fins i tot amb calamarsa durant la segona meitat del dia. Acumularan 
quantitats de precipitació poc abundants i localment abundants. A l'Aran les precipitacions seran febles, minses i intermitents, més probables 
durant la matinada i a partir del vespre. La cota de neu baixarà dels 1800 fins els 1600 metres en general. A cotes altes i mitjanes les 
temperatures es mantindran  sense canvis o seran lleugerament més baixes. A cotes baixes, les temperatures tendiran a pujar, sobretot pel que 
fa a les mínimes. Vent del sud i sud-oest de matinada entre moderat i fort. Al llarg del matí afluixarà i des de mitja tarda girarà a component oest 
i quedarà en forma de mestral i ponent moderat. A les valls, però, el vent serà del sud-oest entre fluix i moderat, més reforçat al centre del dia. 
A les 12:00 h: isozero: 2000 m; Vent a 2000 m:  29 km/h  SW; Vent a 3000 m:  38 km/h  SW;Index de fredor a 2000 m:  -9ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 21: A l'Aran estarà cobert o molt ennuvolat tot el dia. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa al matí quedarà entre poc i mig 
ennuvolat, però a partir de migdia creixeran nuvolades que a la tarda deixaran el cel molt ennuvolat, i puntualment cobert, sobretot al sector 
prepirinenc. S'esperen precipitacions febles, entre minses i poc abundants, i intermitents a l'Aran durant tot el dia. A la resta, però sobretot al 
Prepirienu,a s'esperen ruixats i tempestes de caràcter dispers durant la tarda, que seran d'intensitat entre feble i moderada, i que podran anar 
acompanyats de calamarsa. La cota de neu voltarà els 1500 metres. Temperatures estables als cims, així com les màximes a les valls. Les 
mínimes a les valls seran més baixes. Vent de component oest a cotes altes i mitjanes, que bufarà moderat, amb cops forts a la tarda, i que 
passarà de oest a nord-oest. A les valls el vent serà de component sud fluix amb cops moderats, sobretot del sud-oest. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra a partir de 1300 m amb poc gruix. En el decurs de les properes 
hores la neu al terra anirà pujant de cota. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu és present a partir de 1700-1800 m. A 
2200-2400 m, els gruixos de neu al terra varien entre 100 i 260 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa i entre 70-210 
cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Va nevant des del matí de dijous amb intermitències, com al matí d'avui dissabte, a tots els sectors que a 2200 m han acumulat 
entre 50-70 cm de neu recent humida a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa i entre 5 i 20 cm a l'Aran. Ha nevat per sobre 
de 1000 m, pujant a 1300 m i fins a 1600 m a l'Aran. Les nevades han anat acompanyades de vent moderat de sud i oest que 
puntualment ha estat en forma de ràfegues i de direcció variable; hi ha hagut tempestes i moments en què queia neu 
granulada.  
S'han format plaques de vent, especialment en orientacions est i nord. A la Ribagorçana Val Fosca i a la Pallaresa el perill és 
MARCAT (3) ja que son probables desencadenament de plaques de vent al pas d'una persona, a diverses orientacions degut a 
la variabilitat de la direcció del vent, però especialment en orientacions nord i est. Les allaus de placa poden ser de grans 
dimensions, especialment demà diumenge degut a les noves nevades previstes. Així el perill augmentarà a FORT (4) demà 
diumenge a la Ribagorçana-Vall Fosca. Aquestes plaques de vent a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa se situen a cotes més 
altes, per damunt de 2400 m, i són en general de menors dimensions, disminuint de mida i extensió de sud a nord. El perill és 
MARCAT (3) a la meitat sud de l'Aran i MODERAT (2) a la meitat nord. 
A tots els sectors hi haurà caigudes espontànies d'allaus de neu humida a qualsevol orientació, de mida mitjana a  la 
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa i de menors dimensions a la meitat nord de l'Aran. Aquestes allaus seran més 
probables en moments d'insolació.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
De cara a dilluns i dimarts, augmentarà el gruix de neu recent a l'Aran, amb formació de plaques de vent en orientacions est i 
sud. 
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT a l'Aran. 
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El proper butlletí serà emès el dilluns, 21 d'abril de 2008. 

- 246 / 294 -



                               

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

 
1 2 3 4 5 

FEBLE MODERAT MARCAT FORT MOLT FORT 
 

 

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

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dissabte, 19 d'abril de 2008 

14:00 h 

19, 20 i 21 d'abril de 2008 

 

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

Puigpedrós 

MODERAT (2)  Ter-Freser MODERAT (2)  

Vessant nord 

Cadí-Moixeró 

MARCAT (3) al Cadí 

MODERAT (2) al Moixeró 

Prepirineu MARCAT (3) a la meitat 

occidental.  

MODERAT (2) a la resta 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 20: Cobert o molt ennuvolat de matinada. Al llarg del matí tendirà a quedarà mig ennuvolat. A partir de migdia creixeran nuvolades 
que a la tarda localment deixaran el cel novament molt ennuvolat o cobert. De matinada s'esperen precipitacions arreu entre febles i 
moderades, localment amb tempesta, més continuades al Prepirineu occidental i a l'oest del vessant nord del Cadí-Moixeró, mentre que a partir 
de migdia s'esperen ruixats i tempestes dispersos, entre febles i moderats, sobretot a l'est del sector, que podran anar acompanyats de 
calamarsa. La cota de neu estarà baixarà dels 1800 als 1600 metres durant la tarda. En general s'acumularan quantitats poc abundants de 
precipitació, si bé localment seran abundants. A cotes altes i mitjanes les temperatures es mantindran  sense canvis o seran lleugerament més 
baixes. A cotes baixes, les temperatures tendiran a pujar, sobretot pel que fa a les mínimes. Vent del sud i sud-oest de matinada entre moderat 
i fort. Al llarg del matí afluixarà i des de mitja tarda girarà a component oest i quedarà en forma de mestral i ponent moderat. A les valls, però, el 
vent serà del sud-oest entre fluix i moderat, més reforçat al centre del dia. 
A les 12:00 h: isozero: 2000 m; Vent a 2000 m:  30 km/h  SW; Vent a 3000 m:  46 km/h  SW;Index de fredor a 2000 m:  -7ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 21: Al llarg del matí estarà entre poc i mig ennuvolat, però amb el creixement de nuvolades, que partir de migdia  deixaran el cel molt 
ennuvolat, i puntualment cobert. S'esperen ruixats i tempestes a partir de migdia, que acumularan quantitats poc abundants i localment 
abundants de precipitació. Localment podran anar acompanyats de calamarsa. Cota de neu al voltant dels 1500 metres. Temperatures estables 
als cims, així com les màximes a les valls. Les mínimes a les valls seran més baixes. Vent de component oest a cotes altes i mitjanes, que 
bufarà moderat, amb cops forts a la tarda, i que passarà de oest a nord-oest. A les valls el vent serà de component sud fluix amb cops 
moderats, sobretot del sud-oest. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Degut a les nevades recents, hi ha una prima de neu al terra per sobre de 1600 m a tots els sectors, que no és esquiable fins a 
1900 m en orientacions nord, i dels 2300 m en orientacions solanes. En orientacions obagues, a 2200 m els gruixos de neu al 
terra varien entre 20 i 80 cm, essent el sector més innivat el vessant nord del Cadí-Moixeró.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Va nevant des del matí de dijous amb intermitències, com al matí d'avui dissabte. A 2200 m s'han acumulat entre 20-50 cm de 
neu recent humida a tots els sectors. Ha nevat per sobre de 1300 m pujant fins a 1600 m. Les nevades han anat 
acompanyades de vent moderat de sud i oest que puntualment ha estat en forma de ràfegues i de direcció variable; hi ha hagut 
tempestes i moments en què queia neu granulada. 
El perill és MODERAT (2) a tots els sectors ja que són possibles desencadenaments d'allaus de placa al pas d'una persona, 
per sobre dels 2100-2200 m en orientacions nord i est, localment de dimensions mitjanes al Cadí i a la meitat occidental del 
Prepirineu, on el perill és MARCAT (3). A la resta, seran en general de petites dimensions i es produiran sota colls i carenes 
orientades al nord i a l'est. Són possibles caigudes espontànies d'allaus de neu humida de petites dimensions, sobretot en 
moments d'insolació, de dimensions mitjanes a les canals del Cadí i del Pedraforca. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Es podran formar més plaques de vent a l'extrem nord del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós, en vessants orientats a l'est i al 
sud. 
Evolució del perill: EN LLEUGER ASCENS als sectors indicats. 
 
El proper butlletí serà emès el dilluns, 21 d'abril de 2008. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dilluns, 21 d'abril de 2008 

14:00 h 

21 i 22 d'abril de 2008 

 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa FORT (4) a la Franja Nord de la Pallaresa. MARCAT (3) a l'Aran.  

Ribagorçana-Vall Fosca FORT (4).  

Pallaresa FORT (4).  

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 22: Cel molt ennuvolat o cobert al vessant nord fins a mitja tarda i poc ennuvolat a partir de llavors. A la resta cel entre poc i mig 
ennuvolat fins a migdia. A la tarda creixeran algunes nuvolades, que puntualment deixaran el cel molt ennuvolat, sobretot al Prepirineu. Al final 
del dia minvarà la nuvolositat. Fins a mitja tarda s'esperen precipitacions febles i intermitents al vessant nord. A la tarda s'esperen alguns ruixats 
o tempestes aïllades a la resta, sobretot al sector del Prepirineu, que seran febles i puntualment moderats. Cota de neu: 1700 metres.  
Temperatures mínimes semblants i màximes en lleuger ascens. Vent del nord-oest de moderat a fluix, amb cops forts o molt forts de matinada 
als cims del vessant sud. 
A les 12:00 h: isozero: 2000 m; Vent a 2000 m:  48 km/h  NW; Vent a 3000 m:  62 km/h  NW; Índex de fredor a 2000 m:  -9ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 23: Cel serè o poc ennuvolat fins a migdia. A partir de llavors creixeran núvols d'evolució diürna alhora que arribaran bandes de 
núvols mitjans per l'oest. De cara al vespre el cel quedarà molt ennuvolat. A partir de migdia són possibles precipitacions febles i disperses. La 
cota de neu passarà de 2200 metres al migdia a 2000 a la nit. Temperatures lleugerament més altes. Vent entre fluix i moderat del nord-oest a 
cotes altes. A la resta el vent serà fluix i variable amb domini del component oest. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra a partir de 1300 m amb poc gruix. A l'Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa la neu és present a partir des de 1400 m en orientacions N i de 2000 m en orientacions assolellades. A 2200-2400 m, 
els gruixos de neu al terra varien entre 80 i 290 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, i entre 70-230 cm a l'Aran-
Franja Nord de la Pallaresa. Hi ha importants sobreacumulacions de neu en diferents orientacions, especialment en vessants 
nord i est de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Des del passat dijous, dia 17, ha nevat de forma intermitent a tots els sectors. Ahir diumenge van caure entre 30-50 cm de neu 
recent a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa, incloent-hi la franja nord; a l'Aran entre 15-30 cm. La cota de neu s'ha situat 
en general entre els 1300-1600 m, per bé que va baixar eventualment fins als 1000 m. A 2200 m, en tot l'episodi, des de dijous, 
s'han acumulat entre 90-120 cm de neu recent a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, incloent la Franja Nord, i entre 30-
80 cm a l'Aran, sobretot a la meitat sud. Les nevades han anat acompanyades de vent moderat de sud i oest que puntualment 
ha estat en forma de ràfegues i de direcció variable; hi ha hagut tempestes i moments en què queia neu granulada.  
S'han format plaques de vent, especialment en orientacions est i nord, al final de l'episodi també en orientacions sud a l'entrar 
vent del nord. A la Ribagorçana-Vall Fosca, a la Pallaresa i a la Franja Nord de la Pallaresa, el perill és FORT (4) ja que 
s'esperen allaus de placa de grans dimensions en vessants orientats al nord i a l'est, sobretot al pas d'una persona, però també 
de forma espontània. A la resta d'orientacions, les allaus de placa seran de dimensions mitjanes i sobretot pel pas d'una 
persona. A banda d'aquestes allaus de placa de grans dimensions, en moments d'insolació hi haurà una gran activitat d'allaus 
de neu humida, en general de dimensions mitjanes. 
A l'Aran les plaques són de menors dimensions, disminuint de mida i extensió de sud a nord; el perill és MARCAT (3). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les plaques de vent s'aniran estabilitzant progressivament. Es mantindran les allaus de neu humida. 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS. 
 
El proper butlletí serà emès el dimarts, 22 d'abril de 2008. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dilluns, 21 d'abril de 2008 

14:00 h 

21 i 22 d'abril de 2008 

 

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

Puigpedrós 

MARCAT (3).  Ter-Freser MARCAT (3). 

Vessant nord 

Cadí-Moixeró 

MARCAT (3).  Prepirineu MARCAT (3).  

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 22: Cel entre poc i mig ennuvolat fins a migdia. A la tarda creixeran nuvolades que deixaran el cel molt ennuvolat i puntualment cobert, 
sobretot al Prepirineu. Al final del dia minvarà la nuvolositat. A partir de migdia s'esperen ruixats i tempestes de caràcter dispers, que seran 
d'intensitat entre feble i moderada. Cota de neu: 1700 metres. Temperatures mínimes semblants i màximes en lleuger ascens. Vent del nord-
oest de moderat a fluix, amb cops forts o molt forts fins a mig matí als cims. 
A les 12:00 h: isozero: 2200 m; Vent a 2000 m:  44 km/h  NW; Vent a 3000 m: 51 km/h  NW; Índex de fredor a 2000 m:  -6ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 23: Cel serè o poc ennuvolat fins a migdia. A partir de llavors creixeran núvols d'evolució diürna alhora que arribaran bandes de 
núvols mitjans per l'oest. Al final del dia el cel quedarà entre mig i molt ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures lleugerament més 
altes. Vent entre fluix i moderat del nord-oest, més reforçat als cims, on hi haurà algun cop fort, sobretot de matinada. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Hi ha neu al terra per damunt de 1700-1900 m, aproximadament. En orientacions obagues, a 2200 m els gruixos de neu al terra 
varien entre 40 i 110 cm, essent el sector més innivat el vessant nord del Cadí-Moixeró.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Des del passat dijous, dia 17, ha nevat de forma intermitent a tots els sectors. Ahir diumenge van caure entre 20-40 cm de neu 
recent a tots els sectors. La cota de neu s'ha situat en general per damunt dels 1600 m. A 2200 m, en tot l'episodi, des de 
dijous, s'han acumulat entre 40-90 cm de neu recent. Les nevades han anat acompanyades de vent moderat de sud i oest que 
puntualment ha estat en forma de ràfegues i de direcció variable; hi ha hagut tempestes i moments en què queia neu 
granulada.  
S'han format plaques de vent, especialment en orientacions est i nord, al final de l'episodi també en orientacions sud a l'entrar 
vent del nord. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) ja que s'esperen allaus de placa de dimensions mitjanes en vessants 
orientats al nord, a l'est i al sud, sobretot al pas d'una persona, localment també de forma espontània. A la resta d'orientacions, 
les allaus de placa seran de dimensions petites i sobretot pel pas d'una persona. A banda d'aquestes allaus de placa, en 
moments d'insolació hi haurà una gran activitat d'allaus de neu humida, en general de dimensions petites, localment mitjanes al 
Cadí. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Es podran formar més plaques de vent a l'extrem nord del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós, en vessants orientats a l'est i al 
sud. 
Evolució del perill: ESTACIONARI. 
 
El proper butlletí serà emès el dimarts, 22 d'abril de 2008. 
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Servei Meteorològic 
de Catalunya  

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

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dimarts, 22 d'abril de 2008 

14:00 h 

22 i 23 d'abril de 2008 

 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa FORT (4) a la Franja Nord de la Pallaresa. MARCAT (3) a l'Aran.  

Ribagorçana-Vall Fosca FORT (4).  

Pallaresa FORT (4).  

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 23: De matinada augmentarà la nuvolositat fins deixar el cel entre mig i molt ennuvolat sobretot a partir de migdia pel creixement 
d'algunes nuvolades. Al vessant nord el cel estarà molt ennuvolat durant tot el dia. A partir de migdia s'esperen ruixats locals que puntualment 
aniran acompanyats de tempestes. Al vessant nord se'n esperen de febles i intermitents durant tot el dia. La cota de neu voltarà els 2000 
metres pujant als 2300 metres. Temperatures mínimes moderadament més altes i màximes lleugerament més altes.  Vent entre fluix i moderat 
de component nord i oest, més fluix al final del dia. 
A les 12:00 h: isozero: 2500 m; Vent a 2000 m:  20 km/h  NW; Vent a 3000 m:  30 km/h  NW; Índex de fredor a 2000 m:  -1ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 24: Cel serè amb alguns núvols alts i prims i alguns núvols d'evolució diürna a la tarda. Al vessant nord del Pirineu el cel estarà cobert 
de matinada mentre que la resta del dia s'imposarà el sol. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes estables o lleugerament més 
baixes i màximes lleugerament més altes.  Vent entre fluix i moderat del nord o nord-oest amb alguns cops forts. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra a partir de 1300 m amb poc gruix. A l'Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa ahir va nevar, essent la neu és present a partir des de 1300-1400 m en orientacions N i de 1800 m en orientacions 
assolellades. Tot i així el mantell és esquiable a partir de 2200 m en orientacions S i de 1500-1600 m en N. A 2200-2400 m, els 
gruixos de neu al terra varien entre 80 i 280 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, i entre 70-230 cm a l'Aran-Franja 
Nord de la Pallaresa. Hi ha importants sobreacumulacions de neu en diferents orientacions, especialment en vessants nord i est 
de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Durant el dia d'ahir es van donar nevades febles a tots els sectors que van assolir fins als 10 cm a la Franja Nord de la 
Pallaresa i que no van superar els 6 cm a la resta de sectors. Aquestes febles nevades s'han sumat a les que es van donar 
durant la setmana passada. En tot l'episodi s'han acumulat entre 90-130 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, 
inclosa la Franja Nord. A l'Aran els gruixos més destacables s'han donat a la meitat sud i en total s'han acumulat entre 35-85 
cm. 
El perill d'allaus és FORT (4) a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, incloent-hi la Franja Nord (comarques de l'Alta 
Ribagorça, Pallars Sobirà, nord del Pallars Jussà i nord de l'Alt Urgell) ja que són molt probables els desencadenaments 
d'allaus de placa de grans dimensions al pas d'una persona en qualsevol orientació. A partir de mig matí s'espera que es 
produeixin caigudes espontànies d'allaus de neu humida, en general de dimensions mitjanes a qualsevol orientació però 
especialment en vessants assolellats que de cara a demà poden ser fins i tot de grans dimensions, sobretot a les vessants 
assolellades. A l'Aran les plaques són de menors dimensions, disminuint de mida i extensió de sud a nord. En aquest sector el 
perill és MARCAT (3) pel desencadenament de plaques de mida mitjana al pas d'una persona a qualsevol orientació i per la 
caiguda d'allaus de neu humida de petites dimensions, localment mitjanes, especialment de cara a demà, i sobretot en 
orientacions assolellades. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les plaques de vent s'aniran estabilitzant progressivament. Es mantindran les allaus de neu humida. 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS. 
 
El proper butlletí serà emès el dimecres, 23 d'abril de 2008. 
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Servei Meteorològic 
de Catalunya  

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

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dimarts, 22 d'abril de 2008 

14:00 h 

22 i 23 d'abril de 2008 

 

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

Puigpedrós 

MARCAT (3).  Ter-Freser MARCAT (3). 

Vessant nord 

Cadí-Moixeró 

MARCAT (3).  Prepirineu MARCAT (3).  

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 23: De matinada augmentarà la nuvolositat fins deixar el cel entre mig i molt ennuvolat sobretot a partir de migdia pel creixement 
d'algunes nuvolades. A partir de migdia s'esperen ruixats locals que puntualment aniran acompanyats de tempestes. La cota de neu es situarà 
als 2000 metres pujant als 2300 metres al llarg del dia. Temperatures mínimes moderadament més altes i màximes lleugerament més altes.  
Vent entre fluix i moderat de component nord i oest, més fluix al final del dia. 
A les 12:00 h: isozero: 2600 m; Vent a 2000 m:  30 km/h  NW; Vent a 3000 m:  34 km/h  NW; Índex de fredor a 2000 m:  -1ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 24: Cel serè amb alguns núvols alts i prims i alguns núvols d'evolució diürna a la tarda. No s'esperen precipitacions. Temperatures 
mínimes estables o lleugerament més baixes i màximes lleugerament més altes. Vent entre fluix i moderat del nord o nord-oest amb alguns 
cops forts. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Hi ha neu al terra per damunt de 1700-1900 m, aproximadament. En orientacions obagues, a 2200 m els gruixos de neu al terra 
varien entre 40 i 110 cm, essent el sector més innivat el vessant nord del Cadí-Moixeró.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Ahir es van donar ruixats de neu que van acumular fins a 10 cm al Ter-Freser i fins a 5 cm a la resta de sectors. Des del passat 
dijous, dia 17, ha nevat de forma intermitent a tots els sectors. El diumenge van caure entre 20-40 cm de neu recent a tots els 
sectors. En tot l'episodi, des de dijous, s'han acumulat entre 45-95 cm de neu recent.  
Es mantenen plaques de vent, especialment en orientacions sud, est i nord. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) ja que 
s'esperen allaus de placa de dimensions mitjanes en vessants orientats al nord, a l'est i al sud, al pas d'una persona. A la resta 
d'orientacions, les allaus de placa seran de dimensions petites i sobretot pel pas d'una persona. A banda d'aquestes allaus de 
placa, seran probables caigudes espontànies d'allaus de neu humida, en general de dimensions petites, localment mitjanes 
especialment al Cadí. De cara a demà augmentarà la probabilitat de caiguda natural d'allaus de neu humida, sobretot en 
vessants assolellades. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Es mantindrà la probabilitat de caiguda d'allaus de neu humida. 
Evolució del perill: ESTACIONARI. 
 
El proper butlletí serà emès el dimecres, 23 d'abril de 2008. 
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de Catalunya  

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

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dimecres, 23 d'abril de 2008 

14:00 h 

23 i 24 d'abril de 2008 

 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa FORT (4) a la Franja Nord de la Pallaresa. MARCAT (3) a l'Aran.  

Ribagorçana-Vall Fosca FORT (4).  

Pallaresa FORT (4).  

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 24: Cel entre poc i mig ennuvolat pel pas de núvols alts i prims al centre de la jornada, alhora que creixeran núvols d'evolució diürna. No 
s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes semblants i màximes lleugerament més altes. A cotes altes i mitjanes el vent bufarà fluix de 
component oest fins a migdia. A partir de llavors girarà a nord entre fluix i moderat. A cotes baixes el vent serà fluix i variable amb brises de vall 
i muntanya. 
A les 12:00 h: isozero: 2600 m; Vent a 2000 m:  16 km/h  NW; Vent a 3000 m:  25 km/h  NW; Índex de fredor a 2000 m:   3ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 25: Domini del sol o resol. El cel estarà entre poc i mig ennuvolat pel pas de bandes de núvols alts i prims. També creixeran núvols 
d'evolució diürna. No s'esperen precipitacions. Temperatures lleugerament més altes. Vent entre fluix i moderat de component nord a cotes 
altes. A la resta el vent serà fluix i variable, amb brises de vall i muntanya. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra a partir de 1400-1600 m. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, la 
neu és present a partir de 1300-1400 m en orientacions nord i de 1800 m en orientacions assolellades. Tot i així el mantell és 
esquiable a partir de 2200 m en orientacions sud i de 1600 m en nord. A 2200-2400 m, els gruixos de neu al terra varien entre 
70 i 270 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, i entre 70-220 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Hi ha 
importants sobreacumulacions de neu en diferents orientacions, especialment en vessants nord i est de la Ribagorçana-Vall 
Fosca i de la Pallaresa.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Al llarg d'aquest matí s'han donat plugims fins als 2000 m a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a l'extrem nord de la 
resta de sectors, i la neu s'està humitejant. A la resta, l'augment de temperatures i el Sol estan fent el mateix efecte 
sobre la neu. A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa, incloent-hi la Franja Nord hi ha importants acumulacions 
de neu que assoleixen puntualment els 280 cm a 2200 m. En els darrers dies s'han donat caigudes espontànies 
d'allaus de grans dimensions i s'espera que aquesta activitat continuï en el dia d'avui i especialment demà. 
El perill d'allaus és FORT (4) a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa, incloent-hi la Franja Nord ja que són 
probables caigudes espontànies d'allaus de neu humida a qualsevol orientació, en general de dimensions mitjanes, 
localment grans. Aquesta probabilitat augmentarà de cara a demà amb l'augment de temperatures previst i la 
insolació. D'altra banda, a cotes altes són probables desencadenaments d'allaus de placa de mitjanes dimensions al 
pas d'una persona en qualsevol orientació.  
A l'Aran són probables caigudes espontànies d'allaus de neu humida, que seran de petites o mitjanes dimensions, 
disminuint de mida de sud a nord. També són possibles desencadenaments d'allaus de placa de vent al pas d'una 
persona que podran assolir dimensions mitjanes; aquestes plaques es troben a qualsevol orientació, especialment 
en est i nord, i les de majors dimensions es troben al sud de l'Aran. En aquest sector el perill és MARCAT (3). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Conforme es vagin purgant els vessants més favorables, disminuirà la possibilitat de caigudes d'allaus de grans dimensions. 
Evolució del perill: EN LLEUGER  DESCENS 
 
El proper butlletí serà emès el dijous, 24 d'abril de 2008. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dimecres, 23 d'abril de 2008 

14:00 h 

23 i 24 d'abril de 2008 

 

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

Puigpedrós 

MARCAT (3).  Ter-Freser MARCAT (3). 

Vessant nord 

Cadí-Moixeró 

MARCAT (3).  Prepirineu MARCAT (3).  

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 24: Cel entre poc i mig ennuvolat pel pas de núvols alts i prims al centre de la jornada. Independentment, a la tarda creixeran algunes 
nuvolades que puntualment deixaran el cel molt ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes semblants i màximes 
lleugerament més altes. A cotes altes i mitjanes el vent bufarà fluix de component oest fins a migdia. A partir de llavors girarà a nord entre fluix i 
moderat. A cotes baixes el vent serà fluix i variable amb brises de vall i muntanya. 
A les 12:00 h: isozero: 2700 m; Vent a 2000 m:  14 km/h  NW; Vent a 3000 m:  24 km/h  NW; Índex de fredor a 2000 m:   3ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 25: Domini de l'ambient assolellat fins a migdia. A la tarda el cel quedarà entre poc i mig ennuvolat pel pas de bandes de núvols alts 
i prims, alhora que creixeran núvols d'evolució diürna. No s'esperen precipitacions. Temperatures lleugerament més altes. Vent entre fluix i 
moderat de component nord a cotes altes. A la resta el vent serà fluix i variable, amb brises de vall i muntanya. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Hi ha neu al terra per damunt de 1800-1900 m, aproximadament. En orientacions obagues, a 2200 m els gruixos de neu al terra 
varien entre 20 i 100 cm, essent el sector més innivat el vessant nord del Cadí-Moixeró. Hi ha sobreacumulacions de neu a 
diferents orientacions, especialment a les est i nord.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Durant la setmana passada es van produir abundants nevades a tots els sectors, que acumularen entre 45-95 cm de neu 
recent; aquestes nevades anaren acompanyades de vent que va girar de sud-oest a nord-oest. Posteriorment els plugims, la 
insolació i l'ascens tèrmic, han contribuït a l'humitejament superficial de la neu. 
Es mantenen plaques de vent per damunt de 2200 m, especialment en orientacions sud, est i nord. A tots els sectors el perill és 
MARCAT (3) ja que s'esperen allaus de placa, per damunt de 2200 m, de dimensions mitjanes en vessants orientats al nord, a 
l'est i al sud, al pas d'una persona. A la resta d'orientacions, les allaus de placa seran de dimensions petites i sobretot pel pas 
d'una persona. A banda d'aquestes allaus de placa, seran probables caigudes espontànies d'allaus de neu humida, en general 
de dimensions petites, localment mitjanes especialment al Cadí.  
Demà, l'humitejament del mantell serà major i augmentarà l'activitat d'allaus espontànies de neu humida, especialment a parti r 
de mig matí. Altrament les plaques de vent tendiran a assentar-se, especialment a les cotes més baixes i en vessants 
assolellats. El perill continuarà essent MARCAT (3). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les plaques de vent s'aniran assentant, especialment en orientacions sud. 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS 
 
El proper butlletí serà emès el dijous, 24 d'abril de 2008. 
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dijous, 24 d'abril de 2008 

14:00 h 

24 i 25 d'abril de 2008 

 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3) a l'extrem sud de l'Aran i Franja Nord Pallaresa 

MODERAT (2) la resta 

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) a partir de les hores centrals del dia, MODERAT (2) de 

matinada  

Pallaresa MARCAT (3) a partir de les hores centrals del dia, MODERAT (2) de 

matinada  

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 25: Cel entre poc i mig ennuvolat pel pas de bandes de núvols alts. Independentment, a la tarda creixeran núvols d'evolució diürna. 
No s'esperen precipitacions. Temperatures lleugerament més altes. Vent entre fluix i moderat del nord-oest a cotes altes. A cotes baixes i 
mitjanes el vent serà fluix i variable, amb brises de vall i muntanya. 
A les 12:00 h: isozero: 3200 m; Vent a 2000 m: 9 km/h W; Vent a 3000 m:  20 km/h  NW; Índex de fredor a 2000 m: 7ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 26: Cel serè o poc ennuvolat per núvols d'evolució diürna. Al final del dia arribaran bandes de núvols alts per l'oest. No s'esperen 
precipitacions. Temperatures semblants. Vent fluix i variable, amb domini del component oest a cotes altes, i de les brises de vall i muntanya a 
cotes mitjanes i baixes. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra a partir de 1400-1600 m. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, la 
neu és present a partir de 1700 m en orientacions nord i de 2200 m en orientacions assolellades. A 2200-2400 m, els gruixos 
de neu al terra varien entre 60 i 260 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, i entre 60-210 cm a l'Aran-Franja Nord de 
la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Ahir dimecres es van produir plugims a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, i a la resta de sectors el dia va ser 
assolellat amb ruixats de tarda. A tots els sectors el mantell nival està sotmès al cicle d'humitejament diürn i regel 
nocturn 
A la Ribagorçana-Vall Fosca, a la Pallaresa, l'extrem sud de l'Aran i a la Franja Nord de la Pallaresa el perill és 
MARCAT (3) per la caiguda d'allaus de neu humida de mida mitjana, localment gran a qualsevol orientació, a partir 
de mig matí. D'altra banda les plaques existents, s'han anat assentant i s'espera que siguin susceptibles de 
despendre's al pas d'un grup de persones, localment per una sola persona per sobre de 2500 m. Aquestes plaques 
podran assolir dimensions mitjanes principalment en orientacions oest, nord i est. Durant la nit el mantell regelarà i 
s'estabilitzarà pel que fa a la fusió i el perill passarà a ser MODERAT (2). A l'extrem nord de l'Aran s'espera que les 
allaus de neu humida siguin de mida mitjana. Per aquest motiu en aquest indret el perill és MODERAT (2). D'altra 
banda també són possibles desencadenaments d'allaus de placa, en general al pas d'un grup de persones, que 
poden assolir mitjanes dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les plaques de vent continuaran assentant-se progressivament.  
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS 
 
El proper butlletí serà emès el divendres, 25 d'abril de 2008. 
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Servei Meteorològic 
de Catalunya  

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

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dijous, 24 d'abril de 2008 

14:00 h 

24 i 25 d'abril de 2008 

 

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

Puigpedrós 

MODERAT (2)  Ter-Freser MARCAT (3) per sobre de 2500 m, 

MODERAT (2) per sota 

Vessant nord 

Cadí-Moixeró 

MARCAT (3) per sobre de 2500 

m, MODERAT (2) per sota 

Prepirineu MARCAT (3) per sobre de 2500 m, 

MODERAT (2) per sota 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 25: Cel entre poc i mig ennuvolat pel pas de bandes de núvols alts. Independentment, a la tarda creixeran núvols d'evolució diürna. 
No s'esperen precipitacions. Temperatures lleugerament més altes. Vent entre fluix i moderat del nord-oest a cotes altes. A cotes baixes i 
mitjanes el vent serà fluix i variable, amb brises de vall i muntanya. 
A les 12:00 h: isozero: 3300 m; Vent a 2000 m:  12 km/h W; Vent a 3000 m: 26 km/h  NW; Índex de fredor a 2000 m: 5ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 26: Cel serè o poc ennuvolat per núvols d'evolució diürna. No s'esperen precipitacions. Temperatures semblants. Vent fluix i variable, 
amb domini del component oest a cotes altes, i de les brises de vall i muntanya a cotes mitjanes i baixes. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Hi ha neu al terra per damunt de 1800-1900 m, aproximadament. En orientacions obagues, a 2200 m els gruixos de neu al terra 
varien entre 10 i 90 cm, essent el sector més innivat el vessant nord del Cadí-Moixeró. Hi ha sobreacumulacions de neu a 
diferents orientacions, especialment a les est i nord.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 

A tots els sectors el dia d'ahir va ser assolellat amb creixement de nuvolades que van donar ruixats a la tarda. A tots 
els sectors el mantell nival està sotmès al cicle d'humitejament diürn i regel nocturn 
Al Vessant Nord del Cadí-Moixeró, al Prepirineu i al Ter-Freser es mantenen plaques de vent que es podran desprendre al pas 
d'una persona. Aquestes plaques es troben en orientacions oest, nord i est per sobre de 2500 m, i poden assolir dimensions 
mitjanes. Al Perafita-Puigpedrós i a la resta de sectors per sota de 2500 m, les plaques es podran desprendre al pas d'un grup 
de persones i seran petites, localment mitjanes. A més, seran probables caigudes espontànies d'allaus de neu humida, en que 
poden assolir mitjanes dimensions. Aquestes, podran afectar a qualsevol orientació i seran més probables durant les hores de 
màxima insolació. El perill és MARCAT (3) per sobre de 2500 m al Vessant Nord del Cadí-Moixeró, al Prepirineu i al Ter-Freser, 
i MODERAT (2) al Perafita-Puigpedrós i a la resta de sectors fins a 2500 m. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Les plaques de vent continuaran assentant-se progressivament.  
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS 
 
El proper butlletí serà emès el divendres, 25 d'abril de 2008. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Divendres, 25 d'abril de 2008 

14:00 h 

25 i 26 d'abril de 2008 

 

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

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3)  

Pallaresa MARCAT (3)  

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 26: Cel serè o poc ennuvolat fins a migdia. A partir de llavors augmentarà la nuvolositat de tipus alt, alhora que creixeran núvols 
d'evolució diürna. No s'esperen precipitacions. Temperatures lleugerament més altes. Vent fluix i variable, amb domini del component nord amb 
cops moderats a cotes altes, i de les brises de vall i muntanya a cotes mitjanes i baixes. 
A les 12:00 h: isozero: 3400 m; Vent a 2000 m:   7 km/h   W; Vent a 3000 m:  10 km/h  SW; Índex de fredor a 2000 m: 9ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 27: Cel mig ennuvolat per núvols alts fins a migdia. A partir de llavors augmentarà la nuvolositat amb el creixement de nuvolades i el 
cel quedarà molt ennuvolat en conjunt. A partir de migdia i fins al vespre s'esperen ruixats dispersos d'intensitat entre feble i moderada, que 
poden anar acompanyats de tempesta. Cota de neu al voltant dels 2700 metres. Temperatures lleugerament més baixes. A partir del vespre 
s'iniciarà un descens acusat de les temperatures. A cotes altes el vent bufarà entre fluix i moderat de component oest. A cotes mitjanes i baixes 
el vent serà entre fluix i moderat de component sud fins a migdia, i a partir de llavors girarà a component oest. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Hi ha neu al terra a partir de 1800 m en orientacions nord, i dels 2000-2200 m en vessants assolellats. A 2200-2400 m, els 
gruixos de neu al terra varien entre 50 i 250 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, i entre 60-210 cm a l'Aran-Franja 
Nord de la Pallaresa. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Els últims dies la nuvolositat ha sigut escassa a tots els sectors, i les temperatures han estat altes. A tots els sectors 
el mantell nival ha estat sotmès al procés d'humitejament diürn i regel nocturn, però no s'espera que el regel sigui 
efectiu la matinada de demà dissabte. La fusió de la neu serà intensa. 

El perill és MARCAT (3) a tots els sectors, ja que són probables caigudes espontànies d'allaus de fusió a qualsevol 
orientació, que seran més probables durant les hores centrals del dia. Aquestes allaus seran de dimensions petites i 
mitjanes en general, localment alguna de gran, sobretot en orientacions nord i est; la meitat nord de l'Aran és on les 
allaus de fusió seran de menors dimensions, podent assolir mida mitjana. Altrament, encara es mantenen plaques 
de vent en orientacions oest, nord i est, que per sobre de 2500 m es desprendran generalment al pas d'un grup de 
persones; localment podrien assolir dimensions grans. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Continuarà el procés marcat de fusió de la neu, especialment allà on tinguin lloc els ruixats previstos. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
 
El proper butlletí serà emès el dissabte, 26 d'abril de 2008. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Divendres, 25 d'abril de 2008 

14:00 h 

25 i 26 d'abril de 2008 

 

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

Puigpedrós 

MODERAT (2)  Ter-Freser MODERAT (2)  

Vessant nord 

Cadí-Moixeró 

MARCAT (3)  Prepirineu MARCAT (3)  

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 26: Cel serè o poc ennuvolat fins a migdia. A partir de llavors augmentarà la nuvolositat de tipus alt, alhora que creixeran núvols 
d'evolució diürna. No s'esperen precipitacions. Temperatures semblants o lleugerament més altes. Vent fluix i variable, amb domini del 
component nord amb cops moderats a cotes altes, i de les brises de vall i muntanya a cotes mitjanes i baixes. 
A les 12:00 h: isozero: 3300 m; Vent a 2000 m: 4 km/h  SW; Vent a 3000 m: 22 km/h   N; Índex de fredor a 2000 m: 8ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 27: Cel mig ennuvolat per núvols alts fins a migdia. A partir de llavors creixeran nuvolades, i de cara al vespre quedarà molt 
ennuvolat en conjunt. A partir de mitja tarda són probables ruixats aïllats. Seran d'intensitat entre feble i moderada, i localment acompanyats de 
tempesta. La cota de neu estarà al voltant dels 2700 metres. Temperatures lleugerament més baixes. Al final del dia s'iniciarà un descens 
acusat de les temperatures. A cotes altes el vent bufarà entre fluix i moderat de component oest. A cotes mitjanes i baixes el vent serà fluix de 
component sud fins a mitja tarda; a partir de llavors girarà a component oest. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Hi ha neu al terra per damunt de 1800 m en vessants obacs, i per sobre de 1900-2000 m en vessants assolellats; en general el 
mantell és continu per damunt d'aquesta cota, tret del Ter-Freser on la distribució de la neu és més irregular i podem trobar 
deflacions en vessants assolellats. A 2200 m els gruixos de neu al terra varien entre 10 i 90 cm, essent el sector més innivat el 
vessant nord del Cadí-Moixeró.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 

Els últims dies la nuvolositat ha sigut escassa a tots els sectors, i les temperatures han estat altes. A tots els sectors 
el mantell nival ha estat sotmès al procés d'humitejament diürn i regel nocturn, però no s'espera que el regel sigui 
efectiu la matinada de demà dissabte. La fusió de la neu serà intensa. 

Són probables caigudes espontànies d'allaus de fusió a qualsevol orientació, que seran més probables durant les 
hores centrals del dia. Aquestes allaus seran de dimensions petites i mitjanes en general al Prepirineu i al Vessant 
Nord del Cadí-Moixeró, i petites o localment mitjanes al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser. Altrament, encara es 
mantenen plaques de vent en orientacions oest, nord i est, que es podran desprendre al pas d'un grup de persones, 
per sobre de 2500 m al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser, i sota colls i carenes al Vessant Nord del Cadí-Moixeró. 
El perill és MARCAT (3) al Prepirineu i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró, i MODERAT (2) al Ter-Freser i al Perafita-
Puigpedrós.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Continuarà el procés marcat de fusió de la neu, especialment allà on tinguin lloc els ruixats previstos. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
 
El proper butlletí serà emès el dissabte, 26 d'abril de 2008. 
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(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dissabte, 26 d'abril de 2008 

14:00 h 

26, 27 i 28 d'abril de 2008 

 

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, 27: Cel enteranyinat per núvols alts fins a migdia. A partir de llavors augmentarà la nuvolositat amb el creixement de nuvolades i el 
cel quedarà molt ennuvolat en conjunt. A partir de migdia i fins al vespre s'esperen ruixats dispersos d'intensitat entre feble i moderada, que 
poden anar acompanyats de tempesta. Les temperatures mínimes podran pujar lleugerament i les màximes es mantindran sense canvis o 
baixaran lleugerament. A cotes altes el vent bufarà entre fluix i moderat de component oest. A cotes mitjanes i baixes el vent serà entre fluix i 
moderat de component sud. 
A les 12:00 h: isozero: 3200 m; Vent a 2000 m:  18 km/h  SW; Vent a 3000 m:  21 km/h W; Índex de fredor a 2000 m 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 28: Al llarg de tot el dia creuaran bandes de núvols alts i mitjans. A partir de mig matí creixeran nuvolades i el cel quedarà cobert o molt 
ennuvolat. S'esperen ruixats dispersos a partir de mig matí. Les precipitacions seran d'intensitat entre feble i moderada i localment aniran 
acompanyades de tempesta. Temperatures mínimes sense canvis i màximes moderadament més baixes. El vent bufarà de component sud i 
oest, entre fluix i moderat a cotes mitjanes i entre moderat i fort a cotes altes. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Hi ha neu al terra a partir de 1800 m en orientacions nord, i dels 2000-2200 m en vessants assolellats. A 2200-2400 m, els 
gruixos de neu al terra varien entre 50 i 250 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, i entre 60-200 cm a l'Aran-Franja 
Nord de la Pallaresa.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Els últims dies la nuvolositat ha sigut escassa a tots els sectors, i les temperatures han estat altes. A tots els sectors 
el mantell nival ha estat sotmès al procés de fusió diürna i regel nocturn, cada vegada menys efectiu. El gruix de neu 
al terra ha disminuït de l'ordre de 15-35 cm a tots els sectors al llarg d'aquesta setmana, i s'espera que el procés de 
fusió sigui encara més intens avui dissabte i demà diumenge. 

El perill és MARCAT (3) a tots els sectors, ja que són possibles caigudes espontànies d'allaus de fusió a qualsevol 
orientació, que seran més probables durant les hores centrals del dia. Aquestes allaus seran de dimensions petites i 
mitjanes en general, localment alguna de gran, sobretot en orientacions nord i est; la meitat nord de l'Aran és on les 
allaus de fusió seran de menors dimensions, podent assolir mida mitjana. Altrament, encara es mantenen plaques 
de vent en orientacions oest, nord i est, que per sobre de 2500 m es desprendran generalment al pas d'un grup de 
persones; localment podrien assolir dimensions grans. 

Demà diumenge i dilluns, allà on es produeixin els ruixats, augmentarà la probabilitat d'allaus de fusió; el perill 
continuarà sent MARCAT (3).  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Amb la baixada de temperatures i la insolació més baixa, el procés de fusió serà menys intens. 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS 
 
El proper butlletí serà emès el dilluns, 28 d'abril de 2008. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dissabte, 26 d'abril de 2008 

14:00 h 

26, 27 i 28 d'abril de 2008 

 

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

Puigpedrós 

MODERAT (2)  Ter-Freser MODERAT (2)  

Vessant nord 

Cadí-Moixeró 

MARCAT (3)  Prepirineu MARCAT (3)  

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 27: Cel enteranyinat per núvols alts fins a migdia. A partir de llavors creixeran nuvolades, i de cara al vespre quedarà molt ennuvolat 
en conjunt. A partir de mitja tarda són probables ruixats aïllats. Seran d'intensitat entre feble i moderada, i localment acompanyats de tempesta. 
Les temperatures mínimes pujaran lleugerament i les màximes seran semblants o una mica més baixes. A cotes altes el vent bufarà entre fluix i 
moderat de component oest. A cotes mitjanes i baixes el vent serà fluix de component sud. 
A les 12:00 h: isozero: 3200 m; Vent a 2000 m:  19 km/h  SW; Vent a 3000 m: 20 km/h   W; Índex de fredor a 2000 m:   2ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 28: Aniran creuant bandes de núvols alts i mitjans que seran més abundants a partir de migdia. A partir de mig matí es desenvoluparan 
nuvolades que podran deixar el cel cobert o molt ennuvolat. S'esperen ruixats dispersos a partir de mig matí. Les precipitacions seran 
d'intensitat entre feble i moderada i localment aniran acompanyades de tempesta. Les temperatures mínimes no experimentaran canvis i les 
màximes baixaran de forma moderada. El vent bufarà de component sud i oest, amb predomini del llebeig. Bufarà moderat a cotes mitjanes i 
fort amb cops molt forts a cotes altes. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Hi ha neu al terra per damunt de 1800 m en vessants obacs, i per sobre de 2000 m en vessants assolellats, tret del Ter-Freser 
on hi ha neu per sobre de 2000 m en orientacions nord, i de 2200 en sud de forma discontínua fins als cims. En vessants 
obacs, a 2200 m els gruixos de neu al terra varien entre 5 i 90 cm, essent el sector més innivat el vessant nord del Cadí-
Moixeró.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 

Els últims dies la nuvolositat ha sigut escassa a tots els sectors, i les temperatures han estat altes. A tots els sectors 
el mantell nival ha estat sotmès al procés de fusió diürna i regel nocturn, cada vegada menys efectiu i s'espera que 
la fusió sigui encara més intensa avui dissabte i demà diumenge. 

Són possibles caigudes espontànies d'allaus de fusió a qualsevol orientació, que seran més probables durant les 
hores centrals del dia. Aquestes allaus seran de dimensions petites i mitjanes en general al Prepirineu i al Vessant 
Nord del Cadí-Moixeró, i petites o molt localment mitjanes al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser. Altrament, encara 
es mantenen plaques de vent, en general petites, en orientacions oest, nord i est, que es podran desprendre al pas 
d'un grup de persones, per sobre de 2500 m al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser, i sota colls i carenes al Vessant 
Nord del Cadí-Moixeró. El perill és MARCAT (3) al Prepirineu i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró, i MODERAT (2) al 
Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós.  

Demà diumenge i dilluns, allà on es produeixin els ruixats, augmentarà la probabilitat d'allaus de fusió, per bé que el 
perill continuarà sent MARCAT (3) al Prepirineu i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró, i MODERAT (2) a la resta de 
sectors.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Amb la baixada de temperatures i la insolació més baixa, el procés de fusió serà menys intens. 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS 
 
El proper butlletí serà emès el dilluns, 28 d'abril de 2008. 
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DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dilluns, 28 d'abril de 2008 

14:00 h 

28 i 29 d'abril de 2008 

 

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, 29: Predomini del cel serè o poc ennuvolat fins el migdia, amb alguns intervals de núvols de matinada. A partir de migdia arribaran 
bandes de núvols alts i mitjans i creixeran núvols d'evolució diürna. No s'esperen precipitacions. Les temperatures mínimes en descens. Les 
màximes seran semblants o lleugerament més baixes. El vent bufarà de component oest moderat a cotes altes i mitjanes, de oest a sud-oest. A 
les valls el vent serà fluix de component sud. 
A les 12:00 h: isozero: 2200 m; Vent a 2000 m:  24 km/h  SW; Vent a 3000 m:  35 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -3ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 30: Cel entre poc i mig ennuvolat per núvols alts i mitjans al matí. A partir de migdia creixeran nuvolades que deixaran el cel cobert o 
molt ennuvolat durant la tarda. A partir de migdia s'esperen xàfecs i tempestes que cauran de manera dispersa, i que ho faran amb intensitat 
entre feble i moderada. La cota de neu baixarà dels 1800 fins els 1500 metres. Temperatures sense canvis importants, malgrat que a cotes 
altes baixaran lleugerament. El vent bufarà de component oest moderat a cotes altes i mitjanes, sobretot de sud-oest. A les valls el vent serà 
fluix de component sud. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Hi ha neu al terra a partir de 1800-1900 m en orientacions nord, i dels 2000-2200 m amb certa discontinuïtat en vessants 
assolellats. A 2200-2400 m, els gruixos de neu al terra varien entre 40 i 240 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, i 
entre 50-190 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
El final de la setmana passada el mantell va continuar el seu procés d'humitejament, amb un regel nocturn cada 
vegada menys efectiu; el gruix del mantell va continuar reculant i en tota la setmana va disminuir de l'ordre de 40 
cm. S'ha registrat activitat de petites allaus espontànies de fusió.  

El perill és MODERAT (2) a tots els sectors, ja que són possibles caigudes espontànies d'allaus de fusió a qualsevol 
orientació, que seran més probables durant les hores centrals del dia. Aquestes allaus seran de dimensions petites i 
localment mitjanes. Altrament, encara es mantenen plaques de vent en orientacions obagues, que per sobre de 
2500 m es podran desprendre al pas d'un grup de persones; localment podrien assolir dimensions mitjanes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
La baixada de temperatures afavorirà el regel nocturn. 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS 
 
El proper butlletí serà emès el dimarts, 29 d'abril de 2008. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dilluns, 27 d'abril de 2008 

14:00 h 

28 i 29 d'abril de 2008 

 

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

Puigpedrós 

MODERAT (2) de dia 

FEBLE (1) de nit 

Ter-Freser MODERAT (2) de dia 

FEBLE (1) de nit 

Vessant nord 

Cadí-Moixeró 

MODERAT (2) de dia 

FEBLE (1) de nit 

Prepirineu MODERAT (2) de dia 

FEBLE (1) de nit 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 29: De matinada el cel estarà entre mig i molt ennuvolat. Al matí els núvols minvaran i s'imposarà el sol, si bé a la tarda els núvols 
tornaran a augmentar degut al creixement de núvols d'evolució diürna. De matinada s'esperen algunes precipitacions febles i disperses, amb 
una cota de neu al voltant dels 2000 metres. Les temperatures mínimes en descens. Les màximes seran semblants o lleugerament més baixes. 
El vent bufarà de component oest moderat a cotes altes i mitjanes, de oest a sud-oest. A les valls el vent serà fluix de component sud. 
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; Vent a 2000 m: 28 km/h W; Vent a 3000 m: 45 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -3ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 30: Cel entre poc i mig ennuvolat per núvols alts i mitjans al matí. A partir de migdia creixeran nuvolades que deixaran el cel cobert o 
molt ennuvolat durant la tarda. A partir de migdia s'esperen xàfecs i tempestes que cauran de manera dispersa, i que ho faran amb intensitat 
entre feble i moderada. La cota de neu baixarà dels 1800 fins els 1500 metres. Temperatures sense canvis importants, malgrat que a cotes 
altes baixaran lleugerament. El vent bufarà de component oest moderat a cotes altes i mitjanes, sobretot de sud-oest. A les valls el vent serà 
fluix de component sud.  

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Hi ha neu al terra per damunt de 1900-2000 m en vessants obacs, i per sobre de 2100 m en vessants assolellats on el mantell 
presenta discontinuïtats. En vessants obacs, a 2200-2400 m els gruixos de neu al terra varien entre 5 i 70 cm, essent el sector 
més innivat el vessant nord del Cadí-Moixeró.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 

El final de la setmana passada el mantell va continuar el seu procés d'humitejament, amb un regel nocturn cada 
vegada menys efectiu; el gruix del mantell va continuar reculant. S'ha registrat activitat de petites allaus espontànies 
de fusió.  

Són possibles caigudes espontànies d'allaus de fusió a qualsevol orientació, que seran més probables durant les 
hores centrals del dia. Aquestes allaus seran en general de dimensions petites. A tots els sectors, el perill és 
MODERAT (2) durant les hores centrals del dia, i FEBLE (1) la resta de la jornada.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
La baixada de temperatures afavorirà el regel nocturn. 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS 
 
El proper butlletí serà emès el dimarts, 29 d'abril de 2008. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dimarts, 29 d'abril de 2008 

14:00 h 

29 i 30 d'abril de 2008 

 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa FEBLE (1) avui passant a MODERAT (2) demà a cotes altes 

Ribagorçana-Vall Fosca FEBLE (1) avui passant a MODERAT (2) demà a cotes altes 

Pallaresa FEBLE (1) avui passant a MODERAT (2) demà a cotes altes 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 30: De matinada la nuvolositat augmentarà fins deixar el cel cobert o molt ennuvolat al matí. A partir de mitja tarda s'obriran algunes 
clarianes a punts del Prepirineu més occidental. Durant la primera meitat del dia s'esperen precipitacions febles i localment moderades, sobretot 
al sector de la Ribagorçana-Vall Fosca. A la tarda són possibles algunes ruixats de caràcter dispers i aïllat, que serien entre febles i moderats, i 
podrien anar acompanyats de tempesta. La cota de neu baixarà dels 1800 fins els 1600 metres durant el matí. Temperatures màximes en 
lleuger descens en general. Les mínimes es mantindran estables a cotes altes i mitjanes, i pujaran entre lleugerament i moderada a les valls. El 
vent bufarà de component oest moderat a cotes altes i mitjanes, sobretot de sud-oest. A les valls el vent serà fluix de component sud. 
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; Vent a 2000 m: 20 km/h W; Vent a 3000 m: 25 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -6ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 01: De matinada minvarà la nuvolositat fins deixar el cel serè o poc ennuvolat. A partir de migdia creixeran algunes nuvolades, que 
deixaran el cel puntualment mig ennuvolat durant la tarda. Són possibles alguns ruixats aïllats a primera hora de la tarda, sobretot al sector de la 
Pallaresa. Serien febles, i localment moderats i acompanyats de tempesta. La cota de neu pujarà dels 1600 fins els 2000 metres al llarg de la 
tarda. Temperatures màximes a l'alça en general. Les mínimes baixaran lleugerament a les valls, i es mantindran estables a cotes altes i 
mitjanes. El vent bufarà de component oest moderat a cotes altes i mitjanes, sobretot de sud-oest. A les valls el vent serà fluix de component 
sud. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Hi ha neu al terra a partir de 1800-1900 m en orientacions nord, i dels 2000-2200 m amb certa discontinuïtat en vessants 
assolellats. A 2200-2400 m, els gruixos de neu al terra varien entre 40 i 240 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, i 
entre 50-190 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Ahir dilluns, es van produir precipitacions minses a tots els sectors; la cota de neu va començar a 2700 m, 
humitejant considerablement el mantell nival, i després la cota de neu va baixar fins als 1900 m. Aquesta matinada 
les temperatures han baixat i el regel ha estat molt més intens que en dies anteriors, estabilitzant força el mantell.  

El perill és FEBLE (1) a tots els sectors, per bé que durant les hores de màxima insolació d'avui dimarts no es 
descarta alguna allau mitjana en vessants assolellats de forta inclinació; tampoc es descarten colades superficials 
de neu recent humida; en aquests indrets el perill serà MODERAT (2). Demà dimecres, amb les precipitacions 
previstes es formaran plaques de vent, petites i locals, en vessants orientats a l'est i nord, que es podrien 
desprendre al pas d'una persona. El perill passarà a MODERAT (2) sota colls i carenes a partir de la matinada de 
demà, sobretot de la Ribagorçana-Vall Fosca. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Degut a l'ascens tèrmic, s'intensificarà el cicle de fusió-regel. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
 
El proper butlletí serà emès el dimecres, 30 d'abril de 2008. 
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de Catalunya  

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

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dimarts, 28 d'abril de 2008 

14:00 h 

29 i 30 d'abril de 2008 

 

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

Puigpedrós 

FEBLE (1) passant a MODERAT 

(2) dimecres a la tarda a cotes 

altes 

Ter-Freser FEBLE (1) passant a MODERAT 

(2) dimecres a la tarda a cotes 

altes 

Vessant nord 

Cadí-Moixeró 

FEBLE (1) passant a MODERAT 

(2) dimecres a la tarda a cotes 

altes 

Prepirineu FEBLE (1) passant a MODERAT 

(2) dimecres a la tarda a cotes 

altes 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 30: Durant el matí la nuvolositat anirà en augment. A més, durant les hores centrals del dia creixeran nuvolades que acabaran de 
deixar el cel cobert o molt ennuvolat durant la segona meitat de la jornada. A partir de migdia s'esperen ruixats i tempestes que cauran de 
manera dispersa, més probables al sector Ter-Freser, i que ho faran amb intensitat entre feble i moderada. La cota de neu baixarà dels 1800 
fins els 1600 metres durant la tarda. Temperatures màximes en lleuger descens en general. Les mínimes es mantindran estables a cotes altes i 
mitjanes, i pujaran lleugerament a les valls. El vent bufarà de component oest moderat a cotes altes i mitjanes, sobretot de sud-oest. A les valls 
el vent serà fluix de component sud, sobretot del sud-est. 
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; Vent a 2000 m: 14 km/h W; Vent a 3000 m: 18 km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -1ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 01: De matinada minvarà la nuvolositat fins deixar el cel serè o poc ennuvolat a partir de mig matí. A migdia creixeran algunes 
nuvolades, que deixaran el cel puntualment entre mig i molt ennuvolat durant la tarda. Són probables alguns ruixats aïllats a primera hora de la 
tarda, sobretot al sector del Ter-Freser. Serien febles, i localment moderats i acompanyats de tempesta. La cota de neu pujarà dels 1600 fins 
els 2000 metres al llarg de la tarda. Temperatures màximes a l'alça en general. Les mínimes baixaran lleugerament a les valls, i es mantindran 
estables a cotes altes i mitjanes. El vent bufarà de component oest moderat a cotes altes i mitjanes, sobretot de sud-oest. A les valls el vent 
serà fluix de component sud. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Hi ha neu al terra per damunt de 1900-2000 m en vessants obacs, i per sobre de 2100 m en vessants assolellats on el mantell 
presenta discontinuïtats. En vessants obacs, a 2200-2400 m els gruixos de neu al terra varien entre 5 i 70 cm, essent el sector 
més innivat el vessant nord del Cadí-Moixeró.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 

Ahir dilluns, es van produir precipitacions minses a tots els sectors; la cota de neu va començar a 2700 m, 
humitejant considerablement el mantell nival, i després la cota de neu va baixar fins als 1900 m. Aquesta matinada 
les temperatures han baixat i el regel ha estat molt més intens que en dies anteriors, estabilitzant força el mantell. 

Actualment, el perill és FEBLE (1) a tots els sectors, ja que no es descarta alguna petita allau de neu humida en 
vessants assolellats de forta inclinació, especialment durant les hores de màxima insolació. Tampoc es descarten 
colades superficials de neu recent humida. Allà on es produeixin ruixats demà dimecres, es podran formar plaques 
de vent locals i de molt petites dimensions, en orientacions nord i est, que es podrien desprendre al pas d'una 
persona; el perill passarà a MODERAT (2) sota colls i carenes. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Degut a l'ascens tèrmic, s'intensificarà el cicle de fusió-regel. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
 
El proper butlletí serà emès el dimecres, 30 d'abril de 2008. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dimecres, 30 d'abril de 2008 

14:00 h 

30 d'abril, 1 i 2 de maig de 2008 

 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2) dijous i divendres de dia,  

FEBLE (1) la resta 

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2) dijous i divendres de dia,  

FEBLE (1) la resta 

Pallaresa MODERAT (2) dijous i divendres de dia,  

FEBLE (1) la resta 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 01: De matinada minvarà la nuvolositat fins deixar el cel serè o poc ennuvolat. A partir de migdia creixeran algunes nuvolades, que 
deixaran el cel puntualment mig ennuvolat durant la tarda. No es descarta algun ruixat aïllats a primera hora de la tarda, sobretot al sector de la 
Pallaresa. Serien febles, i localment moderats i acompanyats de tempesta. La cota de neu pujarà dels 1800 fins els 2000 metres al llarg de la 
tarda. Temperatures màximes a l'alça en general. Les mínimes baixaran lleugerament a les valls, i es mantindran estables a cotes altes i 
mitjanes. El vent bufarà de component oest moderat a cotes altes i mitjanes, sobretot de sud-oest. A les valls el vent serà fluix de component 
sud. 
A les 12:00 h: isozero: 1800 m; Vent a 2000 m: 31 km/h  SW; Vent a 3000 m:  47 km/h  SW; Índex de fredor a 2000 m: -7ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 02: Cel serè o poc ennuvolat al matí. A la tarda estarà entre poc i mig ennuvolat per alguns núvols d'evolució diürna i l'arribada 
d'algunes franges de núvols alts. No s'esperen precipitacions. Temperatures més altes, amb màximes moderadament més altes en cotes altes i 
mitjanes. El vent bufarà del sud-oest de moderat a fluix a cotes altes i mitjanes. A les valls el vent serà fluix de component sud. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Hi ha neu al terra a partir de 1800-1900 m en orientacions nord, i dels 2100-2200 m amb discontinuïtat en vessants assolellats. 
A 2200-2400 m, els gruixos de neu al terra varien entre 40 i 230 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, i entre 40-180 
cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa; en aquestes cotes, al llarg dels últims set dies el gruix del mantell ha disminuït de 
l'ordre de 50 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
El cap de setmana passat les temperatures van ser molt altes i es va produir un procés marcat de fusió. Amb la 
baixada de temperatures que ha tingut lloc els últims dos dies, la superfície del mantell ha regelat notablement, 
sobretot de matinada; actualment ens trobem en cicle de fusió diürn i regel nocturn. Altrament, les plaques de vent 
antigues s'han estabilitzat.  

Durant les hores centrals del dia, es podran produir allaus espontànies de fusió de dimensions petites, en vessants 
assolellats fortament inclinats; dijous localment podrien ser de dimensions mitjanes i per tant el perill serà 
MODERAT (2) en les hores de màxima insolació, i FEBLE (1) la resta del dia. Divendres, la probabilitat d'allaus de 
fusió serà major degut al menor regel i a l'augment tèrmic previst.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
L'augment de temperatures afavorirà la caiguda d'allaus de fusió. 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT a les hores centrals del dia 
 
El proper butlletí serà emès el divendres, 2 de maig de 2008. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dimecres, 30 d'abril de 2008 

14:00 h 

30 d'abril, 1 i 2 de maig de 2008 

 

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

Puigpedrós 

FEBLE (1)  Ter-Freser FEBLE (1)  

Vessant nord 

Cadí-Moixeró 

FEBLE (1)  

MODERAT (2) divendres de dia 

Prepirineu FEBLE (1)  

MODERAT (2) divendres de dia 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 01: De matinada minvarà la nuvolositat fins deixar el cel serè o poc ennuvolat a partir de mig matí. A migdia creixeran algunes 
nuvolades, que deixaran el cel puntualment entre mig i molt ennuvolat durant la tarda. No es descarten alguns ruixats aïllats a primera hora de 
la tarda, sobretot al sector del Ter-Freser. Serien febles, i localment moderats i acompanyats de tempesta. La cota de neu pujarà dels 1800 fins 
els 2000 metres al llarg de la tarda. Temperatures màximes a l'alça en general. Les mínimes baixaran lleugerament a les valls, i es mantindran 
estables a cotes altes i mitjanes. El vent bufarà de component oest moderat a cotes altes i mitjanes, sobretot de sud-oest. A les valls el vent 
serà fluix de component sud. 
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; Vent a 2000 m:  29 km/h SW; Vent a 3000 m:  50 km/h W; Índex de fredor a 2000 m:  -7ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 02: Cel serè o poc ennuvolat al matí. A la tarda estarà entre poc i mig ennuvolat per alguns núvols d'evolució diürna i l'arribada 
d'algunes franges de núvols alts. No s'esperen precipitacions. Temperatures més altes, amb màximes moderadament més altes en cotes altes i 
mitjanes. El vent bufarà del sud-oest de moderat a fluix a cotes altes i mitjanes. A les valls el vent serà fluix de component sud. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Hi ha neu al terra per damunt de 1900-2000 m en vessants obacs, i per sobre de 2100-2200 m en vessants assolellats on el 
mantell presenta discontinuïtat pràcticament fins als cims. En vessants obacs, a 2200-2400 m els gruixos de neu al terra varien 
entre 5 i 60 cm, essent el sector més innivat el vessant nord del Cadí-Moixeró.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 

El cap de setmana passat les temperatures van ser molt altes i es va produir un procés marcat de fusió. Amb la 
baixada de temperatures que ha tingut lloc els últims dos dies, la superfície del mantell ha regelat notablement, 
sobretot de matinada; actualment ens trobem en cicle de fusió diürn i regel nocturn. Altrament, les plaques de vent 
antigues s'han estabilitzat.  

Dimecres i dijous el perill es mantindrà en FEBLE (1) a tots els sectors, ja que no es descarta alguna petita allau de 
neu humida en vessants fortament inclinats, especialment durant les hores de màxima insolació. Divendres, la 
probabilitat d'allaus de fusió serà major degut al menor regel i a l'augment tèrmic previst; serà possible que es 
produeixi alguna allau de dimensions mitjanes a les canals del Cadí i a les del Pedraforca; el perill serà MODERAT 
(2) a migdia en aquests indrets. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
L'augment de temperatures afavorirà la caiguda d'allaus de fusió. 
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT a les hores centrals del dia 
 
El proper butlletí serà emès el divendres, 2 de maig de 2008. 
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Servei Meteorològic 
de Catalunya  

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

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Divendres, 2 de maig de 2008 

14:00 h 

2 i 3 de maig de 2008 

 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2) des de mig matí fins a la nit.  

FEBLE (1) a partir de la nit . 

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2) des de mig matí fins a la nit.  

FEBLE (1) a partir de la nit . 

Pallaresa MODERAT (2) des de mig matí fins a la nit.  

FEBLE (1) a partir de la nit . 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 03: OCCIDENTAL -  ARAN - Cel serè o poc ennuvolat per alguns núvols alts i prims. A més, al centre del dia hi haurà núvols 
d'evolució. No s'esperen precipitacions. Temperatures màximes en lleuger ascens i mínimes moderadament més altes. El vent bufarà fluix del 
sud-oest. 
A les 12:00 h: isozero: 3500 m; Vent a 2000 m:  10 km/h   S; Vent a 3000 m:   4 km/h   W;Index de fredor a 2000 m:   9ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 04: OCCIDENTAL -  ARAN - Cel serè o poc ennuvolat al matí. A partir del migdia creixeran nuvolades, alhora que arribaran bandes 
de núvols alts i mitjans durant la tarda. A la nit quedarà molt ennuvolat en general.   No s'esperen precipitacions. Temperatures en lleuger 
ascens. El vent bufarà fluix del sud-oest. A la nit girarà a component nord moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Hi ha neu al terra a partir de 1900 m en orientacions nord i dels 2100-2200 m amb discontinuïtat en vessants assolellats. A 
2200-2400 m, els gruixos de neu al terra varien entre 30 i 220 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, i entre 30-170 
cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Les temperatures han tornat a augmentar respecte a dies enrera, en què el regel de la neu era més efectiu que ara. 
La neu fon i s'humiteja notablement des de primeres hores del matí. El regel nocturn és molt feble.  

Durant les hores centrals del dia, es podran produir allaus espontànies de fusió de dimensions petites, a qualsevol 
orientació; localment podrien ser de dimensions mitjanes. El perill és MODERAT (2) a partir de mig matí i FEBLE (1) 
durant la matinada.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
L'augment de temperatures afavorirà la caiguda d'allaus de fusió. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER AUGMENT a les hores centrals del dia 
 
El proper butlletí serà emès el dissabte, 3 de maig de 2008. 
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Servei Meteorològic 
de Catalunya  

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

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Divendres, 2 de maig de 2008 

14:00 h 

2 i 3 de maig de 2008 

 

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

Puigpedrós 

FEBLE (1)  Ter-Freser FEBLE (1)  

Vessant nord 

Cadí-Moixeró 

MODERAT (2) des de mig matí 

fins a la nit.  

FEBLE (1) a partir de la nit . 

Prepirineu MODERAT (2) des de mig matí 

fins a la nit.  

FEBLE (1) a partir de la nit . 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 03: Cel serè o poc ennuvolat per alguns núvols alts i prims. A més, al centre del dia hi haurà núvols d'evolució. No s'esperen 
precipitacions. Temperatures màximes en lleuger ascens i mínimes moderadament més altes. El vent bufarà fluix del sud-oest. 
A les 12:00 h: isozero: 3600 m; Vent a 2000 m:   9 km/h  SW; Vent a 3000 m:  14 km/h   W;Index de fredor a 2000 m:   7ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 04: Cel serè o poc ennuvolat durant el matí, amb domini del sol. A partir del migdia creixeran nuvolades, alhora que arribaran 
bandes de núvols alts i mitjans durant la tarda. A la nit quedarà molt ennuvolat en general.   No s'esperen precipitacions. Temperatures en 
lleuger ascens. El vent bufarà fluix del sud-oest. A la nit girarà a component nord moderat. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Hi ha neu al terra per damunt de 1900-2000 m en vessants obacs, i per sobre de 2100-2200 m en vessants assolellats on el 
mantell presenta una gran discontinuïtat fins als cims. En vessants obacs, a 2200-2400 m els gruixos de neu al terra varien 
entre 5 i 50 cm, essent el sector més innivat el vessant nord del Cadí-Moixeró.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 

Les temperatures han tornat a augmentar respecte a dies enrera, en què el regel de la neu era més efectiu que ara. 
La neu fon i s'humiteja notablement des de primeres hores del matí. El regel nocturn és molt feble.  

Durant les hores centrals del dia, es podran produir allaus espontànies de fusió de dimensions petites, a qualsevol 
orientació; localment podrien ser de dimensions mitjanes a les canals del Cadí i del Pedraforca. El perill és 
MODERAT (2) a partir de mig matí en aquests sectors i FEBLE (1) durant la matinada, així com a la resta de 
sectors, degut a la poca disponibilitat de neu. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
L'augment de temperatures afavorirà la caiguda d'allaus de fusió. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER AUGMENT a les hores centrals del dia 
 
El proper butlletí serà emès el dissabte, 3 de maig de 2008. 
 

- 267 / 294 -



                               

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

 
1 2 3 4 5 

FEBLE MODERAT MARCAT FORT MOLT FORT 
 

 

Servei Meteorològic 
de Catalunya  

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

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dissabte, 3 de maig de 2008 

14:00 h 

3, 4 i 5 de maig de 2008 

 

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

FEBLE (1) a partir de la nit 

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2) des de mig matí.  

FEBLE (1) a partir de la nit 

Pallaresa MODERAT (2) des de mig matí.  

FEBLE (1) a partir de la nit 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 04: OCCIDENTAL -  ARAN - Cel poc ennuvolat al matí pel pas de franges de núvols alts i prims. A partir del migdia creixeran 
nuvolades i al llarg de la tarda quedarà mig i localment molt ennuvolat. A més, al vespre arribaran noves bandes de núvols alts i mitjans.  Durant 
la tarda s'esperen ruixats aïllats d'intensitat feble en general i localment moderada i acompanyats de tempesta. Temperatures mínimes en 
lleuger ascens i màximes sense grans canvis. El vent bufarà fluix del sud-oest fins a mitja tarda, quan girarà a component nord de fluix a 
moderat. 
A les 12:00 h: isozero: 3400 m; Vent a 2000 m:   5 km/h   S; Vent a 3000 m:   6 km/h   S; Índex de fredor a 2000 m:  11ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 05: OCCIDENTAL -  ARAN - Cel entre mig i molt ennuvolat al matí a molt ennuvolat o cobert a la tarda, amb el creixement de 
nuvolades.   A partir de mig matí s'esperen alguns ruixats aïllats. Seran d'intensitat entre feble i moderada i localment aniran acompanyats de 
tempesta. Temperatures mínimes semblants i màximes en descens moderat. El vent bufarà de component nord entre fluix i moderat fins a mig 
matí. La resta del dia quedarà fluix i variable, amb predomini del component sud. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Hi ha neu al terra a partir de 1900 m en orientacions nord i dels 2100-2200 m amb discontinuïtat en vessants assolellats. A 
2200-2400 m, els gruixos de neu al terra varien entre 30 i 220 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, i entre 30-170 
cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Per als propers dies el mantell nival tendirà a pujar de cota i a disminuir el seu gruix, 
especialment en cas de ruixats. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
El mantell nival està format per crostes de regel tant superficials com internes, intercalades amb neu fosa i 
estovada. En general la neu fon i s'humiteja notablement des de primeres hores del matí. El regel nocturn és molt 
feble. La fusió es veurà afavorida localment en aquells indrets on es produeixin xàfecs. 

Durant les hores centrals del dia , es podran produir allaus espontànies de fusió de dimensions petites, a qualsevol 
orientació; localment mitjanes. La probabilitat d'allaus de neu humida de mida mitjana s'afavorirà en moments de 
xàfec i no se'n descarta aïlladament alguna de gran en vessants nord. El perill és MODERAT (2) a partir de mig matí 
i FEBLE (1) durant la matinada.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
En moments de xàfecs, s'afavorirà la caiguda d'allaus de neu humida 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí serà emès el dilluns, 5 de maig de 2008. 
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Servei Meteorològic 
de Catalunya  

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

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dissabte, 3 de maig de 2008 

14:00 h 

3, 4 i 5 de maig de 2008 

 

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

Puigpedrós 

FEBLE (1)  Ter-Freser FEBLE (1)  

Vessant nord 

Cadí-Moixeró 

MODERAT (2) des de mig matí.  

FEBLE (1) a partir de la nit 

Prepirineu MODERAT (2) des de mig matí.  

FEBLE (1) a partir de la nit 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 04: Cel poc ennuvolat al matí pel pas de franges de núvols alts i prims. A partir del migdia creixeran nuvolades i al llarg de la tarda 
quedarà mig i localment molt ennuvolat. A més, al final del dia arribaran noves bandes de núvols alts i mitjans.  Durant la tarda s'espera algun 
ruixat aïllat d'intensitat feble en general, i localment moderada i en forma de tempesta. Temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes 
sense grans canvis. El vent bufarà fluix del sud-oest fins a mitja tarda, quan girarà a component nord de fluix a moderat, amb algun cop fort a la 
nit a la zona del Ter-Freser. 
A les 12:00 h: isozero: 3300 m; Vent a 2000 m:   6 km/h   N; Vent a 3000 m:  15 km/h   W; Índex de fredor a 2000 m:   9ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 05: Cel entre mig i molt ennuvolat al matí a molt ennuvolat o cobert a la tarda, amb el creixement de nuvolades.   A partir de mig matí 
s'esperen alguns ruixats aïllats. Seran d'intensitat entre feble i moderada i localment aniran acompanyats de tempesta. Temperatures mínimes 
semblants i màximes en descens moderat. El vent bufarà de component nord entre moderat a fluix fins al migdia, amb algun cop fort a cotes 
altes del Ter-Freser de matinada. La resta del dia quedarà fluix i variable, amb predomini del component sud. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Hi ha neu al terra per damunt de 1900-2000 m en vessants obacs, i per sobre de 2100-2200 m en vessants assolellats on el 
mantell presenta una gran discontinuïtat fins als cims. En vessants obacs, a 2200-2400 m els gruixos de neu al terra varien 
entre 5 i 50 cm, essent el sector més innivat el vessant nord del Cadí-Moixeró. Per als propers dies el mantell nival tendirà a 
pujar de cota i a disminuir el seu gruix, especialment en cas de ruixats. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 

El mantell nival està format quasi exclusivament per crostes de regel tant superficials com internes, intercalades 
amb neu fosa i estovada. En general la neu fon i s'humiteja notablement des de primeres hores del matí. El regel 
nocturn és molt feble. La fusió es veurà afavorida localment en aquells indrets on es produeixin xàfecs. 

Durant les hores centrals del dia, es podran produir allaus espontànies de fusió de dimensions petites, a qualsevol 
orientació; localment podria augmentar la probabilitat de caigudes d'allaus de mitjanes a les canals del Cadí i del 
Pedraforca, pels xàfecs anunciats i les altes temperatures. El perill és MODERAT (2) a partir de mig matí i en 
moments de xàfecs en aquests sectors i FEBLE (1) durant la matinada. A la resta de sectors el perill és FEBLE (1), 
degut a la poca disponibilitat de neu. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
En moments de xàfecs, s'afavorirà la caiguda d'allaus de neu humida 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí serà emès el dilluns, 5 de maig de 2008. 
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de Catalunya  

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

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dilluns, 5 de maig de 2008 

14:00 h 

5 i 6 de maig de 2008 

 

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, 06: Cel molt ennuvolat de matinada i fins a mig matí. A partir d'aleshores els núvols minvaran i predominarà el sol. A partir del migdia, 
creixeran nuvolades que durant la tarda deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat. A la nit arribaran núvols alts i mitjans.  De matinada i fins a 
mig matí s'esperen precipitacions febles i de caràcter dispers. A partir del migdia seran en forma de ruixat d'intensitat entre feble i moderada, 
localment acompanyats de tempesta. Temperatures mínimes en descens i màximes sense grans canvis o en lleuger ascens. El vent bufarà fluix 
i de component nord de matinada i fins a mig matí. A partir d'aleshores girarà a component sud entre fluix i moderat, sobretot del sud-est. 
A les 12:00 h: isozero: 2900 m; Vent a 2000 m: 8 km/h  SW; Vent a 3000 m: 18 km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: 4ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 07: Cel molt ennuvolat de matinada i fins a mig matí. A partir d'aleshores els núvols minvaran i predominarà el sol. A partir del 
migdia, creixeran nuvolades que durant la tarda Creuaran núvols alts i mitjans que deixaran el cel mig ennuvolat. A més, al centre del dia hi 
haurà núvols d'evolució. Durant la tarda no es descarta algun ruixat aïllat d'intensitat entre feble i moderada. Temperatures mínimes en descens 
i màximes sense grans canvis. El vent bufarà de component sud entre fluix i moderat, sobretot del sud-est. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Hi ha neu al terra a partir de 1900-2100 m en orientacions nord i dels 2200-2400 m en vessants assolellats; la neu presenta 
discontinuïtat, especialment a les orientacions més assolellades. En vessants obacs a 2200-2400 m, els gruixos de neu al terra 
varien entre 20 i 190 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, i entre 10-160 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Després d'una setmana molt càlida, entre ahir diumenge i avui dilluns s'estan produint precipitacions, en general 
febles i disperses, que continuen humitejant el mantell de forma notable. A més, les altes temperatures nocturnes 
dels dies passats no han permès la formació de regel superficial. Internament, el mantell nival està format 
principalment per neu fosa i estovada, intercalada amb algunes crostes de regel. 

Es podran produir allaus espontànies de fusió de dimensions petites, a qualsevol orientació; localment mitjanes. La 
probabilitat d'allaus de neu humida de mida mitjana s'afavorirà en moments de xàfec i fins i tot no es descarta que 
se'n produeixi alguna de gran en orientacions nord. El perill és MODERAT (2) a tots els sectors. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Amb el regel nocturn s'afavorirà l'estabilització de la neu durant la nit i la matinada. 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS 
 
El proper butlletí serà emès el dimarts, 6 de maig de 2008. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dilluns, 5 de maig de 2008 

14:00 h 

5 i 6 de maig de 2008 

 

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

Puigpedrós 

FEBLE (1)  Ter-Freser FEBLE (1)  

Vessant nord 

Cadí-Moixeró 

MODERAT (2) a les canals,  

FEBLE (1) a la resta 

Prepirineu MODERAT (2) a les canals del 

Pedraforca,  

FEBLE (1) a la resta 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimarts, 06: Cel molt ennuvolat en general, amb el creixement de nuvolades al centre del dia. S'esperen precipitacions d'intensitat feble i 
localment moderada durant el matí. A partir del migdia seran en forma de ruixat d'intensitat entre feble i moderada, localment  acompanyats de 
tempesta. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes sense grans canvis. El vent bufarà fluix de component nord fins a mig matí. A 
partir d'aleshores s'imposarà el component est, del nord-est a est al final del dia, entre fluix i moderat. 
A les 12:00 h: isozero: 2900 m; Vent a 2000 m: 3 km/h W; Vent a 3000 m: 12 km/h  NW; Índex de fredor a 2000 m: 5ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dimecres, 07: Creuaran núvols alts i mitjans que deixaran el cel mig ennuvolat. A més, al centre del dia hi haurà núvols d'evolució. Durant la 
tarda no es descarta algun ruixat aïllat d'intensitat entre feble i moderada. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger 
ascens. El vent bufarà de component sud entre fluix i moderat, sobretot del sud-est. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Hi ha neu al terra per damunt de 1900-2100 m en vessants obacs, i per sobre de 2200-2400 m en vessants assolellats on el 
mantell presenta una gran discontinuïtat fins als cims. En vessants obacs, a 2200-2400 m els gruixos de neu al terra varien 
entre 1 i 40 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 

Després d'una setmana molt càlida, entre ahir diumenge i avui dilluns s'estan produint precipitacions, en general 
febles i disperses, que continuen humitejant el mantell de forma notable. A més, les altes temperatures nocturnes 
dels dies passats no han permès la formació de regel superficial. Internament, el mantell nival està format 
principalment per neu fosa i estovada, intercalada amb algunes crostes de regel. 

Es podran produir allaus espontànies de fusió de dimensions petites, a qualsevol orientació; localment podria 
augmentar la probabilitat de caigudes d'allaus de mitjanes a les canals del Cadí i del Pedraforca, pels xàfecs 
anunciats i les altes temperatures diürnes. El perill és MODERAT (2) en aquests sectors i FEBLE (1) a la resta. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Amb el regel nocturn s'afavorirà l'estabilització de la neu durant la nit i la matinada. 
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS 
 
El proper butlletí serà emès el dimarts, 6 de maig de 2008. 
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Servei Meteorològic 
de Catalunya  

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

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dimarts, 6 de maig de 2008 

14:00 h 

6 i 7 de maig de 2008 

 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2) de dia, FEBLE (1) de nit i matinada 

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2) de dia, FEBLE (1) de nit i matinada 

Pallaresa MODERAT (2) de dia, FEBLE (1) de nit i matinada 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 07: Creuaran núvols alts i mitjans que deixaran el cel poc ennuvolat. A més, al centre del dia hi haurà núvols d'evolució i durant la 
tarda quedarà mig ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes en descens i màximes sense grans canvis. El vent bufarà de 
component sud entre fluix i moderat, sobretot del sud-est. 
A les 12:00 h: isozero: 3000 m; Vent a 2000 m:  22 km/h S; Vent a 3000 m: 16 km/h S; Índex de fredor a 2000 m: 1ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 08: Ambient assolellat al matí, amb el pas de núvols alts i mitjans que deixaran el cel poc ennuvolat. Al llarg de la tarda augmentaran i al 
vespre deixaran el cel molt ennuvolat en general. No s'esperen precipitacions. Les temperatures mínimes seran semblants, mentre que les 
màximes baixaran lleugerament. El vent bufarà de component sud fluix a moderat de matinada, sobretot del sud-est, i moderat amb cops forts 
la resta del dia. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Hi ha neu al terra a partir de 1900-2100 m en orientacions nord i dels 2200-2400 m en vessants assolellats; la neu presenta 
discontinuïtat en totes les orientacions, especialment a les més assolellades. Els gruixos de neu al terra tenen una distribució 
irregular, i a 2200-2400 m, poden assolir fins a 190 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, i fins a 160 cm a l'Aran-
Franja Nord de la Pallaresa.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Les últimes setmanes el mantell nival ha estat sotmès a un intens procés de fusió, sobretot degut a les altes 
temperatures. Ahir dilluns es van produir plugims minsos a tots els sectors que van continuar contribuint a aquest 
procés. Les últimes nits han estat càlides i el regel ha estat inexistent o molt feble. Internament, el mantell nival està 
format principalment per neu fosa i estovada, intercalada amb algunes crostes de regel. 

Es podran produir allaus espontànies de neu humida de dimensions petites, a qualsevol orientació. Les allaus 
podran assolir dimensions mitjanes en moments de xàfec de la tarda d'avui dimarts, i demà durant les hores de 
màxima insolació; aquestes allaus es podran produir principalment en orientacions obagues. El perill és MODERAT 
(2) en moments de xàfec d'avui dimarts, i durant les hores centrals de demà dimecres, i FEBLE (1) la resta.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
S'intensificarà lleugerament el procés de regel nocturn i fusió diürna. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS 
 
El proper butlletí serà emès el dimecres, 7 de maig de 2008. 
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Servei Meteorològic 
de Catalunya  

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

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dimarts, 6 de maig de 2008 

14:00 h 

6 i 7 de maig de 2008 

 

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

Puigpedrós 

FEBLE (1)  Ter-Freser FEBLE (1)  

Vessant nord 

Cadí-Moixeró 

MODERAT (2) a les canals,  

FEBLE (1) a la resta 

Prepirineu FEBLE (1) 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 07: Creuaran núvols alts i mitjans que deixaran el cel mig ennuvolat. A més, al centre del dia hi haurà núvols d'evolució. No 
s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes en lleuger descens i màximes en lleuger ascens. El vent bufarà de component sud entre fluix i 
moderat, sobretot del sud-est. 
A les 12:00 h: isozero: 3000 m; Vent a 2000 m: 17 km/h SE; Vent a 3000 m: 5 km/h E; Índex de fredor a 2000 m: -1ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 08: Ambient assolellat al matí, amb el pas de núvols alts i mitjans que deixaran el cel poc ennuvolat. Durant al tarda augmentaran i a la 
nit deixaran el cel molt ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Les temperatures mínimes seran semblants, mentre que les màximes baixaran 
lleugerament. El vent bufarà de component sud fluix a moderat de matinada, sobretot del sud-est, i moderat amb cops forts la resta del dia. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Hi ha neu al terra per damunt de 1900-2100 m en vessants obacs, i per sobre de 2200-2400 m en assolellats; la neu presenta 
discontinuïtat en totes les orientacions, especialment a les més assolellades. Els gruixos de neu al terra tenen una distribució 
irregular, i a 2200-2400 m, poden assolir fins a 40 cm, essent el sector més innivat la Vessant Nord del Cadí-Moixeró. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 

Les últimes setmanes el mantell nival ha estat sotmès a un intens procés de fusió, sobretot degut a les altes 
temperatures. Ahir dilluns es van produir plugims minsos a tots els sectors que van continuar contribuint a aquest 
procés. Les últimes nits han estat càlides i el regel ha estat inexistent o molt feble. Internament, el mantell nival està 
format principalment per neu fosa i estovada, intercalada amb algunes crostes de regel. 

Es podran produir allaus espontànies de neu humida de dimensions petites, a qualsevol orientació; la probabilitat 
d'allaus serà major en moments de ruixat i durant les hores centrals de demà dimecres, quan podran ser localment 
mitjanes a les canals del Cadí. El perill és FEBLE (1), tret de les canals del Cadí, on en moments de xàfec i durant 
les hores de màxima insolació de demà dimecres, serà MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
S'intensificarà lleugerament el procés de regel nocturn i fusió diürna. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS 
 
El proper butlletí serà emès el dimecres, 7 de maig de 2008. 
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Servei Meteorològic 
de Catalunya  

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

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dimecres, 7 de maig de 2008 

14:00 h 

7 i 8 de maig de 2008 

 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2) en general, FEBLE (1) la nit de dimecres a dijous 

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2) en general, FEBLE (1) la nit de dimecres a dijous 

Pallaresa MODERAT (2) en general, FEBLE (1) la nit de dimecres a dijous 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 08: Ambient assolellat al matí, amb el pas de núvols alts i mitjans que deixaran el cel poc ennuvolat. Al llarg de la tarda augmentaran i al 
vespre deixaran el cel cobert o molt ennuvolat en general. S'esperen algunes precipitacions febles i disperses a partir de la tarda. Les 
temperatures mínimes seran semblants, mentre que les màximes baixaran lleugerament. El vent bufarà de component sud fluix amb cops 
moderats, sobretot del sud-est. 
A les 12:00 h: isozero: 2800 m; Vent a 2000 m: 27 km/h S; Vent a 3000 m: 28 km/h SE; Índex de fredor a 2000 m: 0ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 09: Cel cobert o molt ennuvolat en general. S'esperen precipitacions febles, i puntualment moderades al vessant sud, al llarg de tot 
el dia. Les quantitats acumulades seran poc abundants. Temperatures lleugerament més baixes. El vent bufarà entre moderat i fort amb alguns 
cops molt forts de component est, amb predomini del sud-est. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Hi ha neu al terra a partir de 1900-2100 m en orientacions nord i dels 2200-2400 m en vessants assolellats; la neu presenta 
discontinuïtat en totes les orientacions, especialment a les més assolellades. Els gruixos de neu al terra tenen una distribució 
irregular, i a 2200-2400 m poden assolir fins a 190 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, i fins a 150 cm a l'Aran-
Franja Nord de la Pallaresa.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Les últimes setmanes el mantell nival ha estat sotmès a un intens procés de fusió. Entre dilluns i dimarts es van 
produir plugims minsos a tots els sectors que van continuar humitejant el mantell. Les últimes nits han estat càlides i 
el regel ha estat inexistent o molt feble. Internament, el mantell nival està format principalment per neu fosa i tova, 
intercalada amb algunes crostes de regel. 

Actualment es poden produir allaus espontànies de neu humida de dimensions petites, a qualsevol orientació. Les 
allaus podran assolir dimensions mitjanes durant les hores de màxima insolació i es podran produir principalment en 
orientacions obagues. El perill és MODERAT (2) les hores de màxima insolació, i FEBLE (1) la nit i matinada de 
dimecres a dijous. El perill continuarà sent MODERAT (2) a partir de mitja tarda de dijous, ja que degut a les 
precipitacions previstes encara es podrà produir alguna allau de mitjanes dimensions. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Es formaran plaques de vent petites a les cotes més elevades, i continuarà l'humitejament a la resta de cotes. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER AUGMENT 
 
El proper butlletí serà emès el dijous, 8 de maig de 2008. 
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Servei Meteorològic 
de Catalunya  

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

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dimecres, 7 de maig de 2008 

14:00 h 

7 i 8 de maig de 2008 

 

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

Puigpedrós 

FEBLE (1) Ter-Freser FEBLE (1) 

Vessant nord 

Cadí-Moixeró 

MODERAT (2) a les canals de 

dia, FEBLE (1) la resta 

Prepirineu FEBLE (1) 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 08: Ambient assolellat al matí, amb el pas de núvols alts i mitjans que deixaran el cel poc ennuvolat. Durant al tarda augmentaran i a la 
nit deixaran el cel molt ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Les temperatures mínimes seran semblants, mentre que les màximes baixaran 
lleugerament. El vent bufarà de component sud i est de fluix a moderat, sobretot del sud-est. 
A les 12:00 h: isozero: 3200 m; Vent a 2000 m: 26 km/h SE; Vent a 3000 m: 28 km/h SE; Índex de fredor a 2000 m: -1ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 09: El cel estarà cobert o molt ennuvolat en general. S'esperen precipitacions febles o moderades a partir del matí. Les quantitats 
acumulades seran poc abundants o abundants. Temperatures lleugerament més baixes. Vent de component est, sobretot del sud-est. El vent 
bufarà entre moderat i fort, amb alguns cops molt forts. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Hi ha neu al terra per damunt de 2000-2100 m en vessants obacs, i per sobre de 2200-2400 m en assolellats; la neu presenta 
discontinuïtat en totes les orientacions, especialment a les més assolellades. Els gruixos de neu al terra tenen una distribució 
irregular, i a 2200-2400 m assoleixen fins a 30 cm, essent el sector més innivat la Vessant Nord del Cadí-Moixeró. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 

Les últimes setmanes el mantell nival ha estat sotmès a un intens procés de fusió. Entre dilluns i dimarts es van 
produir plugims minsos a tots els sectors que van continuar humitejant el mantell. Les últimes nits han estat càlides i 
el regel ha estat inexistent o molt feble. Internament, el mantell nival està format principalment per neu fosa i tova, 
intercalada amb algunes crostes de regel. 

Es podran produir allaus espontànies de neu humida de dimensions petites a qualsevol orientació. La probabilitat 
d'allaus serà major durant les hores centrals del dia, quan podran ser molt localment mitjanes a les canals del Cadí. 
El perill és FEBLE (1), tret de les canals del Cadí, on durant les hores de màxima insolació, serà MODERAT (2). 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Es formaran plaques de vent petites a les cotes més elevades, i continuarà l'humitejament a la resta de cotes. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER AUGMENT 
 
El proper butlletí serà emès el dijous, 8 de maig de 2008. 
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Servei Meteorològic 
de Catalunya  

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

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dijous, 8 de maig de 2008 

14:00 h 

8 i 9 de maig de 2008 

 

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

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2)  

Pallaresa MODERAT (2)  

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 09: De matinada augmentarà la nuvolositat i el cel quedarà cobert o molt ennuvolat la resta del dia. S'esperen precipitacions febles, i 
puntualment moderades al vessant sud, a partir del matí. Les quantitats acumulades seran poc abundants. Temperatures mínimes semblants i 
màximes lleugerament més baixes. El vent bufarà entre moderat i fort, amb alguns cops molt forts al final del dia, de component est. 
A les 12:00 h: isozero: 2600 m; Vent a 2000 m: 34 km/h SE; Vent a 3000 m:  22 km/h  SE; Índex de fredor a 2000 m:  -3ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 10: Cel cobert o molt ennuvolat. S'esperen precipitacions febles, i puntualment moderades al vessant sud, al llarg de tot el dia. Les 
quantitats acumulades seran minses o poc abundants. Les temperatures no experimentaran grans canvis. Vent entre moderat i fort amb alguns 
cops molt forts, entre est i sud-est. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Hi ha neu al terra a partir de 1900-2100 m en orientacions nord i dels 2200-2400 m en vessants assolellats; la neu presenta 
discontinuïtat a totes les orientacions, especialment a les més assolellades. Els gruixos de neu al terra tenen una distribució 
irregular, i a 2200-2400 m poden assolir fins a 190 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, i fins a 150 cm a l'Aran-
Franja Nord de la Pallaresa.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Les últimes setmanes el mantell nival ha estat sotmès a un intens procés de fusió. Aquesta setmana s'han produït 
plugims minsos a tots els sectors que han continuat humitejant el mantell. Les últimes nits han estat càlides i el regel 
ha estat inexistent o molt feble. Internament, el mantell nival està format principalment per neu fosa i tova, 
intercalada amb algunes crostes de regel. S'han registrat nombroses allaus superficials de neu humida.    

Actualment es poden produir petites allaus espontànies de neu humida a qualsevol orientació. Les allaus podran 
assolir dimensions mitjanes es podran produir principalment en orientacions obagues. Amb les precipitacions 
previstes, per sota de 2500 m l'activitat d'allaus de neu humida serà més probable, i fins i tot no es descarta que 
molt localment se'n produeixi alguna de gran en orientacions nord. Per sobre de 2500 m es formaran petites plaques 
de vent en orientacions nord i oest, que es podran desprendre al pas d'una sola persona, sobretot a les cotes més 
elevades. El perill és MODERAT (2) a tots els sectors.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Continuarà la formació de plaques de vent a cotes altes, i l'humitejament de la neu a cotes baixes. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER AUGMENT 
 
El proper butlletí serà emès el divendres, 9 de maig de 2008. 
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Servei Meteorològic 
de Catalunya  

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

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dijous, 8 de maig de 2008 

14:00 h 

8 i 9 de maig de 2008 

 

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

Puigpedrós 

FEBLE (1), passant a MODERAT 

(2) demà 

Ter-Freser FEBLE (1), passant a MODERAT 

(2) demà 

Vessant nord 

Cadí-Moixeró 

FEBLE (1), passant a MODERAT 

(2) demà 

Prepirineu FEBLE (1), passant a MODERAT 

(2) demà 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 09: Fins les primeres hores del matí la nuvolositat anirà en augment i a partir de llavors el cel quedarà cobert o molt ennuvolat en 
general. S'esperen precipitacions febles o moderades a partir del matí. Les quantitats acumulades seran poc abundants o abundants. 
Temperatures mínimes semblants i màximes lleugerament més baixes. Vent de component est, entre est i sud-est. El vent bufarà entre 
moderat i fort, amb alguns cops molt forts. 
A les 12:00 h: isozero: 2800 m; Vent a 2000 m: 75 km/h E; Vent a 3000 m: 83 km/h SE; Índex de fredor a 2000 m: -7ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 10: Cel cobert o molt ennuvolat. S'esperen precipitacions febles o moderades tot el dia, sobretot a la tarda. Les quantitats 
acumulades podran ser molt abundants. Temperatures semblants. Vent entre moderat i fort amb cops molt forts de component est, sobretot del 
sud-est. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Hi ha neu al terra per damunt de 2000-2100 m en vessants obacs, i per sobre de 2200-2400 m en assolellats; la neu presenta 
discontinuïtat fins als cims a totes les orientacions, especialment a les més assolellades. Els gruixos de neu al terra tenen una 
distribució irregular, i a 2200-2400 m assoleixen fins a 25 cm, essent el sector més innivat la Vessant Nord del Cadí-Moixeró. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 

Les últimes setmanes el mantell nival ha estat sotmès a un intens procés de fusió. Entre dilluns i dimarts es van 
produir plugims minsos a tots els sectors que van continuar humitejant el mantell. Les últimes nits han estat càlides i 
el regel ha estat inexistent o molt feble. Internament, el mantell nival està format principalment per neu fosa i tova, 
intercalada amb algunes crostes de regel. 

Actualment el perill és FEBLE (1) ja que es poden produir purgues o petites allaus de neu humida espontànies allà 
on hi hagi disponibilitat de neu. Amb les precipitacions previstes, les allaus de neu humida seran més freqüents, per 
bé que continuaran sent de dimensions petites; es podran produir allaus de fons. A més, per sobre de 2500 m es 
podran formar plaques de vent que localment podran assolir dimensions mitjanes en orientació oest i nord; aquestes 
es podran desprendre al pas d'una sola persona. Al llarg de demà el perill passarà a MODERAT (2) a tots els 
sectors.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Continuarà la formació de plaques de vent a cotes altes, i l'humitejament de la neu a cotes baixes. 
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER AUGMENT 
 
El proper butlletí serà emès el divendres, 9 de maig de 2008. 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Divendres, 9 de maig de 2008 

14:00 h 

9 i 10 de maig de 2008 

 

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3) a l'extrem sud de l'Aran i a la Franja Nord de la 

Pallaresa 

MODERAT (2) a la resta  

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) per damunt de 2300 m 

MODERAT (2) a la resta 

Pallaresa MARCAT (3) per damunt de 2300 m 

MODERAT (2) a la resta 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Amb les nevades que s'estan donant des del mati a partir dels 1800 m a tots els sectors, excepte als dos terços nord de l'Aran  
el terra està enfarinat des d'aquesta cota, amb els gruixos més destacables a la Ribagorçana-Vall Fosca i al Sud de la 
Pallaresa. Actualment, a 2200-2400 m els gruixos poden assolir fins a 200 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, i 
fins a 150 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Actualment està nevant a tots als sectors abans indicats, i s'estan acumulant gruixos de neu recent humida de fins a 
15 cm a 2200-2300 m. El vent està bufant moderat de component est i sud i s'estan formant acumulacions de neu 
ventada en orientacions nord i oest. Aquestes nevades s'espera que s'intensifiquin durant el vespre i especialment 
de cara a demà. 

A la Ribagorçana-Vall Fosca, a tota la Pallaresa i a l'extrem sud de l'Aran, el perill és MARCAT (3) per damunt de 
2300 m en orientacions   nord i oest ja que s'estan formant plaques de vent que seran susceptibles de despendre's 
al pas d'una persona i que podran assolir dimensions mitjanes. A la resta de cotes i orientacions i a l'extrem nord de 
l'Aran, el perill és MODERAT (2) ja que amb les pluges que es donaran a cotes més altes i amb les ullades de sol 
que puguin sortir, seran possibles caigudes de petites allaus de neu humida, 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Es formaran noves plaques de vent i també augmentarà la possibilitat de caiguda d'allaus de neu humida. 
Evolució del perill: EN AUGMENT 
 
El proper butlletí serà emès el divendres, 9 de maig de 2008. 
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Servei Meteorològic 
de Catalunya  

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

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dijous, 8 de maig de 2008 

14:00 h 

8 i 9 de maig de 2008 

 

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

Puigpedrós 

MARCAT (3) per damunt de 

2300 m 

MODERAT (2) a la resta 

Ter-Freser MARCAT (3) per damunt de 2300 

m 

MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 

Cadí-Moixeró 

MARCAT (3) per damunt de 

2300 m 

MODERAT (2) a la resta 

Prepirineu MODERAT (2) passant demà a 

MARCAT (3) per damunt de 2300 

m 

  

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Amb les nevades que s'estan donant des del mati a partir dels 1500-1600 a tots els sectors, el terra està enfarinat des 
d'aquesta cota, amb els gruixos més destacables  al Ter-Freser i a la meitat oriental de la resta de sectors. Bona part de la neu 
està caient directament damunt del terra donada la discontinuïtat prèvia del mantell nival.  
A mig matí d'avui els gruixos de neu al terra a 2200 volten els 20 cm. Tot i així, s'estan format acumulacions de neu més 
gruixudes per damunt de 2300-2400 m en orientacions nord i nord-oest degut a l'acció del vent.  De cara a demà els gruixos i la 
distribució de la neu es modificaran notablement. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 

Actualment està nevant a tots els sectors, localment per damunt dels 1600-1700 m, i s'estan acumulant gruixos de 
neu recent humida de fins a 15 cm a 2200-2300 m. El vent està bufant moderat de component est i sud i s'estan 
formant acumulacions de neu ventada en orientacions nord i oest. Aquestes nevades s'espera que s'intensifiquin 
durant el vespre i especialment de cara a demà. 

Al Ter-Freser, al Perafita-Puigpedrós i a la Vessant Nord del Cadí-Moixeró, el perill és MARCAT (3) per damunt de 
2300 m en orientacions   nord i oest ja que s'estan format plaques de vent que seran susceptibles de despendre's al 
pas d'una persona i que podran assolir dimensions mitjanes. A la resta de cotes i orientacions el perill és MODERAT 
(2) ja que amb les pluges que es donaran a cotes més altes i amb les ullades de sol que puguin sortir, seran 
possibles caigudes de petites allaus de neu humida. Al Prepirineu, la majoria de la neu ha caigut directament 
damunt del terra i les plaques que s'estan formant seran en general de mida petita, de cara a demà però, en cas 
que s'acumulin més de 30 cm el perill passaria a MARCAT (3) per damunt de 2300 m en orientacions nord. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Es formaran noves plaques de vent i també augmentarà la possibilitat de caiguda d'allaus de neu humida. 
Evolució del perill: EN AUGMENT 
 
El proper butlletí serà emès el divendres, 9 de maig de 2008. 
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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 maig de 2008 

14:00 h 

10, 11, 12 i 13 de maig de 2008 

 

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

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) per damunt de 2300 m 

MODERAT (2) a la resta 

Pallaresa MARCAT (3) per damunt de 2300 m 

MODERAT (2) a la resta 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 11: OCCIDENTAL -  ARAN - Cel de molt a mig ennuvolat durant el matí. A partir de migdia creixeran nuvolades que tornaran a 
deixar el cel molt ennuvolat durant la segona meitat del dia. S'esperen precipitacions febles i disperses fins a mig matí, menys probables a 
l'Aran. A partir de migdia s'esperen ruixats dispersos a qualsevol punt, que seran entre febles i moderats, i que localment podran anar 
acompanyats de tempesta. S'acumularan quantitats poc abundants, i localment abundants, de precipitació. La cota de neu estarà al voltant dels 
1800 metres al matí, i pujarà fins els 2000 durant la tarda. Les temperatures seran semblants, o lleugerament més baixes en cotes altes i 
mitjanes. Vent de component est, que a les valls serà fluix amb cops moderats de sud-est, mentre que a cotes superiors bufarà moderat amb 
alguns cops forts al matí de l'est i nord-est. 
 
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; Vent a 2000 m:  27 km/h  SE; Vent a 3000 m:  29 km/h   E;Index de fredor a 2000 m:  -2ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 12: OCCIDENTAL -  ARAN - Durant el matí la nuvolositat minvarà fins deixar el cel entre poc i mig ennuvolat. A última hora del matí, 
però, ja creixeran nuvolades, que a la tarda deixaran el cel molt ennuvolat. A partir de migdia s'esperen ruixats i tempestes que de manera 
dispersa poden afectar a qualsevol punt. Seran entre febles i moderats i localment poden anar acompanyats de calamarsa. La cota de neu 
estarà al voltant dels 2200 metres. Les temperatures lleugerament més altes, tot i que les mínimes baixaran una mica a les valls. Vent de 
component est moderat en cotes altes, mentre que a les cotes baixes bufarà fluix i de direcció variable, malgrat que també amb domini del 
component est. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Degut a les nevades que van començar divendres al mati, hi ha neu al terra per damunt de 2300 m en vessants sud, en 
vessants nord hi ha neu per damunt de 1900 m a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i de 2000 m a la resta de sectors. 
Actualment, a 2200-2400 m els gruixos de neu al terra oscil·len entre 130-200 cm.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
A migdia de dissabte continua nevant a tots als sectors per sobre de 2300-2400 m, feblement a l'Aran i de forma 
moderada a la resta. S'han acumulat des del divendres entre 30-40 l/m2 a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa i 
entre 1-25 l/m2 a l'Aran, disminuint de sud a nord. Hi ha uns 20-30 cm de neu recent humida per damunt de 2500 m. 
El vent està bufant fort de component est i sud i s'estan formant acumulacions de neu ventada en orientacions nord i 
oest. Aquestes nevades s'espera que s'intensifiquin durant el que queda de dissabte. 

A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MARCAT (3) per damunt de 2300 m, ja que s'estan formant 
plaques de vent que seran susceptibles de despendre's al pas d'una persona i que podran assolir dimensions 
mitjanes en orientacions nord i oest. A l'Aran el perill és MODERAT (2), ja que les plaques són molt més locals i 
s'han format bàsicament a la meitat sud del sector. A més, durant diumenge, amb les ullades de sol que puguin 
sortir, hi haurà caigudes allaus de neu humida a totes les orientacions, mitjanes a Ribagorçana-Vall Fosca i a la 
Pallaresa, i en general petites a l'Aran.  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
La formació de plaques de vent disminuirà ja que les nevades seran més locals. Hi haurà allaus de neu humida degut a la 
insolació a totes orientacions. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
 
El proper butlletí serà emès el dimarts, 13 de maig de 2008. 
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Servei Meteorològic 
de Catalunya  

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

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dissabte, 10 de maig de 2008 

14:00 h 

10, 11, 12 i 13 de maig de 2008 

 

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

Puigpedrós 

MARCAT (3) per damunt de 

2300 m 

MODERAT (2) a la resta 

Ter-Freser MARCAT (3) per damunt de 2300 

m 

MODERAT (2) a la resta 

Vessant nord 

Cadí-Moixeró 

MARCAT (3) per damunt de 

2300 m 

MODERAT (2) a la resta 

Prepirineu MARCAT (3) per damunt de 2300 

m 

MODERAT (2) a la resta 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Diumenge, 11: Cel cobert o molt ennuvolat, amb el creixement de nuvolades durant les hores centrals del dia. S'esperen precipitacions febles o 
moderades tot el dia, que localment podran anar acompanyades de tempesta. Es recolliran quantitats abundants de precipitació. La cota de 
neu estarà al voltant dels 1800 metres al matí, i pujarà fins els 2000 durant la tarda. Les temperatures seran semblants, o lleugerament més 
baixes en cotes altes i mitjanes. Vent de component est, que a les valls serà fluix amb cops moderats de sud-est, mentre que a cotes superiors 
bufarà moderat amb alguns cops forts al matí de l'est i nord-est. 
 
A les 12:00 h: isozero: 2100 m; Vent a 2000 m:  49 km/h   E; Vent a 3000 m:  41 km/h  SE;Index de fredor a 2000 m:  -7ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dilluns, 12: De matinada estarà cobert o molt ennuvolat, però durant el matí la nuvolositat minvarà fins deixar el cel entre mig i molt ennuvolat. 
A última hora del matí ja creixeran nuvolades, que a la tarda deixaran el cel novament molt ennuvolat o cobert. De matinada són probables 
algunes precipitacions febles i aïllades. A partir de migdia s'esperen ruixats i tempestes que de manera dispersa poden afectar a qualsevol 
punt. Seran entre febles i moderats i localment poden anar acompanyats de calamarsa. La cota de neu estarà al voltant dels 2200 metres. Les 
temperatures lleugerament més altes, tot i que les mínimes es mantindran sense canvis a les valls. Vent de component est, moderat a cotes 
altes i fluix a les valls. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Degut a les nevades que van començar divendres al mati, hi ha neu al terra per damunt de 1900-2000 m tots els sectors. Bona 
part de la neu ha caigut directament damunt del terra donada la discontinuïtat prèvia del mantell nival.  
A mig matí de dissabte els gruixos de neu al terra a 2200 volten els 20-30 cm. Tot i així, s'estan format acumulacions de neu 
més gruixudes per damunt de 2300-2400 m en orientacions nord i nord-oest degut a l'acció del vent.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 

A migdia de dissabte continua nevant a tots als sectors per sobre de 1900-2000 m. S'han acumulat des de 
divendres entre 20-50 l/m2 a tots els sectors, localment fins a 80 l/m2 a punts de la capçalera del Ter. Hi ha uns 20-
40 cm de neu recent humida per damunt de 2500 m. El vent està bufant fort de component est i sud a cotes altes i 
s'estan formant acumulacions de neu ventada en orientacions nord i oest. Aquestes nevades s'espera que 
s'intensifiquin durant el que queda de dissabte. 

A tots els sectors el perill és MARCAT (3) per damunt de 2300 m, ja que s'estan formant plaques de vent que seran 
susceptibles de despendre's al pas d'una persona i que podran assolir dimensions mitjanes en orientacions nord i 
oest. A més, durant diumenge, amb les ullades de sol que puguin sortir, hi haurà caigudes allaus de neu humida a 
totes les orientacions, que poden ser de dimensions mitjanes, especialment a les canals del Cadí i del Pedraforca. 
Durant la tarda de dissabte les nevades es poden intensificar per damunt de 2200 m al Ter-Freser; el perill podria 
pujar fins a FORT (4) en aquest sector si s'acumulen en total més de 60-70 cm de neu recent. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
La formació de plaques de vent disminuirà ja que les nevades seran més locals. Hi haurà allaus de neu humida degut a la 
insolació a totes orientacions. 
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Evolució del perill: ESTACIONARI 
 
El proper butlletí serà emès el dimarts, 13 de maig de 2008. 
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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 maig de 2008 

14:00 h 

13 i 14 de maig de 2008 

 

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

FEBLE (1) a la meitat nord 

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2) 

Pallaresa MODERAT (2) 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 14: Matí assolellat, tot i que amb intervals de núvols alts i mitjans, que aniran en augment durant la tarda. A més, a partir de darrera 
hora del matí creixeran nuvolades que deixaran el cel cobert o molt ennuvolat a la tarda. A partir de mig matí s'esperen ruixats i tempestes 
dispersos. Seran entre febles i moderats i localment poden anar acompanyats de calamarsa. La cota de neu pujarà de 2100 a 2400 metres 
durant la tarda. Temperatures en lleuger ascens, sobretot les mínimes. Vent fluix del sud-oest fluix, amb cops moderats als cims a la tarda. 
A les 12:00 h: isozero: 2500 m; Vent a 2000 m: 27 km/h S; Vent a 3000 m: 33 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: -2ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 15: Creuaran bandes de núvols alts i mitjans que deixaran el cel mig ennuvolat en general i que seran més abundants durant el matí. A 
més, al centre del dia creixeran nuvolades que deixaran el cel molt ennuvolat durant la tarda. A partir de migdia s'esperen ruixats i tempestes 
dispersos. Seran entre febles i moderats i localment podran anar acompanyats de calamarsa. Cota de neu al voltant dels 2400 metres. 
Temperatures en lleuger ascens, tant les màximes com les mínimes. Vent de fluix a moderat del sud-oest. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
Hi ha neu al terra per damunt de 2400-2500 m en vessants assolellats, mentre que en vessants nord hi ha neu per damunt de 
2000-2100 m. Actualment, la distribució de gruixos de neu al terra es molt irregular, i a 2200-2400 m poden arribar fins als 130 
cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, i fins a 190 a la resta de sectors.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Entre divendres i ahir dilluns s'han produït precipitacions a tots els sectors, que han acumulat entre 20 i 40 cm a la 
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, i fins a 15 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa per damunt de 2200-
2300 m. El vent ha sigut moderat de component est i sud i s'han format acumulacions de neu ventada en 
orientacions nord i oest. Avui dimarts, les temperatures han augmentat i s'estan iniciant alguns ruixats molt locals. 

A qualsevol orientació es podran produir allaus espontànies de neu humida, especialment allà on tinguin lloc els 
ruixats previstos i per sota de 2500 m; podran ser de dimensions petites, o localment mitjanes a la Ribagorçana-Vall 
Fosca i a la Pallaresa, i petites, en general, a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A més, per sobre de 2400-2500 m 
són possibles desencadenaments de plaques de vent al pas d'un grup de persones en orientacions nord i oest; 
seran de dimensió petita a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, mentre que a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la 
Pallaresa se'n podrà produir alguna de mitjana. El perill és MODERAT (2) a tots els sectors, excepte a la meitat nord 
de l'Aran on serà FEBLE (1).  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Donat l'ascens tèrmic i els ruixats previstos, continuarà la probabilitat d'allaus de neu humida, sobretot per sota de 2400-2600 m. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
 
El proper butlletí serà emès el dimecres, 14 de maig de 2008. 
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PIRINEU ORIENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dimarts, 13 de maig de 2008 

14:00 h 

13 i 14 de maig de 2008 

 

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

Puigpedrós 

MODERAT (2) Ter-Freser MODERAT (2) 

Vessant nord 

Cadí-Moixeró 

MODERAT (2) Prepirineu MODERAT (2) 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dimecres, 14: Matí assolellat, tot i que amb intervals de núvols alts i mitjans, que aniran en augment durant la tarda. De tota manera, a partir de 
darrera hora del matí creixeran nuvolades que deixaran el cel cobert o molt ennuvolat a la tarda. A partir de mig matí s'esperen ruixats i 
tempestes dispersos. Seran entre febles i moderats i localment poden anar acompanyats de calamarsa. La cota de neu voltarà els 2400 
metres. Temperatures en lleuger ascens, sobretot les mínimes. Vent fluix del sud fluix, amb cops moderats als cims a la tarda. 
A les 12:00 h: isozero: 2800 m; Vent a 2000 m: 21 km/h  SW; Vent a 3000 m: 21 km/h  SW; Índex de fredor a 2000 m: 0ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dijous, 15: Creuaran bandes de núvols alts i mitjans que deixaran el cel mig ennuvolat en general i que seran més abundants durant el matí. A 
més, al centre del dia creixeran nuvolades que deixaran el cel molt ennuvolat durant la tarda. A partir de migdia s'esperen ruixats i tempestes 
dispersos. Seran d'intensitat entre feble i moderada i localment podran anar acompanyats de calamarsa. Cota de neu: al voltant dels 2400 
metres. Temperatures en lleuger ascens, tant les màximes com les mínimes. Vent de fluix a moderat del sud-oest, amb cops forts a partir del 
vespre. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
La neu és present a partir de 2100 m amb continuïtat als vessants obacs, i dels 2200 m en orientacions assolellades. 
Actualment a 2200 m els gruixos de neu al terra poden arribar fins als 50 cm. Tot i així, hi ha acumulacions de neu més 
gruixudes per damunt de 2300-2400 m en orientacions nord i oest.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 

Entre divendres i ahir dilluns s'han produït precipitacions a tots els sectors, que han acumulat fins a 50 cm de neu 
nova a tots els sectors, especialment al Ter-Freser, per damunt de 2300 m. El vent ha sigut moderat de component 
est i sud i s'han format acumulacions de neu ventada en orientacions nord i oest. Avui dimarts, les temperatures han 
augmentat i s'estan iniciant alguns ruixats molt locals. 

A qualsevol orientació es podran produir allaus espontànies de neu humida, especialment allà on tinguin lloc els 
ruixats previstos i per sota de 2500 m; podran assolir localment dimensions mitjanes. A més, per sobre de 2400-
2500 m són possibles desencadenaments de plaques de vent al pas d'un grup de persones en orientacions nord i 
oest; que no es descarta que assoleixin dimensions mitjanes. El perill és MODERAT (2) a tots els sectors. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Donat l'ascens tèrmic i els ruixats previstos, continuarà la probabilitat d'allaus de neu humida, sobretot per sota de 2400-2600 m. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
 
El proper butlletí serà emès el dimecres, 14 de maig de 2008. 
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Servei Meteorològic 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS 
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) 

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dimecres, 14 de maig de 2008 

14:00 h 

14 i 15 de maig de 2008 

 

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

FEBLE (1) a la meitat nord 

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2) 

Pallaresa MODERAT (2) 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 15: Creuaran bandes de núvols alts i mitjans que deixaran el cel entre poc i mig ennuvolat en general i que seran més abundants a 
primera hora del dia. A més, al centre de la jornada creixeran nuvolades que localment deixaran el cel molt ennuvolat durant la tarda. A partir de 
migdia s'esperen alguns ruixats i tempestes dispersos. Seran entre febles i moderats i localment podran anar acompanyats de calamarsa. Cota 
de neu: al voltant dels 2400 metres. Temperatures mínimes sense grans canvis i màximes en lleuger ascens. Vent entre fluix i moderat del sud-
oest, amb alguns cops forts als cims de matinada. 
A les 12:00 h: isozero: 2400 m; Vent a 2000 m:  30 km/h  SW; Vent a 3000 m: 46 km/h  SW; Índex de fredor a 2000 m: -3ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 16: Augmentaran els núvols alts i mitjans de matinada fins a deixar el cel molt ennuvolat o cobert al matí. A més, a partir de mig matí 
creixeran nuvolades. A partir de mig matí s'esperen alguns xàfecs acompanyats de tempesta, d'intensitat moderada en general. Localment no 
es descarta que vagin acompanyats de calamarsa. Cota de neu: 2300 metres. Temperatures mínimes sense grans canvis i màximes en 
descens entre moderat i acusat. Vent entre fluix i moderat del sud-oest. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
En vessants nord hi ha neu per damunt de 2000 m, de forma continua per damunt de 2200-2300 m; en vessants assolellats la 
neu és present des dels 2400-2500 m de forma discontínua fins als cims. Actualment, la distribució de gruixos de neu al terra es 
molt irregular, i a 2200-2400 m poden arribar fins als 130 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, i fins a 180 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, acompanyades de vent moderat de component est i sud, hi han 
acumulacions de neu ventada en orientacions nord i oest. Tant ahir dimarts com avui, s'estan produint ruixats febles 
i dispersos, que afecten sobretot a al Ribagorçana-Vall Fosca; la cota de neu és troba al voltant dels  2400 m, i per 
sota d'aquesta cota, el mantell s'està humitejant considerablement.  

A qualsevol orientació es podran produir allaus espontànies de neu humida, especialment allà on tinguin lloc els 
ruixats previstos i per sota de 2500 m; podran ser de dimensions petites, o localment mitjanes a la Ribagorçana-Vall 
Fosca i a la Pallaresa, i petites, en general, a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A més, per sobre de 2400-2500 m 
són possibles desencadenaments de plaques de vent al pas d'un grup de persones en orientacions nord i oest; 
seran de dimensió petita a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, mentre que a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la 
Pallaresa se'n podrà produir alguna de mitjana. El perill és MODERAT (2) a tots els sectors, excepte a la meitat nord 
de l'Aran on serà FEBLE (1).  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Donats els ruixats previstos, continuarà la probabilitat d'allaus de neu humida, sobretot per sota de 2400-2600 m. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
 
El proper butlletí serà emès el dijous, 15 de maig de 2008. 
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Servei Meteorològic 
de Catalunya  

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

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dimecres, 14 de maig de 2008 

14:00 h 

14 i 15 de maig de 2008 

 

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

Puigpedrós 

FEBLE (1) Ter-Freser MODERAT (2) 

Vessant nord 

Cadí-Moixeró 

MODERAT (2) Prepirineu MODERAT (2) 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dijous, 15: Creuaran bandes de núvols alts i mitjans que deixaran el cel entre poc i mig ennuvolat en general i que seran més abundants a 
primera hora del dia. A més, al centre de la jornada creixeran nuvolades que localment deixaran el cel molt ennuvolat durant la tarda. A partir de 
migdia i durant la tarda s'esperen ruixats i tempestes dispersos. Seran d'intensitat entre feble i moderada i localment podran anar acompanyats 
de calamarsa. Cota de neu: al voltant dels 2400 metres. Temperatures mínimes sense grans canvis i màximes en lleuger ascens. Vent moderat 
del sud-oest, amb alguns cops forts als cims. 
A les 12:00 h: isozero: 2600 m; Vent a 2000 m:  29 km/h  SW; Vent a 3000 m: 42 km/h  SW; Índex de fredor a 2000 m: 0ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Divendres, 16: Augmentaran els núvols alts i mitjans de matinada fins a deixar el cel molt ennuvolat o cobert al matí. A més, a partir de mig 
matí creixeran nuvolades. A partir del migdia s'esperen xàfecs acompanyats de tempesta, d'intensitat moderada en general. Localment no es 
descarta que vagin acompanyats de calamarsa. Cota de neu: 2300 metres. Temperatures mínimes sense grans canvis i màximes en descens 
entre moderat i acusat. Vent moderat del sud-oest, amb cops forts als cims. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
La neu és present a partir de 2100 m amb continuïtat als vessants obacs, i dels 2200 m en orientacions assolellades. 
Actualment a 2200 m els gruixos de neu al terra poden arribar fins als 40 cm. Tot i així, hi ha acumulacions de neu més 
gruixudes per damunt de 2300-2400 m en orientacions nord i oest.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 

Després de les nevades de la setmana passada, acompanyades de vent moderat de component est i sud, hi ha 
acumulacions de neu ventada en orientacions nord i oest. Tant ahir dimarts com avui, s'estan produint ruixats febles 
i molt locals; la cota de neu és troba al voltant dels  2400 m, i per sota d'aquesta cota, el mantell s'està humitejant 
considerablement.  

A qualsevol orientació es podran produir allaus espontànies de neu humida, especialment allà on tinguin lloc els 
ruixats previstos i per sota de 2500 m; podran assolir localment dimensions mitjanes al Prepirineu, al Ter-Freser i a 
les Canals del Cadí. A més, per sobre de 2400-2500 m són possibles desencadenaments de plaques de vent al pas 
d'un grup de persones en orientacions nord i oest; que no es descarta que assoleixin dimensions mitjanes. El perill 
és MODERAT (2) a tots els sectors tret del Perafita-Puigpedrós, on és FEBLE (1).  

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Donats els ruixats previstos, continuarà la probabilitat d'allaus de neu humida, sobretot per sota de 2400-2600 m. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
 
El proper butlletí serà emès el dijous, 15 de maig de 2008. 
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Servei Meteorològic 
de Catalunya  

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

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dijous, 15 de maig de 2008 

14:00 h 

15 i 16 de maig de 2008 

 

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

FEBLE (1) passant a MODERAT (2) a la meitat nord 

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2) 

Pallaresa MODERAT (2) 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 16: Nuvolositat abundant que deixarà el cel molt ennuvolat o cobert al llarg del matí. A més, a partir de mig matí creixeran nuvolades. 
A partir de mig matí s'esperen alguns xàfecs acompanyats de tempesta, d'intensitat moderada en general. Localment no es descarta que vagin 
acompanyats de calamarsa. Cota de neu: 2300 metres. Temperatures mínimes sense grans canvis i màximes en descens lleuger. Vent entre 
fluix i moderat del sud-oest. 
A les 12:00 h: isozero: 2500 m; Vent a 2000 m:  15 km/h  SW; Vent a 3000 m: 21 km/h  SW; Índex de fredor a 2000 m:   0ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 17: Cel cobert o molt ennuvolat, tot i que a partir de mitja tarda es poden obrir algunes clarianes. S'esperen xàfecs dispersos 
d'intensitat moderada al llarg del dia. Localment poden anar acompanyats de tempesta i calamarsa. Cota de neu al voltant dels 2200 metres. 
Temperatures semblants, o puntualment més baixes. El vent bufarà entre fluix i moderat de component nord. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
En vessants nord hi ha neu per damunt de 2000 m, esquiable per damunt de 2200-2300 m; en vessants assolellats la neu és 
present des dels 2400-2500 m. Actualment, la distribució de gruixos de neu al terra es molt irregular, i a 2200-2400 m poden 
arribar fins als 120 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, i fins a 170 a la resta de sectors.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Ahir es van produir ruixats a tots els sectors, que van ser més quantiosos a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la 
Pallaresa; la cota de neu es va situar al voltant de 2400-2500 m, i per sobre d'aquesta cota es van acumular uns 10-
20 cm de neu recent a tots els sectors, excepte a la meitat nord de l'Aran on no han passat d'uns 5 cm. Per sota 
d'aquesta cota el mantell es va humitejar considerablement. Avui dijous continuen els ruixats febles i dispersos amb 
cota de neu al voltant de 2100-2200 m.  

Actualment, a qualsevol orientació es poden produir allaus espontànies de neu humida, especialment allà on tinguin 
lloc els ruixats previstos; podran ser de dimensions petites, o localment mitjanes a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la 
Pallaresa, i petites, en general, a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A més, per sobre de 2400-2500 m són 
possibles desencadenaments de plaques de vent al pas d'un grup de persones en orientacions nord i oest; seran de 
dimensió petita a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, mentre que a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa se'n 
podrà produir alguna de mitjana. Actualment el perill és MODERAT (2) a tots els sectors, tret de la meitat nord de 
l'Aran on és FEBLE (1). Demà, amb les nevades previstes es formaran noves plaques de vent en orientacions nord i 
est per damunt de 2400 m, que es podran desencadenar al pas d'una persona i assolir dimensions mitjanes. El perill 
serà MODERAT (2) arreu. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Es formaran noves plaques de vent en orientacions sud, mentre que les existents s'aniran estabilitzant. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí serà emès el divendres, 16 de maig de 2008. 
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Servei Meteorològic 
de Catalunya  

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

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Dijous, 15 de maig de 2008 

14:00 h 

15 i 16 de maig de 2008 

 

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

Puigpedrós 

MODERAT (2) Ter-Freser MODERAT (2) 

Vessant nord 

Cadí-Moixeró 

MODERAT (2) Prepirineu MODERAT (2) 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Divendres, 16: La nuvolositat anirà en augment fins a deixar el cel molt ennuvolat o cobert. A més, a partir de mig matí creixeran nuvolades. A 
partir del migdia s'esperen xàfecs acompanyats de tempesta, d'intensitat moderada en general. Localment no es descarta que vagin 
acompanyats de calamarsa. Cota de neu: 2300 metres. Temperatures mínimes sense grans canvis i màximes en descens lleuger. Vent 
moderat del sud-oest, amb cops forts als cims. 
A les 12:00 h: isozero: 2600 m; Vent a 2000 m:  23 km/h  SW; Vent a 3000 m:  18 km/h  SW; Índex de fredor a 2000 m:  -1ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Dissabte, 17: Cel cobert o molt ennuvolat. S'esperen xàfecs acompanyats de tempesta, d'intensitat moderada en general. Localment poden 
anar acompanyats de calamarsa. Cota de neu al voltant dels 2200 metres. Temperatures sense canvis importants. Vent entre fluix i moderat, 
del sud-oest a component nord al llarg del matí. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
La neu és present a partir de 2100 m amb continuïtat als vessants obacs, i dels 2200 m en orientacions assolellades. 
Actualment a 2200 m els gruixos de neu al terra poden arribar fins als 40 cm. Tot i així, hi ha acumulacions de neu més 
gruixudes per damunt de 2300-2400 m en orientacions nord i oest.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 

Ahir es van produir precipitacions en forma de ruixat a tots els sectors; les més quantioses van tenir lloc al sector 
més occidental del Prepirineu i del Cadí, on per sobre de 2500 m es van acumular més de 20 cm de neu recent 
humida. A la resta de sectors per sobre d'aquesta cota es van acumular entre 5-15 cm. Avui dijous continuen els 
ruixats, en forma de neu per sobre de 2100 m.  

A qualsevol orientació es podran produir allaus espontànies de neu humida, especialment allà on tinguin lloc els 
ruixats previstos, que podran assolir dimensions mitjanes. A més, per sobre de 2400 m són possibles 
desencadenaments de plaques de vent al pas d'un grup de persones en orientacions nord i oest, que localment 
podran assolir dimensions mitjanes. El perill és MODERAT (2) a tots els sectors. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Es formaran noves plaques de vent en orientacions sud, mentre que les existents s'aniran estabilitzant. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
 
El proper butlletí serà emès el divendres, 16 de maig de 2008. 
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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 maig de 2008 

14:00 h 

16, 17 i 18 de maig de 2008 

 

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

FEBLE (1) passant a MODERAT (2) a la meitat nord 

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2) 

Pallaresa MODERAT (2) 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 17: OCCIDENTAL -  ARAN - Cel molt ennuvolat fins a migdia. A partir de llavors s'obriran algunes clarianes i alhora créixer algunes 
nuvolades. S'esperen precipitacions de matinada que al llarg del matí s'esvairan progressivament. Durant la tarda no es descarta algun ruixat 
dispers d'intensitat entre feble i moderada. Cota de neu: 2200 metres. Temperatures mínimes i màximes semblants o lleugerament més baixes. 
Vent fluix amb cops moderats de component oest de fins a 20km/h. a les cotes més elevades. 
A les 12:00 h: isozero: 2400 m; Vent a 2000 m:   6 km/h   W; Vent a 3000 m:   9 km/h  SW;Index de fredor a 2000 m:   1ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 18: OCCIDENTAL -  ARAN - Cel entre mig i molt ennuvolat amb creixement de nuvolades a partir de mig matí. A partir de migdia 
s'esperen precipitacions en forma de xàfecs d'intensitat entre feble i moderada i localment acompanyats de tempesta. Temperatures mínimes 
lleugerament més baixes i màximes similars. Vent fluix amb algun cop moderat de component oest. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
En vessants nord hi ha neu per damunt de 2100 m, esquiable per damunt de 2200-2300 m; en vessants assolellats la neu és 
present des dels 2200 m, però contínua per damunt de 2400-2500 m. Actualment, la distribució de gruixos de neu al terra es 
molt irregular, i a 2200-2400 m poden arribar fins als 120 cm al sud de l'Aran i fins a 170 a la resta de sectors. La zona amb 
menys neu és el nord de l'Aran, de 20-40 cm. 

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 
Continuen els ruixats, com ve passant en els darrers dies. Fins al matí de divendres s'han recollit de l'ordre de 10-20 
l/m2 a tots els sectors excepte a la meitat nord de l'Aran on no arriben als 5 l/m2, en forma de neu per damunt de 
2400 m.  Per sobre d'aquesta continua acumulant-se neu recent a tots els sectors, on menys a la meitat nord de 
l'Aran. Avui divendres continuen les precipitacions amb cota de neu amb tendència a baixar lleugerament. Durant 
aquests dies no hi ha regel de la neu degut al temps humit i ennuvolat.  

La neu és humida i amb poca duresa en superfície, típica neu primavera. Avui divendres i durant el cap de setmana 
a qualsevol orientació es poden produir allaus espontànies de neu humida, especialment allà on tinguin lloc els 
ruixats; seran de dimensions petites, localment mitjanes a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. A més, per 
sobre de 2400-2500 m són possibles desencadenaments de plaques de vent al pas d'un grup de persones en 
orientacions nord, est i oest; seran de dimensió petita a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, mentre que a la 
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa se'n podrà produir alguna de mitjana. Actualment el perill és MODERAT (2) 
a tots els sectors, tret de la meitat nord de l'Aran on és FEBLE (1) on pot pujar a MODERAT (2) demà dissabte. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Es formaran noves plaques de vent a cotes altes, mentre que les existents s'aniran estabilitzant. 
Evolució del perill: ESTACIONARI  
 
El proper butlletí serà emès el dijous, 22 de maig de 2008. 
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Servei Meteorològic 
de Catalunya  

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

DATA: 

Hora: 

Vàlid: 

Divendres, 16 de maig de 2008 

14:00 h 

16, 17 i 18 de maig de 2008 

 

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

Puigpedrós 

MODERAT (2) Ter-Freser MODERAT (2) 

Vessant nord 

Cadí-Moixeró 

MODERAT (2) Prepirineu MODERAT (2) 

 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ. 
Dissabte, 17: Cel molt ennuvolat fins a migdia. A partir de llavors s'obriran algunes clarianes i alhora créixer algunes nuvolades. S'esperen 
precipitacions febles i disperses al matí i en forma de xàfecs moderats amb tempesta durant la tarda. Cota de neu: 2200 metres. Temperatures 
mínimes i màximes semblants o lleugerament més baixes. Vent fluix amb cops moderats de component sud-oest de fins a 20km/h. a les cotes 
més elevades. 
A les 12:00 h: isozero: 2500 m; Vent a 2000 m:   9 km/h  SW; Vent a 3000 m:  15 km/h   W;Index de fredor a 2000 m:   0ºC 

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA. MITJÀ TERMINI.  
Diumenge, 18: Cel entre mig i molt ennuvolat amb creixement de nuvolades a partir de mig matí. A partir de migdia s'esperen precipitacions en 
forma de xàfecs d'intensitat entre feble i moderada i localment acompanyats de tempesta. Temperatures mínimes lleugerament més baixes i 
màximes similars. Vent fluix amb algun cop moderat de component oest. 

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL. 
La neu és present a partir de 2100 m amb continuïtat als vessants obacs, i dels 2200 m en orientacions assolellades. 
Actualment a 2200 m els gruixos de neu al terra poden arribar fins als 40 cm. Tot i així, hi ha acumulacions de neu més 
gruixudes per damunt de 2300-2400 m en orientacions nord i oest.  

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 h DE DEMÀ. 

Continuen els ruixats, encara que febles respecte a dies passats. Fins al matí de divendres s'han recollit de l'ordre 
de 5-10 l/m2 a tots els sectors, en forma de neu per damunt de 2400 m.  Per sobre d'aquesta continua acumulant-se 
neu recent a tots els sectors. Avui divendres continuen les precipitacions amb cota de neu amb tendència a baixar 
lleugerament. Durant aquests dies no hi ha regel de la neu degut al temps humit i ennuvolat.  

La neu és humida i amb poca duresa en superfície, típica neu primavera. Avui divendres i durant el cap de setmana 
a qualsevol orientació es podran produir allaus espontànies de neu humida, especialment allà on tinguin lloc els 
ruixats, localment podran assolir dimensions mitjanes. A més, per sobre de 2400 m són possibles 
desencadenaments de plaques de vent al pas d'un grup de persones en orientacions nord, est i oest, que localment 
podran assolir dimensions mitjanes. El perill és MODERAT (2) a tots els sectors. 

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 I 72 HORES. 
Es formaran noves plaques de vent a cotes altes, mentre que les existents s'aniran estabilitzant. 
Evolució del perill: ESTACIONARI 
 
El proper butlletí serà emès el dijous, 22 de maig de 2008. 
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Dijous, 22 de maig de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 23 de maig de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 23 DE MAIG DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca: MODERAT (2) dijous augmentant a MARCAT (3) divendres

Pallaresa: MODERAT (2) dijous augmentant a MARCAT (3) divendres

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Divendres, 23: OCCIDENTAL - Fins a migdia la nuvolositat serà variable, amb el cel mig ennuvolat per núvols que seran més abundants durant la
matinada. A la tarda la nuvolositat augmentarà i quedarà cobert o molt ennuvolat per la resta del dia. A partir de mig matí s'esperen xàfecs d'intensitat
moderada, sovint acompanyats de tempesta. En general les quantitats acumulades seran entre poc abundants (entre 5 i 20 mm en 24 hores) i abundants
(entre 20 i 50 mm en 24 hores), si bé localment podran ser molt abundants (entre 50 i 100 mm en 24 hores). La cota de neu es situarà entorn dels
2700 metres. Temperatures sense canvis importants. Vent de component oest a sud entre fluix i moderat, amb alguns cops forts a cotes altes a partir
de migdia, sobretot de sud i sud-oest. ARAN - Fins a migdia la nuvolositat serà variable, amb el cel mig ennuvolat per núvols que seran més abundants
durant la matinada. A la tarda la nuvolositat augmentarà i quedarà cobert o molt ennuvolat per la resta del dia. A partir de migdia s'esperen alguns
ruixats d'intensitat entre feble i moderada, localment acompanyats de tempesta. Les quantitats acumulades seran poc abundants (entre 5 i 20 mm en
24 hores) o localment abundants (entre 20 i 50 mm en 24 hores). La cota de neu pujarà als 2700 metres. Temperatures sense canvis importants. Vent
de component oest a sud entre fluix i moderat, amb alguns cops forts a cotes altes a partir de migdia, sobretot de sud i sud-oest.

A les 12:00 h: isozero: 2900 m; Vent a 2000 m: 36 km/h S; Vent a 3000 m: 43 km/h SW;Index de fredor a 2000 m: -1ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Dissabte, 24: OCCIDENTAL - Cel cobert o molt ennuvolat de matinada, al llarg del matí s'aclarirà i quedarà variable. A la tarda però es desenvoluparan
nuvolades que localment tornaran a deixar el cel cobert o molt ennuvolat. Temperatures baixant lleugerament al llarg del dia. Al llarg del dia bufarà de
component sud entre fluix i moderat, amb cops forts a cotes altes. ARAN - Cel cobert o molt ennuvolat de matinada, al llarg del matí s'aclarirà i quedarà
variable. A la tarda però es desenvoluparan nuvolades que localment tornaran a deixar el cel cobert o molt ennuvolat. Al llarg del dia s'esperen xàfecs
amb tempesta d'intensitat moderada i de distribució irregular, localment amb calamarsa. Al final de la jornada però tendiran a desaparèixer. La cota
de neu baixarà lleugerament i es situarà al voltant dels 2400 metres. Les quantitats acumulades seran entre minses (fins a 5 mm en 24 hores) i poc
abundants (entre 5 i 20 mm en 24 hores). Temperatures baixant lleugerament al llarg del dia. Bufarà de component sud entre fluix i moderat al llarg
del dia, amb cops forts a cotes altes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

En vessants nord hi ha neu per damunt de 2200 m; en vessants assolellats la neu és present des dels 2400-2500 m, però discontínua fins als cims a
l'Aran, sobretot a la meitat nord, que és on hi ha menys neu. Els gruixos de neu al terra a 2200-2400 m volten els 50-100 cm; a la Ribagorçana-Vallfosca
s'arriba als 150-200 cm a 2500 m. La zona amb menys neu és el nord de l'Aran, de 10-40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 23 DE MAIG DE 2008 

Durant tota la setmana hi ha hagut ruixats amb cota de neu entre 2200-2300 m. S'han recollit entre 25-40 l/m2; acumulant-se neu recent humida per
sobre de 2400 m. On menys ha nevat és a la meitat nord de l'Aran. Hi ha hagut abundant activitat d'allaus petites de neu humides, algunes de mitjanes,
a totes orientacions. Dimarts i dimecres hi va haver regel de la neu i internament hi ha crostes gruixudes i el mantell és estable. Avui dijous no hi ha
hagut regel i continuen les precipitacions; la cota de pluja-neu ha pujat a 2700-2800 m.
La neu és molla i amb poca duresa en els 20-30 cm superficials, típica neu primavera. Avui dijous degut a la pluja, a qualsevol orientació es produiran
allaus espontànies de fusió, en general de dimensions petites. El perill serà MODERAT (2). Demà divendres, on les pluges siguin molt abundants les
allaus de fusió seran freqüents i de dimensions mitjanes i afectaran a totes les orientacions. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill serà
MARCAT (3) demà divendres.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Al continuar les pluges es mantindrà la mateixa situació.
Evolució del perill: ESTACIONARI

El proper butlletí serà emès el divendres, 23 de maig de 2008.

- 291 / 294 -



Pàgina 1 de 1

Institut Geològic de Catalunya   c/ de Balmes, 209 08006 Barcelona
Tel. 93 553 84 30 Fax. 93 553 84 40
e-mail: allaus@igc.cat   http://www.igc.cat

Servei Meteorològic de Catalunya   c/ de Berlín, 38-46 08029 Barcelona
Tel. 93 567 60 90 Fax. 93 567 61 02
e-mail: prediccio@meteocat.com   http://www.meteo.cat

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS DATA: Divendres, 23 de maig de 2008

PIRINEU OCCIDENTAL Hora: 14:00 h

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES) Vàlid Fins: 25 de maig de 2008

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 25 DE MAIG DE 2008

Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERAT (2) augmentant a MARCAT (3) dissabte

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

Pallaresa: MODERAT (2) augmentant a MARCAT (3) dissabte

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A DEMÀ 

Dissabte, 24: OCCIDENTAL - Cel cobert o molt ennuvolat de matinada, al llarg del matí s'obriran clarianes i al centre del dia la nuvolositat quedarà
variable. Tot i això, el desenvolupament de nuvolades deixarà el cel molt ennuvolat o cobert de nou a la tarda. Al llarg del dia s'esperen xàfecs dispersos
amb tempesta. Seran d'intensitat moderada en general i localment forta, localment aniran acompanyats de calamarsa. Les quantitats acumulades seran
entre abundants (entre 20 i 50 mm en 24 hores) i molt abundants (entre 50 i 100 mm en 24 hores). La cota de neu baixarà lleugerament dels 2800 als
2300 metres. Temperatures baixant lleugerament al llarg del dia. Bufarà de component sud entre moderat i fort de matinada a cotes altes, amb alguns
cops forts, i entre fluix i moderat a la resta. Al llarg del dia afluixarà. ARAN - Cel cobert o molt ennuvolat de matinada, al llarg del matí s'obriran algunes
clarianes i al centre del dia la nuvolositat quedarà variable. Tot i això, el desenvolupament de nuvolades deixarà el cel molt ennuvolat o cobert de nou a la
tarda. Al llarg del dia s'esperen xàfecs dispersos amb tempesta. Seran d'intensitat moderada en general i localment forta, localment aniran acompanyats
de calamarsa. Les quantitats acumulades seran entre abundants (entre 20 i 50 mm en 24 hores) i molt abundants (entre 50 i 100 mm en 24 hores).
La cota de neu baixarà lleugerament dels 2800 als 2300 metres. Temperatures baixant lleugerament al llarg del dia. Bufarà de component sud entre
moderat i fort de matinada a cotes altes, amb alguns cops forts, i entre fluix i moderat a la resta. Al llarg del dia afluixarà.

A les 12:00 h: isozero: 2600 m; Vent a 2000 m: 39 km/h SW; Vent a 3000 m: 49 km/h SW;Index de fredor a 2000 m: -2ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A MITJÀ TERMINI 

Diumenge, 25: OCCIDENTAL - Cel cobert o molt ennuvolat de matinada, al llarg del matí s'obriran clarianes i al centre del dia la nuvolositat quedarà
variable. Tot i això, el desenvolupament de nuvolades deixarà el cel molt ennuvolat o cobert de nou a la tarda. Temperatures baixant lleugerament al
llarg del dia. Bufarà de component sud moderat amb alguns cops forts a cotes elevades, i entre fluix i moderat a la resta. ARAN - Cel cobert o molt
ennuvolat de matinada, al llarg del matí s'obriran algunes clarianes i al centre del dia la nuvolositat quedarà variable. Tot i això, el desenvolupament
de nuvolades deixarà el cel molt ennuvolat o cobert de nou a la tarda. De matinada i de nou a partir de mig matí s'esperen ruixats dispersos sovint
acompanyats de tempesta; d'intensitat entre feble i moderada. Les quantitats acumulades seran abundants (entre 20 i 50 mm en 24 hores) o localment
molt abundants (entre 50 i 100 mm en 24 hores). La cota de neu baixarà lleugerament dels 2300 als 1800 metres. Temperatures baixant lleugerament
al llarg del dia. Bufarà de component sud moderat amb alguns cops forts a cotes elevades, i entre fluix i moderat a la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL

En vessants nord hi ha neu per damunt de 2200 m; en vessants assolellats la neu és present des dels 2400-2500 m, però discontínua fins als cims a
l'Aran, sobretot a la meitat nord, que és on hi ha menys neu. Els gruixos de neu al terra a 2200-2400 m volten els 50-100 cm; a la Ribagorçana-Vallfosca
s'arriba als 150-200 cm a 2500 m. La zona amb menys neu és el nord de l'Aran, de 10-40 cm.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 25 DE MAIG DE 2008 

Durant tota la setmana hi ha hagut ruixats amb cota de neu entre 2200-2300 m, pujant ahir dijous a 2700-2800 m. S'han recollit entre 30-50 l/m2;
acumulant-se neu recent humida per sobre de 2700 m. On menys ha nevat és a la meitat nord de l'Aran. Hi ha hagut abundant activitat d'allaus petites
de neu humida, algunes de mitjanes, a totes orientacions. Dimarts i dimecres hi va haver regel de la neu i internament hi ha crostes gruixudes i el mantell
és estable. Des de dijous no hi ha hagut regel i continuen les precipitacions; la cota de pluja-neu ha pujat a 2800-2900 m.
La neu és molla i amb poca duresa en els 20-30 cm superficials, típica neu primavera. Avui divendres degut a la pluja, a qualsevol orientació es
produiran allaus espontànies de fusió, localment de dimensions mitjanes. El perill serà MODERAT (2) augmentant a MARCAT (3) a últimes hores de
divendres. Dissabte i diumenge, on les pluges siguin molt abundants les allaus de fusió seran freqüents a totes les orientacions, localment alguna de
grans dimensions i de fons, especialment en orientacions nord.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES

Al continuar les pluges es mantindrà la mateixa situació.
Evolució del perill: ESTACIONARI

Aquest és el darrer butlletí de la temporada 2007-08.
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INFORMACIÓ NIVOLÒGICA
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Nota emesa el Divendres, 30 de maig de 2008

Durant tota la setmana s'han produït precipitacions, més abundants i generals el dissabte, diumenge i
dimarts passats. Després s'han enregistrat xàfecs i tempestes disperses. La cota de neu va anar baixant
de 2800 a 2200 m. En total s'han recollit entre 100-120 l/m2 al Pirineu oriental i Prepirineu, entre 100-150
l/m2 al Pirineu occidental, disminuint dràsticament a l'Aran, passant dels 100-120 l/m2 a l'extrem sud fins
als 20-50 l/m2 a la meitat nord de l'Aran.

Hi ha neu al terra per damunt de 2100-2200 m en orientacions nord i de 2200-2300 m en orientacions
sud. A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa el mantell és continu fins als cims. A l'Aran els vessants
sud són discontinus fins als cims. Al Pirineu oriental el mantell és també en general discontinu fins als
cims en totes les orientacions per damunt de 2200-2300 m.

El dimecres hi havia un gruix de 20-40 cm de neu recent humida per sobre de 2400 m, augmentant
per sobre de 2600 m. El gruix de neu total al terra a 2400-2500 m oscil•la entre 100-200 cm a la
Ribagorçana-Vallfosca; entre 50-100 cm a la resta. Sota colls i carenes orientats al nord s'han format
noves sobreacumulacions i plaques de vent humides. Durant els últims dies s'han produït allaus de fusió
i de neu recent humida a tots els sectors, excepte al Prepirineu, algun fins i tot de mida gran. La major
activitat s'ha donat a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa.

Dimecres i dijous el mantell es va regelar lleugerament en superfície, endurint-se a primera hora del
matí. Avui divendres no ha regelat i la neu es mantindrà molt humida i fonda durant la jornada; així es
mantindrà durant tot el cap de setmana i continuarà empapant-se degut a les precipitacions previstes
per als propers dies. Seran possibles novament allaus de fusió, alguns de dimensions mitjanes a la
Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa; a la resta purgues i alguna allau petita. Diumenge tornarà a
acumular-se neu recent humida per sobre de 2400-2500 m.

Aquesta nota s'actualitzarà quan les condicions del mantell nival així ho requereixin
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INFORMACIÓ NIVOLÒGICA
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Nota emesa el Dilluns, 2 de juny de 2008

Un cop finalitzada la temporada, es deixa d'emetre el butlletí de perill d'allaus per al Pirineu de Catalunya.

El servei d'informació sobre el perill d'allaus es reprendrà de forma diària a partir de l'1 de desembre del
2008, o quan les condicions d’innivació ho requereixin.

Al realitzar excursions en zones de muntanya on el mantell nival sigui present, cal observar les següents
normes bàsiques de seguretat :

Abans d'iniciar l'excursió cal tenir informació sobre la previsió meteorològica.
A la primavera, o amb temperatures altes, cal haver finalitzat l'excursió abans de les hores de més calor,
que és quan es produeixen les allaus de fusió.
En cas de nevades intenses, superiors als 40-50 cm en 24 hores, es recomana no sortir a muntanya.
Dur sempre el material bàsic de seguretat: ARVA, bastons sonda i pala.

Per a més informació, podeu dirigir-vos a l'Institut Geològic de Catalunya:

C/Balmes 209-211
08006 Barcelona
Tel (93) 553 84 30
Fax (93) 553 84 40
www.igc.cat

Aquesta nota s'actualitzarà quan les condicions del mantell nival així ho requereixin
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